TrosselTips 35
Goed nieuwjaar

In het eerste nummer van 2022 willen wij
iedereen een goed 2022 toewensen.
De start van dit jaar is niet zoals we die
hadden gewild, want we zitten weer in een
lockdown. En als de wereld op slot zit, valt
er voor De Trossel ook weinig te organiseren.
Op 14 januari 2022 worden de nieuwe regels
bekend. Dat weten we wat we weer kunnen.
Maar in dit nummer van de TrosselTips kunnen we terugblikken op een aantal mooie
zaken uit het afgelopen jaar.

Kerstactie succesvol
In het derde jaar dat deze gezamenlijke
kerstactie van de PCI/Caritas en De Trossel is gehouden, ging het net even anders
dan vorige jaren. Voorheen konden mensen
sparen voor Spar-kerstpakketten, maar dit
jaar werden er verrassingstasjes en pakketten samengesteld uit gedoneerde artikelen.
Zoals was gevraagd werden er veel luxe
producten gedoneerd, maar ook veel praktische en lekkere dingen. Daarnaast ook geld
en een groot aantal cadeaubonnen. Met al
deze giften, aangevuld met door de organisatie uitgezochte aardigheidjes, heeft een
aantal vrijwilligers ongeveer 100 pakketjes
kunnen maken. In de week voor Kerstmis
werden deze pakketjes bezorgd bij mensen
in Schalkwijk en Tull en ’t Waal, waarvan we
weten dat zij een ‘hart onder de riem’ kunnen gebruiken, en bij hen die in een revalidatiecentrum, verpleeg- of verzorgingshuis
verblijven.
Zonder uitzondering werd dit gebaar door
iedereen op prijs gesteld en noemde men
herhaaldelijk zich gesteund te voelen door
deze actie; van inwoners, voor inwoners van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
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Kerstwens bij de attenties
Voor 2022 wensen wij je de rijke eenvoud van de kersttijd toe

Nu en dan een engel:
met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.
Nu en dan een herder:
met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.
Nu en dan een vreemdeling:
met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.
Nu en dan een ster:
houvast in tijden van verwarring, licht in de
donkere tunnel.
Nu en dan een stal:
om te schuilen bij tegenwind, tegen verkilling.
Nu en dan wat stro of hooi:
om uit te rusten, om te herstellen.
Nu en dan een kind:
om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.
Nu en dan zoals Maria en Jozef:
zorg om de ander, trouwe zorg; zorg tot in de moeilijkste momenten.
Nu en dan het geschenk van de vriendschap
en de zaligheid van het feest, van brood en wijn op tafel.
Zo wordt onze inzet herboren,
zo blijft het komende jaar altijd weer nieuw.

Kleine moeite, groot geluk (29)

Als je computer ineens niet meer werkt zoals je gewend bent, en deze na enkele pogingen
dit op te lossen geen enkel teken van leven meer geeft, kan een soort van paniek zich van je
meester maken, zeker als het maken van een back-up er steeds bij in schiet. Toen dat iemand overkwam, belde hij de Trosseltelefoon. Gelukkig was er snel een vrijwilliger gevonden,
die daar naar wilde gaan kijken.
Hoewel de signalen deden vermoeden dat het wel eens ‘einde verhaal’ van de computer zou
kunnen zijn, bleek dat alleszins mee te vallen. Na het opnieuw installeren van een aantal
basiszaken. In een half uurtje draaide alles weer als vanouds. Kleine moeite, groot geluk.

Puzzel-uitleen

Afgelopen maand zijn alle puzzels waarvan
bekend was dat er stukjes van ontbraken vervangen door andere puzzels.
Ook zijn er weer een aantal nieuwe puzzels
toegevoegd. Via allerlei omwegen komen de
puzzels binnen. Ik kreeg een aanbod van 10
Jan van Haasteren-Puzzels uit Alphen aan den
Rijn. Een zoon van een vriendin woont in
Alphen aan den Rijn. Hij heeft de puzzels opgehaald, een week later kreeg ik de puzzels.
Dank hiervoor.
Er zijn twee puzzels uitgegeven van Houten.
Deze zijn ook toegevoegd aan de collectie.
Deze zijn te vinden bij Overige puzzels.
Een bedrijf uit Gouda wilde ook 17 puzzels
doneren, jammergenoeg waren het allemaal
dezelfde, een straatbeeld van Gouda. Dit
bedrijf kwam toch een paar puzzels brengen.
Ook te vinden bij Overige puzzels, onder de
naam Gouda.
De meeste puzzels die uitgeleend worden zijn
Jan van Haasteren-puzzels, maar ook King-puzzels heeft een mooie collectie.
Natuurlijk is het belangrijk om puzzels gedoneerd te krijgen, met name Jan van Haasteren-puzzels om puzzels te kunnen blijven
vervangen.
Annie Miltenburg

De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian
van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55
Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij
de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in
te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem
niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk
kunnen doen.

Website

Bezoek eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat
doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. De website bevat foto’s van alle puzzels
uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. En via de website
kunt u de duofiets reserveren en een puzzel aanvragen.

Nog wat foto’s…

Fijne Kerstdagen!

