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Eerste koffie-ochtend sinds november 
2021
Lang zat Nederland potdicht, maar in februa-
ri ging alles weer open. Voor velen een hele 
opluchting. Want testen, zelftesten, mond-
kapjes, QR-codes, quarantaine, anderhalve 
meter, thuiswerken, wie was het niet zat.
Op vrijdag 4 februari 2022 hadden we dan 
ook weer een koffie-ochtend. Rond de 40 
personen kwamen af op de aankondiging dat 
we weer samen koffie konden drinken in de 
grote zaal van de Wiese. Of ze kwamen af 
op het verjaardagsfeestje dat die dag zou 
worden gevierd omdat De Trossel zijn derde 
verjaardag vierde. Wat de reden ook was, de bezoekers zorgden voor een gezellige sfeer, een 
sfeer die we lang hadden gemist. Het bleef vanwege de verjaardag niet bij een kopje koffie. 
Er werd ook een borrel gerepresenteerd, overigens vooral in de vorm van een advocaatje met 
slagroom. De Trossel had een plezierige verjaardag.

Koersbal
Hoe leuk zou het zijn om met een clubje mensen koersbal in de judozaal van de sporthal te 
gaan spelen.
Op donderdag 21 oktober 2021 tijdens de 
koffie-ochtend van De Trossel is een de-
monstratie koersbal gegeven. De mat en de 
ballen blijken nog in de sporthal te liggen. 
Drie jaar geleden is de vorige club helaas 
gestopt. De bedoeling is om op woensdag-
middag te gaan spelen. Het tijdstip kunnen 
we nog afspreken.
Op mijn oproep in de Schalkwijkse Berichten 
zijn geen reacties gekomen, maar dat kwam 
waarschijnlijk door de Corona. Nu mag er 
gelukkig weer meer. Minimaal 8 mensen zijn 
nodig om een clubje te starten en maximaal 
14. Mocht je interesse hebben, meld je dan 
aan bij Ninke van Keulen, 0655774015 of via 
mail: ninkevks@gmail.com



De watersnoodramp van 1953 
Aan de hand van filmbeelden werden we mee 
teruggenomen naar februari 1953. De altijd 
weer indrukwekkende beelden en verhalen 
van de watersnoodramp brachten weer herin-
neringen boven. Na afloop vertelden enkele 
aanwezigen over hun herinneringen aan die 
tijd. Ook toen waren er evacués in Schalk-
wijk, die wel een paar jaar zijn gebleven. 
Een van de evacués is zelfs getrouwd met 
iemand hier uit de buurt. Maar ook verhalen 
over het verplaatsen van vee kwamen langs. 
Hoe vond iedereen zijn koeien weer terug? 
Als afsluiting werd een overzicht getoond 
van de Deltawerken. De aanleg daarvan, die 
al in 1954 werd gestart, is een bijzonder 
verhaal op zich. Naast het hele ontwerp was 
op de beelden ook te zien hoeveel handwerk 
ervoor nodig is geweest in de beginjaren. 
Indrukwekkend. 

Kleine moeite, groot geluk (32)
Een van de Trosselvrijwilligers verzorgt het vervoer van een oudere dorpsgenoot naar de 
koffie-ochtend. Ze kennen elkaar oppervlakkig en tijdens de rit terug naar het huis vraagt 
mevrouw naar de achtergrond van de vrijwilliger. ‘Van welke familie is jouw man eigenlijk?’ 
De familienaam wordt genoemd. Omdat het een bekende achternaam is in Schalkwijk en 
omgeving, wordt het de mevrouw niet helemaal duidelijk ‘van wie hij er een is’. Omdat het 
geboortehuis van haar man in de buurt is, besluit de vrijwilliger daar even langs te rijden. 
Mevrouw vindt dat leuk en ziet de humor er wel van in. Zo maken ze een extra ritje in de om-
geving van Schalkwijk. Het wordt erg gewaardeerd.

Het mag weer…spelletjes 
De coronamaatregelen zijn versoepeld dus, 
nadat ze jaren in de kast hadden gestaan, 
konden de spelletjes tijdens de koffie-och-
tend van 18 februari 2022 uit het stof ge-
haald worden. Wat fijn dat er nu weer meer 
vrijheid is om allerlei activiteiten te organi-
seren.
Er werd door veel groepjes Rummikub ge-
speeld. Aan twee tafels ging men Klaverjas-
sen en ineens klonk er een vreugdekreet van 
een van de bezoekers: ‘Voor het eerst spelen 
we een pit!’ Ze vroeg gekscherend aan de dorpsondersteuner of er ook een prijs aan vast zat. 
Daar had de organisatie niet op gerekend, het bleef bij een extra koekje. 



Kaartsoos onderdeel van De Trossel
Misschien dacht u dat het al lang zo was, 
maar pas onlangs is de kaartsoos toegetre-
den tot De Trossel. “De kaartsoos bestond al 
lang voordat De Trossel er was.” vertelt Aart 
de Wit, een van de huidige trekkers van de 
soos. “Het is een club van enthousiaste kla-
verjassers die al in het oude Gebouw actief 
was. Voor het dekken van de kosten hadden 
we een overeenkomst met Van Houten en Co, 
de welzijnsorganisatie uit Houten. Die finan-
ciële regeling moeten we nog netjes afron-
den. Wist je trouwens dat die ronde platen 
op de tafels in de Wiese van de kaartsoos 
zijn? Die hebben wij ooit gemaakt en doen 
nog steeds dienst.” De kaartsoos is blij nu 
deel uit te maken van een echte Schalkwijk-
se organisatie. Elke dinsdagmiddag komen ze bijeen in de grote zaal van de Wiese. In samen-
werking met muziekvereniging Caecilia is daar ook extra verlichting aangebracht, zodat de 
tafels goed verlicht zijn. Dat speelt wel zo lekker. 

Komende koffie-ochtenden
Voorzichtig zijn we weer begonnen met het plannen van de komende koffie-ochtenden. 
Koffie-ochtenden vinden plaats in de Wiese en zijn van 10:00 tot 12:00 uur. Nog niet alles is 
rond, maar we melden vast de volgende activiteiten:
vrijdag 4 maart 2022  Info over een cursus Balans en valpreventie  
    & Antoine de Haan over het ziekenhuispastoraat
donderdag 10 maart 2022 filmpjes over de lente en over de Keukenhof
vrijdag 18 maart 2022  diëtiste Laura Hilhorst
donderdag 24 maart 2022 kaarten en spelletjes
vrijdag 1 april 2022  koffie drinken
donderdag 7 april 2022 koffie drinken
vrijdag 15 april 2022  koffie drinken
donderdag 21 april 2022 koffie drinken
vrijdag 28 april 2022  koffie drinken
donderdag 5 mei 2022 koffie drinken

Breicafé
Het breicafé is er op maandagen 7 maart 
2022, 14 maart 2022, 21 maart 2022, 28 
maart 2022, 4 april 2022, 11 april 2022, 18 
april 2022, 25 april 2022. Aanvang 13.30 
uur. Op de even dagen is er ook kaarten maken. 



Carnaval bij De Trossel
Zaterdagmiddag 19 februari 2022 was het 
gezellig in de Wiese. Samen met carnavals-
vereniging de Platneuzen hielden we weer 
een zogenaamde Vastelaovend. Het bezoe-
kersaantal viel een beetje tegen (wij denken 
vanwege het slechte weer) maar de Prins en 
zijn gevolg maakten het toch gezellig in de 
zaal. De middag begon met koffie waarbij 
(natuurlijk) versgebakken wafels werden 
geserveerd, altijd een goed begin. De Prins 
heeft de middag op traditionele wijze ge-
opend en daarna verzorgden de dansmariekes 
en de jeugdraad fraaie optredens. In de loop 
van de middag werd er een korte versie van 
de Pronkzitting getoond. De livemuziek door John van Maanen maakte de stemming echt 
carnavalesk. Een hapje en een drankje erbij maakten dat het weer een gezellige middag was. 

Koffieochtend over Fort Honswijk
Op donderdagochtend 24 februari 2022 was 
Johan van der Gun op de koffie bij De Tros-
sel. Johan, geboren en getogen vlakbij het 
fort, is dan ook bevlogen vrijwilliger op Fort 
Honswijk. Doordat hij zich al jaren heeft 
verdiept in alles wat met het fort te maken 
heeft, is zijn kennis enorm. Johan heeft 
al veel presentaties gegeven over het fort, 
maar deze presentatie was wel heel bijzon-
der. Hij vertelde stapsgewijs over de geschie-
denis, maar bij iedere tijds periode linkte hij 
gebeurtenissen, en de gevolgen daarvan, 
aan Honswijk, Tull en ‘Waal en Schalkwijk. 
Veel namen kwamen voorbij en deze namen 
en personen waren voor veel aanwezigen 
bekende namen. Wat een geschiedenis kwam 
er voorbij op deze ochtend. Mooie verhalen, 
maar ook verhalen waar met plaatsvervan-
gende schaamte naar werd geluisterd. Er 
heeft zich daar heel wat afgespeeld…
In combinatie met de prachtige, vaak unieke 
beelden kon deze ochtend worden toege-
voegd aan het rijtje ‘pareltjes’ in de geschiedenis van De Trossel. 



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 vraag-
gericht. 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…


