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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

Lintje voor Marian
Op zaterdagmorgen 27 april 2019 werd onze 
dorpsondersteuner Marian van der Ven ver-
rast door een bezoek van burgemeester Wou-
ter de Jong van Houten. Hij mocht Marian 
namens de koning een lintje opspelden. Zij 
werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De Trossel is trots op haar.

Overigens heeft de andere Marian in het 
team van dorpsondersteuners, Marian van 
der Hoogen, in 2018 een lintje gekregen. 

Piet Heijmink over Het Ontstaan van 
Schalkwijk
Op 25 april was Piet Heijmink-Liesert te 
gast op de koffie-ochtend. Nadat de ruim 
30 aanwezigen voorzien waren van een kop 
koffie of thee, kon Piet van start gaan. Aller-
eerst was er het boeiende verhaal over het 
ontstaan van Schalkwijk en Tull en ’t Waal, 
hoe door de ontginning van het moeras het 
gebied bewoonbaar is gemaakt. We weten nu 
waarom de boerderijen en huizen niet hele-
maal loodrecht op de wetering staan en dat 
dit een uniek aspect van ons dorp is. Vervol-
gens werden alle hoogte- en dieptepunten 
uit de geschiedenis van Schalkwijk nog eens kort verhaald en hoorden we hoe het de dorpen 
en dorpelingen is vergaan in de Middeleeuwen, maar ook tijdens de reformatie en de eeuwen 
erna.
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Piet kon ons precies vertellen wanneer er waterpompen kwamen, maar ook wanneer waterlei-
ding en elektriciteit zijn aangelegd en dat de mensen in Honswijk er wel erg lang op moes-
ten wachten. Voor veel aanwezigen was er wel een ‘oh ja?-momentje’ en toen de verhalen 
van de vorige eeuw aan bod kwamen vaak een blik van herkenning.

Na het verhaal van Piet werd door de gastvrouwen, voor wie wilden, nog een glaasje Oranje-
bitter geschonken vanwege onze bijna jarige koning.

Bijeenkomst met vrijwilligers
Het was een gezellige avond, woensdag 24 april 2019. Toen vond de eerste bijeenkomst 
plaats van de vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor De Trossel. De avond begon met 
een kennismakingsrondje, waarbij iedereen kort vertelde wie hij was en wat hij deed. Niet 
alleen voor nieuwkomers in Schalkwijk informatief, maar ook voor degenen die al wat langer 
in Schalkwijk wonen.

Daarna werd de groep gesplitst naar de 
activiteiten die gepland zijn. Zo was er een 
groep Fietsen/wandelen, een groep Admi-
nistratie/computer en de grootste groep de 
groep Vervoerservice. Er was een restgroepje 
van mensen die voor de tweede avond waren 
uitgenodigd, maar dan niet kunnen. Met 
elkaar deelden ze de werkwijze en de afspra-
ken die erbij horen. Zo kwam ook de con-
cept-Vrijwilligersovereenkomst op tafel.
De tweede bijeenkomst is op donderdag 9 
mei, weer ’s avonds om acht uur in De Wiese. 
Dan zijn de vrijwilligers van de andere groepen uitgenodigd.

Komende koffie-ochtenden
Hieronder staan de activiteiten op datum.
datum  activiteit 
woensdag 8 mei 2019  koffie-ochtend +  
 spelletjes 
donderdag 23 mei 2019  koffie-ochtend 
woensdag 5 juni 2019  koffie-ochtend +  
 spelletjes 
donderdag 20 juni 2019  koffie-ochtend 
woensdag 3 juli 2019  koffie-ochtend +  
 spelletjes 
donderdag 18 juli 2019  koffie-ochtend 
woensdag 31 juli 2019  koffie-ochtend +  
 spelletjes 



Nog eens Vervoerservice
In de vorige Trosseltips stond een stukje 
over de Vervoerservice. De werkgroep Ver-
voer-service organiseert het vervoer van 
uw huis naar de locatie waar de activiteit 
plaatsvindt en vandaar weer terug naar huis.

De werkgroep beschikt over een groot aantal 
namen van vrijwilligers die bereid zijn men-
sen te rijden die zelf niet of moeilijk in staat 
zijn zich te verplaatsen. Johan Vernooij is de 
coördinator van deze service. Zijn telefoon-
nummer is 06 55 90 65 73.

Natuurlijk kost het vervoer geld. Daarom is 
afgesproken dat de vrijwillige chauffeur een vergoeding krijgt van € 020 per kilometer. 

Website
Bekijk 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. Het adres van de website is: www.
detrossel.nl

De Trossel gaat voor de Ariënsprijs
De Trossel is voorgedragen voor de Ariënsprijs. Dat is een prijs die binnen het bisdom 
Utrecht wordt uitgereikt aan een initiatief dat het meest past bij het motto: ‘Ik zal er zijn 
voor jou’. De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.
Na de voordracht door de locatieraad van de H.Michaëlkerk, een van de partners van De 
Trossel, is een vertegenwoordiger van het bisdom naar Schalkwijk gekomen, waar hij heeft 
gesproken met bestuurslid Arie van Rooijen en dorpsondersteuner Marian van der Ven. Zij 
hebben gesproken over het initiatief tot De Trossel en de uitvoering van de werving van 
vrijwilligers door middel van de enquête. De ondervrager was onder de indruk van wat hier 
tot stand is gebracht.
Of De Trossel de prijs van € 1250 en een kunstwerk ook werkelijk gaat winnen, wordt be-
kend gemaakt op zaterdag 12 oktober 2019 in Arnhem.
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