
TrosselTips 1
februari 2019

De Trossel?
Dit is de eerste Nieuwsbrief van De Trossel. Trossel, zult u denken, wat is dat nou weer? Wel-
nu, De Trossel is de naam die is gegeven aan de dorpscoöperatie die in de afgelopen jaren is 
voorbereid en die in 2019 echt van start gaat. Binnen De Trossel worden allerlei activiteiten 
gebundeld die in Schalkwijk plaats vinden op het gebied van zorg en welzijn. Voor die activi-
teiten zijn veel Schalkwijkers beschikbaar. Met elkaar kunnen we er iets moois van maken.

Een stukje geschiedenis
In 2017 ontstond binnen verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn het 
idee om de krachten te bundelen. Het ging om de geloofsgemeenschappen van de RK-kerk 
en van de hervormde gemeente, senioren Schalkwijk, Sociaal Cultureel Centrum De Wiese. 
Vertegenwoordigers van deze organisaties kwamen bij elkaar en besloten te onderzoeken of 
een dorpscoöperatie welkom was. Daartoe ontwikkelden zij een enquête die in september 
2018 in heel Schalkwijk en Tull en ‘t Waal is verspreid. De respons op de enquête was groots, 
daarover later meer. Op woensdag 14 november 2018 is tijdens een koffie-ochtend een start 
gemaakt. Tijdens die bijeenkomst is iets verteld over de opzet van de coöperatie en iets ver-
teld over het resultaat van de enquête. De opkomst was groot.

Op donderdag 13 december 2018 is er een bijeenkomst geweest van alle vrijwilligers die zich 
hebben aangemeld. Er is veel verteld over de taken die een dorpsondersteuner te verrichten 
krijgt. Daar is ook geregeld dat een groep start met de organisatie van de koffie-ochtenden 
in De Wiese.



De leden van de projectgroep
De projectgroep bestaat uit de volgende leden:
Dirk Dekker - voorzitter
Ninke van Keulen - Saenger - secretaris - namens Sociaal Cultureel Centrum De Wiese
Sjaak Kok - penningmeester - namens Senioren Schalkwijk
Arie van Rooijen - vice-voorzitter - namens de Geloofsgemeenschap H. Michaël
Frank van Helden -vertegenwoordiger van de Gemeente Houten
Siert Wieringa - extern adviseur / Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE)
Frans Hollander - pr en communicatie

De naam De Trossel
De dorpscoöperatie moet een naam hebben. We hebben 
gezocht naar een unieke naam, die voor iedereen makkelijk 
is te herkennen. We wilden in de naam iets hebben van 
samen, samenwerken, bundelen. Veel namen passeerden de 
revue, maar die verwierpen we om allerlei redenen. Blade-
rend in het boek van Piet Heijmink Liesert ‘n Haonderik vol 
ruggemeters Schalkwijks dialect vonden we de term trossel. 
Het betekent tros, bundel en dat vonden we mooi passen 
bij de bundeling van activiteiten in onze dorpen die we 
beogen. Een bundel zorg en welzijn.

Korte toelichting op de 
enquête
In Schalkwijk en Tull in ‘t Waal is het initiatief ontstaan voor de oprichting van een Dorps-
coöperatie. Deze coöperatie moet inwoners één loket bieden voor diverse diensten en wel-
zijnsvoorzieningen. De projectgroep wilde het draagvlak voor een dergelijke coöperatie onder 
inwoners peilen: is er behoefte aan, zou men lid willen worden en naar welke diensten en 
voorzieningen is de meeste vraag?

Er is daarom een vragenlijst verspreid onder 1.100 adressen. Hierop kwamen 258 reacties. Uit 
de reacties blijkt dat het voor ruim negentig procent van de deelnemers aan het onderzoek 
belangrijk is om in het dorp te kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn voorzieningen nodig. 
Driekwart van de respondenten vindt een Dorpscoöperatie, één loket voor diensten en wel-
zijnsvoorzieningen, dan ook belangrijk. Een even groot aantal is bereid lid te worden van de 
Dorpscoöperatie. 
De diensten en voorzieningen waar de meeste vraag naar is zijn een WMO-loket (genoemd 
door 46%) en een Dorpsondersteuner (36%). Ook hebben bewoners behoefte aan vervoer, 
bijvoorbeeld van en naar een arts of ziekenhuis (29%), maaltijdvoorzieningen aan huis 
(27%), koffie-ochtenden (27%) en fitness voor senioren (27%). En in iets mindere mate aan 
oppas of hulp in noodsituaties, hulp bij klussen of tuinonderhoud of hulp bij bijvoorbeeld 
computer/tablet/mobiele telefoon. 



De vraag naar diensten 
is breed. Hiervoor zijn 
vrijwilligers nodig. In de 
vragenlijst werd daarom 
ook gevraagd of bewoners 
zich in willen zetten voor 
een Dorpscoöperatie, bij-
voorbeeld door gastheer- 
of vrouw te zijn op een 
koffie-ochtend of door 
vervoer te verzorgen. In 
totaal gaven 115 van de 
258 respondenten aan op 
een of andere manier bij te kunnen dragen aan de nodige voorzieningen en diensten, zoals 
met vervoer, inloopochtenden, wandelen, boodschappen doen, administratieve ondersteu-
ning en voorlezen. 

Samenvattend is de conclusie dat het draagvlak voor het oprichten van een Dorpscoöperatie 
groot is. 

Klaartje Lee, De vragenlijstexpert

Drie dorpsondersteuners
De Trossel wil gaan werken met drie dorpsondersteuners. Zij vormen de eerste persoon die je 
aanspreekt als je een vraag hebt. Zij werken vraaggestuurd. Als u met een vraag komt, dan 
proberen zij samen met u een antwoord te vinden. Let op: zij kunnen niet alle problemen 
oplossen. Soms zullen zij doorverwijzen naar instanties die met professionals werken. 
De drie dorpsondersteuners zijn: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den 
Hoogen (op de foto v.l.n.r.). Zij zijn op dit moment in onderling overleg aan het uitzoeken 
hoe zij te werk gaan.



Koffie- 
ochtenden 
een groot 
succes
In december is een proef ge-
houden met een koffie-ochtend. 
Die was een groot succes. In 
januari zijn daarop twee nieuwe 
koffie-ochtenden gehouden: 
een keer op woensdag en een 
keer op donderdag. Op beide 
dagen zij veel mensen geweest. 
We gaan ermee door.
De eerstvolgende koffie-ochtend is op donderdag 14 februari 2019. Dat wordt gelijk een bij-
zondere ochtend, want op die dag komen verschillende belangrijke mensen uit de regio een 
kijkje nemen: een vertegenwoordiger van de provincie, subsidieverstrekkers en mensen uit de  
regio-gemeenten. Ook komt er een filmploeg die een filmpje wil maken van de koffie-och-
tend.

Veel vrijwilligers
Hierboven staat dat zich veel vrijwilligers hebben opgegeven. Dat is heel mooi. Zo hebben 
we wel 50 koffieschenkers en 40 mensen die chauffeur willen zijn. Al die vrijwilligers zijn na-
tuurlijk niet allemaal in de eerste weken nodig. Het kan dus even duren voordat u gevraagd 
wordt voor een bijdrage.

Subsidie
De Trossel is een organisatie in ontwikkeling. Daarvoor is geld nodig. Gelukkig heeft De 
Trossel voor de eerste twee jaar subsidie ontvangen van Leader, een organisatie die regionale 
projecten ondersteunt. Verder staat de gemeente Houten garant voor de aanloopkosten. Wij 
zijn daar natuurlijk heel blij mee. 


