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De Trossel bestaat 1 jaar
Het is alweer een jaar geleden dat de dorpscoöperatie is gestart met haar vrijwilligersactiviteiten. Omdat er zeer veel vrijwilligers
zijn bij De Trossel kon er dit jaar, en kan
er ook in de toekomst, veel georganiseerd
worden. Het meest in het oog springend zijn
de tweewekelijkse koffie- ochtenden, waarbij
soms een spreker komt of een thema centraal staat. De koffie-ochtenden worden vaak
drukbezocht en zijn, zonder uitzondering,
altijd erg gezellig. Er zijn ook hulpvragen
geweest waarvoor vrijwilligers zijn ingezet.
Het ging daarbij soms om een grote klus
maar heel vaak ook om iets kleins. Het is
fijn om te merken dat we elkaar heel vaak
een handje kunnen helpen. Kleine moeite,
groot geluk.

één

jaar

We willen het 1-jarige jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is reden voor een
feestje. Voor alle bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden wordt er op zondag 19 januari
2020 van 15.00-18.00 uur een feestelijke activiteit in de Wiese georganiseerd. Onder het
genot van een hapje en drankje kijken we terug op het jaar en is er tijd voor muziek. Zangeres Jolanda van den Berghe zal deze bijeenkomst extra feestelijk maken. Jolanda heeft een
uitgebreid repertoire: van levenslied tot dansmuziek, dus we kunnen luisteren, meezingen,
en misschien zelfs een dansje wagen. De toegang is gratis. Graag zien we iedereen op zondag 19 januari om 15.00 uur.

Wandelen onder begeleiding
Bewegen is belangrijk. Daarom bekijkt De
Trossel of er belangstelling bestaat om met
mensen die nog goed ter been zijn te gaan
wandelen. De wandeling onder begeleiding
zal ongeveer 30 – 45 minuten duren en gaat
over goed begaanbare wegen en paden. De
deelnemers zullen onderweg of bij terugkomst even kunnen uitrusten en bijpraten
onder het genot van een kop koffie. Bewegen

is goed maar gezelligheid is ook een belangrijk aspect.
Heb je zin om met de groep mee te lopen, ook met rollator, meld je aan.
Ben je op zoek naar een wandelmaatje voor individueel wandelen, dan kunnen we ook kijken
of we een match kunnen maken met een vrijwilliger.
Info: Trosseltelefoon: 0629820055
Email : dorpsondersteuners@detrossel.nl
Wandelgroep op woensdagochtend
In Schalkwijk is een wandelgroep die op woensdagochtend ergens in de omgeving een
wandeling maakt. Deze groep bestaat uit ongeveer 10 personen en gaat elke week met een
wisselend aantal mensen op pad.
Bewegen en lekker doorlopen is het motto maar ook hier speelt gezelligheid natuurlijk een
rol. De wandelingen zijn ongeveer 5 – 7 km en gaan dikwijls over onverharde wegen en paden. Elke wandeling wordt afgesloten met een lekkere kop koffie op een leuke plek.
Heb je belangstelling om mee te lopen met deze groep: zij verzamelen wekelijks op de
woensdagochtend om 9.00 uur bij De Wiese en carpoolen naar de plaats van de wandeling.
Info Ans Schevers : a.schevers@hetnet.nl
Het is fijn dat de groep van Ans Schevers hun ervaring ter beschikking stelt aan de nieuw
op te richten Trosselgroep. Binnenkort gaan Dorpsondersteuner Marian van den Hoogen en
coördinator wandelen en fietsen, Maria Scholts, met de gevorderde groep mee wandelen om
zo te kijken hoe er op een vruchtbare manier samengewerkt kan worden.

Onderlinge schenkt aan De Trossel

Enkele dagen voor kerst zorgde De Onderlinge voor een daverende verrassing door te melden
dat De Trossel bij de verdeling van De Onderlinge deelt uit een bedrag van € 1000 zal ontvangen. Wij beschouwen dit als een blijk van waardering voor het werk dat De Trossel doet.

Kleine moeite, groot geluk (6)

Een mevrouw heeft een auto vol met dozen met spullen. Op een bepaald moment is ze zelf
niet in staat, en heeft ze niemand in de buurt, om deze dozen vanuit de auto naar de zolder
van haar huis te brengen. Ze heeft contact opgenomen met De Trossel en de volgende ochtend kan een vrijwilliger haar hierbij helpen. Klusje geklaard; Kleine moeite, groot geluk.

Koffie-ochtenden

Voor volgend jaar staan er al weer een aantal mooie koffie-ochtenden in de planning:
2 januari: Nieuwjaarskoffie en bubbels
15 januari: 1-jarig bestaan: Koffie met Taart en schoolkinderen op bezoek.
30 januari: Vervolg Dorpsfilm
zaterdagmiddag 8 februari: Ouderwetse Vâstelaovend De Platneuzen met De Trossel
12 februari: Koffie
27 februari: Adri Verweij op de koffie

Terugblik op het 1ste jaar De Trossel

De dorpsondersteuners kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Het was een
mooi jaar waarin we met de hulp van de vele vrijwilligers al veel hebben kunnen doen en
opzetten.
Het is gelukt om de koffie-ochtenden als vast punt in het leven van een aantal dorpsgenoten
op de agenda te hebben. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die het bezoek aan de
koffie-ochtend af laten hangen van het onderwerp, de tijd van het jaar en dergelijke. Prima,
want dat was ook de opzet. We zijn erg blij met de goede opkomst en alle gezelligheid die
iedereen meebrengt.
Daarnaast hebben al een groot aantal dorpsgenoten gebruik gemaakt van de Trossel-vervoersdienst. Vaak voor personenvervoer
naar het ziekenhuis of iets dergelijks maar
bijvoorbeeld ook vervoer voor een dagje van
de Zonnebloem. Johan Vernooij regelt het
allemaal!
Bij de dorpsondersteuners zijn pakweg ruim
30 vragen binnengekomen; kleine en grotere
vragen en problemen. In alle gevallen zijn
de vragen beantwoord, klusjes geklaard,
‘steuntje in de rug’ en oplossingen geboden.
Altijd zijn degenen die contact opnemen met een vraag blij dat er vrijwilligers van De Trossel
zijn die hen deskundig en nauwkeurig komen helpen. Iedere keer blijkt ook dat het voor ons
als dorpsondersteuners echt snel lukt om een vrijwilliger te vinden die wil bijspringen. Ook
voor de vrijwilliger is het fijn om een oplossing te kunnen bieden bij de vraag.
In een aantal gevallen is het zo dat ‘van het een, het ander komt’. Wanneer de ene vraag
is opgelost komt soms een volgende vraag ook tevoorschijn. We proberen dan met dezelfde
vrijwilliger dit ook weer kort te sluiten. Zo worden de contacten ook wat meer gewoon en
dat maakt het vragen wat makkelijker.
Waar we ons het komend jaar op willen gaan richten zijn de wat jongere dorpsgenoten. De
koffie-ochtenden worden op woensdag- of donderdagochtend georganiseerd en worden dus
veelal door de wat oudere dorpsgenoten bezocht. De Trossel wil er echter voor alle dorpsgenoten zijn, dus in de komende tijd willen we bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel, misschien met maaltijd, gaan houden. Een moment om met elkaar de week af te sluiten en een
gezellig begin van het weekend te hebben. Samen met je buren, vrienden of vriendinnen
afspreken bij De Trossel; dat lijkt ons ook wel iets. Misschien heeft u een leuk idee, om dit
met elkaar en voor elkaar te gaan opzetten in Schalkwijk en Tull en t Waal. Wij houden ons
aanbevolen... We hopen voor 2020 weer op een mooi ‘Trosseljaar’.
De Dorpsondersteuners

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

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. Alle nummers van de TrosselTips kunt u
er teruglezen. Het adres van de website is: www.detrossel.nl
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