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Carnaval met Platneuzen en De Trossel
Zaterdagmiddag 8 februari 2020 hebben De Platneuzen en De Trossel, voor het eerst samen, 
een ouderwetse ‘Vâstelaovond’ georganiseerd tijdens het Carnavalsweekend. 
In het café van De Wiese was het al snel een 
gezellig ontmoeten met koffie, thee en heel 
veel heerlijke wafels. Er was passende mu-
ziek op de achtergrond, er werd een spelletje 
gespeeld en een kaartje gelegd. Ben van der 
Werf opende de middag, namens de Senaat 
van de Platneuzen, waarna de aanwezigen 
een rondje kregen aangeboden en samen 
met het senaatskoor een medley van beken-
de liedjes zongen. Dat maakte dat de sfeer 
nog beter werd natuurlijk. De Prins, met zijn 
gevolg en de dansmariekes, maakte ook zijn 
opwachting en iedereen was blij dat er weer 
een echte ouderwetse carnavalsmiddag kon 
worden gehouden. Als klap op de vuurpijl 
kwam Leo Verwey samen met zijn vrouw Nel 
Versteeg met de (in Schalkwijk) bekende 
sketch De Kat zat op het plat die vroeger 
altijd door Gert Versteeg werd voorgedragen 
bij feestelijke gelegenheden. De samenwer-
king tussen Trossel en Platneuzen zal vol-
gend jaar ongetwijfeld een vervolg krijgen. 

Kaarten bij VV Schalkwijk
Via onze penningmeester Sjaak Kok heeft De Trossel een uitnodiging gekregen voor het 
Verenigingskaarten van Voetbalvereniging 
Schalkwijk. Er kunnen dus teams via De 
Trossel meedoen aan dit evenement. Het 
kaarttoernooi vindt plaats op vrijdag 20 
maart 2020 in de voetbalkantine van VV 
Schalkwijk. Aanmelden als deelnemer van 
team De Trossel kan via Sjaak Kok. De in-
schrijving moet plaatsvinden voor vrijdag 6 
maart 2020.



Op de foto bij de Onderlinge
De Trossel is een van de drie organisaties die 
dit jaar van de Onderlinge een extra groot 
bedrag heeft gekregen, namelijk € 1000. Dat 
was aanleiding om met de andere twee orga-
nisaties op de foto te gaan voor het gebouw 
van de Onderlinge. Dat gebeurde op zaterdag 
15 februari 2020. Na ontvangst met koffie en 
gebak legde Hans van Dijk uit, dat de Onder-
linge jaarlijks de Schalkwijkse verenigingen 
en organisaties wil steunen met het geld 
dat is overgebleven nadat de Onderlinge van 
verzekeraar zich omvormde tot tussenper-
soon. Elk jaar bekijkt een commissie hoe het 
geld wordt verdeeld. Dit jaar was gekozen voor drie projecten die een extra bedrag kregen. 
En daar kon De Trossel zijn eenjarig bestaan groots van vieren. 

Administratie en Computergebruik
In januari hebben we het 1-jarig bestaan van De Trossel gevierd. Hierbij zijn ook de verschil-
lende vrijwilligersgroepen nogmaals benoemd. Ook de groep Administratie en Computerge-
bruik. Een dozijn mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring hebben zich 
aangemeld om dorpsgenoten te helpen. 
In maart moeten veel mensen hun belastingformulier in gaan vullen, voor 1 mei moet dit 
zijn gedaan. 
Elk jaar kan je vanaf 1 maart je belastingaangifte doen. Wanneer je de aangifte voor 1 april 
hebt ingediend, dan krijg je sowieso voor 1 
juli bericht. Je aangifte moet uiterlijk 1 mei 
bij de Belastingdienst binnen zijn.
Soms zijn er weetjes bij het invullen die 
voor minder belasting betalen zorgen. Het 
voorstel is dat rond eind maart/begin april 
we een avond of middag organiseren over 
hoe het belastingformulier in te vullen. Het 
gaat dan over algemene tips. Het is natuur-
lijk niet de bedoeling dat we op dat moment 
over een specifieke belastingaangifte praten. 
Dat kan later altijd samen met een vrijwilli-
ger, daar is wellicht ruimte voor.
Op de bijeenkomst zullen we aan de volgen-
de specifieke onderwerpen aandacht beste-
den.
1. Algemene informatie ten aanzien van:
 a. Het invullen van een fictief 
  belastingformulier  



  waarin diverse mogelijkheden worden benoemd
 b. Invullen van formulieren, rond toeslagen enz.
2. Hulp bij specifieke individuele vragen
Natuurlijk alleen als er behoefte aan is. Dus de vraag bij deze: is er belangstelling voor zo’n 
bijeenkomst? Wilt u dan een e-mail naar het volgende email-adres sturen.
Gjwindhorst54@gmail.com. Aanmelden kan ook via de Trosseltelefoon 06 29 82 00 55.
Met vriendelijke groet, 
Gert-Jan Windhorst, coördinator groep Administratie en Computergebruik

Kleine moeite, groot geluk (8)
Via de mail kwam de vraag binnen van een echtpaar dat een lamp voor in de huiskamer had 
gekocht, alleen moest die lamp nog opgehangen worden….. De dorpsondersteuner nam con-
tact op met een van de vrijwilligers die al eens eerder een klusje had gedaan bij dit echtpaar 
en in combinatie met een gezellig koffiemoment was het klusje in een uurtje gefikst. Kleine 
moeite, groot geluk.

Koffie-ochtenden
Voor maart en april  staan er al weer een aantal mooie koffie-ochtenden in de planning: 
maandag 2 maart 2020: koffie-ochtend in ‘t Gebouw in Tull en ‘t Waal
woensdag 11 maart 2020: Over bewegen, samen met Sportpunt Houten
donderdag 26 maart 2020: Kaarten en spelletjes spelen
maandag 6 april 2020: koffie-ochtend in ‘t Gebouw in Tull en ‘t Waal
woensdag 8 april 2020: paaskoffie, eieren schilderen en lunch
donderdag 23 april 2020: woordspelletjes

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 vrijwil-
ligers 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. De foto’s van de belangrijke 



vrijwilligers op de homepage zijn vernieuwd. 
Van alle bestuursleden, dorpsondersteuners 
en groeps coördinatoren staan nu foto’s die 
Ruud Schulze heeft gemaakt. Wel even op 
de > of op de < klikken om ze allemaal te 
zien. 
Alle nummers van de TrosselTips kunt u er 
teruglezen. 
Het adres van de website is: www.detrossel.
nl

Nog wat foto’s


