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Nog steeds geen Trossel-activiteiten
Ook dit nummer van de TrosselTips ver-
schijnt in een periode van gedeeltelijke 
lockdown, die er in ieder geval voor zorgt 
dat er geen koffie-ochtenden zijn. Maar 
dat betekent niet dat er binnen De Trossel 
niets gebeurt:  

Wat doen de dorpsondersteuners  
tijdens de gedeeltelijke lockdown?
Wanneer de dorpsondersteuners vertellen 
wat er bij De Trossel zoal gebeurt in de 
huidige coronatijd is men vaak verbaasd. 
Het lijkt misschien dat er ‘alleen’ koffie-
ochtenden gehouden worden, met welis-
waar leuke onderwerpen en gezelligheid, 
maar daarnaast zijn de dorpsondersteu-
ners en veel vrijwilligers bezig met de 
hulpvragen. 
Omdat alle vragen, hoe klein ook, vertrouwelijk worden behandeld, komt dit onderdeel niet 
voor het voetlicht. Natuurlijk kunnen dorpsgenoten die met De Trossel te maken hebben, of 
hebben gehad, vrijuit vertellen over hun ervaringen en zij doen dat gelukkig ook. 

Er komen bij de dorpsondersteuners vragen van allerlei aard binnen: dan moet u denken aan 
iets wat kapot is weer herstellen, vervoer naar (vaak) een arts of ziekenhuis, een storing in 
een apparaat, een klus die, door omstandigheden, door iemand niet kan worden afgemaakt, 
een boodschap, wat gezelschap, samen wandelen, meedenken aan een oplossing.
De dorpsondersteuners overleggen met de coördinatoren over welke vrijwilliger geknipt zal 
zijn om aan de gestelde vraag en persoon gekoppeld te worden. Daarna wordt er kennisge-
maakt met elkaar en ook daarbij is dan een dorpsondersteuner of coördinator aanwezig. 

De contacten die hierdoor gelegd worden tussen de aanvrager en de vrijwilliger zijn altijd 
aangenaam. Het mes snijdt aan twee kanten: voor de een (de vrager) wordt een probleem 
opgelost en de ander (de vrijwilliger) kan iets betekenen voor iemand. Meestal is het iets 
kleins, maar soms ook iets groters en komt van het een het ander. Zoals laatst iemand aan 
de dorpsondersteuners liet weten: wat een prachtige tijd heb ik gehad met jullie vrijwil-
ligers, wat leuk dat ik die mensen heb leren kennen en dat ze dat voor me hebben willen 
doen. Oprechte aandacht, zomaar. 

Nog steeds even niet



Duofiets
Zoals inmiddels bij iedereen bekend, wil De Trossel heel graag een duofiets aanschaffen. Om 
tot de juiste fietskeuze te komen willen bestuur en dorpsondersteuners zich eerst goed ori-
enteren. Er is informatie ingewonnen bij de verschillende leveranciers en bij een fietsenzaak 
die deze fietsen onderhoudt. 
Er is ook contact geweest met dagcentrum DUO in ’t Goy omdat men daar zeer veel gebruik 
maakt van de twee daar aanwezige duofiet-
sen. 
We kregen het aanbod om een fiets uit te 
proberen en zo zelf te ervaren hoe het voelt 
om de fiets te besturen maar ook om te 
voelen hoe het is om als bijrijder op de fiets 
te zitten. Zo gezegd, zo gedaan: Arie van 
Rooijen (bestuurslid) en Conny Middelweerd 
(dorpsondersteuner) hebben een ritje ge-
maakt. Het was eerst even wennen maar de 
fiets werkt eenvoudig dus kon er al snel ook 
van het Goyse landschap genoten worden. 
Het proefritje heeft veel informatie gegeven 
over alle mogelijkheden die er zijn bij een 
duofiets zoals trapondersteuning, eventu-
eel een extra leuning voor de bijrijder, een 
scherm tussen de twee zitplaatsen enz. Een 
van de begeleiders van DUO deelde zijn er-
varingen als bestuurder en begeleider en zo 
kregen we nog bruikbare tips mee. Al met al 
een leuke en leerzame actie.

Kleine moeite, 
groot geluk (15)
Voordat de scootmobiel kan worden geleverd 
moet eerst het onderdak voor het voertuig in 
orde zijn. Het echtpaar was zelf al begonnen 
met dit klusje, maar dat was toch iets teveel 
van het goede. De Trossel werd gebeld en 
een paar dagen later hebben twee vrijwil-
ligers, in een ochtend, de nodige wandjes 
gezet. Kleine moeite, groot geluk.



De Trossel en voetbal 
In het vorige nummer van de TrosselTips kondigden wij met veel trots aan dat een meisjes-
team van VV Schalkwijk zou gaan spelen met het logo van De Trossel op de shirtjes. Er was 
een presentatie gepland er zouden foto’s worden gemaakt er zouden bijzondere prestaties 
volgen. Maar toen kwamen de nieuwe Corona-maatregelen en die zorgden ervoor dat de pre-
sentatie nog niet heeft plaatsgevonden. Ook nog geen foto’s dus.

Komende koffie-ochtenden
Wanneer de eerstvolgende koffie-ochtend zal plaatsvinden is op dit moment met geen moge-
lijkheid te voorspellen. We durven in deze TrosselTips in ieder geval geen datums te noemen. 
Zodra er weer koffie-ochtenden mogelijk zijn, laten we dat weten via de website detrossel.nl 
en via de Schalkwijkse Berichten.

Kaart van  
De Trossel
In het vorige nummer van de TrosselTips had 
ik aangekondigd dat er kaarten in de maak 
waren om bij een individu in de bus te doen 
bij een gebeurtenis waar wat steun welkom 
is. Bijvoorbeeld als iemand ziek is of ie-
mand heeft verloren. Er is besloten ook voor 
die gelegenheden een kaartje te maken. Er 
waren toen wel wat digitale voorstellen ge-
daan, maar de echte kaarten waren nog niet. 
Inmiddels zijn ze er wel, weet ik uit eigen 
ervaring. Want op zondag 25 oktober 2020 
kreeg ik als eerste, werd erbij gezegd, het 
nieuwe kaartje. En dat kan ik nu wel laten 
zien. Ik weet nu uit ervaring hoe leuk het 
is een kaartje van De Trossel te ontvangen, 
zeker als je niet verwacht. 

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 Schalk-
wijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal 
vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen. 

http://Voordat de scootmobiel kan worden geleverd moet eerst het onderdak voor het voertuig in orde zijn. Het echtpaar was zelf al begonnen met dit klusje, maar dat was toch iets teveel van het goede. De Trossel werd gebeld en een paar dagen later hebben 2 vrijwilligers, in een ochtend, de nodige wandjes gezet.Kleine moeite, groot geluk


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

Nog wat foto’s

https://www.detrossel.nl/wie%20we%20zijn/trosseltips.html

