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De Trossel wenst u
een beter 2021

Erwtensoepactie

Woensdag 16 december 2020 werd de erwtensoepactie van de Voedselschuur en De
Trossel gehouden. Mooi, fris winterweer was
het die dag, dus zeer geschikt voor erwtensoep. In verband met corona hebben aan
deze actie naar weinig vrijwilligers kunnen
meewerken; bij verschillende vrijwilligers
thuis werd de groente gesneden, die vervolgens naar Brassica ging, die de soep
kookte. ’s Middags om 14:00 uur kon men
corona-proof de soep ophalen bij de Wiese.
‘Contactloze overdracht’ zoals u op de foto kunt zien. Bij de bezorging werd de soep ook
bijvoorbeeld op een tafeltje bij de achterdeur gezet. Een bijzondere methode in deze rare
tijden, maar heerlijk om dan erwtensoep ‘uit de streek’ te kunnen eten.

Bijdrage van de Onderlinge

Voor velen zullen er weinig positieve herinneringen zijn aan 2020, maar toch waren die er
wel. Zo deelde de Onderlinge eind november 2020 bijna € 10.000 uit aan Schalkwijkse initiatieven die van algemeen, cultureel of sociaal belang zijn. De Onderlinge ontving 27 verzoekjes. Allemaal met één doel: een bijdrage voor de vereniging/een initiatief waar dorpsgenoten
vrijwillig tijd en aandacht aan besteden. Prachtig om te lezen dat er regionaal zoveel sociale
initiatieven zijn waar inwoners elkaar kunnen vinden.
Een commissie uit het klantenbestand maakte de keuzes. Ook zij waren verrast over het
aantal verzoekjes. De aanvragen zijn in 3 groepen verdeeld. In groep 1 zijn vier aanvragen
gehonoreerd die een specifiek doel beoogde met een totaalbedrag van € 4.000. Groep 2
bevat tien aanvragen met een totaalbedrag van € 4.149. Het restant van € 1.850 is verdeeld
over de overige initiatieven; groep 3. De Trossel kreeg een plaats in groep 2. Dat betekende
een bedrag van € 400, waar we uiteraard heel blij mee zijn.

Kerstactie PCI en De Trossel

In de week voor Kerstmis zijn er in Schalkwijk, Tull en ’t Waal en omgeving weer kerstpakketten en kerstattenties rondgebracht door mensen van de PCI en De Trossel. Vorig jaar zijn
PCI en De Trossel begonnen met de Kerstactie. De adressen die eerder rondom Kerst door de
kerken werden bezocht met een attentie en/of een bezoekje, zijn opgenomen in de lijst van
deze actie. De RK-kerk heeft haar werkgroep Mens en zorg immers op laten gaan in De Trossel.
Zo komt het bijvoorbeeld ook dat mensen uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal die in verpleeg-of
verzorgingshuizen elders wonen ook opgenomen zijn in die lijst. De Trossel heeft sowieso een
lijntje met de PCI omdat sommige mensen via ons bij de PCI worden aangemeld of worden
gewezen op het bestaan ervan. De dorpsondersteuners doen mee in de organisatie. De PCI is
de Parochiële Charitas Instelling die mensen op het eiland van Schalkwijk financieel kan ondersteunen als dat nodig is. Meestal is dat hulp bij de aanschaf van noodzakelijke middelen,
zoals een laptop voor kinderen, maar de PCI kan op velerlei gebieden bijspringen.
Kijk daarvoor op de website van de parochie.
De Kerstpakketten zijn grotendeels een gift
van dorpsbewoners voor dorpsgenoten, die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als
blijk van waardering voor hun ‘stille’ inzet
voor anderen of omdat de omstandigheden
van sommige mensen niet te benijden zijn.
In deze tijd natuurlijk ook omdat het zo’n
stille tijd is voor veel mensen en gewoon
even een aardigheidje als lichtpuntje. Naast
de kerstpakketten is ook een groot aantal
‘attenties’ rondgebracht; een feestelijk tasje
met kleine lekkernijen. Bij alle adressen was
Ad de Gier bracht, omdat hij toch naar zijn
men blij verrast en geraakt door het feit dat
tante ging, namens de PCI en De Trossel
er aan hen gedacht werd. Naast de adreseen attentie bij mevrouw Geert v.Gardesen op het Eiland van Schalkwijk is ook een
ren-Quak in de Wartburg in Utrecht. Ook zij
attentie gebracht bij oud-dorpsgenoten, die
was blij verrast.
op dit moment in verpleeg- of verzorgingshuizen elders verblijven. In totaal is op 80 á
90 adressen een pakketje bezorgd. Ook een
voorbeeld van met ‘relatief weinig moeite, groot geluk’.

Kleine moeite, groot geluk (17)

Bij een gezin is er iets mis met het doorspoelsysteem van het toilet. Is het de stortbak of
zit het euvel ergens anders? Een van de Trosselvrijwilligers is gaan kijken en ja, er moest
een onderdeel worden vervangen. De volgende dag kon het toilet weer worden doorgespoeld
worden zoals het hoort. Kleine moeite, groot geluk.

Puzzels naar De Trossel

Aan het begin van de lockdown in maart
2020 bedachten Jan en Baukje het plan een
puzzeluitleen te starten. Nu iedereen thuis
moest werken, is puzzelen een bezigheid
waar veel plezier aan te beleven valt. In hun
huis hadden ze ruimte en binnen korte tijd
was de Puzzel Uitleen Centrale een feit. Het
was direct een groot succes. Veel mensen
maakten gebruik van de mogelijkheid een
puzzel te lenen en hem na het maken om te
ruilen voor een andere.
Maar Jan kreeg een baan, had kantoorruimte
nodig en wilde wel van de puzzels af. Via
Annie Miltenburg kwamen ze terecht bij De
Trossel. Inderdaad, de puzzeluitleen is een
typische Trosselactiviteit.
Inmiddels staan alle puzzels op een nieuwe
locatie in de Michaëlkerk en is de organisatie
van de uitleen in handen van Annie Miltenburg. Zij zorgde er ook voor dat de kast
waarin de bestelde puzzels af te halen zijn,
een nieuwe plek kreeg: in het portaal van de kerk, naast de boekenuitleen.
Op dit moment zijn we bezig alle puzzels over te zetten van de website van de Puzzel Uitleen
Centrale naar de website van De Trossel. Tot die tijd gaat het bestellen nog gewoon via de
oude website. Afhalen vanaf vrijdag in het portaal van de kerk. En puzzelen blijft leuk.

Dorpsondersteuners ook in lockdown…

Ook de dorpsondersteuners zijn in hun 2de lockdown…. Dat is in ieder geval het gevoel
dat zij hebben. Het een tijd dat we allemaal meer binnen zitten en het doen met wat er is
maar…. gelukkig wel een leuke actie zoals met de erwtensoep. Met een andere soep misschien wel voor herhaling vatbaar? En er waren natuurlijk ook de kerstkaarten. Weer rondgebracht door 20 van onze vrijwilligers, hopen we dat deze kaarten weer een moment van
verbinding hebben gebracht. En de kerstpakkettenactie van de PCI en De Trossel was ook een
lichtpuntje. Net voor de lockdown waren er concrete plannen om het concept ‘wandelmaatjes’
wat uit te bouwen. U begrijpt dat dit nu in de wachtstand is gezet. Met elkaar hopen we op
betere tijden en wachten we tot er weer mogelijkheden zijn om meer te kunnen doen binnen
de anderhalve meter. U kunt altijd contact opnemen als u een vraag heeft, iets wil overleggen of we u ergens mee kunnen helpen. Trosseltelefoon 06 29820055

Komende koffie-ochtenden

Wanneer de eerstvolgende koffie-ochtend zal plaatsvinden is op dit moment met geen mogelijkheid 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.

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

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 een foto…

