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De Trossel 2 jaar

Het is afgelopen maand een beetje ongemerkt voorbijgegaan, maar De Trossel bestond op 19 januari 2021 precies 2 jaar.
Het is jammer dat we deze verjaardag niet
hebben kunnen vieren. Dat een twee-jarige
al stevig op de benen staat, kunt u lezen in
deze TrosselTips. Want al lijkt er weinig te
gebeuren, bestuur en dorpsondersteuners
zitten niet stil. In deze tips leest u over
puzzels, breien en de duofiets.

Puzzels nu helemaal via De Trossel

In het vorige nummer van de TrosselTips lieten wij u weten dat de puzzeluitleen een activiteit van De Trossel is geworden. Het beheer van de puzzels, de opslag, de administratie van
de uitleen en het afleveren en ophalen is nu helemaal in handen van De Trossel. De coördinator is Annie Miltenburg-Slits.
De uitleen verloopt nu ook via de website
van De Trossel, onder het tabje Wat wij doen:
Als u klikt op de knop Naar de puzzels, belandt u op de pagina met de puzzels van Van
Haasteren, omdat we daar de meeste van
hebben. De Van Haasteren-puzzels zijn categorie A. Maar we hebben meer categorieën.
We kennen de volgende:
A = Van Haasteren
B = Wasgij
C = Jumbo
D = That’s life
E = King
F = Ravensburger
G = MB
H = Drieboek
I = Overige
Snuffelt u rustig op de pagina’s totdat u de
puzzel hebt gevonden die u wilt hebben. Bij
elke puzzel staat vermeld hoeveel stukjes
die heeft. Wilt u een puzzel hebben, klik dan

op de knop Plaats uw bestelling, die bovenaan elke pagina staat. U opent dan een mailtje,
waarop u uw gegevens en het nummer van de puzzel kunt invullen. Dat mailtje gaat naar Annie. Zij zoekt de gevraagde puzzel op en zet die in de kast in het portaal van de kerk. Vanaf
vrijdag kunt u de bestelde puzzels ophalen.
De spelregels voor het gebruik van de puzzeluitleen zijn:
1. Het reserveren en het lenen van de puzzel is gratis.
2. De puzzeluitleen is in principe bedoeld voor de inwoners van de gemeente Houten.
3. De puzzels dienen te worden opgehaald.
4. Puzzels liggen vanaf vrijdag klaar in de uitleenkast in het portaal van de R.K.kerk, Jhr.
Ramweg 18 te Schalkwijk .De kerk is dagelijks geopend van 9.00 tot 16.30 uur.
5. U mag de puzzel zolang lenen totdat de puzzel is gemaakt, met een maximum van 3
maanden.
6. U kunt één puzzel reserveren en u mag één puzzel als reserve aanwijzen, mocht de gereserveerde puzzel zijn uitgeleend.
Altijd zijn we op zoek naar nieuwe puzzels als aanvulling op het huidige bestand. Mocht u
puzzels willen doneren neem dan contact op met Annie Miltenburg, beheerder van de puzzel
uitleen.

Breicafé onderdeel van De Trossel

Zo’n vijf jaar geleden startte Elly Hollander
het breicafé. Elke vrijdagmiddag kwamen
tussen de tien en twintig dames, jong en
oud, samen in het Tuinhuis van Brassica om
gezellig te breien, elkaar te ontmoeten en
bij te praten. Het breicafé kun je wel een
succes noemen.
In 2020 kwam Corona en dat maakte het
onmogelijk met zovelen samen te komen in
de kleine ruimte van het Tuinhuis. Op zoek
naar een geschikte andere ruimte, belandden de breisters in de Trossel-zaal van De
Wiese. Verschillende keren zijn de breisters
daar samengekomen om op anderhalve meter
afstand verder te breien. Totdat ook dat niet meer mocht. Nu ligt het Breicafé stil, net als
vele andere activiteiten.
Maar inmiddels was het contact gelegd tussen het Breicafé en De Trossel en het idee ontstond om het Breicafé onder te brengen bij De Trossel. In de vergadering van januari 2021
heeft het bestuur besloten dat het Breicafé bij De Trossel hoort. Een mooie toevoeging aan
ons pakket. Als het Breicafé weer start, kunt u dat lezen in de TrosselTips.

Kleine moeite, groot geluk (18)

Deze maand geen kleine moeite, groot geluk maar een omgekeerde versie; waarmee kunt u
met kleine moeite iemand blij maken? Wat denkt u van onverwacht een maaltijd koken voor
degene die dat meestal voor u doet? Verzekerd van een moment met groot geluk.

Nogmaals De duofiets

Al eerder schreven we over de aanschaf van
een duofiets, een fiets met twee zitplaatsen,
waar twee personen naast elkaar kunnen
fietsen. Zeer geschikt voor iemand die hulp
nodig heeft bij het fietsen. Het idee voor de
fiets werd zo enthousiast ontvangen in het
dorp, dat allerlei sporsors toezegden er geld
in te willen steken. Daar zijn wij natuurlijk
erg blij mee.
Nu is het aanschaffen van de fiets fase 1.
Maar er moet meer gebeuren. Waar stallen
we de fiets? Wie beheert de verhuur? Wie
onderhoudt hem? Moet hij verzekerd worden?
Voor de stalling van de fiets hebben we de
Stichting Sporthal benaderd. Die heeft een
fietsenstalling en is bereid een deel daarvan dicht te maken, zodat de fiets daar kan
staan. Met een bouwer is al contact geweest
om de stalling uit te voeren.
Wat betreft het beheer en het onderhoud
hebben we verschillende opties, die we nu
aan het onderzoeken zijn.
De verzekering denken we onder te brengen bij de Onderlinge.
En zo is het project Duofiets een prachtig voorbeeld hoe het hele dorp bijdraagt aan een
voorziening die veel ouderen in beweging houdt.
Bekijk een filmpje van Omroep Gelderland.

Lekkere maaltijd met curry

Op woensdag 17 februari 2021 gaan mensen van de Voedselschuur en De Trossel weer iets
lekkers koken voor iedereen op het Eiland
van Schalkwijk: een pompoen-linzencurry.
Dora van Hengstum komt oorspronkelijk uit
Irak en zij zal samen met Anne Hollander
de curry maken. Met lekkere kruiden uit het
Midden-Oosten, maar ook met veel ingrediënten uit de eigen streek. De curry is een
vegan-gerecht, heel hip dus, maar voor iedereen lekker en gezond. Je eet het bijvoorbeeld met rijst of brood, een gekookt eitje
en/of een lekkere salade.
Lekker om dezelfde dag te eten, maar invriezen kan natuurlijk ook, dan bent u nog eens
makkelijk klaar met eten.

De curry wordt per liter of ½ liter verpakt, per persoon moet u rekenen op ½ liter. De curry
kan bij u thuis worden bezorgd (of bij de buren als u er niet bent) of u kunt hem zelf ophalen bij de Wiese op 17 februari tussen 15.30-16.00 uur.
De kosten zijn € 2,50 per liter en € 1,25 per ½ liter.
Om de hoeveelheid te maken curry te kunnen inschatten, vragen wij u wel vooraf te reserveren. Dat kan per email of via De 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. De website is uitgebreid met een
aanzienlijke sectie over de Puzzeluitleen.
Alle nummers van de TrosselTips kunt u er
teruglezen. Bezoek onze de website.

Nog wat foto’s…

