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Voetbalmeisjes in Trossel-shirts

Zaterdagochtend 27 maart 2021, er stond
veel wind en het was koud, maar op het
voetbalveld scheen de zon. Het team ‘meisjes onder de 13’ presenteerde zich deze
ochtend in het nieuwe tenue met het logo
van De Trossel. Heel blij en enthousiast
kwam het team uit de kleedkamer, samen
met hun leidsters. Deze twee vrouwen, Jantine Zumbrink en Trudy Winkel, hebben het
initiatief genomen het Trossel-logo op de shirtjes te laten drukken. De presentatie van de
shirtjes stond al eerder op de kalender maar nu was het dan eindelijk zover. Prachtig en trots
stonden daar 13 meisjes klaar voor de foto’s. Namens VV-Schalkwijk sprak Kees Ramselaar het
team toe en benadrukte het belang van een meisjesteam binnen de vereniging. Dirk Dekker,
als voorzitter van De Trossel, legde in het kort uit wat het doel is van De Trossel en het hele
team werd door dorpsondersteuner Marian van der Ven uitgenodigd om, als het weer kan,
bij een speciale bijeenkomst van De Trossel
het nieuwe tenue nogmaals te presenteren.
Ook zag zij mogelijkheden voor het team om
ingezet te worden bij activiteiten / vragen
van De Trossel. Een gedachte die met gejuich
werd ontvangen. Op bijgaande foto’s kunt u
zien dat er een mooie start is gemaakt van
een, hopelijk, lange verbintenis.

De duofiets

Er kwam een busje de parkeerplaats van de
sporthal oprijden. Chauffeur Mark Nijhuis
van de firma E-Ability zette zijn auto in een
parkeervak en stapte uit. Daar trof hij twee
bestuursleden van De Trossel. Na een korte
kennismaking opende hij de achterdeuren
van zijn bus. En toen was hij daar opeens:
de duofiets.
Al eerder schreven we over de duofiets, een
fiets waarop je met twee personen fietst. Een
persoon trapt en stuurt, de ander kan heerlijk meerijden en desgewenst meetrappen.
Vooral voor mensen die niet meer zelfstandig
op een fiets durven of kunnen stappen, is deze fiets een uitkomst.

De fiets heeft een mooie stalling gekregen in
de fietsenstalling van de Sporthal. De Stichting Sporthal heeft ook voor de aanpassing
gezorgd. Dat brengt ons bij de sponsoring
van de fiets: want de hele fiets is betaald
door betrokken Schalkwijkers, die spontaan
een sponsorbedrag toezegden toen het
idee van de fiets bekend werd: Stichting de
Kloostergaarde, Stichting Mazzel, Stichting
Sporthal Schalkwijk, JNC Elektrotechniek,
Zachtfruit Schalkwijk, de Onderlinge en
E-Ability. En dat maakt niet alleen deze fiets
maar ook Schalkwijk als dorp uniek.
De fiets is even uitgeprobeerd door verschillende mensen. De komende weken zullen gebruikt
worden om een soort van gebruikersinstructie te maken, waarin staat hoe je te werk moet
gaan als je de fiets voor een dagdeel wilt huren. Later deze maand volgt dan de officiële
ingebruikneming van de fiets. De datum houden we geheim om te voorkomen dat er een te
grote toeloop is. Daarna zult u als het goed is de fiets regelmatig in het dorp tegenkomen.
Dan kan ook u de fiets reserveren via de website van De Trossel onder het kopje: Wat wij
doen / Bewegen voor ouderen.

Uitslag ‘foto-’wedstrijd’ van De Trossel
In de beginmaanden van 2021 organiseerde
De Trossel een fotowedstrijd. De opdracht
was foto’s te maken van ons mooie Schalkwijk. Om elkaar te laten genieten van de foto’s van herkenbare plekken in de buurt die
door bijzondere omstandigheden of de wijze
waarop ze zijn gefotografeerd ineens een
heel ander beeld geven. In totaal zijn voor
de foto’wedstrijd’ 61 foto’s ingestuurd. Een
prachtig resultaat én een hele klus voor de
jury, bestaande uit Willy van Selm en Ruud
Schulze. De jury heeft de foto’s bekeken op
grond van de criteria:
•
toont de foto iets herkenbaars van
het Eiland van Schalkwijk?
•
hoe sprekend is de foto
•
wat is de technische kwaliteit:
belichting, scherpte, scherptediepte,
compositie, kleurgebruik, etc.
Op basis hiervan heeft de jury een totaalscore gemaakt. Tien foto’s zijn op basis
daarvan geselecteerd, met drie foto’s als
mooiste, leukste, meest ontroerendste.

Solitaire boom Waalseweg door Gerard Wielenga

Fort Honswijk door Antoine de Haan

Deze drie foto’s krijgen een eervolle vermelding en de fotograaf ervan krijgt een grote
afdruk van de foto als herinnering. Zonder
Corona was er ongetwijfeld een feestelijk
moment gepland om de foto’s te tonen,
de winnaars te feliciteren en de afdruk te
overhandigen. Omdat het nog wel even kan
duren voor we weer met veel mensen bij
elkaar kunnen komen, wordt deze afdruk nu
thuis bezorgd. De foto’s zijn op een later
moment ook in de Wiese te bewonderen. Op
YouTube kunt u alle foto’s bekijken als u hier
klikt. Deze info staat ook op de website van
De Trossel

Uiterwaarden Tull en ‘t Waal door Claudia van Eijden

Kleine moeite, groot geluk (20)

Een mevrouw uit Houten puzzelt graag en is aan huis gekluisterd. De puzzel-uitleen is
fantastisch voor haar maar zelf haar puzzels ophalen kan zij dus niet. De coördinator van
de puzzel-uitleen komt, vanuit haar werk fietsend, zo ongeveer bij haar langs en brengt de
puzzels even bij haar thuis. Kleine moeite, groot geluk.

Een paaskaartje

Het is een mooie traditie: Palmpasen-stokken, die ter voorbereiding op Pasen gemaakt
worden op de basisschool, en tijdens een
koffie-ochtend van De Trossel worden overhandigd aan onze oudere dorpsgenoten.
Maar helaas kon ook deze activiteit, wederom door Corona, niet doorgaan.
Op de basisschool was daarom het idee ontstaan, om in plaats van een Palmpasen-stok,
met de leerlingen een Paaskaartje te maken en dit aan veel mensen in Schalkwijk
te sturen. Wat een leuk idee. Maar… 225
kaartjes op tijd bij iedereen in de brievenbus
te krijgen, hoe doe je dat? Bij De Trossel is een groot aantal vrijwilligers die dat met plezier
willen doen, dus dat was geen probleem. Voor het Paasweekend zullen de kaartjes dan ook
bij de geadresseerden in de brievenbus zitten; ongetwijfeld gaan deze kaartjes zorgen voor
mooie en blije momenten. Wat een mooi initiatief.

Puzzeluitleen-nieuws

Het gaat goed met het uitlenen van puzzels. Steeds meer dorpsgenoten weten de weg te
vinden naar de website van De Trossel om een puzzel te lenen. Soms gebeurt het wel dat er
een puzzel wordt gevraagd, die op dat moment is uitgeleend. Daarom wordt er altijd gevraagd een tweede puzzel als reserve op te geven. Opmerkelijk is dat de meest gevraagde
puzzels van Jan van Haasteren zijn. Onze collectie bestaat ook uit andere puzzels die niet
onder doen voor Jan van Haasteren-puzzels. Sinds kort hebben we ook 20 kinderpuzzels in de
collectie. Kijk eens rond op de site, u staat verbaasd van de keuzemogelijkheid. In totaal zijn
er elke week wel 35-40 puzzels uitgeleend.
Afgelopen tijd hebben we twee grote puzzeldonaties gekregen, 75 puzzels in totaal.
Er kwam een eerste donatie van 30 puzzels,
20 Jan van Haasteren en 10 Wasgij. Leuk
aanbod, maar Noord-Scharwoude, nog boven Alkmaar in Noord-Holland, is wel een
eind weg. Hoe krijg je die puzzels hier?
Enkele dagen later had ik onze zoon aan
de telefoon en vroeg hem of hij wel eens
in Noord-Holland moest zijn. Wat was het
toeval: hij had die week erop een afspraak
in die regio. Dit kwam ons wel heel goed uit.
Hij heeft de puzzels opgehaald. Terwijl hij
onderweg was, kreeg ik deze foto toegestuurd, met de tekst ‘de puzzels zijn klaar voor vertrek’
De tweede donatie was van een mevrouw uit Laren. Zij wilde de puzzels aan een goed doel
doneren en had ons gevonden. Zij kwam zelfs haar puzzels persoonlijk brengen. Ook zijn er
veel puzzels in de kast in de kerk gedoneerd. Schenkers hartelijk dank. De spelregels voor het
uitlenen: als u voor donderdagmiddag 17:00 uur via de mail een puzzel aanvraagt, dan ligt
de puzzel vrijdag in de kast van het kerkportaal voor u klaar.
Annie Miltenburg, coördinator Puzzeluitleen

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 bevat foto’s van alle puzzels
uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen.

Nog wat foto’s…

