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De duofiets rijdt

Een groot feest konden we niet geven in
deze corona-tijd. Maar toch werd op vrijdag 16 april 2021 de duofiets feestelijk in
gebruik genomen. Daar voor waren verschillende mensen uitgenodigd. Allereerst Riet
Sturkenboom en haar dochter Trees. De laatste had het idee geopperd een duofiets aan
te schaffen. Daarom mochten zij de eerste
rit maken.
Verder waren uitgenodigd alle sponsors die
een bijdrage hebben geleverd aan de aanschaf. Ze deden dat allemaal heel spontaan,
de Trossel heeft er nauwelijks moeite voor
hoeven doen. Toen ze van het idee hoorden,
zegden ze zonder problemen geld toe: Zo
wilde de Stichting de Kloostergaarde graag
een activiteit voor hun bewoners. Maar ook
De Stichting Mazzel, De Onderlinge, JNC en
Zachtfruit Schalkwijk zegden geld toe. De
Stichting Sporthal bood spontaan aan een
stalling voor de fiets te bouwen en te bekostigen. Leverancier e-Ability gaf een flinke
korting op de aanschafprijs. Siem Kuijer van
Fiets Fix Kuijer zal de fiets onderhouden en
zonodig repareren. Hij heeft ervoor gezorgd
dat het bord met logo’s op de fiets is gemonteerd. Het bord is ontworpen door Esmée
van Schaik van ES Ontwerp. Een wafelactie
maakte de financiering rond.
Het was even wennen op de fiets, maar vrij vlot trapten Riet en Trees de fiets op gang en
maakten ze hun eerste rondje. Op de website van De Trossel staat een filmpje van de aftrap.
Inmiddels is de fiets al geregeld te zien geweest in het dorp. De fiets is bedoeld voor iedereen die met een begeleider wil fietsen, jong en oud. Reserveren gaat via de website van De
Trossel.

Reclame tijdens pubquiz

Op maandag 26 april 2021, de avond voor
Koningsdag, vond in Schalkwijk de Koningsnachtpubquiz plaats. 71 vragen over
koningshuis en Schalkwijk werden op de
deelnemers afgevuurd, gesteld door verschillende vertegenwoordigers van organisaties
in het dorp. Marian van den Hoogen mocht
namens De Trossel drie vragen stellen. Ze
gebruikte die mogelijkheid om duidelijk te
maken dat De Trossel er is voor mensen van
alle leeftijden. Ook bracht ze de duofiets nog
eens onder de aandacht en het logo op de shirtjes van het meisjesvoetbalteam. Al met al
een goede reclame voor De Trossel.

Kleine moeite, groot geluk (21)
Iemand die echt geknipt is voor deze rubriek
is vrijwilliger Kees Appelhof. Kees is voor De
Trossel regelmatig bezig met kleine klusjes
en hand- en spandiensten. Nu is dat niet
zo verwonderlijk omdat hij getrouwd is met
een van de dorpsondersteuners en dus snel
ergens op af gestuurd wordt in geval van
nood…..
Maar dat dat zelfs de Koning is opgevallen is
toch ook bijzonder? Van harte gefeliciteerd
Kees.

Puzzeluitleen

De puzzel-uitleen is inmiddels een vertrouwde activiteit binnen De Trossel. Elke week
zijn er wel verzoeken van mensen die een
puzzel willen maken. Elke vrijdag liggen die
dan klaar in de kast in het portaal van de
Michaëlkerk. De puzzel-aanvraag verloopt via
de website en een website is openbaar. Het
verbaast me dan ook niets dat er aanvragen
zijn uit Houten. Mensen uit Houten kunnen
gemakkelijk even langs de kerk rijden om
hun puzzel op te halen. Er was op een keer
ook een bestelling uit Oudewater. Vandaar
rijd je niet even langs Schalkwijk, tenzij je
er familie hebt wonen…

Attentie voor alle vrijwilligers

In de plannen van vorig- en dit jaar was een
bedrag opgenomen om te besteden aan een
vrijwilligersbijeenkomst. Dat die er niet gekomen is, mag duidelijk zijn, en dus bedachten de dorpsondersteuners een alternatief;
een aardigheidje bij iedere vrijwilliger thuis
bezorgen. Inmiddels heeft iedereen (die niet
op vakantie is geweest) die attentie ontvangen.
Uit de binnengekomen reacties blijkt dat
dit gebaar erg op prijs gesteld wordt. Fijn.
Want ook al staan de activiteiten ‘op een
laag pitje’, met enige regelmaat komen er
nog vragen binnen, waarbij De Trossel kan
helpen. Vaak gebeurt dat achter de schermen
en valt dus niet op. Dat is ook precies de
bedoeling. Proberen om met elkaar, binnen
onze dorpsgemeenschappen, kleine ongemakken op te lossen. Voor de vrijwilligers
vaak een kleine moeite, maar voor degene
die ergens mee zit een groot geluk.
Natuurlijk zijn er binnen De Trossel ook
vragen die niet door één persoon kunnen
worden opgelost. Dan wordt vaak een groepje vrijwilligers gevormd, die met elkaar aan de
slag gaan. Bijzonder is, iedere keer weer, te merken dat degene die vraagt en degene die
bijspringt daar allebei blij van worden.
Naast de vragen aan De Trossel zijn er afgelopen tijd ook mooie andere initiatieven geweest,
die allemaal bedoeld zijn om bij te dragen aan het welzijn in onze dorpsgemeenschappen.
Uit veel reacties blijkt dat De Trossel in het ruim 2-jarig bestaan al echt een plek heeft gekregen in Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
Dat we dat met elkaar kunnen doen is fantastisch; een compliment aan alle vrijwilligers is
hier zeker op zijn plaats.

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. En via de website
kunt u de duofiets reserveren.

Nog wat foto’s…

