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Geen actviteiten
Het gaat goed met het Covid-virus en dat 
betekent dat het slecht gaat met de mensen. 
Velen zijn ziek of besmet. De kans dat men-
sen elkaar aansteken, is groot. Dus heeft het 
kabinet op de persconferentie van vrijdag 
12 november 2021 besloten extra maatrege-
len te nemen om de uitbreiding van corona 
tegen te gaan. Het bestuur van De Trossel is 
met de dorpsondersteuners in vergadering 
gegaan en heeft op 15 november 2021 in 
meerderheid besloten om voorlopig te stop-
pen met de activiteiten waarbij veel mensen 
samen komen. Dus geen koffie-ochtenden, 
breicafé, kaarten maken, Samen eten, kaarten. Op 3 december zou een nieuwe persconferen-
tie plaatsvinden. Het bestuur en de dorpsondersteuners zouden dan op 6 december opnieuw 
bekijken hoe te handelen. 
Het kabinet kwam echter vervroegd met een persconferentie en met scherpere maatregelen. 
Een bijeenkomst van het Trosselbestuur was toen niet meer nodig: het was duidelijk dat we 
voorlopig zonder groepsactiviteiten moesten. 
Wat nog wel mogelijk is: Fietsen op de duo-fiets en puzzelen via de puzzel-uitleen. Voor 
beide activiteiten maak je een afspraak op de website van De Trossel.
En als er hulpvragen zijn, kunt u gewoon blijven bellen met de Trosseltelefoon.

Lampen in de Wiese
In Corona-tijd repeteerde Muziekvereniging 
Caecilia niet op het podium, maar in de gro-
te zaal van de Wiese. De muzikanten moesten 
immers op 2 meter afstand van elkaar zitten, 
een halve meter verder uit elkaar omdat ze 
lucht door hun instrumenten blazen. Dat 
repeteren ging goed, maar er was wel een 
klein minpuntje, het is erg donker in de zaal. 
Toen er meer licht nodig was op het podium, heeft Gerard van Leur, lid van Caecilia, daar 
led-verlichting aangebracht. Het idee was om ook in de zaal van die lampen aan te brengen. 
Toen het idee aan de Wiese werd geopperd, kwamen Martin Meirink en Aart de Wit met de 
vraag of er dan ook niet gelijk lampen gemaakt konden worden voor de kaartclub. Want ook 
de kaarters zouden graag meer licht in de zaal hebben. Met behulp van een bijdrage van de 
Onderlinge en de vrijwillige inzet van Gerard van Leur zijn die lampen er snel gekomen. Er is 
licht. 



Voedselschuur op 
de koffie bij De 
Trossel
Op donderdag 4 november heeft Voedsel-
schuur Eiland van Schalkwijk de koffie-och-
tend verzorgd bij De Trossel. Het thema van 
de ochtend was ‘inmaken’. Anne Hollander 
vertelde over de verschillende manieren 
waarop je eten in kunt maken: in het zuur, 
met zout of suiker, drogen, roken, fermen-
teren. Veel van het publiek had de tijd nog 
meegemaakt dat inmaken grote noodzaak 
was. Tegenwoordig kun je het hele jaar rond 
verse groente en fruit kopen uit de super-
markt. Vaak wordt het dan van ver gehaald 
met de boot of het vliegtuig. Vroeger was 
dat niet zo en moest men zorgen, dat de 
oogst van de zomer bewaard bleef, zodat er 
in de winter nog te eten was. Bonen gin-
gen in weckpotten, augurken in het zuur en 
witte kool in de zuurkoolpot. Van appels en 
peren werden appelmoes en stoofpeertjes 
gemaakt. Hoewel het fijn is, dat er nu volop 
eten is door het jaar heen, is het voor het milieu en klimaat helemaal niet zo gek om dat 
wat in Nederland van het land komt goed te conserveren en in te maken. Het scheelt een 
hoop transport en CO2-uitstoot! Misschien heeft inmaken van eigen groente van het seizoen 
dus wel weer de toekomst! 
Na de presentatie werden de deelnemers zelf aan het werk gezet om te helpen zoete ap-
peltjes te drogen. Iedereen mocht helpen 
appeltjes schillen. Er werd flink geschild en 
we kregen een emmer geschilde appelschijf-
jes mee om thuis te drogen in de droogoven 
van de Voedselschuur. Als dank kregen alle 
deelnemers een zakje granola/muesli mee, 
met daarin natuurlijk gedroogd fruit. Het 
was een gezellige ochtend.
De voedseldroger is trouwens voor iedereen 
die dat wil gratis te lenen of te gebruiken. 
Dus als je een keer zelf aan de slag wilt met 
het drogen van fruit, groente of kruiden, laat 
het weten via info@voedselschuur.nl. 



Kleine moeite, groot geluk (28)
Toen een van onze dorpsgenoten in de nacht was gevallen en wat onvast op de benen werd, 
had de familie het idee dat een rolstoel wel fijn zou zijn om in huis te hebben. Toen de 
dorpsondersteuner werd gebeld kwam direct de rolstoel die (voor calamiteiten) in de kerk 
staat in haar achterhoofd. Geen probleem om deze, voor hopelijk een paar dagen, even langs 
te brengen. Zomaar weer een kleine moeite, groot geluk.

Leader op de koffie
De start van De Trossel is voor een groot 
deel mogelijk gemaakt door een subsidie van 
LEADER, onderdeel van het Europese subsi-
dieprogramma voor Plattelandsontwikkeling 
(POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Ac-
tions de Développement de l’Economie Rura-
le’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking 
voor Plattelandsontwikkeling’. Het doel van 
LEADER is het versterken van de gebiedsge-
richte economie en het ontwikkelen van het 
platteland en een duurzame landbouw.
Op donderdag 23 september 2021 kwamen vertegenwoordigers van LEADER in Schalkwijk op 
bezoek. Ze bezochten de koffie-ochtend en maakten een filmpje over dit project. 
Samen met andere filmpjes zijn die nu te zien op de website van LEADER Utrecht-Oost.

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 vraag-
gericht. 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 
en een puzzel aanvragen.



Nog wat foto’s…


