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Gezamenlijk belang
Op woensdag 30 maart 2022 is de nieuwe 
Gemeenteraad in Houten geïnstalleerd. Om 
de Raad en uiteraard ook het nieuw te vor-
men college te inspireren hebben een groot 
aantal maatschappelijke organisaties en 
bewonersinitiatieven een pamflet aangebo-
den. Een van de organisaties is De Trossel. In 
het pamflet staan de grote aandachtspunten 
voor de komende tijd op een rij als het gaat 
om zorg en welzijn in Houten. 
Het pamflet is te lezen op de website van 
van Houten & Co.

TV SET start met OldStars tennis
Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ’t 
Waal wil dit voorjaar starten met OldStars 
tennis. Bij TV Atalanta in Houten is het een 
succes, en nu neemt ook TV SET het initiatief 
om een OldStars-tennisclinic te organiseren. 

Wat is OldStars tennis?
Met OldStars tennis biedt TV SET in sa-
menwerking met de KNLTB een aangepaste 
spelvorm aan voor tennis op latere leeftijd. 
De belangrijkste aanpassingen zijn: dubbel-
spel op een enkel veld, onderhands serveren, twee keer stuiten van de bal en het indraaien 
van een derde persoon na kantwissel. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een 
OldStars-trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de 
leeftijdsgroep 65+. OldStars-tennis is onderdeel van OldStars Sport, een project van het Nati-
onaal Ouderenfonds.

Programma 
Bij voldoende animo beginnen we maandag-
ochtend 16 mei 2022 om 10:00 uur met een 
eerste OldStars-clinic onder begeleiding van 
Stephanie Rottier. Zij is een ervaren tennis-
speelster en tennislerares en speciaal opge-
leid voor het verzorgen van OldStars-tennis-
clinics. 



Deze eerste clinic beginnen we met koffie en een kennismaking en na een clinic van on-
geveer een uur sluiten we af met een lunch in het clubhuis. In overleg met de deelnemers 
plannen we nog een paar begeleide clinics in voor de weken die daarna volgen. Deelname 
aan de clinic, inclusief de koffie en lunch is gratis. U krijgt tevens een gratis lidmaatschap 
tot aan het einde van het seizoen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Onderlinge Verze-
keringen. Waar dient u zelf voor de zorgen? U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede sport-
schoenen en makkelijk zittende kleding. Voor een racket en ballen wordt gezorgd. 
Heeft u interesse in deelname of wilt u op de hoogte worden gehouden? 
De komende periode polst de tennisvereniging of er voldoende interesse is om aan Old-
Stars-tennis in Schalkwijk mee te doen. Heeft u interesse om deel te nemen, wilt u helpen 
bij de organisatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@tvset.nl.

Lachen op 1 april  
Het weer beloofde weinig goeds op 1 april: 
er lag een laagje sneeuw en er was een 
gure noordenwind. Vanwege dit weer had-
den de dorpsondersteuners en gastvrouwen 
lage verwachtingen van de opkomst voor de 
koffie-ochtend. Geweldig dat er toch nog 18 
mensen kwamen. Op 1 april kun je grappen 
verwachten en daarom was ervoor gekozen 
om grappige filmpjes te laten zien. We heb-
ben dan ook smakelijk gelachen om de oude 
sketches van André van Duin en Frans van 
Dusschoten. Omdat de andere zalen bezet 
waren, was de koffie-ochtend dit keer in het 
café van de Wiese. Wat fijn dat de 1,5 me-
ter afstand niet meer nodig is. Het was erg 
gezellig. 

Paaskoffie-ochtend 
Op de koffie-ochtend van donderdagochtend 
7 april 2022 werd in de Wiese een voor-
schotje genomen op Pasen. De kinderen 
van groep 5/6 kwamen aan het begin van 
de ochtend voor alle aanwezigen prachtig 
versierde Palmpasenstokken brengen en 
zongen ook een paar Paasliedjes. Natuurlijk 
werd dit erg gewaardeerd. Daarna ging een 
aantal mensen paasstukjes maken, of men 
haakte een eierdopje. Weer anderen gingen 
een spelletje doen. Het was gezellig om met 
elkaar zo bezig te zijn. De ochtend werd 
afgesloten met een lichte lunch, waaronder 
een lekker broodje kroket. 



Paasgroet van De Trossel
In de week voor Pasen zijn er door vrijwilli-
gers van De Trossel een aantal Paasgroeten 
gebracht naar Schalkwijkers die tijdelijk 
of definitief verblijven in revalidatie-, ver-
pleeg- of verzorgingshuizen. Voor een aantal 
mensen die wat verder weg verblijven, werd 
het pakje bij directe familie afgegeven, met 
de vraag dit bij een bezoek te overhandigen. 
Wat is het leuk om op die manier te laten 
weten dat we hen in Schalkwijk niet verge-
ten zijn.

Zaal opgepimpt
Vanaf half april worden de koffie-ochtenden 
weer in de ‘kleine zaal’ van de Wiese gehou-
den. Er zijn, na overleg tussen de Wiese en 
De Trossel, enkele veranderingen aangebracht 
die de sfeer ten goede komen. Naast meer 
groen is de  grootste aanwinst een vitrine-
kast. Omdat het breicafé het leuk vindt om 
de door hen gemaakte werkstukken te laten 
zien en mogelijk ook te kunnen verkopen, 
is daar nu een mogelijkheid voor. De kast is 
gemaakt door Arie Vergeer en Martin Meirink 
en hij is echt prachtig geworden.

Lijnen in het Land’
Voor de tweede keer was bij een koffie-och-
tend de film Lijnen in het Land te zien. Voor 
een aantal mensen was het de eerste keer 
dat ze de film zagen, maar ook op hen die de 
film al hadden gezien, maakte hij weer veel 
indruk. Het is toch elke keer weer aangrij-
pend om dorpsgenoten te zien en horen 
vertellen over wat zij hebben meegemaakt 
in de Tweede Wereldoorlog. Een prachtig 
gemaakte film door mensen uit de omgeving. 
Hein van den Hoogen en Anton van Garderen 
waren aanwezig namens het 4-mei comité en 
zij gaven een toelichting op de film. Het was 
een waardevolle ochtend.



De puzzeluitleen
 
Enkel maanden geleden ben ik benaderd door 
Daniela en Rikkert.
Zij hadden het voornemen om deel te nemen 
aan het NK-puzzelen Jan van Haasteren 1000 
stukjes. Ze vroegen of ze puzzels konden 
lenen van De Trossel, om te oefenen. Zij 
hebben in een paar maanden dan ook veel 
puzzels geleend. Zie hieronder de reactie.

NK legpuzzelen
Op 23 april 2022 vond er in Benschop een van 
de voorrondes van het NK-legpuzzelen plaats. 
44 teams die allemaal een Jan van Haaste-
ren-puzzel van 1000 stukjes maken. Ik deed 
met mijn vrouw en dochter mee. Maar voordat 
we zomaar mee konden doen, moesten we uiteraard flink veel oefenen.
Mijn vrouw en ik houden van puzzelen en doen dit al zo lang we elkaar kennen. Dit waren 
meestal complexe puzzels, zoals repeterende figuren op beide zijden van de puzzel, of puzzels 
waarbij alle 1000 stukjes precies één andere kleur hebben, of een puzzel waarbij alle stukjes 
juist dezelfde kleur hebben maar waarbij alle vormen geheel anders zijn.
Maar nu ging het over snelheid, voor ons was dit nog nooit een doel geweest. Verder hadden we 
nog nooit een Jan van Haasteren gemaakt. Dat betekende dat we een tactiek moesten ontwik-
kelen en die moesten oefenen. Vandaar dat het heel fijn was dat we ook puzzels van De Trossel 
konden lenen. Uiteindelijk hebben we 49 puzzels geleend bij verschillende mensen. Beetje bij 
beetje werden we beter en sneller.
Eindelijk was het zover. Alle teams zaten op hun plek, met een ingepakte puzzel voor hun neus. 
3, 2, 1 en snel het van Haasteren-cadeaupapier ervan af, puzzel uit het plastic, doos open en 
zak open. Het puzzelen werd gedaan onder het genot van muziek en het meezingen van enkele 
deelnemers.
Onze rolverdeling was duidelijk, eerst alle stukjes omdraaien en de randjes scheiden. Mijn vrouw 
en dochter ging verder met sorteren, terwijl ik de randjes in elkaar puzzelde. Vervolgens alle 
gesorteerde hoopjes in elkaar zetten, positie 
lokaliseren en uiteindelijk de gaten opvul-
len. Na 1 uur en 52 minuten gefocused zijn, 
konden we heel hard juichen. Helaas waren 
we ‘net’ geen eerste geworden, het nummer 1 
team had het in 53 minuten geklaard.
Zoals de verliezers altijd zeggen: Meedoen is 
belangrijker dan winnen. Voor ons een hele 
mooie ervaring, en volgend jaar weer een 
kans.
 
Rikkert en Daniela.



Als Puzzeluitleen is het heel leuk om hieraan te mogen meewerken. De afgelopen maanden 
had ik regelmatig contact, wat erg prettig verliep. De eerste puzzel die ze leenden hebben ze 
gelegd in 2 uur 13 minuten. Bij het NK-legpuzzelen 1 uur 52 minuten. Misschien is het voor 
u ook een uitdaging om met 2 of 4 personen een puzzel te leggen.
 
Annie Miltenburg

Pubquiz
Op 29 april 2022 stond een pubquiz op het 
programma bij de koffie-ochtend. Deze quiz 
vond plaats onder leiding van Ada Smit 
die als een geroutineerde quizmaster alles 
fantastisch regelde. Zij werd bijgestaan door 
Kees Appelhof, assistent quizmaster. Hij 
zorgde voor de puntentelling en zag er op 
toe dat alles eerlijk verliep. Natuurlijk kon 
de quiz niet gespeeld worden zonder een 
jury. Piet Heijmink - Liesert was gevraagd 
om die rol op zich te nemen en hij deed dat 
geweldig. 
De bezoekers waren in teams verdeeld. Elk 
team had een eigen naam bedacht. Na elke 
ronde was het spannend welk team de mees-
te punten binnenhaalde. Kees noteerde alles 
zorgvuldig op een scorebord. 
De quizvragen gingen allemaal over Schalk-
wijk en Tull en ‘t Waal en Piet kon vaak nog 
leuke achtergrondfeitjes vertellen bij de ver-
schillende onderwerpen, bijvoorbeeld over 
de vele cafés die Schalkwijk vroeger telde. 
Soms was er ook een discussiepunt, maar de 
jury heeft altijd het laatste woord.
De winnaar was team ‘Het Kwartet’ en dat 
kon met trots hun prijs in ontvangst nemen.
Het was een zeer geslaagde ochtend en de 
organisatie heeft meteen besloten dat dit 
zeker voor herhaling vatbaar is. Wordt ver-
volgd.

Komende koffie-ochtenden
Koffie-ochtenden vinden plaats in de Wiese en zijn van 10:00 tot 12:00 uur. Nog niet alles is 
rond, maar we melden vast de volgende activiteiten:
donderdag 5 mei 2022 koffie drinken
vrijdag 13 mei 2022  Ons dorpje Overeind
donderdag 19 mei 2022 Kaarten en spelletjes
vrijdag 27 mei 2022  Ervaringsdeskundige over Parkinson
donderdag 2 juni 2022  Over het nieuwe verzorgingshuis ‘Het vertrouwde dorp’ 



Samen Eten in de Wiese
Vanaf woensdag 11 mei 2022 kunt u aan-
schuiven bij Samen Eten in de Wiese.
17.00 uur: bar open voor een drankje
17.30 uur deuren van Restaurant 
18.00 uur diner wordt opgediend.
Kosten: € 15
Extra drankjes via bonnen
De organisatie van Samen Eten in de Wiese 
is in handen van vrijwilligers van de Zon-
nebloem en De Trossel en natuurlijk Ria en 
Jolanda van de Wiese. 
Opgeven tot en met 7 mei bij: 
Dineke van Bemmel 06 13440730 - dineke-
vanbemmel@gmail.com of bij: 
Dinie de Boer 030-6011658 - rudiebo@
casema.nl 
Iedereen is van harte welkom.

Breicafé
Het breicafé is er op maandagen 2 mei 2022, 9 mei 2022, 16 mei 2022, 23 mei 2022, 30 mei 
2022, 13 juni 2022, 20 juni 2022,27 juni 2022, 4 juni 2022, 11 juni 2022, 18 juni 2022, 25 
juni 2022. Let op: 6 juni 2022 is er geen breicafé in verband met Tweede Pinksterdag.
In de Wiese, Aanvang 13.30 uur. Op 9 mei is er ook kaarten maken. 

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…


