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Officiële aftrap De Trossel

De Trossel is al enige maanden actief, maar officieel is hij nog niet van start gegaan. Dat
gaat gebeuren op vrijdagmiddag 28 juni 2019. Daarvoor zijn verschillende personen uitgenodigd. Zo komt wethouder Jana Smit en er zullen ook vertegenwoordigers zijn van de gemeente en de subsidieverstrekkers.
Op zo’n belangrijk moment willen we graag dat veel mensen aanwezig zijn. Daarom nodigen
we alle vrijwilligers en alle belangstellenden van De Trossel uit. De bijeenkomst vindt plaats
in de grote zaal van De Wiese tussen ‘s middags 17.00 uur en ongeveer 19.00 uur. Natuurlijk
is er een drankje met een lekker hapje. Komen dus.

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 Trossel: meer dan koffie
Regelmatig, zo’n twee keer per maand,
organiseert De Trossel een koffie-ochtend.
We doen dat afwisselend op woensdag en
donderdag om zo veel mogelijk mensen in
de gelegenheid te stellen een koffie-ochtend
bij te wonen. Maar die ochtenden doen we
niet alleen aan koffie-drinken. Vaak is er een
andere activiteit om de koffie-ochtenden nog
aantrekkelijker te maken.
Voor de koffie-ochtenden in juni en juli zijn
de volgende plannen gemaakt:
Woensdag 5 juni: Stichting Boogh; Karin van
Dijk komt vertellen over Stichting Boogh die
veel kennis heeft vergaard op het gebied
van niet-aangeboren hersenletsel, dat altijd
in de loop van een leven wordt ontwikkeld.
Denk hierbij aan b.v. letsel na een ongeluk,
blijvend letsel na een herseninfarct en ziekten als Alzheimer en Parkinson). Binnen de

stichting zijn ook vrijwilligers actief om mantelzorgers te kunnen ondersteunen.
Donderdag 20 juni: Informatie over de Plusbus
Woensdag 3 juli: Info over Tuin Brassica. Op deze ochtend wordt samen zoet-zuur ingemaakt

Senioren Zomerschool Houten
De werkgroep Senioren Zomerschool Houten
heeft een mooi programma opgesteld met
allerlei activiteiten op het gebied van natuur
en cultuur en niet te vergeten sportieve
activiteiten. De activiteiten vinden plaats
tussen 22 juli en 31 augustus. De activiteiten zijn dichtbij, in Houten of ‘t Goy, of
verder weg.
Voorbeelden van activiteiten in Houten zijn:
1 - Wat is klassieke muziek /
3 - Bezoek Moluks Kerkelijk Centrum /
9 - Presentatie 3D-printen /
10 - Groenvoorzieningen in Houten.
Voorbeelden van activiteiten wat verder weg
zijn:
4 - Het stationsgebied van Utrecht /
6 - Boottocht Den Bosch /
8 - Vaarexcursie natuurgebied Naardermeer /
22 - Landgoed Groeneveld.
Alle activiteiten zijn samengevoegd in een
mooi programmaboekje. Dat is ook te zien
op de website van https://www.seniorenzomerschoolhouten.nl/

Derde vrijwilligersbijeenkomst

In april en in mei zijn twee bijeenkomsten geweest voor de vrijwilligers die zich hebben
aangemeld. De eerste avond was op een
woensdagavond, de tweede op een donderdagavond.
Op 11 juni 2019 wordt een derde vrijwilligersbijeenkomst gehouden, deze keer op een
dinsdagavond. Wij hopen daarmee een nieuwe groep vrijwilligers te kunnen informeren
over De Trossel en de activiteiten en afspraken te maken over de rol van de vrijwilliger.
De avond vindt plaats in het café van De
Wiese en begint om 20.00 uur.

Groepen De Trossel geformeerd

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten zijn de volgende groepen binnen De Trossel geformeerd.
Elke groep beschikt over een coördinator die het eerste aanspreekpunt van de groep is en
allerlei zaken regelt.
Groep

Coördinator

Vervoer

Johan Vernooij

Boodschap doen en voorlezen

Marian Gerritsen

Administratieve ondersteuning en
computergebruik

Adrie van Dijk & Gert- Jan Windhorst

Wandelen en fietsen

Maria Scholts

Tuinieren en klussen

vacature

Komende koffie-ochtenden
Hieronder staan de activiteiten op datum.
datum
activiteit
woensdag 5 juni 2019
koffie-ochtend + 		
donderdag 20 juni 2019
koffie-ochtend 			
woensdag 3 juli 2019
koffie-ochtend + 		
donderdag 18 juli 2019
koffie-ochtend
woensdag 31 juli 2019
koffie-ochtend + 		

Website

Bekijk 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. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. Het adres van de
website is: www.detrossel.nl

Stichting Boogh
Plusbus
zoet-zuur inmaken
spelletjes

