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De Trossel officieel afgetrapt

Op vrijdagmiddag 28 juni is De Trossel officieel van start gegaan. Dat gebeurde tijdens
een bijeenkomst in De Wiese, waarbij ruim
50 belangstellenden aanwezig waren. Er
waren verschillende sprekers, waarna de vier
deelnemende partijen de statuten ondertekenden, zodat die komende week naar de
notaris kunnen. Ten slotte kreeg wethouder Jana Smith het woord. Zij vertelde blij
te zijn met het initiatief dat in Schalkwijk
is genomen en verheugd te zijn over het
succes dat de eerste periode van De Trossel
heeft opgeleverd. Sneller dan Messi dat had
gekund, schoot ze de bal van de rand van het podium de zaal in, waarmee ze De Trossel heeft
afgetrapt.

De Trossel is rechtspersoon
Met de ondertekening van de concept-statuten is De Trossel nu een werkelijk bestaande
rechtspersoon in de vorm van een vereniging. Na het passeren bij de notaris is dat
wettelijk gereld. Het document werd tijdens
de Aftrap van De Trossel ondertekend door
vertegenwoordigers van de vier groeperingen die samen De Trossel vormen: Op de foto
van links naar rechts Sjaak Kok, namens de
Werkgroep Senioren Schalkwijk, Ninke van
Keulen namens De Wiese, Arie van Rooijen
namens de RK-geloofsgemeenschap Schalkwijk
en Johan de Bruijn namens De hervormde
gemeente Schalkwijk.

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
Tijdens de Aftrap werden de drie dorpsondersteuners op het podium geroepen. Zij kregen alle
lof van voorzitter Dirk Dekker en alle drie een fles wijn. Aansluitend vertelde Conny iets over

het werk en de werkwijze van de dorpsondersteuners. De dorpondersteuners werken
vraaggericht en er zijn al een aantal vragen
bij hen binnen gekomen. Samen bespreken
zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort
en kijken naar vrijwilliger(s) die geschikt
is om te vragen te beantwoorden. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk
maakt, dat dit het probleem niet is. Hierdoor
kunnen de dorpsondersteuners snel en met
veel plezier aan de slag.

Ook koffie-ochtenden in de zomer

Veel activiteiten stoppen in de zomervakantie. Dan is toch iedereen weg, is vaak de redenering. Maar dat geldt niet voor veel mensen uit de doelgroep van De Trossel. Die blijven juist
thuis. Soms omdat het in het hoogseizoen te druk en te duur is om op vakantie te gaan,
soms omdat ze niet mobiel genoeg meer zijn om te reizen, soms omdat ze gewoon liever
thuis blijven. Juist voor die thuisblijvers gaan de koffie-ochtenden van De Trossel ook in de
zomervakantie gewoon door.
Koffie-ochtend 18 juli: Bij mooi weer de koffie-ochtend in de tuin van Jonkheer Ram, met
aansluitend een lunch daar.
Koffie-ochtend 31 juli: Koffie-ochtend in De Wiese met (als het te organiseren is) poffertjes
bakken.
Koffie-ochtend 15 augustus: Alternatieve datum voor de koffie-ochtend in de tuin van Jonkheer Ram. (Voor beide data hebben we een alternatief programma; in ieder geval ook koffie-ochtend met lunch en misschien nog aanvullend een spreker).

De koffie-ochtend van 3 juli

Woensdag 3 juli komen Elly en Anne Hollander van tuin Brassica op de koffie bij De Trossel.
Behalve dat zij vertellen over hun tuin, eten uit de streek, bewaren- en inmaken van eten,
gaan zij ook, samen met wie dat wil, uitjes en augurken inmaken. Daarbij maken ze gebruik
van de keuken in De Wiese. Deze manier van inmaken was vroeger gewoon en noodzakelijk,
is een tijdje weggeweest, maar lijkt nu weer
helemaal terug! Leuk om te zien hoe dat in
zijn werk gaat en je op een relatief makkelijke, goedkope manier voedsel kan conserveren. Voor de ouderen leuk om weer eens
te doen, te maken en te proeven en voor de
jongeren leuk om te zien hoe dat ging vroeger. Natuurlijk is ook deze koffie-ochtend
iedereen van harte welkom! Wie weet ga je
naar huis met vers ingemaakte augurkjes of
uitjes!
Om ongeveer 11.00 uur komen de jongste

leerlingen van de Sint Michielschool nog even langs aan het eind van het schooljaar. Zij zijn
op dit moment bezig met het voorleesthema Feest! Het feest van deze ochtend is, dat de
aanwezige koffiedrinkers een feestelijk verhaaltje (uit een boekje) aan hen voor gaan lezen.
Voor de verhaaltjes wordt dus gezorgd, het voorlezen is aan u. De koffie staat om 10.00 uur
klaar.

De koffie-ochtend van 18 juli

Donderdag 18 juli 2019 zal de wekelijkse koffie-ochtend in Schalkwijk een andere invulling
krijgen en organiseert De Trossel voor belangstellenden uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal een
wandeling van De Wiese naar de Kasteeltuin van Jonkheer Ram. Voor een aantal mensen zal
de afstand te groot zijn. Zij kunnen er met de auto door vrijwilligers gebracht worden. Rolstoelers zijn uiteraard ook van harte welkom! Heeft men geen eigen duwer, dan zal De Trossel
daarvoor zorgen. Het is een evenement voor oud en jong! OPTIE: Op het kasteelterrein kunt
u ook met golfkarretjes naar de tuin worden
gebracht.
Op dit moment ziet de Kasteeltuin met al de
bloeiende planten en bloemen er prachtig
uit. We hebben Stefan van der Steen bereid
gevonden om iets te vertellen over de veelbewogen geschiedenis van deze bijzondere
Schalkwijkse plek en hoe de tuin tot stand
is gekomen.
Het programma van 18 juli :
10.00 uur: Vertrek vanaf De Wiese voor wandelaars en mensen in een rolstoel. De rest
volgt met auto’s
Vanaf 10.30 uur: Koffie in de Kasteeltuin
van Jonkheer Ram
11.30 uur: een lunch
12.30 uur: terugwandeling of terugrit naar
De Wiese of direct vanaf de kasteeltuin naar
huis.
Opgeven kan bij De Trossel:
Telefoon: 06 29820055
Email: dorpsondersteuners@detrossel.nl
Of op de koffie ochtenden bij een van de
dorpsondersteuners.
Graag vermelden of u meewandelt en/of een
rolstoelduwer nodig heeft of autovervoer
Bij slecht weer zal het bezoek aan de Kasteeltuin afgelast worden en blijft de koffie-ochtend met lunch in De Wiese gehandhaafd. Een alternatieve datum is donderdag
15 augustus.

Kleine moeite, groot geluk (1)

Een mevrouw rijdt in een scootmobiel. Het gaat haar erg goed af, ze kan er prima mee uit
de voeten. In Schalkwijk rijdt ze overal heen waar ze heen wil. Toch heeft ze een klein
probleempje: ze zou graag een keer naar Culemborg gaan. Maar ze weet niet of het lukt
met haar scootmobiel van de pont af weer omhoog te komen. Ze wil liever niet halverwege
blijven hangen of langzaam terug rollen naar de pont. Ze sprak daarover met een van de
dorpsondersteuners. De oplossing werd relatief ‘simpel’ gevonden. Mevrouw is in contact
gebracht met een dorpsgenoot die bijna dagelijks met de pont naar Culemborg overvaart.
Samen hebben zij de overtocht gemaakt en de scootmobiel had geen enkel probleem met de
op- en afrit van de pont. Het gevolg was een ontspannen middag in Culemborg waar mevrouw met haar vriendin heeft genoten van de uitbreiding van haar mogelijkheden.

Informatie over persoonsgegevens

Tijdens een van de vrijwilligersbijeenkomsten bleek, dat onze nieuw dorpsbewoner Jurgen
van Doorn gespecialiseerd is in het beveiligen van computerverkeer en in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom nodigden de drie dorpsondersteuners hem
uit om een avondje te praten over hoe De Trossel moet omgaan met de persoonsgegevens
en hoe we het internetverkeer zo veilig mogelijk kunnen organiseren. Uit zijn verhaal blijkt,
dat een vereniging als De Trossel alle gegevens van personen mag vastleggen, als maar
duidelijk is met welk doel die worden vastgelegd. Zo vragen we van alle vrijwilligers een
telefoonnummer met het doel hen te kunnen bellen als we hen willen inschakelen. En zo
vragen we van alle belangstellenden het mailadres met het doel hun de TrosselTips te kunnen sturen. Het bestuur gaat een lijst maken van alle persoonsgegevens die bij De Trossel
worden bewaard en met welk doel we dat doen.

Groepen De Trossel

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. Omdat de lijst in de vorige TrosselTips niet compleet was, volgt
hij hier nogmaals.
Groep

Coördinator

Vervoer

Johan Vernooij

Boodschap doen en voorlezen

Marian Gerritsen

Administratieve ondersteuning en
computergebruik

Gert- Jan Windhorst

Wandelen en fietsen

Maria Scholts

Tuinieren en klussen

vacature

Gastvrouw/gastheer

Nanny Buschgens

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

Nog wat foto’s

