
Nieuwjaarsreceptie de Wiese
Op 11 januari 2017 werd de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van (en in) de Wiese gehouden. De 
wethouder en medewerkers van de gemeente, vaste huurders, de leden van de Stichting Eiland 
van Schalkwijk en omwonenden waren uitgenodigd. 

Wethouder Jocko Rensen hield een toespraak met informatie over hoe hij denkt dat het in de 
toekomst met de Wiese zou kunnen gaan. Nu de peuterschool en de bibliotheek verhuisd zijn naar
de basisschool, zal er voor de opengevallen ruimtes een oplossing gevonden moeten worden. De 
gemeente wil samen met het bestuur van de Wiese en inwoners van Schalkwijk, laten 
onderzoeken op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. Hij meldde dat daarom de 
heer Frank van Helden is aangesteld als projectleider. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en 
aan de hand daarvan zullen acties ondernomen worden, waarbij ook zeker de mening van de 
Schalkwijkers gevraagd wordt. 

Namens het bestuur van de Wiese, meldde voorzitter Dirk Dekker dat het - ondanks het vertrek 
van de bibliotheek en de peuterspeelzaal - relatief goed gaat met de Wiese. Het Sociaal Cultureel 
Centrum vervult een belangrijke functie in het dorp en daarbij is het prettig dat het ook financieel 
gezien volgens planning verloopt. Wel zijn er een aantal veranderingen te melden.

Op verzoek van Martijn van der Gun is het aantal uren dat hij aan de Wiese besteedt, terug 
gebracht. Hij blijft verantwoordelijk voor de Wiese, maar krijgt nu meer tijd voor de opzet van zijn 
eigen bedrijf. Het bestuur is blij dat Jolanda Toonen heeft aangegeven een gedeelte van de 
werkzaamheden over te nemen, zodat de continuïteit in ieder geval gewaarborgd blijft. Martijn zal 
haar in dit proces coachen en tijdens de Nieuwjaarsreceptie ontving ze  gelukwensen en een bos 
bloemen.

Ook was er een bos bloemen voor Marc Vermeulen. Van Marc moet het bestuur helaas afscheid 
nemen. Marc was penningmeester van de Wiese en heeft ervoor gezorgd dat de financiële 
huishouding goed op orde is. Het bestuur heeft aan Marc gevraagd of zijn bedrijf de administratie 
van de Wiese met ingang van 2017 wil uitvoeren en daardoor is het niet mogelijk dat hij 
penningmeester blijft. We zijn Marc zeer veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke wijze 
waarop hij zijn functie als bewaker van financiën voor de Wiese heeft uitgevoerd! 

Het was prettig om met de aanwezigen het glas te kunnen heffen en een toost uit te brengen op 
het nieuwe jaar. Het was een gezellige en nuttige bijeenkomst. 

Javier Guzman in de Wiese
Javier Guzman komt op donderdag 9 maart naar De Wiese. De Spaans-Nederlandse cabaretier 
speelt zijn nieuwste voorstelling Ga-Bie-Jer, waarin hij zich opnieuw aan het Nederlandse publiek 
voorstelt. Dat is nodig, want de tijd van spanningen, angst en een hoop geschreeuw ligt achter 
hem. Guzman, van nature heel beleefd en gezegend met goede manieren, kan tegenwoordig zijn 
woede uitstekend beheersen en de rust en koelte bewaren. Dat ligt allemaal achter hem ... hij zal 
nu VERDOMME EEN KEER RUSTIG BLIJVEN!

Nuance en verheldering
In Ga-Bie-Jer schreeuwt Guzman niet om het schreeuwen. Hij duidt problemen door te kiezen voor
de nuance en een verhelderende uitleg. Hij begint bij het begin en dus bij het uitspreken van zijn 
voornaam: Ga-Bie-Jer. Wilt u de man die al zeven avondvullende voorstellingen, vijf Sinterklaas- 
én de recente Oudejaarsconference maakte (opnieuw) leren kennen?  Kom naar de Wiese voor 
een typische Guzman-avond, waarin hij u schijnbaar moeiteloos meevoert langs z'n belevenissen, 
ergernissen en ervaringen. 

Kaarten
De voorstelling Ga-Bie-Jer in de Wiese in Schalkwijk begint op donderdag 9 maart om 20.30 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via: http://www.dewieseschalkwijk.nl/. Bestel snel, want de kaarten vliegen
weg en op = op! Door de Facebook-pagina van De Wiese ‘leuk te vinden’ maak je bovendien kans 
op een gratis kaart.  



Hoge Hakken Ladies Bingo
Op vrijdag 24 maart organiseert Frans van den Berg een spectaculaire bingoavond in de Wiese. 
Om 20.00 uur begint de Hoge Hakken Ladies Bingo, een gezellige avond voor vrouwen vanaf 18 
jaar. Deelname kost slechts € 10 per persoon, inclusief een kopje koffie/thee, een drankje en een 
hapje. Tijdens de pauze is er een verloting met knotsgekke prijzen. Kom je ook? Neem dan een 
gekleurde stift of balpen mee. En natuurlijk een goed humeur!

Jaarconcert Caecilia
Muziekvereniging Caecilia geeft op zaterdagavond 25 maart in de Wiese een bijzonder en voor 
iedereen gratis toegankelijk jaarconcert. Met de voorstelling bedankt de vereniging haar donateurs 
voor hun gulle gaven. Het thema van de voorstelling is zee, rivier en water.

Het fanfareorkest speelt filmmuziek als Frozen, Caresse sur l’Océan en Pirates of the Caribean. 
Ook is er een speciale versie van De Zee van Trijntje Oosterhuis. Verder treedt Zeemanskoor De 
Brulboei uit Nieuwegein op met eigen zeemansliederen. Bij enkele muzieknummers, waaronder 
Het kleine café aan de haven, worden ze begeleid door muziekvereniging Caecilia.

Wereldpremière
Het klapstuk van de avond is de uitvoering van het muziekstuk Tewkesbury Tales. Dit nummer is 
het eerste muziekstuk dat door Jan Vulto, lid van muziekvereniging Caecilia, zelf is geschreven. U 
wilt deze wereldpremière toch niet missen? Het concert in de Wiese begint op 25 maart om 20.00 
uur.

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 
De gemeente Houten gaat, samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, aan de 
slag met de mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk. De komende maanden wordt in beeld 
gebracht hoe de verkeerssituatie op het Eiland kan worden verbeterd.

Inwoners en ondernemers maken volop plannen voor het Eiland van Schalkwijk. De gemeente 
Houten is sinds vorig jaar eigenaar van Fort Honswijk en Lunet aan de Snel, wat past bij de 
recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen die enkele jaren geleden in gang zijn gezet vanuit de 
structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Al die initiatieven hebben gevolgen voor de mobiliteit op het 
Eiland, waar de infrastructuur niet geschikt is om grote hoeveelheden verkeer te verwerken.

Werkateliers
Het gemeentebestuur ontwikkelt daarom een mobiliteitsvisie en doet dat graag samen met 
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen op het eiland. Via vijf bijeenkomsten 
('werkateliers') moet de visie voor de zomer klaar zijn. Doet u mee? Kom dan naar het eerste 
(informatieve) werkatelier op maandag 6 maart in de Wiese. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 
21.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Enquête
Als voorbereiding op de werkateliers kunt u een enquête invullen. Zo krijgt het projectteam een 
goed beeld van wat bewoners, belanghebbenden en bezoekers van het Eiland van Schalkwijk 
vinden van de huidige situatie en wat voor hen belangrijk is. De resultaten worden gebruikt als 
vertrekpunt voor het ontwikkelen van de visie. Meer informatie en de enquête vindt u op 
www.houten.nl/mobiliteitsvisie of ga naar https://goo.gl/forms/3JYeBqE4eeGK37oJ3. Heeft u 
vragen? Neem dan contact op met Edwin Boonstoppel via gemeentehuis@houten.nl of 06-
33043338.

Expositie Esther Oostrom
Van 18 maart tot en met 18 juni toont Esther Oostrom – geboren en getogen in ‘t Goy - haar 
schilderijen in de Wiese. Esther wordt dit jaar 50 en is, volgens eigen zeggen, toe aan een nieuwe 
uitdaging in haar leven. De allereerste expositie van haar schilderijen is zo'n uitdaging. 
Terugkerend thema in het werk van Esther is de cirkel in het leven. Ook verwerkt ze in haar 
aquarellen graag belangrijke wereld- en levensgebeurtenissen. Kom eens kijken naar het werk van



Esther, de meeste van haar schilderijen zijn te koop.

Zeer geslaagd Carnavalsweekend
Ook dit jaar kijken de Platneuzen weer terug op een zeer geslaagd Carnavalsweekend in de 
Wiese. Het weekend begon met een uitverkochte Dinnershow, waarbij de gasten konden genieten 
van een Afrikaans viergangenmenu en entertainment. Tijdens het kinder- en tienercarnaval lieten 
de kleine Platneuzen en tieners zien dat het carnaval vieren bij hen in het bloed zit, er werd flink 
gefeest. Het groot carnaval was, net als de Dinnershow, uitverkocht en als vanouds gezellig druk. 
Ook het optreden van de Snollebollekes was een groot succes. Na een mooie mis in de kerk werd 
er genoten van een nog langere optocht dan vorig jaar! Er was duidelijk veel tijd en aandacht 
besteed aan het bouwen van de wagens. De carnaval werd afgesloten met het traditionele, 
gezellige Kleintje Carnaval. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

Theater-passepartout 2017/2018
Ook komend seizoen hebben we weer een theater-passepartout. De prijs voor het trio 
theatervoorstellingen en de bestelwijze volgen nog, de artiesten zijn al wél bekend. Op zaterdag 7 
oktober 2017 komt Niet Schieten met een try-out van hun nieuwste voorstelling naar de Wiese. Op 
vrijdag 24 november is het de beurt aan Cabaretteketet, met verschillende, nu nog niet bekende, 
cabaretiers en op zaterdag 3 februari 2018 komt de Amsterdamse toneelgroep De Meisjes naar 
Schalkwijk.

Een evenement of feest? De Wiese!
Wist u dat Sociaal Cultureel Centrum de Wiese een uitstekende locatie is voor uw zakelijke en 
persoonlijke bijeenkomst? In onze grote zaal, vergaderzaal en het gezellige café is ruimte voor 
groepen van 4 tot 400 gasten. Van kinderdisco inclusief friet tot bedrijfsfeest met uitgebreid buffet, 
van vergadering tot huwelijksfeest en van bedrijfspresentatie tot dinnershow, de Wiese is dé 
locatie voor een geslaagd evenement.

Waarin wij ons onderscheiden? Alles is mogelijk! Qua zaalgrootte, qua catering, qua aankleding: u 
vraagt en wij zoeken een oplossing. Tegen een zeer scherpe prijs! En natuurlijk is in ons hele pand
de WiFi gratis!

Bent u op zoek naar een locatie voor uw evenement, feest of bijeenkomst? Neem geheel 
vrijblijvend contact met ons op (via (030) 601 1050 of info@dewieseschalkwijk.nl)!

AGENDA

3 maart 2017 Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

De eerste van een serie bijeenkomsten die de verkeerssituatie op het 
Eiland van Schalkwijk moet verbeteren.

9 maart 2017 Javier Guzman met Ja-Bie-Jer

Cabaretier Javier Guzman komt naar de Wiese om zich aan het
Schalkwijkse publiek voor te stellen.Guzman, vroeger een opgewonden
standje, weet tegenwoordig kalm te blijven en zal nu VERDOMME EEN
KEER RUSTIG BLIJVEN!

18 maart 2017 Expositie Esther Oostrom

Een primeur voor Esther Oostrom (50).  Voor het eerst toont zij haar
schilderijen (tot 18 juni).

24 maart 2017 Hoge Hakken Ladies Bingo



Een door Frans van den Berg georganiseerde bingoavond voor vrouwen
vanaf 18 jaar. Spektakel gegarandeerd en knotsgekke prijzen.

25 maart 2017 Jaarconcert Caecilia

Een gratis toegankelijk (film)muziekconcert met als thema zee, rivier en
water. Met medewerking van Zeemanskoor De Brulboei uit Nieuwegein
én een wereldprimeur: het eerste door Jan Vulto geschreven muziekstuk.

7 oktober 2017 Niet Schieten

Het cabaretgezelschap Niet Schieten speelt een try-out van hun nieuwste
voorstelling.

24 november 2017 Cabaretteketet

Verschillende, veelal nog onbekende, cabaretiers laten zich van hun beste 
kant zien.

9 maart 2018 Gerard Alderliefste

Gerard Alderliefste is verslavingsarts en muzikant. In zijn eerste
soloprogramma komen beide werelden samen.

Disclaimer
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de Wiese. Stelt u geen prijs op de ontvangst van de 
nieuwsbrief, stuur dan een bericht naar info@dewieseschalkwijk.nl met als onderwerp: afmelden 
nieuwsbrief.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze nieuwsbrief aanvaardt de Wiese geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, als gevolg van fouten of vergissingen in deze 
nieuwsbrief.


