Vijf jaar de Wiese
Het lijkt misschien niet zo lang geleden, aangezien ‘Het Gebouw’ nog maar pas (letterlijk) uit
het straatbeeld is verdwenen. Echter, de Wiese is alweer vijf jaar een begrip in Schalkwijk.
Op vrijdag 15 september bestaat zij vijf jaar. Op deze dag zal het bestuur tijdens een
bijeenkomst met de vaste huurders stil staan bij dit eerste lustrum. Nagedacht wordt over
een uitgebreidere viering later dit jaar.
Nieuwe bestemming leegstaande ruimten
In de vijf jaar dat de Wiese bestaat, weten zowel de inwoners van Schalkwijk als de mensen
daarbuiten, de weg naar ons centrum goed te vinden. De Wiese voorziet in een duidelijke
behoefte. Menig verenigingsactiviteit, dorpsfestiviteit, theatervoorstelling en privéaangelegenheid vindt plaats ‘in de huiskamer van Schalkwijk’, zoals wethouder Geerdes de
Wiese bij de opening noemde. Ondanks het toenemende horeca-aanbod in ons dorp blijft de
animo voor de Wiese op peil en is het deze zomervakantieperiode zelfs drukker dan we
gewend waren. Wel is door het verdwijnen van de bibliotheek en de peuterspeelzaal de
(spontane) inloop minder geworden en zijn daarmee ook de inkomsten uit deze verhuur
verdwenen.
Met als doel voor de leeg gekomen ruimten een nieuwe bestemming te vinden – die past
binnen het sociaal-maatschappelijke karakter – is er een aparte avond belegd. Tijdens deze
avond is constructief van gedachten gewisseld tussen afgevaardigden van de Gemeente
Houten, het bestuur van de Wiese en vertegenwoordigers van Schalkwijkse verengingen en
instanties. De suggesties die hieruit voortgekomen zijn, worden nader uitgewerkt. Mocht u
eveneens ideeën hebben om de leegstaande ruimten een nieuwe invulling te geven, laat u
ons dat dan weten via info@dewieseschalkwijk.nl.
Theater-passe-partout
Een avond genieten van cabaret, muziek en andere vormen van kleinkunst? Ga uit in eigen
dorp en kom naar de Wiese!
Ook dit seizoen hebben we weer een theater-passe-partout. Op zaterdag 7 oktober 2017
komt Niet Schieten! met een try-out van hun nieuwste voorstelling 'Tijd voor een Trio' naar
Schalkwijk. Op vrijdag 24 november is het de beurt aan Cabaretteketet. Onbekend
cabarettalent verzorgt een gevarieerde en snelle avond met heel veel gelach. Gerard
Alderliefste, verslavingsarts én muzikant, sluit het trio theatervoorstellingen op vrijdag 9
maart 2018 af met zijn programma 'Dubbel Leven'. Gerard zingt en vertelt een beetje
jongensachtig over partydrugs en verslaving, met een indrukwekkende hoeveelheid energie.
Koop hier uw passe-partout en geniet voor slechts 45 euro van drie geweldige
voorstellingen! Eén voorstelling bijwonen kan uiteraard ook. Ga naar www.dewiese.nl om
kaarten te kopen.
Fotowedstrijd
Voor de fotowedstrijd 'Het Eiland van Schalkwijk' kunt u tot 1 september uw foto insturen
naar fotowedstrijdevs@gmail.com. De winnende foto krijgt een prominente plek in De Wiese,
net als foto nummer 2 en 3. Heeft u een mooie foto genomen in ons mooie gebied,
bijvoorbeeld tijdens de Tour van Schalkwijk? Stuur 'm vandaag nog in!
Expositie Judith de Haan
Kent u het beeldverhaal over de Nachtman? Een straatveger van gevallen sterren, die na het
overlijden van zijn goudvis een zoektocht begint om deze op eigen wijze een laatste eer te
betonen. Dit beeldverhaal is sinds 18 juli te zien in het café van de Wiese. Net als andere
illustraties van Judith de Haan. Judith (uit 1995) is dit jaar afgestudeerd als illustrator aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In haar tekeningen is ze altijd op zoek naar verhalen
in de kleine, alledaagse situaties om ons heen. Op een herkenbare, speelse maar net een

slag gedraaide manier probeert ze die vervolgens te vertellen. Met tragikomische humor en
een voorliefde voor alles wat een beetje sneu is. Daarbij maakte ze slechts gebruik van een
inktpotje en zachte potloden.
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
1 september 2017

Fotowedstrijd ‘Het Eiland van Schalkwijk’
Lever vóór 1 september je foto in van de pracht en praal van ‘Het
Eiland van Schalkwijk’

15 september 2017

Vijfjarig bestaan de Wiese

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.

