
Erfgoed Muziek Festival
Op zondag 21 mei 2017 is er een uniek festival op het Eiland van Schalkwijk! Vanaf 13.00 uur kun 
je onder het genot van een hapje en een drankje tijdens het Erfgoed Muziek Festival genieten van 
19 verschillende muzikale acts uit Schalkwijk en omgeving. De optredens vinden plaats op 
bijzondere (Erfgoed)locaties, waaronder natuurlijk de Wiese, waar Piratenkoor ManOverBoord 
(13.15 en 14.45 uur) en Muziekvereniging Caecilia (14.00 en 15.30 uur) optredens verzorgen.

Andere locaties zijn de RK-kerk, Boerderij Vult, Toren Vuldop, Tuin Basic, de Kersentuin en 
Jonkheer de Ram. Er zijn diverse muzikale stijlen en instrumenten te beluisteren, zoals gitaar, 
shantykoor, jazz, accordeon, blokfluit, muziekleerlingen en djembé. Stel zelf je programma samen 
door van het ene naar het andere optreden te wandelen of te fietsen en geniet ondertussen van de
natuur op het Eiland van Schalkwijk. Het volledige programma voor het Erfgoed Muziek Festival 
vind je op onze website en op facebook.com/erfgoedmuziekfestivalschalkwijk.

Kom je in ieder geval gezellig bij ons langs?

Theater-passepartout 2017/2018
Een avond genieten van cabaret, muziek en andere vormen van kleinkunst? Ga uit in eigen dorp 
en kom naar de Wiese!

Ook komend seizoen hebben we namelijk weer een theater-passepartout. Op zaterdag 7 oktober 
2017 komt Niet Schieten! met een try-out van hun nieuwste voorstelling 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 zaterdag 3 februari 2018 af met zijn programma 
Dubbel Leven. Gerard zingt en vertelt een beetje jongensachtig over partydrugs en verslaving, met
een indrukwekkende hoeveelheid energie.

Koop een theater-passepartout en geniet voor slechts 45 euro van drie geweldige voorstellingen!
Eén voorstelling bijwonen kan uiteraard ook. Voor bestellingen ga naar: https://de-wiese.pink-
tie.com/passe-partout-theaterseizoen-2017-2018-7-october-2017/reserve-tickets?
aNumberOfTickets=1%22  

Fotowedstrijd ‘Het Eiland van Schalkwijk’
Het Eiland van Schalkwijk (waaronder eveneens Tull en ’t Waal valt) dankt zijn naam aan het feit 
dat dit bijzondere gebied wordt omringd door de Lek, het Lekkanaal en het Amsterdam Rijnkanaal. 
Om de pracht en de praal van dit eiland nog meer bij iedereen in beeld te brengen, roept het 
bestuur van SCC de Wiese alle inwoners op om hiervan mooie foto’s in te zenden.

De winnende foto zal permanent in grote afdruk in de vergaderruimte van de Wiese komen te 
hangen. Dat geldt eveneens voor de foto die op de tweede en derde plaats eindigt, zij het dat deze
afmetingen minder groot en de plek minder prominent zal zijn. Alle inzendingen worden 
beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: 
 Ted van Keulen
 Willy Kruijssen
 Josta Kuijer
 Stephan vd Steen

In oktober is er in de Wiese een expositie van alle inzendingen. 

Aanvullende informatie: 
 de fotowedstrijd is uitsluitend bedoeld voor bewoners (ook kinderen) van het Eiland van Schal-

kwijk;
 iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden;
 foto’s moeten in hoge resolutie worden aangeleverd;
 verzending dient bij voorkeur via WeTransfer te gebeuren;



 inzendingen kunnen tot 1 september 2017 worden gemaild naar fotowedstrijdevs@gmail.com;
 inzenders gaan ermee akkoord dat hun foto in diverse media gepubliceerd kan worden. 

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

21 mei 2017 Erfgoed Muziek Festival Schalkwijk

Een uniek muziekfestival op het Eiland van Schalkwijk.

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’

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.


