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24 november: Cabaretteketet
Zorg dat u van de partij bent bij de voorstelling Cabaretteketet. Tijdens ‘deze avond van
de lach’ staan drie absolute toptalenten garant voor een avond vol humor en vermaak.
Margriet Bolding, arbeidspsycholoog en cabaretière, wordt geroemd om haar
eigenzinnige humor en mooie liedjes.
Vincent Geers, stand up-comedian, schreef ondermeer teksten voor het Correspondent
Dinner met Mark Rutte.
Lankmoed is typisch kleinkunstcabaret: eerlijker, muzikaler en intenser dan cabaret,
maar sneller, harder en idioter dan kleinkunst.
Ook leuk om deze voorstelling cadeau te doen en iemand een vrolijke avond te bezorgen.
Aantrekkelijk aanbod
De Wiese doet u een aantrekkelijk aanbod. Als u nu zowel kaarten voor Cabaretteketet
(normale prijs € 15,-) als Gerald Alderliefste op 9 maart 2018 (normale prijs € 16,-)
bestelt, dan kost u dat slechts € 28,-. Stuurt u in dat geval een mail aan
info@dewieseschalkwijk.nl of bel (030) 601 10 50. Losse kaarten kunt u bestellen via
www.dewieseschalkwijk.nl > theater.
Tijd voor een trio
Op 7 oktober pakte Esmee van Kampen haar mannelijke – in midlifecrises verkerende –
tegenspelers genadeloos bij de ballen. Dit tot groot genoegen van een enthousiast
publiek.
Was u niet aanwezig, dan heeft u écht wat gemist. Maar u krijgt een herkansing.
Vanwege de vele enthousiaste reacties heeft dit cabaretgezelschap (‘Niet schieten; tijd
voor een trio’) beloofd over twee jaar terug te komen!
Willy van Selm: winnares Fotowedstrijd
Om de pracht en de praal van het Eiland van Schalkwijk nog meer bij iedereen in beeld
te brengen, heeft het bestuur van de Wiese alle inwoners opgeroepen hiervan mooie
foto’s in te zenden.
Alle inzendingen zijn inmiddels beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: Ted
van Keulen, Willy Kruijssen, Josta Kuijer en Stephan vd Steen. De eerste prijs is
toegekend aan Willy van Selm voor haar mooie foto van de Groeneweg. Een eervolle
vermelding gaat naar Anne de Groen (foto van de hand met diamant langs de Kaaidijk,
inmiddels helaas verdwenen) en naar Wout van Schaik (foto van de Lek bij
zonsondergang). De winnende foto is te bewonderen in de Wiese.
Leegstaande ruimten in de Wiese
Het bestuur van de Wiese en de gemeente Houten zijn gezamenlijk op zoek naar een
passende invulling van de vrijgekomen ruimten in de Wiese.
In augustus heeft een overleg plaatsgevonden met de wethouder, de betrokken
ambtenaren en het bestuur van de Wiese om vervolg te geven aan de brainstormsessie,
die met een aantal dorpsgenoten heeft plaatsgevonden. Hierbij is afgesproken dat een
aantal zorg-gerelateerde initiatieven nader zullen worden onderzocht. Het is belangrijk
om de vraag en behoefte te kennen in het dorp. Vanuit ‘van Houten&co’ zijn er onder de

senioren in Schalkwijk interviews gehouden en de resultaten van deze interviews zijn
een belangrijke input voor de vervolgacties. De resultaten zijn helaas nog niet
beschikbaar gesteld.
Wellicht goed te melden dat alle onderzoeken zich nog in de ‘idee- of oriëntatiefase’
bevinden, maar de denkrichting delen we bij deze graag met u. De haalbaarheid en
mogelijke realisatie zullen we samen met gemeente en betrokkenen nader onderzoeken.
Exposeren in de Wiese
Heeft u ‘werk’ (schilderijen, aquarellen, ingelijste foto’s) dat u aan ‘het grote publiek’
wilt tentoonstellen, dan kunt u dat voor een periode van drie maanden in de grote zaal
en/of het café van de Wiese doen. Neemt u hiervoor contact op met Ninke van Keulen,
ninkevk@ziggo.nl of 0655 77 40 15.
Nieuwe bestuursleden
In de afgelopen periode is de samenstelling van het Stichtingsbestuur van de Wiese
gewijzigd. Marc Vermeulen en Jolanda van Daalen zijn uit het bestuur getreden.
Nieuw toegetreden zijn: Wim Uijttewaal en José Baas.
De samenstelling van het (onbezoldigd) Stichtingsbestuur is nu als volgt:
 Dirk Dekker, voorzitter
 Ninke van Keulen, secretaris
 Wim Uijttewaal, penningmeester
 José Baas, PR
 Wim de Bruin, technische zaken
 Co Baas, algemene zaken
 Hans van Dijk (adviseur), interne controle
Iedere dinsdagmiddag: Wintercompetitie Klaverjassen
De Wintercompetitie Klaverjassen is weer in de Wiese gestart, en wel iedere
dinsdagmiddag tot maart 2018. ‘Gewoon’ klaverjassen, rummikuppen of jokeren kan
ook. De kaartcompetitie is bestemd voor 55-plussers, maar jonger mag uiteraard
eveneens.
De middag begint om 13.30 en duurt tot 16.30 uur. Kosten: € 5,- (inbegrepen zijn: 1 x
koffie/thee, 2 x drankje naar keuze en 1 x warme snack).
Informatie: Ben Geelen (030–6011674), Aart de Wit (06–26586164) of Bernard Kuijk
(030–6011609).
Proosten met perencider
Onlangs heeft de Wiese perencider Steve’z aan haar drankenassortiment toegevoegd.
Deze cider is vernoemd naar de (oud-) Schalkwijkers Steef Diks (senior), zoon Frank
(1967) en diens zoon Steef (junior). Voor meer informatie zie: www.stevez.eu.
De Wiese schonk de cider voor het eerst uit tijdens het 45-jarig jubileum van De
Kloostergaarde dat vorige maand plaatsvond. Ook ú kunt uw partij een extra feestelijk
‘Schalkwijks’ tintje geven met Steve’z. Proost!
Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2018
Het bestuur van de Wiese nodigt iedereen uit om op dinsdag 9 januari het nieuwe jaar
met haar in te luiden. Noteert u deze datum daarom alvast in uw agenda!

