
Jolanda Toonen en Jolanda van Daalen over vijf jaar de Wiese:

“Voor ons dorp is het een luxe
om zo’n plek te hebben”

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie kunnen alle bezoekers van de Wiese afscheid 
nemen van twee vertrouwde de Wiese-gezichten: Jolanda Toonen en Jolanda van 
Daalen.

Jolanda Toonen (JT) is getrouwd met 
André en moeder van Fleur en Lisanne 
(die inmiddels ook een ‘vaste’ kracht van 
het de Wiese-team is). Jolanda van 
Daalen (JvD) is getrouwd met Sydney 
(bekend van 101 administraties) en 
moeder van Mandy, Nina en Tygo.

JT is een geboren en getogen 
Schalkwijkse, terwijl de van origine 
Bilthovense JvD Schalkwijk pas op veel 
latere leeftijd leerde kennen, via de 
feesten en partijen (o.a. Snickels 
Festival). Ongetwijfeld moet dat op haar 
een positieve indruk hebben gemaakt, 
want in 2001 heeft zij zich samen met 
Sydney gevestigd in het dorp. 

Afscheid
JvD is per 1 januari 2017 uit het bestuur 
van de Wiese gegaan. Vanwege een 
gebroken enkel was ze niet in de 
gelegenheid op de vorige 
Nieuwjaarsreceptie afscheid te nemen, 
vandaar dat dit alsnog zal gebeuren. 
JT gaat de Wiese verlaten omdat ze per 
1 januari bij Uytewaal Catering in Houten
gaat werken.

Beiden hebben een behoorlijke loopbaan 
in het Sociaal Cultureel Centrum achter 
de rug. JvD was, in haar toenmalige 
hoedanigheid van voorzitter van De 
Ukkie, reeds bij de hele totstandkoming 
van het centrum als bestuurslid 
betrokken. Al zo’n jaar of twee voordat 
de Wiese in 2012 officieel haar deuren 
opende voor het publiek. JT is sinds de 

opening in dienst getreden, daarvoor 
werkte ze al zo’n vijf jaar bij Het Gebouw.
Samen met Coby van der Linden heeft ze 
de overstap naar de Wiese gemaakt. 

Scherpe discussies
JvD herinnert zich de hele opstart als een 
fase waarin veel keuzes gemaakt 
moesten worden over de aard, maar ook 
de inrichting van het centrum. Vaak ook 
over hele praktische zaken. Wat ze als 
minder leuk heeft ervaren, is de 
bureaucratie die de huidige constructie 
met zich meebrengt. “Vanwege de brede 
functie van de Wiese, is het noodzakelijk 
met ambtenaren van verschillende 
disciplines afspraken te maken. Dit kost 
veel tijd. Niettemin heb ik veel geleerd 
van deze bestuursperiode en ben ik trots 
op wat er nu staat.”

Waar ze van kon genieten, waren de 
doorgaans scherpe discussies aan de 
bestuurstafel waar ieder zijn/haar 
(verenigings-)belang goed behartigde. 
Zeker over de vraag hoe de Wiese zich 
moe(s)t ontwikkelen, konden de 
gemoederen hoog oplopen. “Maar altijd 
met respect voor elkaars standpunten en 
natuurlijk vanuit het centrale 
dorpsbelang wat de Wiese vooral 
vertegenwoordigt.”

Beide Jolanda’s betreuren het vertrek 
van de peuterspeelzaal en later ook de 
bibliotheek waardoor de inloop 
aanzienlijk minder is geworden. “En 
daarmee ook het contact tussen de Wiese



en deze jeugdige doelgroep en de daarbij 
behorende ouders.” Zeker als 
nieuwkomer in het dorp is het een mooie
ingang om onderdeel van de 
gemeenschap te worden, weet JvD uit 
ervaring. 

Gezelligheid
Vragen we JT wat haar het meest 
aanspreekt in haar werk voor de Wiese, 
dan hoeft ze daar niet lang over na te 
denken. “De gezelligheid en de feestjes. Ik
vind het leuk om het mensen naar de zin 
te maken en te zorgen dat ze met een 
glimlach naar huis gaan. Dat is mijn 
insteek. Ik ben een mensen-mens en ik 
hou van kletsen.”

Terugkijkend ervaart ze geen grote 
veranderingen. “Natuurlijk is het steeds 
beter gaan lopen en weten ook veel 
mensen buiten het dorp ons te vinden. 
Vaak zijn ze als gast bij ons op een feestje
geweest en vonden ze dat zo leuk dat ze 
zelf ook hun feest hier vieren. Wat ik 
vaak terug hoor is dat mensen tevreden 
zijn over onze service en de sfeer.

Ook het gebouw, de toegankelijkheid en 
de ruime parkeergelegenheid spreekt 
aan. Het is een warm huis waar mensen 
naar binnen stappen. Ook is er veel 
mogelijk. Het hele gebouw kan afgehuurd
worden. Men kan de zaal naar eigen 
wens versieren, wat wordt gewaardeerd. 
En zeker onze prijs wordt vaak als scherp
ervaren.”

Hoogtepunten 
De opening is JvD het meest bijgebleven. 
“Iedereen uit het dorp kon hier 
onderdeel van zijn. Er waren 
verschillende festiviteiten in en om het 
gebouw. De oudste inwoner opende het 
pand en ook de peuters hadden net als 
diverse verenigingen een rol. De 

betrokkenheid van iedereen was groot. 
Ik vond dat als bestuurslid één van de 
mooiste happenings.”

Over de Wiese zelf zegt ze: “Er staat een 
mooi gebouw met een goede en fijne 
functie voor het hele dorp. Dat mogen we
meer koesteren. Voor ons dorp is het een 
luxe om zo’n plek te hebben waar alle 
verenigingen en dorpsgenoten terecht 
kunnen. Daar moeten we met z’n allen 
actief gebruik van blijven maken. Ik heb 
me daar altijd in de communicatie naar 
anderen toe hard voor gemaakt. We 
moeten deze plek gebruiken naar de 
mogelijkheden die het heeft en dat zijn er
veel. Juist die verschillende functies zijn 
de kracht van de Wiese. Van carnaval, 
muziekuitvoeringen, gymles tot aan 
Samen Eten. Dat vind ik echt geweldig.”

JT vult aan: “Waar de mensen de Wiese 
ook steeds vaker voor weten te vinden, is
voor het afscheid nemen van een 
overleden dierbare. Er vinden hier steeds
vaker condoleances plaats. Mooi dat dit 
hier allemaal kan en dat hier bewust voor
wordt gekozen. Dat zegt alles over de 
plek die de Wiese in het dorp inneemt.”

Boodschap
Een andere ontwikkeling is dat er in 
toenemende mate horecabestemmingen 
bijkomen in het dorp. De Jolanda’s 
vinden dit een lastig dilemma. “Elke 
ondernemer moet de ruimte krijgen, 
maar het zou goed zijn als die de Wiese 
daarin een plek gunt en zich blijft 
afvragen: wat is voor wie de beste plek? 
Uiteindelijk blijft het een gunfactor.“ 
Beiden hopen van harte dat de Wiese 
haar stevige positie in het dorp blijft 
behouden. “Met elkaar zullen we ons best
moeten blijven doen deze unieke positie 
te handhaven.” 

Jolanda Toonen en Jolanda van Daalen: “Juist die verschillende
functies zijn de kracht van de Wiese”


