Nieuwjaarsreceptie de Wiese: zeer vermakelijk!
Muzikale noten, een positieve speech, een goede vertegenwoordiging van de vaste
gebruikers en bovenal een terugblik op vijf mooie jaren. Het eerste lustrum van de Wiese
was een feit. En dit werd op 9 januari terecht met alle betrokkenen gevierd.
In de afgelopen periode bewees de Wiese voor menig Schalkwijker (en daarbuiten) dé
huiskamer te zijn waar wethouder Geerdes – nu wederom aanwezig - destijds bij de opening
aan refereerde.
Tijdens de receptie gaf wethouder Jocko Rensen aan blij te zijn met de ontwikkelingen zoals
die zich in Schalkwijk voordoen en met de ambities van het de Wiese-bestuur met betrekking
tot zorg en welzijn. Hij onderstreepte dit met een symbolische overdracht van een bierviltje
waarbij hij de aanpak vanuit het dorp roemde. De pragmatische aanpak noemde hij
kenmerkend voor Schalkwijk.
Zijn woorden volgden op de speech van Dirk Dekker, voorzitter van de Wiese. Die kunt u hier
volledig lezen.
Wim Uijttewaal versterkt bestuur de Wiese
Sinds vorig jaar maakt Wim Uijttewaal (53) als penningmeester deel uit van het bestuur van
de Wiese. Toen bekend werd dat Wim na liefst 18 jaar besloot uit het bestuur van de Voetbal
Vereniging Schalkwijk te treden, liet Dirk Dekker (voorzitter van de Wiese) er geen gras over
groeien. Hij vroeg Wim zitting te nemen in het bestuur van de Wiese. Een verzoek waar Wim
- na een korte bedenktijd - positief op reageerde.
<Klik hier om meer te lezen over Wim>
9 februari: Theatervoorstelling ‘Het gebroken licht van troost’
Op vrijdag 9 februari (20.30 uur) speelt Theatergroep Splinter 'Het gebroken licht van troost',
een eenakter over dementie. Het Licht van troost is een baken aan de duinrand van Texel.
Maarten de Bok kijkt er prachtig op uit, beweert hij vaak, maar hij kan het nooit zien vanuit
zijn raam. Hij doet wel vreemdere dingen. Maarten glijdt steeds verder weg in zijn dementie.
Zijn vrouw en een schoondochter weten dat zij hem binnenkort niet meer kunnen verzorgen.
Op zijn verjaardag moet over een opname beslist worden. De dochter, voor een feestdag
overgekomen uit Den Haag, ontkent de dementie en vindt hun zorg overdreven. Die dag
wordt het echter ieder eindelijk duidelijk hoezeer zij zich vergist.
Kaarten kosten euro 12,50 (inclusief consumptie) en zijn te koop via
info@theatergroepsplinter.nl of aan de kassa van de Wiese.
14 februari: Samen eten op Valentijnsdag!
Hoe toepasselijk: op Valentijnsdag kunt u weer 'Samen Eten' in de Wiese, georganiseerd
door de Zonnebloem en de Werkgroep Senioren Schalkwijk.
De bar is open om 17.00 uur en de zaal om 17.30 uur. Voorafgaand aan het diner zal een
drankje worden aangeboden. Voor extra drankjes zijn munten bij de toegang te koop. Deze
munten blijven ook na het diner geldig.
De kosten voor het diner bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan t/m zaterdag 10
februari bij: Dinie de Boer, telefoon (030) 601 16 58 of rudiebo@casema.nl en Dineke van
Bemmel, telefoon (030) 601 18 23 of dinekevanbemmel@casema.nl.
Er wacht een speciaal Valentijnsdessert op u!
9 maart: Theatervoorstelling Gerard Alderliefste ‘Dubbel leven’

Jij leidt twee levens...’ zei m’n vader ooit. ‘Maar het is wel één feest.’
Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts. In het andere is hij
muzikant. Al meer dan twintig jaar leeft hij met twee gezichten. Kan hij dan niet kiezen? Niet
zo goed nee. Heeft hij nu een gespleten persoonlijkheid? Nee, dat ook weer niet. En dat laat
hij zien in zijn eerste soloprogramma, waarin beide werelden samen komen. Want is de
passie van de muzikant niet bijna dezelfde als de zucht van een verslaafde?
Gerard zingt en speelt zijn eigen liedjes of die van anderen. In het Frans en het Nederlands.
En hij vertelt. Een theatercollege over partydrugs en verslaving. Wat het met je doet en
waarom je het zou moeten laten. Met die energie die we van hem kennen. Een beetje
jongensachtig, slim en met indrukwekkend veel energie.
Gerard Alderliefste trad acht jaar lang in de Nederlandse theaters op met zijn band
Alderliefste. Hij is bekend van hits als 'Une belle histoire', samen met Paul de Leeuw, en Laat
me/ Vivre met Ramses Shaffy en Liesbeth List. Vanaf voorjaar 2016 tourde hij met buurman
en muzikale vriend Cor Bakker met de theatershow 'En route'.
Nu staat hij er opnieuw. Alleen. En hij schrijft zijn publiek deze medicijnen voor: een gitaar,
een piano en een stem. En met maar één motto: Leven! Dubbel!
Entree euro 16,- (exclusief online toeslag, inclusief welkomstkoffie)
Kijk voor meer info op: www.gerardalderliefste.nl
Bestel hier uw kaarten.
23 maart: Hoge Hakken Bingo, wegens succes geprolongeerd!
Op vrijdag 23 maart organiseert Frans van den Berg wederom 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!
Geen hoge hakken? Geen probleem, ook dan ben je welkom.
24 maart: Jaarconcert Muziekvereniging Caecilia
Muziekvereniging Caecilia laat graag aan haar donateurs en alle andere belangstellenden
horen dat er nog veel muziek in de 112-jarige muziekvereniging zit.
Op zaterdag 24 maart is het traditionele jaarconcert. Deze keer met het eerste optreden van
het pas opgerichte schoolorkest MiCeciel. En uiteraard ook een bijdrage van de
slagwerkgroep. Natuurlijk speelt ook het grote orkest. Dat is in de eigen geschiedenis
gedoken en zal verschillende ‘gouwe ouwe’ spelen. En die zijn echt ook leuk voor jonge
toehoorders! Het jaarconcert van Caecilia is de ontmoetingsplek voor iedereen die van
Schalkwijk en/of van Schalkwijkse muziek houdt.
Kom om 20.00 uur naar de Wiese. De toegang is gratis en wie lootjes koopt gaat misschien
ook nog wel met mooie prijzen naar huis!?
Schalkwijkerkaas nu ook bij de Wiese
Behalve dat de biologische Schalkwijkerkaas van Bioboerderij Miltenburg bij de Spar
verkrijgbaar is, vindt dit streekproduct ook in de wijde omgeving gretig aftrek. Sinds kort
serveert de Wiese deze Schalkwijkse lekkernij ook bij de borrel. De kaas wordt op een pure

en ambachtelijke manier gemaakt door de professionele kaasmaker Huig van de Graaf in
Doorn.
Iedere dinsdagmiddag klaverjassen in De Wiese
Behalve deelname aan de wintercompetitie Klaverjassen is 'gewoon' klaverjassen,
rummikuppen of jokeren ook iedere dinsdag mogelijk in de Wiese. De middag begint om
13.30 en duurt tot 16.30 uur. Kosten bedragen € 5,- (inbegrepen zijn: 1 x koffie/thee, 2 x
drankje naar keuze en 1 x warme snack). Gezelligheid troef! Informatie: Aart de Wit, mobiel
(06) 265 861 64.
Nieuwe expositie te bezichtigen
De in Sliedrecht woonachtige Pleun van de Kloot (49) is vereerd dat hij zijn tekeningen in de
Wiese ‘aan het grote publiek’ mag tonen. Een Schalkwijkse attendeerde hem op deze
mogelijkheid, waar hij dankbaar gebruik van maakte.
Over zichzelf en zijn beweegredenen zegt hij het volgende: “Zolang ik mij kan herinneren,
teken ik. Op de peuterschool tekende ik al kabouters met rode puntmutsen en poppetjes. In
1992 werd ik opgenomen in een instelling in Bloemendaal waar ik lessen in technisch
tekenen volgde. Elke dag dat ik daar verbleef, maakte ik een tekening geïnspireerd door mijn
omgeving en mijn gedachten.
Vanuit dit technisch tekenen ben ik in aanraking gekomen met abstracte vormen. Deze
abstracte vormen passen goed bij mij en zijn verder ontwikkeld in mijn tekeningen.
Ik haal mijn inspiratie uit allerlei dagelijkse dingen. Vormen die ik tegenkom, prikkelen mij om
die te tekenen. Mijn tekeningen helpen mij om mezelf te uiten aan de hand van alles wat ik
denk, zie, hoor en voel. Daarnaast zorgt tekenen ervoor dat ik mij even kan afsluiten en dat
ik mij kan ontspannen.
Ik vind het erg leuk om tekeningen te maken en ik word er nog blijer van als mensen ze mooi
vinden als ze klaar zijn. Mijn tekeningen zijn geprijsd en te koop via de Wiese.
Wat ik anderen hoop mee te geven, is dat ik een door en door tekenaar ben die geïnspireerd
is door het leven. Ik hoop dat mensen dit herkennen in mijn werken.”
LTO toneelavond
Ook dit jaar organiseert LTO Noord, afdeling Bunnik/Houten, weer een toneelavond in de
Wiese. Toneelgroep ‘Swalbe’ voert op zaterdag 17 maart het stuk ‘Bonje na het bal’ op. De
avond begint om 20 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Agenda:
9 februari:
14 februari:
9 maart:
16 maart:
17 maart:
23 maart:
24 maart:
15 september:

Theatervoorstelling ‘Het gebroken licht van troost’
Samen Eten
Theatervoorstelling Gerard Alderliefste ‘Dubbel leven’
Kleding- en speelgoedbeurs Ukkie
Bonje na het bal
Hoge Hakken Ladies Bingo
Jaarconcert Muziekvereniging Caecilia
Familiebingo

