Nieuwsbrief april 2018
Welzijn & Zorg Netwerk
In de nieuwsbrief van februari jongstleden heeft u in de nieuwjaarsspeech van Dirk Dekker, onze
voorzitter, kunnen lezen dat het bestuur van de Wiese onderzoek doet naar de mogelijkheden om
een ‘Welzijn & Zorg Netwerk’ op te richten. Let wel: dit is een werknaam, dus deze kan nog
veranderen.
De bedoeling van dit netwerk is om de (oudere) inwoners van het Eiland van Schalkwijk zo lang
mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Inmiddels zijn er meer stappen gezet en is gebleken dat de
locatieraad van de R.K. Kerk ook nadenkt over hoe de zorg en het welzijn van de mensen in ons
dorp goed blijvend geregeld kan worden. Vooral KESA (Kerk en Samenleving), afdeling zorg,
houdt zich hier al langere tijd mee bezig. Zij merkt echter dat er soms toch iemand door de mazen
van het net glipt en dat daardoor een meldpunt uitkomst zou kunnen bieden. Een meldpunt, waar
iedereen met vragen terecht kan.
Omdat dit precies is wat het bestuur van de Wiese ook wil, is besloten dit traject samen verder in
te gaan. Uiteraard in nauw overleg en samenwerking met de Gemeente Houten en Van Houten &
Co. Ook is er een gesprek geweest met twee leden van het bestuur van Welzijn Ouderen
Schalkwijk. Zij staan eveneens positief ten opzichte van dit plan. Met het Medisch Centrum, de
Buurtzorg, het bestuur van de Kloostergaarde en de ESTA zal op korte termijn een afspraak
worden gemaakt.
Oprichting vereniging
Naar alle waarschijnlijkheid zal er een vereniging opgericht worden om dit project verder uit te
werken. Het bestuur van de vereniging zal bestaan uit diverse deelnemende organisaties.
Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan, waarin alle plannen en financiële consequenties
op een rijt zullen worden gezet.
Enquête
Ook zal er een enquête onder alle bewoners van Schalkwijk worden uitgezet. Men zal onder
andere worden gevraagd naar welke behoefte er is aan zorg en welzijn, of men lid wil worden van
de vereniging en of men zich zou willen aanmelden als vrijwilliger.
De Wiese
In eerste instantie wordt gedacht de volgende zaken in de Wiese aan te bieden:
 paar keer per week een koffieochtend in het café van de Wiese;
 een haal- en brengservice;
 mogelijkheid tot bewegen (zo mogelijk met apparaten en onder begeleiding);
 een zogeheten dorpsondersteuner (diegene zal tevens het meldpunt zijn);
 een WMO-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Op termijn kunnen deze diensten uitgebreid worden met bijvoorbeeld een klussendienst,
mantelzorgondersteuning, etc. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat datgene dat wordt
aangeboden, voldoet aan de behoefte van de inwoners van het Eiland van Schalkwijk.
We houden u op de hoogte!
Ninke van Keulen-Saenger, secretaris bestuur SCC de Wiese
Nieuw gezicht in de Wiese
Het bestuur van de Wiese is blij te kunnen melden dat Nienke Mur is gestart in de Wiese. Na het
vertrek van Jolanda Toonen, zal zij samen met Martijn van der Gun invulling geven aan het beheer
van de Wiese.
We hebben Nienke Mur leren kennen als een ontzettend enthousiast persoon, die brede ervaring
heeft opgedaan in de organisatie van verschillende culturele evenementen en in de horeca. Ze

woont in Culemborg en ze staat te popelen om Schalkwijk en de Schalkwijkers nader te leren
kennen. De komende maanden zullen in het teken staan van kennismaken en inwerken. U kunt
haar bereiken op mailadres en telefoonnummer van de Wiese (info@dewieseschalkwijk.nl en 030
– 6011050).

Wij wensen Nienke (en Martijn) veel succes.
Meer te lezen over Nienke? Klik hier: http://www.dewieseschalkwijk.nl/wpcontent/uploads/2018/03/Nienke-Mur.pdf
Nieuwe theatervoorstellingen
Een avond genieten van cabaret, muziek en andere vormen van kleinkunst? De Wiese presenteert
komend seizoen vier fantastische voorstellingen!
Op vrijdag 19 oktober 2018 komt Marjolein Meijers met haar programma 'Van Berini tot Solex' naar
Schalkwijk. Een maand later, op zaterdag 17 november, gaat het theatergezelschap Enge Buren
op zoek naar Vreemde Vogels. Op 26 januari 2019 scheidt Vincent Bijlo in zijn voorstelling ‘Ik Hoor
Alles’ het lawaai van het koren. Het slotakkoord is op 13 april 2019 voor de Finalistentournee van
het Cameretten Festival 2018, dé cabaretkweekvijver van Nederland!

Natuurlijk is er ook dit seizoen weer een voordelig passe-partout. Voor slechts € 57,50 bezoekt u
vier voorstellingen (normale prijs € 67,50)!
Voor meer informatie over de voorstellingen en voor het bestellen van losse kaarten of een passepartout ga naar http://www.dewieseschalkwijk.nl/theater
Leuk ook als vader- of moederdagcadeau!
De Wiese in het clubblad van VV Schalkwijk
Sinds 2013 is de Wiese sponsor van VV Schalkwijk. In de eerste editie van 2018 van 'Langs de
Lijn', het clubblad van Schalkwijk, vertelt de Wiese-beheerder Martijn van der Gun dat sponsoring
voor goodwill en verbinding tussen mensen zorgt. Klik hier: http://www.dewieseschalkwijk.nl/wpcontent/uploads/2018/03/interview.pdf voor het complete interview met Martijn.

11 april: Samen eten!
Woensdag 11 april 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 geldig blijvende munten bij de toegang te koop.
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
(30) 601 18 23 of dinekevanbemmel@casema.nl.
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) 26586164.

NB!: Dinsdag 10 april is de laatst competitiemiddag en kan er ‘vrij gekaart’ worden. In oktober start
de nieuwe competitie.

Agenda:
11 april 2018:
15 september 2018:
19 oktober 2018:
17 november 2018:
29 december 2018:
26 januari 2019:
13 april 2019:

Samen eten
Familiebingo
Marjolein Meijers – Van Berini tot Solex
Enge Buren – Vreemde Vogels
FHVANDENB Klaverjas- en dartavond
Vincent Bijlo - Ik Hoor Alles
Finalistentournee Cameretten Festival 2018

