Nieuwsbrief mei 2018
Martijn van der Gun vertrekt bij SCC de Wiese
Per 1 juni vertrekt Martijn van der Gun na zes jaar als zakelijk leider bij Sociaal Cultureel
Centrum de Wiese. Van der Gun was sinds 1 mei 2012 bij de Wiese betrokken. De
afgelopen jaren heeft Martijn samen met het bestuur een belangrijke rol gespeeld bij de
opbouw en de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum.
Nienke Mur, die per 1 april jongstleden als medebeheerder is aangesteld, zal de komende
tijd de taken van Martijn overnemen. Het bestuur vindt het heel fijn dat Martijn heeft
aangegeven, bereid te zijn voor de Wiese bepaalde activiteiten te blijven uitvoeren. Zo zal hij
‘Samen Eten in de Wiese’ en de catering voor bepaalde partijen blijven verzorgen.
Daarnaast zal het bestuur op zoek gaan naar aanvulling.
De Wiese heeft de afgelopen jaren een duidelijke eigen plaats verworven in het dorp. Het
bestuur zal er alles aan doen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Wat de toekomst
betreft bouwen we verder aan een organisatie, gebaseerd op onze visie die is neergelegd in
ons Strategisch plan. We blijven investeren in kwaliteit en onderzoeken daarnaast de
mogelijkheden de dienstverlening te verbreden, bij voorbeeld in combinatie met zorg- en
welzijn.
Het bestuur dankt Martijn voor de grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Wiese.
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
passe-partout ga naar http://www.dewieseschalkwijk.nl/theater
Ook leuk als vaderdagcadeau!

Aquarellen-expositie
Sinds kort zijn de aquarellen van Betty van der Velden in de Wiese te bewonderen.
Betty (geboren in 1939) is met schilderen begonnen in Revalidatiecentrum de Hoogstraat,
waar zij na een verkeersongeval in 1989 voor een jaar verbleef. Op de afdeling
activiteitenbegeleiding kwam zij voor het eerst in aanraking met de schildertechniek
aquarelleren. Gaandeweg kreeg zij er steeds meer plezier in.
Haar man Nico was zeer bij haar werk betrokken. Hij voorzag de schilderijen niet alleen van
lijstwerk, maar maakte ook eigenhandig de lijstprofielen. Hij schilderde het in een kleur die in
harmonie was met de aquarellen. Het was een gezamenlijke uitdaging geworden.
Helaas kostte het schilderen Betty steeds meer moeite en moest zij haar geliefde hobby
opgeven. Op 14 augustus 2016 is zij plotseling overleden. Door middel van de expositie in
de Wiese willen haar man en kinderen haar aquarellen nog eenmaal laten zien aan
geïnteresseerden.

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

Familiebingo
Marjolein Meijers – Van Berini tot Solex
Enge Buren – Vreemde Vogels
Vincent Bijlo - Ik Hoor Alles
Finalistentournee Cameretten Festival 2018

