
Nieuwsbrief juli 2018

Vertrek Martijn zonder gevolgen
Het vertrek van beheerder Martijn van der Gun per 1 juni heeft geen invloed op de 
activiteiten van de Wiese, zegt Nienke Mur, die Martijn al voor zijn vertrek assisteerde. “De 
Wiese is en blijft dé ontmoetingsplek voor alle inwoners van Schalkwijk. De huidige 
activiteiten gaan allemaal gewoon door, dus iedereen is welkom bij de knutselmiddag, om 
een spelletje te kaarten, te darten of te biljarten, bij het maandelijkse diner dat de 
Zonnebloem in samenwerking met de Werkgroep Senioren Schalkwijk organiseert, voor een 
bezoek aan een van de theatervoorstellingen of voor het organiseren van een bedrijfs- of 
familiefeest.”

Nienke startte eerder dit jaar als opvolger van Jolanda Toonen en voelt zich inmiddels 
helemaal thuis in de Wiese. “De sociale contacten met de bezoekers vind ik ontzettend leuk. 
Bovendien werk ik met een hecht team van mensen die, net als ik, het nut en belang inzien 
van een dorpshuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In de toekomst wil ik graag meer
activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een kindertheater of een streekmarkt met 
producten van boeren en bedrijven uit de omgeving van Schalkwijk. Daarnaast streef ik naar 
meer samenwerking met bedrijven en organisaties uit het dorp.”

Als het aan Nienke ligt, is de Wiese in de toekomst vijf dagen in de week open. “Vanuit 
sociaal-maatschappelijk oogpunt vind ik dat zeer wenselijk. Maar dan hebben we meer hulp 
en inzet nodig van vrijwilligers. Want met de huidige bezetting lukt dat nooit. Dat het 
ontzettend leuk is om bij de Wiese actief te zijn, blijkt uit de reactie van Coby van der Linden,
die je in deze nieuwsbrief kunt lezen. Ook vind je een overzicht van de vacatures die wij snel 
willen invullen.

Ik hoop zó, dat je wilt helpen om dé ontmoetingsplek van Schalkwijk nog beter te laten 
functioneren!

Werken bij de Wiese is een feest
Coby van der Linden begon veertig jaar geleden als vrijwilligster bij de voorloper van de 
Wiese. “Ik werd 'de moeder van Het Gebouw' genoemd”, vertelt de 67-jarige Schalkwijkster. 
“Dat komt, omdat ik er zo vaak was. Als ik langs liep, ging ik altijd even kijken of ik iets kon 
doen. Meestal nam ik gelijk de was mee.”



Na de verhuizing naar de Wiese hielp ze het nieuwe dorpshuis mee opbouwen. “Er was nog 
geen vaste beheerder en als iemand een feestje wilde organiseren, dan regelde ik de 
boodschappen bij de Spar en het buffet bij slagerij Stokman. En ik zorgde ervoor dat de 
facturen werden verstuurd en dat de Wiese na afloop schoongemaakt werd.”

Nooit ging Coby met tegenzin naar 'haar werk'. “Het dorp gaat mij aan het hart, bovendien 
ben ik geen type om achter de geraniums te zitten. Ook niet toen mijn man Toon drie jaar 
geleden overleed. Bij de Wiese was het altijd leuk. Er staat een gezellig team van 
medewerkers, waarmee we soms ook een avondje uitgaan. De waardering onder elkaar is 
groot, omdat je het sámen doet, zonder een echte baas boven je.”

Per 1 juli is Coby gestopt met de commerciële activiteiten, maar de Wiese kan altijd een 
beroep op haar blijven doen. “Hoewel ik wel van een feestje houd, help ik niet langer bij de 
bruiloften en partijen die in het weekend worden gehouden. Maar bij condoleances en 
uitvaarten die overdag plaatsvinden, wil ik altijd helpen. En als er keer ergens een poetsdoek
overheen moet, kan ik het toch niet laten. Ik heb tenslotte zoveel plezier beleefd aan het 
werken bij de Wiese.”

NB: Coby wordt binnenkort tijdens de bijeenkomst met alle huurders en vrijwilligers in het 
zonnetje gezet voor al haar activiteiten in de Wiese.

De Wiese zoekt jou!
Vind je het belangrijk dat de inwoners van Schalkwijk plek hebben om elkaar te ontmoeten? 
Vind je het leuk om contact met mensen te hebben? Wil je bij een gezellig team horen? En 
heb je een paar uurtjes per week of per maand over? Dan zijn wij op zoek naar jou!



De Wiese heeft op dit moment behoefte aan mensen die de huidige en toekomstige 
activiteiten kunnen organiseren en/of faciliteren. Waar hebben wij het over?

 Groenonderhoud
Werk je graag in de tuin? Heb je groene vingers? Verzorg dan het groen in en rondom de 
Wiese! Het kost je zomers hooguit twee uurtjes per week en in de winter twee uurtjes in de 
twee maanden.

 IT/Techniek
Heb je verstand van computers? Ben je gefascineerd door licht, beeld en geluid? Of volg je 
een studie op een van deze gebieden? Bij de Wiese kun je werkervaring opdoen, 
bijvoorbeeld tijdens de theatervoorstellingen of met het installeren van programma's zodat de
beheerder deels vanuit huis kan werken. Grijp die kans!

 Schoonmaakkracht
Heb je een goed oog voor een schone omgeving? Voor écht schoon? Heb je elke maandag 
een uurtje of drie tijd? En 1x per 2 weken 4 uurtjes extra en 1x per maand nog eens een 
uurtje of 6? Dan zoeken we jou! Of jullie! Want met z'n tweeën schoonmaken is niet alleen 
praktischer, het is ook leuker.

 Assistent-beheerder
Ben je sociaal en organisatorisch sterk? Beschik je over administratieve vaardigheden en 
een open houding? Deins je er niet voor terug de handen uit de mouwen te steken en om te 
leren? Dan ben je misschien onze nieuwe assistent-beheerder! Wij zoeken iemand voor 20 
uur per week.

De eerste twee functies zijn vrijwilligersfuncties, voor de twee laatste wordt een passende 
vergoeding geboden. Voor alle medewerkers van de Wiese geldt, dat ze onderdeel zijn van 
ons team en dat zorgt hoe dan ook voor leuke sociale contacten. Bovendien hoor je de 
nieuwtjes als één van de eersten én staat er altijd een kopje koffie voor je klaar!

Interesse? Neem snel contact op via info@dewieseschalkwijk.nl of 06-42243277 (Nienke 
Mur)

Nieuwe theatervoorstellingen
Waarschijnlijk geniet je momenteel van het heerlijke weer, of je bent lekker op vakantie. Het 
genieten hoeft niet op te houden als de zomer voorbij is. Want de Wiese presenteert komend
seizoen opnieuw vier fantastische voorstellingen met cabaret, muziek en andere vormen van
kleinkunst!

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 

Agenda: 
15 september 2018: Familiebingo
19 oktober 2018: Marjolein Meijers – Van Berini tot Solex
17 november 2018: Enge Buren – Vreemde Vogels
26 januari 2019: Vincent Bijlo - Ik Hoor Alles
13 april 2019: Finalistentournee Cameretten Festival 2018


