'De Wiese leeft weer'
In oktober werd Ron Buizer aangesteld als nieuwe beheerder van SCC de Wiese.
Helaas is hij kort na zijn aantreden flink gevallen, waarbij hij in beide voeten het
sprongbeen heeft gebroken. Ron is hierdoor langdurig uit de roulatie.
Wij wensen Ron veel beterschap en een voorspoedige revalidatie en zijn blij, dat we in
Ria Kolfschoten en Jolanda Verbree twee voorlopige vervangers hebben gevonden voor
de dagelijkse leiding. De twee zussen stellen zich, voor zover nodig, graag aan u voor.

Waarom heb je besloten je in te zetten voor de Wiese?
Jolanda (53, rechts): “Ik kwam Dirk Dekker bij de SPAR tegen en die vroeg of ik interesse
had op het ontstane gat op te vullen. Ik stond niet te springen, maar mijn man Martin
vond dat ik toch maar even met Dirk moest gaan praten. Ik doe het vooral om het dorp
te helpen, de Wiese vervult voor veel mensen in Schalkwijk een belangrijke rol.”
Ria (56, links): “Eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling, maar samen met mijn zus
wil ik er graag de schouders onder zetten. Op termijn zou ik best willen stoppen met
werken om mij volledig op de Wiese te kunnen storten.”
Wat zijn jullie plannen?
Ria: “Ik heb in het verleden menig feestje in de Wiese gehad. Het was hier altijd heel
gezellig en goed vertoeven. Het dorpse gevoel willen we graag behouden, de mensen
moeten zich in de Wiese thuisvoelen.”
Jolanda: “Iedereen die een glaasje water of een bak koffie wil of naar het toilet moet,
moet hier binnen kunnen lopen. Verder blijven we open voor de verenigingen die van de

Wiese gebruik maken, kan er op maandag geknutseld en op dinsdag gekaart worden,
gaan we eens per maand 'Samen eten' en kan de Wiese worden gehuurd voor feesten en
evenementen. Tot nu toe krijgen we positieve berichten. De Wiese leeft weer, wordt er
gezegd.”
Met dank aan jullie horeca-ervaring?
Jolanda: “Ik heb jarenlang in restaurant De Engel in Houten gewerkt en bardiensten
gedraaid bij de tennisvereniging. Momenteel werk ik 12 uur per week in Kwalitaria
Hoogzandveld in Nieuwegein. Ik vind het heerlijk om dingen te regelen, mensen te
verzorgen en lekker met ze 'te lullen'.”
Ria: “Ik werk vijf dagen in de week als cateringmanager bij afvalverwerker Renewi.
Daarnaast draai ik al jarenlang het carnavalsweekend in de Wiese en verricht ik onder
andere bar- en kantinediensten bij de voetbalclub. ”
Jolanda: “Wij doen het niet alleen, ik wil ook Aart en Martin even noemen. We hoeven
maar een kik te geven of ze staan voor ons klaar om zalen te zetten, onkruid te wieden of
technische klusjes te verrichten. Die mannen zijn goud waard voor de Wiese.”
Werken met je zus, hoe leuk is dat?
Jolanda: “Ria is veel beter in administratieve taken dan ik. Ze gaat heel makkelijk met
mensen om en is recht voor z'n raap. Ik vind het hartstikke fijn om dit samen te doen.”
Ria: “We hebben het reuzegezellig samen. Al moet ik Jolanda weleens afremmen. Bij
feesten zou ze het liefst meedoen, maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden, haha.”

