SCC de Wiese-voorzitter Jacquelien Spruijt-Bolding

'Activiteiten spreken mij enorm aan'

Na zeven jaar heeft het stichtingsbestuur van Sociaal Cultureel Centrum de Wiese een nieuwe
voorzitter. Jacquelien Spruijt-Bolding, de opvolger van Dirk Dekker, stelt zich graag aan u voor.
“Hallo, ik ben Jacquelien, ik groeide op in Zaandam. Tijdens mijn studie in Utrecht werd ik
verliefd op Schalkwijker Peter Spruijt. Inmiddels woon ik al ruim dertig jaar in dit prachtige
dorp. Peter en ik hebben drie kinderen: Isabel, Maarten en Pieter. Ik werk als docent en
projectleider bij de lerarenopleiding aan de Hogeschool van Utrecht, daarnaast had ik jaren
geleden allerlei vrijwilligersfuncties. Ik was bestuurlijk actief bij de tennisvereniging en de St.
Michielschool en ik was vrijwilliger bij de voetbalclub, waarvan Peter jarenlang voorzitter is
geweest. Momenteel ben ik bestuurslid bij de stichting Oud Papier Schalkwijk.
Toen Dirk mij eind 2018 vroeg of ik hem wilde opvolgen als voorzitter van de Wiese, was ik
direct enthousiast. Ik vind het leuk om iets voor het dorp te doen en de Wiese heeft een echte
centrumfunctie in Schalkwijk. Bijvoorbeeld voor de verenigingen die er voor hun activiteiten
gebruik van maken, of voor de bedrijven en personen die hun evenement of feestje hier houden.
De theatervoorstellingen en het maandelijkse Samen Eten zorgen voor verbinding tussen de
bewoners en vergroten hun betrokkenheid met elkaar.
Mijn eerste indrukken als voorzitter zijn goed. Ik heb een zeer leuk contact met mijn medebestuursleden, met de beheerders Ria en Jolanda – die fantastisch werk verrichten – en met
Martin & Aart, die ook ontzettend veel doen voor de Wiese. De veelzijdigheid van activiteiten die
bij ons worden georganiseerd, spreekt mij enorm aan. Het heeft al een aantal interessante
ontmoetingen opgeleverd, waarvan er hopelijk nog veel volgen.
Zie ik u binnenkort in de Wiese?”
Hartelijke groet,
Jacquelien

Oud-voorzitter Dirk Dekker:

'De Wiese lééft'

“Vorig jaar werd ik projectleider van Dorpscoöperatie de Trossel. In verband met
belangenverstrengeling kon ik die functie niet combineren met mijn voorzittersrol bij de Wiese.
Met veel vertrouwen heb ik het stokje overgedragen aan Jacquelien, die ik ken als een zeer actief
en kundig persoon.
Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode als voorzitter van het stichtingsbestuur. We
hebben getracht van 'een stapel stenen' een 'dorpshuis met een ziel' te maken. De balans tussen
commerciële en sociaal-culturele activiteiten was daarbij lastig. Maar ik denk dat het ons is
gelukt om een 'eigen plek' te verwerven tussen alle andere horeca en activiteiten in het dorp. En
daar ben ik heel blij mee.
Het is de afgelopen jaren niet vanzelf gegaan. We hebben als bestuur geprobeerd om op afstand
te blijven en de beheerder de vrijheid te geven om te ondernemen. De uitdaging daarbij is een
goede modus te vinden tussen besturen en beheren. Daarnaast zijn er veel discussies gevoerd
met de gemeente over financiën, positionering, vertrek huurders, etc. Dat was niet altijd even
gemakkelijk, maar de verstandhouding is gelukkig goed gebleven.
Ik ben trots dat we, samen met de Katholieke geloofsgemeenschap, Senioren Schalkwijk en de
Hervormde geloofsgemeenschap, Dorpscoöperatie de Trossel hebben opgericht. In onze
zoektocht naar de toegevoegde waarde van de Wiese voor het dorp, kwamen we in gesprek met
de andere partijen. Hoe daar nu invulling aan wordt gegeven, geeft heel veel energie.
Ik hoop dat de Wiese in de toekomst de puntjes op de 'i' blijft zetten. Daarvoor staat de rode
punt in ons logo. De schuine 'e' symboliseert de humor en gein in de Wiese. Dat moeten we
vooral houden … Het imago van de Wiese is de laatste tijd flink verbeterd. Het lééft en is echt een
dorpshuis met een ziel. Ik zal er nog vaak komen!”
Tot snel,
Dirk

