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 DOECAFE
 Zomeractiviteiten
 Onze sponsors
Wij zijn er trots op dat wij genomineerd zijn voor de

Toegankelijkheidsprijs 2021
Wordt De Schalm de winnaar van de
Toegankelijkheidsprijs in Utrecht?
Dit jaar is De Schalm genomineerd als een van de initiatieven die bijdragen aan de
toegankelijkheid van gebouwen en activiteiten in Utrecht.
De Schalm is het buurthuis voor jong en oud en natuurlijk ook voor mensen met een
beperking. Iedereen is van harte welkom.
Mochten we deze prijs winnen dan krijgen niet alleen de vrijwilligers erkenning voor
hun werk maar we maken ook kans op een mooi bedrag om nieuwe activiteiten
te realiseren.
U kunt tot 15 september 2021 stemmen.
Met uw stem helpt u ons om deze prijs te winnen.
Klik op onderstaande link of type hem in uw browser en breng uw stem uit op
De Schalm
https://utrecht.onzewijk.nl/StemmenToegankelijkheidsprijs
Als u gestemd heeft krijgt u een mail die u moet beantwoorden. Dan is de stem pas
geldig.
Wilt u ook uw familie, kennissen, vrienden vragen om op ons te stemmen?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Ben Lieshout en Vincent Broekman maken nog eens duidelijk waar De Schalm is!

Het sociaal jaarverslag en de jaarrekening 2020 van De Schalm kunt u lezen op onze
website
www.schalmdemeern.nl

DOECAFE
Op woensdag 1 september 2021 start het DOECAFE weer in De Schalm. Voor de coronacrisis
kwamen kinderen tussen de 10 en 14 jaar met heel veel plezier naar deze activiteit, een
samenwerking tussen De Schalm, JoU (Jongerenwerk Utrecht) en DOCK.
Kinderen kunnen elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
(met uitzondering van de schoolvakanties) terecht in de kelder
van de Schalm.
De leukste spellen worden gespeeld, lekkere hapjes
worden gebakken, mooie creatieve dingen worden
gemaakt en buiten (bij mooi weer) wordt sport en
spel aangeboden.
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Mogen wij u nog even herinneren aan onze zomeractiviteiten?
Zomeractiviteiten voor ouderen
In tegenstelling tot andere jaren heeft De Schalm dit jaar in de zomer periode een
gevarieerd aanbod van activiteiten georganiseerd tegen vereenzaming van ouderen.
Met dank aan de subsidie, gekregen van de Oranjefonds.
Dankzij deze subsidie kunnen we, uitsluitend in deze periode, voor het gereduceerde
tarief van 5 euro per activiteit U een gezellige zomer bezorgen.
We verwelkomen U met een kopje koffie of thee en tijdens de activiteit ontvangt u van
ons een drankje. We hebben geprobeerd een afwisselend programma voor U te maken.
Woensdag 21 juli 14.00 uur : cursus bloemschikken
(u hoeft hiervoor alleen een eigen schaal of bord mee te nemen, voor de rest wordt
gezorgd).
Woensdag 28 juli 14.00 uur : Spelletjesmiddag met borrelhapjes.
Denk hierbij aan diverse spelletjes die waarschijnlijk lang niet allemaal in uw kast thuis
staan.
Woensdag 4 augustus 14.00 uur : Pubquiz
Tijdens deze gezellige middag gaat u samen met de mensen aan uw tafel zeer
gevarieerde vragen proberen te beantwoorden. Hierbij zijn uiteraard kleine prijsjes te
winnen. Gezellig samen zijn staat echter voorop
Woensdag 11 augustus 17.00 uur : Barbecue
De enige activiteit die s avonds plaats vind. Terwijl u gezellig samen aan tafel zit,
verzorgen vrijwilligers de barbecue en serveren dit uit aan tafel. Laat u eens lekker
bedienen !!
Woensdag 18 augustus 14.00 uur : Filmmiddag
Deze middag zal er een film worden gedraaid in de grote zaal.
Waan u in een heuse bioscoop met uiteraard een pauze tussendoor
Woensdag 25 augustus 14.00 uur : Bingo
Onder deskundige leiding van Marjon, spelen we gezellig een middagbingo
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer : 030 6662609 (tot maandag 12 juli)
daarna uitsluitend via de mail : o.asperen@schalmdemeern.nl
Reserveren is verplicht !
VOL = VOL
PS: bij te weinig aanmeldingen kan het zijn dat de activiteit wordt afgelast.

4

Het bestuur van De Schalm wenst u een prettige vakantie!

Dit zijn onze sponsors:

