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In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:  

 Alfred de Ronde ontvangt de Domtoren in Goud 

 Sabina Fokken gaat ons per 1 mei 2022 verlaten 

 Met ingang van 1 mei 2022 is Lesley Klein Gunnewiek onze nieuwe beheerder 

 Workshop bloemschikken 

 Zaterdag 23 april eenakteravond Tovedem 

 Foto voorbereiding Paasdrive bridgeclub Up en Down 

 Open Huis met Jazz4All in De Schalm op 24 april 2022 

 

 

 

 

Alfred de Ronde ontvangt de Domtoren in Goud 
 

Tijdens zijn afscheidsreceptie, op 8 april jl., kreeg Alfred  

de Ronde uit handen van de loco-burgermeester mevrouw  

Rachel Streefland, voor zijn inzet voor De Schalm, de Gouden  

Domtoren opgespeld. 

 

Mevrouw Streefland prees zijn betrokkenheid en inzet bij 

het sociaal cultureel centrum. Alfred startte in 2005 als 

penningmeester en nam ook andere taken op zich zoals 

fondsenwerving en onderhoud van het gebouw. 

Ook was hij daarnaast een aantal jaren voorzitter. Maar niet alleen voor De Schalm was 

hij actief. Hij was sinds 2017 betrokken bij de Stichting Dwarsverband als lid van de 

klankbordgroep.  

 

Ook de voorzitter van De Schalm, mevrouw Marga Lieshout en de voorzitter van 

Dwarsverband bedankten hem en reikten hem onder luid applaus van de vele 

aanwezigen, passende cadeaus uit. 

 

Tijdens zijn dankwoordje zei Alfred ook dat hij vrijwilliger blijft bij De Schalm. Hij gaat 

bardiensten draaien en daar sloot Job Machielsen zich graag bij aan. 

 

http://www.schalmdemeern.nl/
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Naast Alfred nam ook Job Machielse afscheid als 
financiële man. Alfred  was  ook dankbaar voor alle steun 
die hij van Job al die jaren had gekregen. 
 

Job wordt binnenkort Opa en één van de cadeaus die hij                
kreeg was een dekentje gebreid door een van de leden  
van het Brei- en Haakcafé!  

 

Sabina Fokken gaat ons per 1 mei 2022 verlaten. 
 

 Sabina heeft na heel veel jaren werken bij, en voor De Schalm, een nieuwe baan 
gevonden. 

Velen van u hebben de afgelopen jaren contact gehad met Sabina om bijvoorbeeld 
een locatie te bespreken,  

Wilt u haar bedanken voor de prettige samenwerking?  Dat kan!  

Wij nodigen u graag uit om op  

donderdag 12 mei a.s. om 10.30 uur in zaal 3 

nog eens samen een kopje koffie te drinken in De Schalm. 

Komt u ook? 

Wil u dat dan doorgeven aan: janny.kok@planet.nl of per telefoon 030-6663722. 

 

Met ingang van 1 mei 2022 hebben we een nieuwe beheerder: 
 
Lesley Klein Gunnewiek komt ons team versterken. Wij hebben hem gevraagd om 
zich in onze volgende Nieuwsbrief aan u voor te stellen. Wij wensen Lesley veel 
plezier met zijn werkzaamheden voor De Schalm! 

 

Workshop bloemschikken. 
 
Op donderdagavond 9 april was er een  

workshop bloemschikken. Dit keer was het een  

Paasstukje en die werd gemaakt onder leiding  

van Katja. 

We willen elke maand een workshop geven en  

de volgende is op  

donderdagavond 11 mei, 

dit wordt een droogbloemenkrans en de kosten 

zijn € 25,00 p.p. Ook op de woensdagmiddag  

11 mei om 15.00 uur is er een workshop voor de  

kids onder leiding van Shirley.  

We beginnen met een droogbloemenkrans en  

kosten zijn € 10.00 p.p.  

mailto:janny.kok@planet.nl
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Zaterdag 23 april 2022 eenakteravond Tovedem 

 
Op zaterdag 23 april 2022 zullen drie groepen een eenakter opvoeren, te weten 
TOVEDEM,  Theaterduo Franje uit De Bilt en De Rederijkers uit Amersfoort. Voor de 
pauze twee eenakters “Feest” en  “Nadien” en na de pauze “Mijn slappe komedie, een 
handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt” . 
 

Cultureel Centrum De Schalm, Oranjelaan 10 De Meern. 

Aanvang 20.00 uur       Entree € 10,00 

 

 

Korte inhoud Feest:                                      Franje  (Anneke Iseger en Frits Blankensteijn)                                                                                                                                                              
Hermien, die samen met Evert een uitgeblust echtpaar vormt, is zeventig jaar 
geworden. Tijdens het aansnijden van de traditionele verjaardagstaart komen bij 
haar alle frustraties van een saai huwelijk naar boven. Dan komt zowel Hermien als 
Evert voor een complete verrassing te staan. 

 

 

Korte inhoud Nadien:                                       De Rederijkers () 
Jo is vanuit Almelo naar Amsterdam gereisd voor de begrafenis van haar vriendin. 
Het is haar allemaal niet meegevallen en per ongeluk is ook nog in een methadonbus 
gestapt. Als ze uitstapt is ze op een plek waar ze normaliter nooit komt. Ze treft daar 
Dinie. Een zonderlinge zwerfster die uit vuilnisbakken leeft. In de gesprekken die de 
bejaarde vrouwen voeren met elkaar en vaak langs elkaar, komen hun verloren 
idealen en illusies aan t woord. 

 

 

Korte inhoud Mijn slappe komedie:               TOVEDEM (Magne van den Berg)                                                                                                                                             
Ben en Louise zijn na een lang huwelijk gescheiden en hebben beide een nieuwe 
partner. Ben is gelukkig met Ellis en Louise met Don. Louise heeft een tafel in een 
restaurant gereserveerd om het over de caravan te hebben, die Ben destijds betaald 
heeft, maar waar Louise de spullen voor kocht en erg aan gehecht is. Er is echter iets 
mis gegaan met de reservering, waardoor ze moeten wachten tot er een tafel 
vrijkomt. Ondertussen probeert Louise, tegen de zin van Ben,  het gesprek over de 
caravan vast op gang te brengen. De tafel laat op zich wachten en de sfeer wordt er 
niet beter op. En gaat het eigenlijk wel om de caravan of is het allemaal veel 
gecompliceerder?  

 

                                                                                         
TOVEDEM    THEATER FRANJE  De Rederijkers 
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Op de foto ziet u de voorbereiding voor de Paasdrive van de bridgeclub 

Up en Down 
 

 
 

Open Huis met Jazz4All in De Schalm op 24 april 2022 
 

In het kader van het cultuurproject Podium Om De Hoek, is er op 24 april in De 
Schalm, Oranjelaan 10 in De Meern een Open middag met allerlei activiteiten. 

Het altijd gezellige Jazzcafé is deze keer niet de enige activiteit tussen 14.30 en 17.00 
uur. 

Er zijn demonstraties van bloemschikken o.l.v. Shirley Carrot en de Stichting 
Droomdekentjes, er is een boekenmarkt (2 euro per boek!), een Doespeurtocht door 
het gebouw voor de kleintjes met een prijsje, Malle Marie is aanwezig met 
glittertattoos!, er zijn lekkere biertjes en andere drankjes naast koffie thee en fris en 
een hapje er bij! Je kunt stekjes voor je (moes)tuin kopen (50 cent per potje) en: Er 
wordt een film van de Historische Vereniging gedraaid over het De Meern van 
vroeger! 

Twee dartborden,  twee biljarten en een poolbiljart staan voor de liefhebbers open! 

U kunt dit alles vinden in: 

Zaal 2 - Filmbeelden van de oude De Meern (Historische Vereniging) 

Zaal 3 - Demonstratie bloemschikken, demonstratie  Droomdekentjes en verkoop van  

                stekjes en boekenverkoop 

Zaal 4 - (Computer spelletjes, koekhappen, ezeltje prik, sjoelen voor punten, raden 

                hoeveel ballen zitten er in de pot, een tekening maken van een circus 

Zaal 5 en 6 - Jazz4All, zitjes en statafels en de bar is open poolbiljart 

Zaal 7 - Twee biljarttafels en darts 

In de hal - Malle Marie met glittertattoos voor de kinderen. 

Je verdient een glittertattoo wanneer je de speurtocht hebt volbracht en je limonade 
en chips of popcorn hebt gehad. 

Eva en Pomme begeleiden de kleintjes bij de Doespeurtocht. 

Entree is gratis. 

Een leuke middag voor het hele gezin! 

 

Voor inlichtingen 0633053318. 
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Dit zijn onze sponsors: 

 

  
 

    
 

  

  

      

      

                                     


