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In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:
⦁ Activiteiten in de zomerperiode
⦁ Informatie over de werkgroepen
⦁ Bakkie & Babbel: Koffiemomentje

POSITIEF NIEUWS!
In tegenstelling tot andere jaren heeft De Schalm dit jaar in de zomer periode een
gevarieerd aanbod van activiteiten georganiseerd.
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 keer 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.
Maandag 19 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.
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Woensdag 11 augustus 17.00 uur : Barbecue
De enige activiteit die ‘s avonds plaats vindt. 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 middag bingo.
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.
Marlene van Rooijen, Olga van Asperen en Tineke Missler
Het Bestuur van De Schalm zou willen dat we meer activiteiten kunnen
aanbieden maar we zijn voorzichtig en willen geen verkeerde dingen doen nu
corona nog niet uit de wereld is.
We volgen de persconferenties op de voet en
houden ons aan de regels die de gemeente ons
aangeeft.
Zodra het kan, gaat de deur van De Schalm weer
vaker open!
Houd onze website www.schalmdemeern.nl in de
gaten en kijk wat we aankondigen op facebook.

INFORMATIE OVER DE WERKGROEPEN
Sinds enkele maanden zijn er binnen De Schalm diverse werkgroepen actief
bezig met diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat De Schalm een levendig
en bruisend middelpunt voor de inwoners van De Meern en omgeving wordt.
Op diverse vlakken zijn er werkgroepen actief:
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⦁

Zo is er een werkgroep om de naamsbekendheid van De Schalm te
vergroten, waardoor meer mensen de weg naar De Schalm weten te
vinden.

⦁

Een andere werkgroep gaat onderzoeken op welke wijze het gebouw
meer uitstraling gegeven kan worden. En dat geldt zowel voor de
buitenkant als voor de binnenkant.

⦁

En daarnaast wordt er ook gekeken op welke manier de kosten kunnen
worden verlaagd en de opbrengsten worden verhoogd.
Ook is er een werkgroep die gaat kijken of de interne processen verbeterd
moeten worden.

⦁
⦁

Verder wordt er ook door werkgroepen onderzocht of en hoe het
activiteitenaanbod aangepast kan worden.

⦁

En op welke manier we voor meer vrijwilligers kunnen zorgen. Immers
zonder vrijwilligers is niets mogelijk of al zijn er nog zulke mooie plannen
en ideeën. Vrijwilligers zijn de basis voor het slagen van alle plannen.

Janet Mulder

BAKKIE & BABBEL:
koffiemomentje!

Van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
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Even het huis uit, de benen strekken. Even een kopje koffie en een babbel!
U bent van harte welkom!
Ramon Bart beheerder De Schalm
Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern
web: https://schalmdemeern.nl
tel.: 030-6662609

Dit zijn onze sponsors:
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