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In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:
• Alfred de Ronde stopt na 16 jaar met het penningmeesterschap.
• Presentatie Werkgroepen Beleidsplan. Eerste fase.
• Zomeractiviteiten voor ouderen.
• Wie wil ons helpen bij de Zomeractiviteiten?
• Actieve 70+’ers gezocht die maatje willen worden van een leeftijdsgenoot.
• Teus Hamoen een zeer gewaardeerde vrijwilliger!
Nieuws van het bestuur
Beste allemaal,
Hierbij wil ik jullie informeren dat ik ga stoppen als penningmeester.
Na zo’n 16 jaar penningmeester (en soms ook voorzitter) is de accu leeg en is de motivatie
langzaam verdwenen.
De laatste tijd mis ik de uitdaging en beginnen de werkzaamheden steeds vaker te knellen met
andere hobby’s en liefhebberijen.
Ik had de indruk, met de komst van Marga Lieshout, dat ik het penningmeesterschap wel wat
meer op halve kracht kon doen.
Ondanks het voltallige bestuur dat De Schalm nu heeft is dat geen optie, daar is de functie te
belangrijk voor.
Het belang en noodzaak van De Schalm is en blijft groot, vandaar dat dit een betrokken
penningmeester vereist!
Daarom is voor mij nu de tijd aangekomen om aan te geven dat ik vind dat ik niet meer de
juiste persoon ben en dat ik er mee stop aan het einde van dit jaar.
Mijn inzet tot eind van dit jaar zal natuurlijk zijn zoals die verwacht mag worden.
Nu de uitdaging, waar en hoe vinden we een passende vervanger?
Heb je zelf interesse, of weet je misschien iemand, laat het weten?!
In een persoonlijk contact geef ik graag meer informatie over de rol van penningmeester
binnen De Schalm.
Voor vragen en informatie mag gebeld worden, of gemaild naar; 06-51861990 of
alfredderonde@hetnet.nl

Met vriendelijke groet,
Alfred de Ronde

Presentatie Werkgroepen Beleidsplan. Eerste fase.
Op 20 mei presenteerden de werkgroepen die zich bezighouden met het verwezenlijken van
de plannen uit het ‘Beleidsplan De Schalm 2020/23’, de eerste resultaten aan elkaar.
De werkgroepen zijn:
-Naamsbekendheid vergroten
-Financiën: kosten verlagen, inkomsten vergroten
-Nieuwe activiteiten introduceren
-De interne organisatie doorlichten
-Aantal vrijwilligers verhogen
-Het gebouw meer uitstraling geven.
We staan aan het begin van het traject en de voornaamste taak van de werkgroepen is tot nu
toe geweest, uit te zoeken wat er mogelijk zou zijn en uit te zoeken hoe dat in praktijk kan
worden gebracht.
Een aantal voorstellen krijgt in Werkgroep 1. al enige vorm zoals het ontwerp van een nieuwe
folder waarin De Schalm zich presenteert, zowel voor de bezoekers in het kader van het
sociaal cultureel werk, als ook richting huurders van ruimtes voor vergaderingen en andere
bijeenkomsten uit een groter gebied. (veelal landelijk!)
Advies van de werkgroep financiën is in dezen om te kijken of de kosten voor adverteren en
folders maken gedeeltelijk gesponsord kunnen worden.
Financiën heeft ook een regel geïntroduceerd voor het jaarlijks bijstellen van de consumptieen huurtarieven.
De werkgroep die zich bezighoudt met het zoeken naar en bedenken van nieuwe activiteiten
heeft een kleine tussenstap gemaakt door het introduceren van ‘zomeractiviteiten: Dit is
nieuw voor De Schalm. In principe zijn we de hele zomervakantie gesloten. Zie elders in deze
Nieuwsbrief.
Maar voor de toekomst wordt gedacht aan o.a. pub-quiz, singel- of singleparty’s met oude
‘echte’ plaatmuziek en gezelligheid erbij, lunchconcerten, fancy fair. Enfin, te veel om op te
noemen. En beste lezer van deze nieuwsbrief: hebt u ideeën?
Laat het ons weten via de redactie!

Bij ‘Doorlichten van de interne organisatie’ zijn statuten, organogram en beleidsplan onder de
loep genomen en is er een nulmeting gedaan bij de onderdelen Arbowet, brandveiligheid en
hygiëne. Inmiddels wordt er door de locatieleider en een bestuurslid gewerkt aan het
verbeteren van de zwakke punten.
Er wordt verder gewerkt aan het in kaart brengen van werkwijzen en werkprocessen binnen
de organisatie van De Schalm.
Voor het werven van vrijwilligers is in de samengestelde werkgroep 4/5 onderzoek gedaan
naar de meest effectieve manier om vrijwilligers te werven. Een aantal mogelijkheden wordt
binnenkort aan het team en de vrijwilligerscommissie uit het bestuur van De Schalm
voorgelegd.
Wat betreft het aantrekkelijker maken van het gebouw zal bescheiden moeten worden
begonnen omdat ‘alles zijn prijs heeft’. Maar er zijn plannen om, waar een grondige
verbouwing te kostbaar zal worden, met eenvoudige middelen de gevel in eerste instantie een
oppepper te geven, onderzoek te doen naar mogelijk bewegwijzering richting De Schalm. In
het verlengde van deze uitingen is er een begin gemaakt met een handboek huisstijl, om
consequent met uitingen naar buiten te treden.
Alle respect voor wat er in deze eerste maanden al aan werk is verzet!
En nogmaals: mocht u geïnspireerd geraakt zijn door dit verslag, ideeën wilt inbrengen of tips
voor ons hebt: laat het ons weten!
Marga Lieshout,
voorzitter
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 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.

Voor de zomeractiviteiten hebben wij nog hulp nodig om deze middagen gezellig en
verantwoord te laten verlopen.
Heb jij nog tijd om 1 of meerdere middagen ons team te komen versterken?
Voor woensdag 21 juli, Bloemschikken hebben wij nog 1 iemand nodig van 13.00 tot 17.00
uur.
Voor woensdag 28 juli, Spelletjesmiddag met borrelhapjes hebben we nog 3 personen nodig
van 13:00 tot 17.00 uur.
Voor woensdag 4 augustus, Pub Quiz hebben wij nog 2 personen nodig van 13:00 tot 17.00
uur.
Voor woensdag 11 augustus, Barbecue hebben wij nog 2 personen nodig van 16:00 tot 19:30
uur.
Voor woensdag 18 augustus, Film hebben wij nog 1 persoon nodig van 13:00 tot 17:00 uur.
Voor woensdag 25 augustus, Bingo hebben wij nog 2 personen nodig van 13:00 tot 17.00 uur.

Van links naar rechts: Olga van Asperen, Marlene van Rooijen en Tineke Missler.

Geef door welke dag(en) je wilt helpen, dan nemen wij contact met je op.
Gaarne doorgeven aan Olga van Asperen 030-6662609 of mail O.asperen@Schalmdemeern.nl

Actieve 70+’ers gezocht die maatje willen worden van een leeftijdsgenoot
Uit de gezondheidsmonitor Utrecht blijkt dat één op de tien bewoners van Leidsche Rijn
ernstig of zeer ernstig eenzaam is. Zij voelen zich niet verbonden en hebben minder contact
dan ze wensen met de mensen om zich heen of missen een hechte band met anderen. Daar
wilde Humanitas, afdeling Utrecht en de Zonnebloem, afdeling stad Utrecht graag verandering
in brengen. Dankzij een subsidie uit het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van
ZonMw konden zij hun krachten bundelen en gezamenlijk Vriendschappelijk Huisbezoek voor
70+’ers in Leidsche Rijn neerzetten.
‘In het dorp waar ik ben geboren en waar mijn vrouw en ik altijd hebben gewoond was ik lid van
de kaartclub en van de biljartclub en zong graag mee met het plaatselijke koor. Twee jaar
geleden zijn we verhuisd naar Leidsche Rijn. Het viel niet mee voor ons om hier te aarden. Vorig
jaar overleed mijn vrouw en nu kom ik bijna de deur niet meer uit’.
Met het project ‘Vriendschappelijk Huisbezoek Leidsche Rijn’ wordt contact tot stand

gebracht tussen 70+ bewoners uit Leidsche Rijn. Mensen die zich alleen voelen en weinig
contacten hebben en leeftijdsgenoten die de ander daarbij willen ondersteunen. Zij zijn
elkaars maatje. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en praat over wat iemand bezighoudt.
Samen verkennen zij wat Leidsche Rijn te bieden heeft.
Voor dit project zijn Humanitas en de Zonnebloem nog op zoek naar 70+ vrijwilligers. De
vrijwilliger is een wijkgenoot, die de wijk kent en actief is. Er wordt een goede match gezocht
tussen de deelnemer en vrijwilliger, zodat een waardevol contact kan ontstaan. Alle
vrijwilligers ontvangen training en begeleiding. Bij alle contacten wordt uiteraard rekening
gehouden met de corona maatregelen.
Bent of kent u iemand die zich in wil zetten als vrijwilliger? Of, kent u iemand die baat heeft
bij een maatje? Aanmelden kan via de website www.humanitas.nl/utrecht of via
vhb.utrecht@humanitas.nl / 06-82012900.
Met vriendelijke groet,
Anne de Goede
Thema-coördinator Eenzaamheid - Humanitas Utrecht
06 57 79 38 74
Kantoordagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Teus Hamoen, een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

Teus kwam via de toneelvereniging voor het eerst in De Schalm. Dat is heel wat jaren geleden.
Hij vond het een gezellige omgeving en kwam ook buiten toneeltijden graag langs in De
Schalm en uiteindelijk werd hij barvrijwilliger.
Het biertjes tappen had hij snel onder de knie en op meerdere momenten in de week droeg hij

bij aan de gezelligheid in De Schalm.
Meerdere keren heeft Teus, die een boerenbedrijf had, problemen gehad met zijn gezondheid.
Zo werd hij een keer ernstig geblesseerd door de aanval van een koe, overleefde hij als door
een wonder een hartaanval en nog meer gezondheidsproblemen bood hij het hoofd met
waarschijnlijk de hulp van een engeltje op zijn schouder.
Na elke tegenslag kwam hij er weer bovenop en ging verder met zijn vrijwilligerswerk.
Immers, zegt Teus: “Vrijwillig is niet vrijblijvend”.
Al met al eist de leeftijd nu zijn tol en heeft Teus besloten om zeker niet te stoppen als
vrijwilliger en bezoeker van De Schalm, maar hij doet wel een stapje terug.
Reden voor het team om Teus te laten weten hoe zeer hij gewaardeerd wordt en koffie met
een bijzonder gebakje aan te bieden: Teus is namelijk een liefhebber van molens, heeft heel
veel foto’s van en boeken over deze monumenten en kan er heel veel over vertellen. En je kunt
wel zeggen dat hij alle molens in Nederland met eigen ogen heeft gezien.
Teus, we willen je niet missen

NOOT VAN TEUS:
‘De molen op het gebak is de in 1913 gebouwde molen De Vlinder, in het dorpje Deil in de
Betuwe.’
Geweldig toch!

Dit zijn onze sponsors:

