Nieuwsbrief 28 januari 2022
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Oranjelaan 10
3454 BT De Meern
t: 030-6662609
www.schalmdemeern.nl
In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:





Nieuws van het bestuur
Oproep
Het Kerstdiner 2021
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Nieuws van het bestuur
In de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2022 wil ik u een goed Nieuwjaar wensen.
Dit als voorloper op de uitgestelde Nieuwjaarsreceptie die we om de helaas maar al te
bekende reden nog even moeten uitstellen.
Het was te stil in De Schalm.
Maar we hebben geprobeerd er het beste van te maken door met frisse blik door het
gebouw te gaan, oude spullen weg te doen en andere dingen op te ruimen, te herstellen
of te verven.
Van links naar
rechts op de
eerste rij:
Ramon met de
stofzuigerslang.
Marie en Carla
met vuilnis.
Tweede rij:
Ben en Marga
met boor en
buizen en
Sabina met de
verfroller.

Ook zijn we bezig om nog eens goed te kijken naar ieders taken en te kijken of er hier en
daar handelingen efficiënter kunnen.
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Dit alles om goed voorbereid aan een nieuwe periode te beginnen waarin we Corona de
baas worden en de Schalmdeuren weer opengaan voor iedereen die bij ons een
aangename paar uurtjes wil doorbrengen.

En laten we bij het klusteam Jan
van Rooijen niet vergeten!
Hij bracht, met de aanhangwagen, de kapotte en verouderde
spullen naar
De Stits!

Aan plannen en ideeën ontbreekt het niet.
De werkgroepen blijven doorgaan met het uitwerken van het beleidsplan.
Over niet al te lange tijd zullen de ramen van De Schalm een ander aanzicht hebben.
Binnen de koepelorganisatie Dwarsverband is een werkgroep Cultuur ‘Podium Om De
Hoek’.
Het was de bedoeling dat in dit kader De Schalm in december een mooie middag met het
Jazzcafé, boekenmarkt, voorstelling van het kindertoneel KaKa en Co en een presentie
van de producten van de groep ‘Droomdekentjes’ zou presenteren, maar ook deze mooie
middag kon niet doorgaan. Maar wat in het vat zit…
De Schalm is lid geworden van de winkeliersvereniging Mereveldplein zodat bij de
evenementen die op het plein plaatsvinden, ook De Schalm betrokken wordt. Het wordt
steeds gezelliger!
We rekenen erop dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer zien in De Schalm!!!
Tot dan, mede namens team en bestuur:
Marga Lieshout, voorzitter De Schalm
Oproep.
Beste lezers van deze nieuwsbrief en dus belangstellenden voor wat er in en om De
Schalm gebeurt.
Helaas hebben we te maken met overlast om en, ja u leest het goed, ook op het gebouw.
Onlangs nog is een elektrische fiets gestolen uit het fietsenrek naast De Schalm!
Gelukkig werken we in dezen goed samen met de politie.
We hebben camera’s die een groot deel van wat er buiten gebeurt vastleggen.
Maar om de beelden te bekijken is nogal wat tijd nodig.
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Bent u degene of kent u een betrouwbaar iemand die per week
(tijden in overleg) een paar uurtjes over heeft om deze belangrijke
en dankbare taak op zich te nemen? Dat zou een mooie oplossing zijn.
Graag horen we van u via de redactie van de Nieuwsbrief:
janny.kok@planet.nl

Kerstdiner 2021
In 2020 niet dus in 2021 extra veel zin in het jaarlijkse kerstdiner van De Schalm.
Helaas! Weer gooit het coronavirus de plannen in de war.
Maar ongemerkt is de dag niet voorbij gegaan voor de gasten die bij het kerstdiner
aanwezig wilden zijn.
In plaats van donderdagavond 23 december aan te schuiven aan een feestelijke kerstdis,
is men, in de ochtend, aangeschoven voor een gezellig koffiemoment, alles in kerstsfeer
en coronaproof op anderhalve meter afstand.

Onder het genot van een kopje koffie met een heerlijke petit four, hebben de aanwezigen
de laatste nieuwtjes uitgewisseld en genoten van de Indische uitvoering van het
sprookje Doornroosje, verteld door Irma Swagers.
Bij het naar huis gaan, kreeg iedereen als presentje een kerststol en kerstkransjes mee.
De gasten die niet aanwezig konden zijn, zijn thuis verrast met het lekkers.

Carla van Beaumont
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Covid-19 maatregelen die per heden worden gehanteerd in De Schalm:










Basisregels blijven actueel.
De Schalm is beperkt geopend, helaas zijn nog niet alle activiteiten toegestaan.
Sluitingstijd: 22:00u. Dit betekend dat alle gasten het pand op dit tijdstip moeten
hebben verlaten.
De bar sluit om 21:30u.
Zitplaats verplicht.
Mondkapje verplicht bij iedere verplaatsing door het gebouw.
Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig. Clubs en
verenigingen (organisatoren) zijn zelf verantwoordelijk voor het scannen bij de
entree van de gebruikte ruimte. Medewerkers van De Schalm kunnen
steekproeven doen.
Clubs en verenigingen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van en de naleving
van de gestelde regels door alle leden.

Biljarten



Vrij spelen en onderlinge wedstrijden met max. 4 personen verdeeld over twee
tafels.
Geen clubs, toernooien en competities.

Maximale groepsgrote
Maximale groepsgrote met een zitplaats beperkt tot de capaciteit per ruimte. Wij
beschikken in deze periode over ruimtes met de volgende capaciteit:









Zaal 2: max. 6 personen.
Zaal 3: max. 8 personen.
Combi 2+3: max. 14 personen.
Zaal 4: max. 6 personen.
Zaal 5: max. 12 personen.
Zaal 6: max. 8 personen.
Combi 5+6: max. 28 personen.
Zaal 8: max. 8 personen.

Basisregels






Bij de minste (verkoudheids-) klachten blijft men thuis.
Houd tenminste 1,5 meter onderlinge afstand. Altijd en overal.
Was regelmatig de handen met water en zeep.
Hoest, proest en nies in de elleboog.
Draag een mondkapje.

Deze maatregelen gelden tenminste tot dinsdag 8 maart 2022.

