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In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:
 Kennismaking met onze nieuwe beheerder: Lesley Klein Gunnewiek.
 Zes vrolijke meiden blikken vooruit – Marga Lieshout
 Cultuur in De Schalm – 24 april 2022 o.a. Zelfportrettenwedstrijd
 Open dag
 Diner met vrijwilligers
 50-jarig jubileum van De Schalm
 Zomersluiting van De Schalm 2022

Hoi, Ik ben Lesley Klein Gunnewiek,
33 jaar jong en nu al bijna 20 jaar bezoeker van De Schalm. Ooit voor het eerst samen met
mijn ouders binnengewandeld bij het zondagavondcafé.
Daar deed mijn vader graag aan biljarten. Het duurde niet lang of ik wou ook wel graag dat
spelletje doen en werd ik lid van de Vier Bandjes. Via mijn liefde voor techniek ben ik op een
gegeven moment gaan helpen bij Auvitech. Wat een erg leuke tijd was.
Maar achter de bar staan
disco`s toch ook wel
ben ik ook daar gaan
mensen mij van die tijd
Helaas kon ik na een
meer combineren met
ben ik toch verbonden
verschillende manieren.
beheerder ben ik er vol

leek mij, vooral tijdens de kids en tiener
ontzettend leuk. Dus zodra het mocht
helpen. Ik denk dan ook dat de meeste
bij de disco's zullen herkennen.
aantal jaar, mijn baan als chauffeur niet
het vrijwilligerswerk. Maar al die jaren
gebleven met De Schalm op
Dus zodra er een positie vrijkwam als
enthousiasme voor gegaan.

En gelukkig, mag ik vanaf 1 mei bij Vincent en Ramon in de leer om beheerder te worden in
De Schalm. En dat voelt toch een beetje als thuiskomen na al die jaren!
Met vriendelijke groet,
Lesley Klein Gunnewiek
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V.l.n.r.: Janny, Marga, Carla, Olga, Ina en Wil.

Zes vrolijke meiden blikken vooruit.
Dit is het voorlopige comité '50 jaar De Schalm'.
De sfeer zit er nu al in maar we kunnen hulp gebruiken.
Wie (en een mannelijk persoon is zeker welkom) wil zich bij ons aansluiten?
Ook verzamelen wij verhalen over De Schalm van vroeger, dus heb je een verhaal of ken je
iemand die veel over De Schalm weet: laat zo iemand zich bij ons melden.
In eerste instantie via de redactie van deze nieuwsbrief.
Het moet een prachtig feest worden.
Tot zover de eerste berichtgeving over het evenement dat in twee delen in de tweede helft
van 2023 zal plaatsvinden.
Marga Lieshout.

Zelfportrettenwedstrijd.
Op 24 april, tijdens de dag in het teken van cultuur in De Schalm, was er voor de kinderen
onder andere de uitdaging om een zelfportret te tekenen. Wat de jury betreft de onbetwiste
winnares op de foto!
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Open dag.
Het was een succes, de open dag in het kader van cultuur.
Met (financiële) steun van de mensen van Dwarsverband en PODH, konden we de bezoekers
van alles bieden:

Stekjes, Droomdekentjes, Boekenmarkt, Jazz4all, glittertattoos van Malle Marie, een film
over het oude De Meern, bloemschikdemonstratie, een doespeurtocht voor de kleintjes met
wedstrijdelement en de gebruikelijke bijzondere biertjes.

Diner met de vrijwilligers.
We hadden nu voor de derde keer de vrijwilligers uitgenodigd voor een diner in De Schalm.
De andere keren kon dit op het laatste moment niet doorgaan vanwege Covid.
We hadden ruim 30 belangstellenden voor dit gezellig samenzijn.
De heer Man van Jasmine Palace had heerlijke gerechten samengesteld. Voor het geval dat
er toch niets over zou blijven, had de heer Man plastic bakjes meegeleverd.
Er werd geruild van plek en zo kon men met meerdere
vrijwilligers praten. Kortom een geslaagde avond.
De vraag kwam om de volgende keer ook de partners van
de vrijwilligers uit te nodigen. We zullen deze suggestie
zeker bespreken.
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50-jarig jubileum van De Schalm.
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De data waarop we dit gaan doen vallen op
zaterdag 28 oktober 2023 met allerlei activiteiten,
zondag 29 oktober 2023 waarvoor we mensen uitnodigen die in de periode van 50 jaar
betrokken waren bij De Schalm,
en zaterdag 4 november 2023 wordt een feestdag voor onze vrijwilligers.
Wij kunnen, om deze feestdagen goed te laten verlopen, hulp gebruiken.
Zo zoeken we iemand die oud-medewerkers wil interviewen en dit digitaal wil vastleggen.
Heeft u ideeën om deze dagen extra cachet te geven, neem dan contact op met Janny KokAlbers via de mail janny.kok@planet.nl of per telefoon: 030 6663722. Wij kijken uit naar uw
reactie!

Tienerdisco.

Het was duidelijk dat het gezellig druk was in De Schalm tijdens de maandelijkse tienerdisco
en onze stagiaire Desi had het maar druk achter de bar!

Zomer.
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V.l.n.r.:
Wilma, Wil, Tineke M., Carla, Tineke V. en Ria. Op de foto ontbreekt Olga.
De koks van Gezellig Samen Eten overtroffen zichzelf bij het fantastische zomerbuffet.
Verfijnde smaken en leuke details maakten dat de gasten veelvuldig complimenten gaven
en, zoals dat mag bij een buffet, nog een keer opschepten!

Zomersluiting 2022 van De Schalm:
De Schalm is gesloten van:
zaterdag 16 juli
t/m
zondag 14 augustus

Team en bestuur van De Schalm wensen u allen een
prettige en zonnige vakantie!
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Dit zijn onze sponsors:

