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50 JAAR DORPSHUIS DE SCHALM
Voor u ligt de feestgids voor het 50-jarig jubileum van Dorpshuis De Schalm, dat sinds de oprichting het bruisende
hart is voor het verenigingsleven in Westwoud.

U krijgt een veelzijdig programma aangeboden waar alle

op de hoogte houden van de verdere uitwerkingen via de

gebruikers van De Schalm enthousiast aan hebben mee-

Schakel en de Facebook pagina van de schalm.

gewerkt. De feestelijke evenementen bieden alle verenigingen de gelegenheid om na de lange corona-stop de

We kijken dankbaar terug naar de afgelopen 50 jaar en

activiteiten weer op te pakken en onder de aandacht te

zien tegelijkertijd hoopvol uit naar de bouw van de nieuwe

brengen van mogelijke nieuwe leden.

accommodatie. Maar eerst gaan we er met z’n allen een
mooi en gezellig jubileumfeest van maken.

De opening van de feestperiode, is op zondag 29 augustus en zal verricht worden door burgemeester Michiel Pijl.

Veel leesplezier en graag tot ziens!

Daarna worden er nagenoeg wekelijks jubileumactiviteiten
georganiseerd, waarbij we veel dorpsgenoten hopen te

Namens de Stichting Dorpshuis De Schalm en

ontmoeten. We zullen u de komende periode regelmatig

de feestcommissie, Thaam Wijnker
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OVERZICHT COMPLETE AGENDA
29 AUGUSTUS

OPENING 50 JAAR DORPSHUIS 		

1 NOVEMBER TOT BILJARTTOERNOOI

door burgemeester Michiel Pijl

6 NOVEMBER

50 jaar De Schalm

5 SEPTEMBER

VIVA LA FRANCE JEU-DE-BOULES,

6 NOVEMBER

SCHAAKINSTUIF

WIELERTOUR EN LIVEMUZIEK

7 NOVEMBER

CONCERT

10 SEPTEMBER

TAALQUIZ

11 SEPTEMBER

KOPPELKLAVERJASSEN

22 SEPTEMBER

BADMINTON ouder en kind + 		

PRESENTATIE JAARBOEK 		

slagwerkgroep Dr. Nuijens
8 NOVEMBER

DIGLAB jeugd

vanaf 15 jaar

Stichting Historisch

24 SEPTEMBER

EHBO BIJ ALCOLHOL EN DRUGS

Hoogkarspel-Westwoud

25 SEPTEMBER

DORPSWANDELING

11 NOVEMBER

DIGILAB senior

29 SEPTEMBER

BADMINTON vanaf 15 jaar

12 NOVEMBER

REÜNIE DE SCHALM 1996 – 2021

2 OKTOBER

STRATENVOLLEYBAL

6 OKTOBER

BADMINTON vanaf 15 jaar

8 OKTOBER

APENKOOI jongeren van 12 tot

9 OKTOBER

10 OKTOBER
15 OKTOBER
16 OKTOBER

DJ Vinnie
14 NOVEMBER

(8 gangen)

18 jaar

19 NOVEMBER

PUBQUIZ

GOALCHA snelle straathandbal

21 NOVEMBER

BACK TO THE 60’S The Blue Devils

OPENMIDDAG SENIORES PRIORES

26 NOVEMBER

AMEEZING AVOND SchalmSingers

APENKOOI boven 18 jaar

27 NOVEMBER

FAMILIE SPELLEN DAG Gidsen,

REÜNIE DE SCHALM 1971 – 2001

Verkenners, Rowans en JOP

Boerderij van Kampen

4 DECEMBER

ESCAPEROOM

DIGI & BUKI poppenspel 		

10 DECEMBER

50 JAAR “LA WOMAN” The Doors

groep 1 t/m 4

11 DECEMBER

SCHAAKSIMULTAAN

SCHAAKGAMES

Machteld van Foreest

jongeren tot 16 jaar
17 OKTOBER

12 DECEMBER

HOLLAND AMERIKA LIJN 		
16 DECEMBER

19 OKTOBER TOT FILMWEEK
KIDSmiddag GVSSS

23 OKTOBER

RAM DE VLAM 			

29 OKTOBER

GOUDEN BRIDGEDRIVE
REÜNIE DE SCHALM 1981 – 2006

17 DECEMBER +

KERSTSTERREN

18 DECEMBER

Tim Knol, Djurre De Haan,
Joost Botman

brandweerevenement
30 OKTOBER

KERSTMAALTIJD
met Marjolein Meijers

23 OKTOBER
20 OKTOBER

DINNERSHOW
Big Band “No PressSure”

muziekfestival

31 DECEMBER

KNALFEEST
afsluiting van 50 jaar dorpshuis

		

Bassie en Bobo
31 OKTOBER

GRAND GOLDEN DINNER

CONCERT Dr. Nuijens
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GESPREK OP 8 EN 18
JUNI 2021 MET MW.
GÉ DE VRIES - BAX
(GEBOREN 27-01-1932)

“Het was eigenlijk te doen om een mooie gezamenlijke

opleiding veel aandacht voor wiskunde en het zogenaam-

sportzaal” zegt mw. Gé de Vries, terwijl ze mij – over het

de lijntekenen. Zij had geen talenknobbel maar wel een

fotoboek heen - met haar helderblauwe ogen aankijkt.

goed ruimtelijk inzicht en kon na de middelbare school alle

”We moesten er wel een dorpshuis van maken, anders zou

kanten op. Zij koos vrij willekeurig voor psychologie, een

het echt nooit lukken. Het was eind jaren zestig, de tijd van

opkomende studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

de bouw van dorpshuizen.”

Een kennis had er leuk over verteld. Gé is opgeleid als
kinderpsycholoog maar er was voor haar weinig werk te

Mevrouw De Vries woont op de Binnenwijzend 36. Ze zit op

vinden hier in de omgeving. Een paar uurtjes op de Schuil-

een stoel in de kleine voorkamer waar ze haar administratie

hoeve in Grootebroek. In Zaandam en Hoorn werkte zij

altijd doet. Staan en lopen is te lastig, ze heeft erg veel last

een poosje op een medisch opvoedkundig bureau waar zij

van haar voeten. We hebben op de ruggen van de tientallen

kinderen testte. Zij komt in 1965 in het kielzorg van haar

fotoboeken in de huiskamer al gezien dat er geen bij zit die

man in Westwoud wonen op de Binnenwijzend nr. Zij

uit het oprichtingsjaar van De Schalm dateert. Nu bekijken

assisteert hem voortaan in de praktijk, thuis bij de telefoon,

we een hele serie op de kast. Eén voor één haal ik ze voor

maar ook bij de net in opkomst komende maagoperatie en

haar tevoorschijn: “Het moet een oudje zijn met een linnen

keizersnede bij runderen.

rug” meent zij. Glimlachend bekijkt ze een foto in zwart- wit
waarop zij, met koningin Juliana en andere vrouwen te zien

Haar man, veearts Dick, Durk of Dirk de Vries, heeft in zijn

is. Deze boeken komen uit de tijd dat zij en haar inmiddels

studententijd op hoog niveau gevolleybald in Voorburg en

overleden man, veearts De Vries, nog jong waren. Die lijken

de nieuwe sportzaal zou de oprichting van een volleybalver-

me ook interessant, maar met haar werk voor het oprich-

eniging mogelijk moeten maken. Daar was hij erg voor, al

tingsbestuur van het dorpshuis heeft Juliaantje natuurlijk

was het lastig om de nieuwe gymzaal het voorgeschreven

niets te maken. Gé was voorzitter van de landelijke vereni-

formaat voor de wedstrijdsport mee te geven.

ging voor Soroptimisten, een internationaal netwerk voor
werkende vrouwen. Juliana was erelid, zodoende!

Burgemeester G.H. Essing en dierenarts Sytze Makkinga,

Dat was ook de aanleiding voor de vraag of zij in het bestuur

wonende op de Dr. Wijtemalaan, wilden heel graag dat het

wilde denkt zij. Haar man was actief als sporter maar zij een

echtpaar zich dichterbij vestigde. Zij maakten zich sterk

ervaren bestuurder. Zij werd gevraagd in de voorbereidings-

voor een woning op een stukje grond van boer Posch aan de

commissie en dacht: ‘Leuk! Wat nieuws in het dorp, daar wil

Binnenwijzend. Er had altijd een boerderij gestaan. Die was

ik me voor inzetten.’

verloren gegaan in de grote Binnenwijzendbrand op 8 juni
1911. Er hoefde niet geheid te worden: de bungalow staat op

Gé is afkomstig uit Vlaardingen, uit een protestants gezin

een zandplaat, vertelt Gé.

met twee oudere broers. De broers gaan naar het gymnasium; Ge studeert in Vlaardingen aan de HBS B. Er was in die
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In de huiskamer aangekomen (helaas zonder ook maar

geweest zijn. Bovenmeester Fennema schrijft de notulen, zij is

één bruikbare foto te hebben gevonden) kijk ik uit de

zelf nooit zo’n schrijfster geweest. “Eigenlijk had ik nergens echt

grote ramen van de woning. Zij geven een schitterend voor-

verstand van, ik regelde alleen graag dingen”, mijmert ze

en achteruitzicht vanaf de hoge terp. De mooiste plek in

glimlachend.

Westwoud, die ze voor geen goud meer wil verlaten.
In het verzuilde Nederland werd in Westwoud fantastisch
Een robotgrasmaaiertje kruipt door de achtertuin. Gé vertelt

samengewerkt om een eigen dorpshuis te verwezenlij-

dat zij doordat zij is opgeleid om gedrag te observeren, zij

ken. Een Programma van Eisen voor een modern multi-

bij zichzelf de achteruitgang van haar geheugen opmerkt. Zij

functioneel gebouw. Zij als protestant heeft niets gemerkt

vind het bijvoorbeeld lastig om zich voor de geest te halen

van verschillende geloofsovertuigingen in het bestuur. De

waar de voorbereidingscommissie destijds samenkwam.

katholieke Gym Vereniging Westwoud fuseerde met het

Ze gingen na afloop van de vergadering even aan de bar

protestantse Sport Staalt Spieren. Een nieuwe tijd brak aan.

zitten. Daarom moet het vrijwel zeker De Lindeboom

2-4-1968
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ZONDAG 29 AUGUSTUS

bent van het grootste wielercircus ter wereld: de Tour de

Officiële opening feestperiode Schalm 50 jaar

France. Met je groepje (of individueel) rijd je naar het enige echte Bolletjescafé in Warmenhuizen (Stationsstraat

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

24). Wie weet kom je Steven Rooks, de bergkoning uit de

Tijd

: 15.00

Tour van 1988, wel tegen! Bij dit café wordt er een foto van

Organisatie

: Feestcomité 50 jaar

jou of je team genomen. Daarmee ligt voor het nageslacht

		 dorpshuis de Schalm

vast dat jij hebt meegedaan aan de enige echte unieke
Schalmetappe Westwoud – Warmenhuizen – Westwoud.

Deze middag zal burgemeester Michiel Pijl de feestperiode officieel openen. De muziek wordt verzorgd door

De lengte van deze etappe bepaal je zelf, omdat je zelf

Enrico Kors, Bas Berkhout en Joost Botman.

bepaalt langs welke route je het Bolletjescafé bereikt. De
doorge-winterde fietsers kunnen deze dag daarom de

ZONDAG 5 SEPTEMBER VIVA LA FRANCE

100 kilometer aantikken; maar je kunt ook kiezen voor de

Jeu-de-boules clinic

korte versie die een kleine 70 kilometer lang zal zijn.

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

We verzamelen om 09.30 uur in Grand Départ De Schalm,

Tijd

: 11:00 - 12.30

waar de koffie, thee en petit fours klaar staan. Het start-

Organisatie

: KBO

schot klinkt tegen 10.00 uur.

Aanmelden via

: Carla Foks: 06- 81614236 of 		

		 Thaam: 06 - 51585991

PS. Je neemt zelf voldoende drinken en proviand voor
onderweg mee. Er zijn aan deze activiteit geen deelna-

Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met deze mooie

mekosten verbonden.

Franse sport!
Skills te pakken?! Speel dan deze middag ook meteen uw

Jeu-de-boules toernooi

eerste wedstrijd tijdens onze Franse middag!

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Deelname is gratis. Aanmelden gewenst maar niet ver-

Tijd

: 13.00

plicht!

Organisatie

: KBO

Aanmelden via

: Thaam Wijnker 06-51585991 		

Tour de Schalm fietstocht

		 of mail naar wijnker@multiweb.nl

Bestemd voor

: Alle fiets liefhebbers

Tijd

: 09:30

Speel een heerlijk potje jeu-de-boules op de baan bij de

Organisatie

: Tour de Westwoud

Schalm. Indien mogelijk zelfs ballen meenemen. Op het
Schalm plein speelt een accordeonist Franse chansons.

Aanmelden vooraf is gewenst maar niet verplicht en kan

Geniet van een lekker borreltje en hapje! Au revoir!

via een email naar koos.irene@quicknet.nl of bel 0228564226. Graag opgeven uit hoeveel mensen je ploeg

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

bestaat, maar als gezegd: je mag de route ook individueel

Taalquiz

rijden of sur place een groepje formeren. Je kunt op zondag-

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

ochtend 5 september ook spontaan komen en deelne-

Tijd

: 20:00

men.

Organisatie

: Westfriese bibliotheken

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of 		

Westwoud kent diverse groepen wielrenners en wielren-

mail naar

: deschalmwestwoud@quicknet.nl

sters, en deze kunnen op zondag 5 september helemaal

Het is de week van... lezen en schrijven. Westfriese

losgaan. Maar ook mensen met een elektrische fiets

bibliotheken

(of zelfs met een gewone fiets) kunnen deze uitdaging

iedereen die van lezen, schrijven en boeken houdt.

aangaan. Het roept het gevoel op alsof je zelf onderdeel

Gepresenteerd door Carla Foks.
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ZATERDAG 11 SEPTEMBER

Organisatie

: EHBO Drechterland

Klaverjassen voor koppels

Aanmelden via

: Elma Verhoef mail naar

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

		 elma.verhoef@ziggo.nl of

Tijd

: 19:30

		 bel naar 06-533 05 872

Organisatie

: Jeroen Braas, Joris de Vries en

		 Roel Zilver

Voor de liefhebbers van feesten en festivals!

Aanmelden via

Welke soorten drugs kennen we en wat doet het met je?

: Jeroen Braas, Joris de Vries en

		 Roel Zilver

Hoe zorg ik voor mijzelf en mijn vrienden? Probeer de alcoholbril en hoe ziet de wereld eruit met psychedelische

Dit mooie toernooi werdt een aantal jaren lang georgani-

middelen. Wanneer moet ik even naar de EHBO? En wat

seerd door Gerrie Evers. Door het plotselinge overlijden

gebeurt er allemaal op de EHBO-post in De Arena of bij

van Gerrie in Augustus 2020 is er een rots in de branding

festivals. Dit evenement is niet geschikt voor ouders.

weggevallen. Drie goede vrienden van Gerrie willen dit
toernooi weer voortzetten.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
Wandelpuzzeltocht door Westwoud ( 5-7 km )

Geef je snel op, liefst per koppel. Geen maatje? Geen nood,

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

dan stellen wij een koppel samen. We spelen een

Tijd

: 14:00

mildere variant van Gerrie’s regels. De eerste aanmeldin-

Organisatie

: Vrouwen van Nu

gen zijn al binnen!

Aanmelden via

: vrouwenvannuwestwoud@gmail.com

		 of bel naar P. Gasman 0228-56-2027
‘’Paarden gaan, ezels blijven.’’ - Gerrie
Vrouwen van NU Westwoud organiseert voor alle inwoners
WOENSDAG 22 SEPTEMBER

van Westwoud (jong en oud) een wandelpuzzeltocht van

Badminton ouder & kind

ongeveer 5 km. Uit de ingeleverde oplossingen wordt door

Bestemd voor

: Ouders met hun kinderen

loting een winnaar getrokken. Graag aanmelden voor 20

Tijd

: 15:00

september met opgave van het aantal volwassenen en/of

Organisatie

: Badmintonvereniging De Wappers

aantal kinderen.

Aanmelden via

: Trudy Caspers 0228-56-318 of

Deelname is gratis.

		 Albert Jonker 06- 39571157
WOENSDAG 29 SEPTEMBER
Badmintonvereniging De Wappers wil graag dorpsgenoten

Badminton vanaf 15 jaar

kennislaten maken met deze sport. Voor ouders en hun

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

kind(eren) is er gelegenheid badminton te spelen tussen

Tijd

: 20:00

15:00 - 17:00. Kleding en schoeisel graag zelf meenemen,

Organisatie

: Badmintonvereniging De Wappers

rackets zijn beschikbaar. Er is ruimte voor maximaal 12

Aanmelden via

: Trudy Caspers 0228-56-318 of

deelnemers dus meldt je snel aan.

		 Albert Jonker 06-39571157

Deelname is gratis.
Badmintonvereniging De Wappers wil graag dorpsgenoten
Om 20:00 zijn deelnemers vanaf 15 jaar welkom om zonder

kennis laten maken met deze sport. Kleding en schoeisel

kosten badminton te spelen tussen 20:00 en 22:00. Hier is

graag zelf meenemen, rackets zijn beschikbaar. Om 20:00

ruimte voor maximaal 4 deelnemers.

zijn deelnemers vanaf 15 jaar welkom om zonder kosten
badminton te spelen tussen 20:00 en 22:00. Er is ruimte

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

voor maximaal 4 deelnemers dus meldt je snel aan!

EHBO bij Alcohol en Drugs
Bestemd voor

: Alle jongeren

Tijd

: 19:00
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GESPREK MET
INA NIJMANSCHIMMEL
(GEB 18-02-1942)
OP 04-07-2021
COR WAS EEN DOODGOEIE MOPPERKONT
Cor Nijman (1928- 2008) was van september 1972 tot

Tijdens het sollicitatiegesprek in De Schalm maakt Cor

1 maart 1993 de tweede beheerder van De Schalm.

een goede indruk bij het stichtingsbestuur,

Ik spreek zijn vrouw Ina Nijman op de Nachtegaal in

Wies Wagenaar- Baas en Arie de Lange. Hij werd aange-

Hoogkarspel over de tijd dat Cor beheerder van het

nomen op voorwaarde dat hij meteen per 1 september zou

dorpshuis was. Als zij me binnenlaat, duurt het even voor

beginnen.

waaronder

Saartje (een klein langharig hondje van het hondenras Shih
Tzu) stopt met blaffen. Ze hebben altijd honden gehad,

Zelf maakte ik in 1976, toen ik in het Streekziekenhuis in

meestal twee. Cor wandelde er graag mee, vertelt ze.

Hoorn werkte, kennis met Ina. Zij was daar verpleegkundi-

Ondertussen kijk ik om me heen naar de foto’s van

ge, die eens in de vier weken een week nachtdienst op de

kinderen en kleinkinderen. Op een ereplaats zie ik een

kinderafdeling deed. Dat had zij daarvoor ook in het zieken-

prachtige foto van Cor. Ze denkt nog iedere dag aan hem

huis in Alkmaar gedaan. Dit werk lag haar goed en het mat-

zegt ze als ze me ziet kijken.

chte met de werkzaamheden van Cor en de zorg voor hun
gezin.

Ina leerde Cor kennen toen zij ging klaverjassen in een café
in Oudkarspel. Zij woonde zelf met haar toenmalige echt-

Ze vertelt: “Cor en ik pasten erg goed bij elkaar, we waren

genoot in Zuid Scharwoude. Zij werden verliefd en Ina nam

allebei nachtmensen. Cor maakte het vaak laat en ik gunde

na de scheiding haar dochter Esther mee. Zij trok bij Cor

het hem om na het werk nog even na te zitten of met de

in, die in Oudkarspel boven het café woonde. In 1971 zijn ze

jeugd nog naar de kermis in de buurt te gaan. Nooit een

getrouwd. Cor was toen 43 jaar.

punt van gemaakt, hij had ook zijn ontspanning nodig.”
Ina streelt het hondje die als de prinses op de erwt naast

De eigenaren van het café waren niet zo blij met Ina en

haar op zijn kussen zit en vervolgt: “Hij moest immers ook

haar kleine dochtertje. Zij verstoorden met hun komst de

hard werken. ‘s Morgens begon hij al met schoonmaak-

status quo. Vooral de echtgenote van de eigenaar bemoei-

werkzaamheden. Hij kwam thuis om met haar de kinderen

de zich hinderlijk met het gezin. Ina kreeg de indruk dat ze

te eten. Soms vertrok hij mopperend om open te gaan voor

jaloers was. Toen Ina de krant opensloeg na hun vakantie in

een clubje of zanggroepje. ‘Ik ga weer naar de zingende

1972, zag ze dat het bestuur van De Schalm in Westwoud

zagen’, verzuchte hij dan. Maar hij mopperde nooit lang.”

een nieuwe beheerder zocht. Ina is zelf uit Enkhuizen af-

In de zomer ging de Schalm altijd dicht. Zij vertrokken met

komstig en het leek haar fijn om weer in West-Friesland te

de caravan de eerste vier jaar naar Antibes en later naar

wonen. Dan kon zij samen met Esther en Cor een nieuwe

de Spaanse Costa Brava voor vier á vijf weken. Zij genoten

start maken.
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van de sfeer en zagen daar jaarlijks dezelfde mensen. Daar

of Cor al thuis was. Dat was niet zo. Een opgeluchte reactie

hebben ze veel kennissen aan over gehouden, aldus Ina.

aan de andere kant van de lijn. ‘Oh, dan is mijn man vast ook
nog in de Schalm’.

Als ik de foto’s van Cor uit die tijd bekijk, kan ik me voorstellen dat hij zich daar thuis voelde. Hij leek met zijn donkere

Ze heeft het fijn op de Schakelstraat gehad. Daar had-

uiterlijk zelf wel een Spanjaard.

den zij goede buren zoals bijvoorbeeld Louis en Margriet
Haring. Zij pasten met de babyfoon op haar kinderen als Ina

Zoon Jeroen werd geboren. Het is een gelukkige tijd voor

moest werken. Hun dochter Jolanda heeft dezelfde leeftijd

het stel. Hij kan het met de bestuurders en gebruikers van

als Esther.

het dorpshuis goed vinden. Ina bewonderde dat in hem,
dat hij met alle soorten mensen goed overweg kon en met

Ina wordt volgend jaar 80 jaar. Met enige tegenzin moest

niemand ooit echt mot heeft gehad. “Hij mopperde wel

zij enige jaren geleden Westwoud verlaten. “Ik werd steeds

maar was in wezen een goedzak. Dat helpt in de omgang

slechter ter been, mocht geen trappen meer lopen en bent

met mensen, want dat is natuurlijk echt niet makkelijk. En

verhuisd naar dit huis op de Nachtegaal tegenover de

ik vond het heel goed van hem dat hij de jeugd actief bena-

basisschool. Ik vind het hier gezellig en kan gelukkig nog

derde. Hij haalde ze binnen en creëerde daarmee ook voor

autorijden en zo mijn boodschappen halen. In het winkel-

hen een plek.”

centrum spreek ik regelmatig Westwouders. Ik denk graag
terug aan die jaren”, zo besluit ze ons gesprek.

Ze vertelt lachend dat ze op een nacht om 3.00 uur werd
opgebeld door een ongeruste echtgenote van een klant:

Atie Boekweit-Ooteman
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ZATERDAG 2 OKTOBER

Badmintonvereniging De Wappers wil graag dorpsge-

Stratenvolleybaltoernooi

noten kennislaten maken met deze sport. Kleding en

Bestemd voor

: Jeugd vanaf 8 jaar

schoeisel graag zelf meenemen, rackets zijn beschik-

Tijd

: 12:30

baar. Om 20:00 zijn deelnemers vanaf 15 jaar welkom

Organisatie

: Vollybalvereniging Westvolver

om zonder kosten badminton te spelen tussen 20:00

Aanmelden via

: Sandra Gussinklo, 			

en 22:00. Er is ruimte voor maximaal 4 deelnemers dus

		 nieuwjaarstoernooiwv@gmail.com

meldt je snel aan!

Volleybalvereniging Westvolver organiseert een 4x4 stra-

VRIJDAG 8 OKTOBER

tenvolleybaltoernooi voor jeugd vanaf 8 jaar. Er wordt ge-

Apenkooi

speeld op 2 kleine velden in teams van 4 meisjes en/of

Bestemd voor

: Voor jeugd van 12 tot 18 jaar

jongens.

Tijd

: 19:30

Per straat worden de bewoners door leden van Westvol-

Organisatie

: Gymvereniging GVSSS

ver benaderd om zoveel mogelijk teams uit hun straat

Aanmelden via

: Lisanne Doodeman mail: 			

aan te melden. Na aanmelding worden teams via mail

		 lisannedoodeman@hotmail.com

bericht over de tijd en informatie voor de avond.
Deelname is gratis.

Gymvereniging GVSSS organiseert een afmattend
avondje apenkooien voor jongeren van 12 tot en met 18

Stratenvolleybaltoernooi

jaar.

Bestemd voor

: (Jong) volwassenen van 16 jaar

Tijd

: 19:00

Organisatie

: Volleybalvereniging Westvolver

ZATERDAG 9 OKTOBER

Aanmelden via

: Sandra Gussinklo, 			

Goalcha clinic

Deelname is gratis.

		 nieuwjaarstoernooiwv@gmail.com

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 14:00

Volleybalvereniging Westvolver organiseert een 4x4 stra-

Organisatie

: DTS’48

tenvolleybaltoernooi voor volwassenen vanaf 16 jaar. Er

Aanmelden via

: Tanja Doodeman,

wordt gespeeld op 2 kleine velden in teams van 4 per-

mail

: secretaris@dts48.nl

sonen.
Handbalvereniging DTS’48 gaat Westwoud kennis laten
Per straat worden de bewoners door leden van Westvol-

maken met een nieuwe vorm van handbal. Probeer ook

ver benaderd om zoveel mogelijk teams uit hun straat

deze snelle straathandbal variant op een klein veld zon-

aan te melden. Na aanmelding worden teams via mail

der lijnen en zonder te stuiteren.

bericht over de tijd en informatie voor de avond.

Deelname is gratis.

Deelname is gratis.
Openmiddag Seniores Priores
WOENSDAG 6 OKTOBER

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Badminton vanaf 15 jaar

Tijd

: 15:00

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Organisatie

: Seniores Priores

Tijd

: 20:00

Aanmelden via

: Marijke Groot

Organisatie

: Badmintonvereniging De Wappers

email

: marijkegroot@gmail.com of

Aanmelden via

: Trudy Caspers 0228-56-318 of

		 Maja Wijnker

		 Albert Jonker 06-39571157

email
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Seniores Priores stelt deze middag het Seniorencentrum

VRIJDAG 15 OKTOBER

open voor alle inwoners van Westwoud en laat zien wat er

Digi & Buki

alle-maal te doen is. Denk aan bliljarten, handwerken, kla-

Bestemd voor

: Kinderen van groep 1 t/m 4

verjassen, puzzelen, keezen, gezellig bakkie koffie, enz.

Tijd

: 15:30 - 16:30

Let op uw brievenbus voor de folder/flyer van Seniores

Organisatie

: Westfriese bibliotheken

Priores. Deelname is gratis.

Aanmelden via

: Annie Ooteman 06- 51646683 of mail

		 naar deschalmwestwoud@quicknet.nl
Apenkooi voor volwassenen
Bestemd voor

: Alle belangstellenden boven 18

Theater met een boek!

Tijd

: 19:30

Er is niks leuker dan opgaan in een spannend, grappig of

Locatie

: Gymzaal de Schalm

avontuurlijk verhaal. Het prikkelt je fantasie en verrijkt je

Organisatie

: GVSSS

verbeeldingsvermogen.

Aanmelden via

: Lisanne Doodeman

Tijdens deze workshop leest de theaterdocent een klein

mail

: lisannedoodeman@hotmail.com

stukje voor uit een avontuurlijk boek. Vervolgens brengen
jullie het verhaal tot leven door middel van diverse theater-

Gymvereniging GVSSS organiseert een afmattend avondje

opdrachten. Het leuke aan toneelspelen is dat alles mag en

apenkooien voor iedereen vanaf 18 jaar.

dat je met elkaar het verhaal verder kunnen bedenken, kunt

Deelname is gratis.

overdrijven of het verhaal kunt veranderen. Alles mag!
Kruip jij graag in de rol van een ander? Vindt je het leuk om

ZONDAG 10 OKTOBER

verhalen te verzinnen? En vind jij het leuk om toneel te spe-

Reünie De Schalm 1971- 2001

len? Dan is deze workshop echt geschikt voor jou!

Bestemd voor

: Mensen die in deze periode

		 de Schalm bezochten

Schrijf je snel in, want vol is vol!

Tijd

: 16:00

Organisatie

: Feestcomité

ZATERDAG 16 OKTOBER

Aanmelden via

: reuniedeschalmwestwoud@hotmail.com

Jeugd Schaakspellen

WAS JIJ ERBIJ?!

Bestemd voor

: Jeugd tot 16 jaar

Speciaal voor degene die in de periode 1971 - 2001 naar

Tijd

: 13:00

Dorpshuis de Schalm kwamen voor een vereniging, verga-

Organisatie

: Schaakvereniging DegoSchalm

dering, sport of een borrel en natuurlijk iedereen die zich in

Aanmelden via

: Nico Reus

deze periode op een andere manier verbonden voelde met

mail

:secretaris@degoschalm.nl

de Schalm.

		 of bel naar 06-440 18 223

Wij vullen de glazen rond 17:00 om op het 50-jarig bestaan
en het gezellig weerzien van je oude (club) maatjes te

Schaakvereniging

proosten. De muziek wordt vandaag verzorgd door boerde-

jeugd tot en met 15 jaar een mooie middag met allerlei

rij van Kampen. Reserveer alvast je (sta) tafel!

toernooisspel-ßvormen, schaakles, schaakpuzzels enz.
Deelname is gratis.
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ZONDAG 17 OKTOBER

WOENSDAG 20 OKTOBER

Muziekfestival DE HOLLAND-AMERIKA LIJN

Kidsmiddag

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Bestemd voor

: Kinderen tot 12 jaar

Tijd

: 15:00 - 21:00

Tijd

: 12:30

Locatie

: Dorpshuis de Schalm

Organisatie

: Gymvereniging GVSSS

Toegang

: € 30,-

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Gymvereniging GVSSS organiseert een middag met

Reserveren via

: www.deschalmwestwoud.nl

sport en spel voor kinderen tot 12 jaar.

De Schalm programmeert vanaf 1993 Nederlandstalige

Deelname is gratis.

artiesten en sinds 1997 ook “Americana” artiesten veelal
uit Canada of Amerika.

ZATERDAG 23 OKTOBER
“Ram de Vlam”, brandveiligheid en spellen

Een jaar of tien geleden organiseerden we het festival De

voor de jeugd.

Holland-Amerika Lijn om deze singer/songwriters op één

Beleef een echte huiskamer brand

podium bij elkaar te brengen.

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 13.00

We gaan dit festival, speciaal voor dit jubileum opnieuw

Locatie

: dorpsplein voor

organiseren. Artiesten uit Amerika zijn nog moeilijk te

		 dorpshuis De Schalm

boeken rond deze pandemie. Gelukkig hebben we een

Organisatie

: Brandweer blusgroep Westwoud

paar in Europa wonende “Amerikanen” en “Americana”

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

spelende Nederlanders voor dit unieke festival kunnen

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

strikken. We zijn heel blij met deze line-up en het belooft
weer een mooi muziekspektakel te worden voor jong en

‘Ram de Vlam’ van de Veiligheidsregio Noord-Holland

oud.

Noord, een educatieve beleving voor jong en oud.
‘Ram de Vlam’ is een marktwagen, die speciaal voor

Acts: Joop & Jessica, Martha Fields, Joost Botman &

Veiligheidsregio Noord-Holland

Ocobar, Sam & Julia en Marble Waves.

en gebouwd door FireWare. De wagen is ingericht als

Noord is ontworpen

huiskamer van Smokey, de rookmelder. In de huiskamer
DINSDAG 19 OKTOBER - ZATERDAG 23 OKTOBER

hangt een televisie waar een animatie op te zien is van

Filmweek

hond Smokey. Er gebeuren allerlei ongevallen: de droger

Bestemd voor

: Alle filmliefhebbers

vliegt in brand en de vlam slaat in de pan. Als verrassing

Tijd

: Volgt via socialmedia- flyer

gebeuren de ongevallen synchroon met de animatie

Organisatie

: Team 50 jaar Schalm

‘echt’ in de huiskamer. In de animatie is een quiz verwerkt

Aanmelden via

: filmweekdeschalm@hotmail.com

waaraan het publiek kan deelnemen. Stemmen gebeurt
door het juiste antwoord op de brandmelder te kiezen die

Voor iedereen die van films houdt is er speciaal deze

is ingebouwd in de klep van de marktwagen.

week een mooi filmprogramma gemaakt.
Kom gezellig met het gezin, vraag je vrienden of check

Brandveiligheid

de buurtjes.

De campagne brengt brandveiligheid op een leuke
manier onder de aandacht. Preventie en tijdige alarme-

De tijden en films volgen via een flyer en zijn vanaf

ring zijn van levensbelang, want bij een woningbrand

September te vinden op de site van de Schalm.

heeft men maar drie minuten tijd om zichzelf in veiligheid

www.deschalmwestwoud.nl

te brengen.
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VRIJDAG 29 OKTOBER

ZONDAG 31 OKTOBER

Gouden Schalmdrive

Koffieconcert Dr. Nuijens

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 19:30

Tijd

: 11:00

Deelname

: € 10,- per koppel

Organisatie

: Muziekvereniging Dr. Nuijens

Organisatie

: Bridgeclub De Schalm

Aanmelden via

: WhatsApp 06-516 46 683 of mail naar

Aanmelden via

: Theo Leegwater, mail: 			

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

		 schalmbridge@ziggo.nl of
		 tel. 06-30948298

Muziekvereniging Dr. Nuijens geeft in de sportzaal van de
Schalm een mooi koffieconcert vanaf 11.00 tot ca. 12.00.

Bridgeclub De Schalm houdt een open bridgedrive voor

De toegang is gratis.

koppels uit Westwoud en omstreken met mooie prijzen
voor de winnaars. Tijdens het spelen worden er hapjes en
een drankje geserveerd.
ZATERDAG 30 OKTOBER
Reünie De Schalm 1981-2006
Bestemd voor

: Mensen die in deze periode de 		

		 Schalm bezochten
Tijd

: 16:00

Locatie

: Dorpshuis de Schalm

Organisatie

: Feestcomité

Aanmelden via

: reuniedeschalmwestwoud@hotmail.com

WAS JIJ ERBIJ?!
Speciaal voor degene die in de periode 1981 - 2006 naar
Dorpshuis de Schalm kwamen voor een vereniging, vergadering, sport of een borrel en natuurlijk iedereen die zich in
deze periode op een andere manier verbonden voelde met
de Schalm.
Wij vullen de glazen rond 17:00 om op het 50-jarig bestaan
en het gezellig weerzien van je oude (club) maatjes te
proosten. De muziek wordt vandaag verzorgd door Bassie
en Bobo. Reserveer alvast je (sta) tafel!
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Het steeds terugkomende woord vanavond is dan ook
‘betrokkenheid’. Tini en Cees dragen het dorpsleven een

GESPREK MET
TINI EN CEES
BONTEKONING,
OP 26 JULI 2021

warm hart toe. Nu De Lindeboom helaas dicht is, zullen
na de coronawinterslaap de activiteiten in het dorpshuis
- als thuishonk van het verenigingsleven - weer tot leven
worden gebracht zegt Tini. En dat is niet alleen een taak
voor bestuur en beheerder. Westwouders zélf moeten het
dorpshuis wat gunnen, zo meent zij, en zich inzetten om
weer leven in de brouwerij te brengen.
Als we terugkijken op de afgelopen dertig jaar was toch
wel de grootste verandering dat er werd besloten van

Op een warme zomeravond ben ik op bezoek op Oudijk

een beheerder in loondienst naar een beheerder met

7 bij Tini en Cees Bontekoning. Een echtpaar met een

een pachtovereenkomst te gaan. Cees vertelt dat het wel

warm Schalmhart en dat bezitten zij al heel lang. Cees

enige jaren duurde voor het bestuur deze grote verande-

is gedurende 21 jaar, tot januari 2004, penningmees-

ring goed op papier en financieel perfect hadden geregeld.

ter geweest van het stichtingsbestuur waarna hij zich
richtte op zijn andere passie: antiquariaat De Boeken-

De Tini Helderzaal

kist in Hoorn. Tini was de opvolger van Jan Brandsen als

Kees Ooteman, die met zijn vrouw Annie in maart 1993

administrateur en dit werkt doet zij nu al 30 jaar, zo schat

aantrad, bruiste van de ideeën. Vol bewondering en respect

ze na enig nadenken.

vertellen ze over de inzet van dit eerste pachtersechtpaar
dat van het eenvoudige dorpshuis een bruisende cultuur-

We maken eerst een foto buiten op de prachtige Ouwe Dik

tempel maakte. De vele verbouwingen die er voor nodig

in zomertenue, voor er te weinig licht is. Ik beslis na enig

waren. Het besef dat bestuur en beheerder van elkaar

overleg tot een plekje voor het huis, pal voor de uitbundig

afhankelijk waren. Tini vertelt geanimeerd hoeveel er

bloeiende hortensia Annebelle. Weer aan de hoge eetka-

gelachen werd en hoe gezellig zij het vond om samen met

mertafel gezeten vraag ik Tini naar wat zij als administra-

Kees te zorgen dat de administratie weer klopte. Kees

teur precies voor de Schalm doet en haar beweegredenen

Ooteman was netwerker en enthousiast ondernemer en

om het zo lang vol te houden. Cees vult haar woorden aan.

gunde zich vaak geen tijd voor een degelijke verslaglegging. Dit maakte dat hij tijdens zo’n gesprek minstens vijf

Kraamverzorgende mét

keer naar Annie moest bellen om te horen of de huur van

Bij het dorpshuis is naast het stichtingsbestuur een admi-

activiteit zus of zo nu door haar was geïnd of niet. Annie

nistrateur werkzaam die onder verantwoordelijkheid van

bleek de powervrouw, de onmisbare kracht achter de

het be-stuur allerlei financiële zaken regelt. Tini zorgt dat

schermen.

er geld binnenkomt en betaalt de rekeningen. Ze stelt het
financieel jaar-verslag samen en voorziet het bestuur van

Toen Tini vijftig werd bleek het zaaltje links van de hal

tussentijdse overzichten. Tini is goed met cijfers. “Ik kon

omgedoopt tot Tini Helderzaal, en niet voor een avond-

altijd wel aardig boekhouden”, zegt zij bescheiden terwijl

je. Ook nu nog is deze naam volledig ingeburgerd. Het

zij opmerkelijk genoeg is opgeleid als kraamverzorgende,

eerbetoon illustreert de waardering die er voor Tini’s inzet is.

weliswaar mét middenstandsdiploma. In alle besturen
waarin zij tot nog toe actief was, was ze penningmeester.

“Kees en Annie waren de meest succesvolle dorps-

Het contact met alle gebruikers over bijvoorbeeld zaalaf-

huisbeheerders in de hele omtrek” vertelt Cees. Maar dat

spraken vond en vindt zij het plezierigst: “Ik weet precies

succes

wat er om gaat in het dorp, wat er allemaal te doen is, en

noodlijdende dorpshuizen in de omtrek werd gevraagd

dat is veel.”

en in hun ogen veel te hard werkte. Cees vertelt dat hij vaak
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op zijn vaste plekje aan de bar zat en toen eens hoorde hoe

Gelukkig gaat Annie Ooteman - Swart er samen met Roel

Kees Ooteman met mensen een feestje voor besprak:

en Iris Zilver als beheerdersdrietal na de zware periode

“Zoals hij dat deed! Alles was mogelijk, alles kon bij Kees”,

weer tegenaan. Nieuwe tegenslag kwam vanaf maart 2020

zeggen beiden bewonderend.

onverwachts in de vorm van de lockdowns. Nog nooit in
zijn 50-jarig bestaan is De Schalm zo lang dicht geweest.

De feestjes in de weekenden namen in aantal enorm toe.

Tini en Cees zien hoe de beheerders met hulp van over-

Samen met het beheer van het gebouw zorgde dit voor

heidssteun en stich-ting het hoofd boven water houden.

voldoende inkomen. Zij namen Roel Zilver in dienst om de

Ze proberen nieuwe dingen uit, zoals de kleine huiskamer-

vele werkzaamheden beter te verdelen.

concertjes coronaproof in de bovenzaal: de Tiny Summersessions en het serveren van kleine maaltijden.

Helaas werd de gezondheid van Kees minder, hij stopte

Er zal na de grote verbouwing van de sportzaal en de

met zijn werkzaamheden in maart 2015. Uiteindelijk liep

komst van een multifunctionele accommodatie achter het

het uit op een droevig einde voor Kees met een hersenin-

dorpshuis in 2023 erg veel veranderen, denken Tini en

farct. Cees is verschillende keren in het revalidatiecentrum

Cees Bontekoning. Maar voor een actief dorps- en vereni-

op bezoek geweest en vond het pijnlijk om te zien hoe de

gingsleven zal De Schalm ook in de toekomst onmisbaar

ooit zo vliegensvlugge duizend ideeënman verslagen in

blijven. “De agenda loopt al weer vol”, klinkt het op Oudijk

zijn rolstoel zat. De belangstelling voor het afscheid na zijn

7 optimistisch.

overlijden op 25 februari 2019 in het dorpshuis was overweldigend.

Atie Boekweit -Ooteman
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MAANDAG 1 NOVEMBER - ZATERDAG 6 NOVEMBER

Aanmelden via

: Nico Reus

Open biljarttoernooi 50 jaar De Schalm

mail

: secretaris@degoschalm.nl

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

		 of bel naar 06-440 18 223

Organisatie

: Piet Braas, Lucas braas,

		 Piet van Kampen en Roel Zilver

Schaakvereniging Degoschalm nodigt niet-leden (jeugd

Aanmelden via

en ouderen) uit, waarbij tegen elkaar geschaakt kan

: Piet Braas 06- 513 19 885

		 Lucas Braas 06- 302 15 258

worden met ondersteuning en les van doorgewinterde

		 Piet VK 06- 129 81 066 of

schakers. Ook zullen er schaakpuzzels moeten worden

		 Roel 06- 464 25 701

gekraakt op een demon-stratiebord. Verder nog vele uitdagingen op schaakgebied.

Op 6 tafels zal maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Deelname is gratis.

het open biljart toernooi worden gespeeld. Er wordt een
indeling gemaakt, zodat alle deelnemers veel partijen

ZONDAG 7 NOVEMBER

kunnen spelen en daardoor biljart minuten kunnen ma-

Koffieconcert Slagwerkgroep Dr. Nuijens

ken. Tijdens de normale openingstijden van de schalm

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

wordt er elke dag wel even aan het groene laken geroken.

Tijd

: 4:00-15:00

Dat is natuurlijk mooi maar nu komt je tegenstander niet

Organisatie

: Muziekvereniging Dr. Nuijens

per definitie uit je eigen club of kennissen kring. Dat kan

Aanmelden via

: WhatsApp 06-516 46 683 of

ervoor zorgen dat er nieuwe vriend-schappen ontstaan

		 mail naar:

rondom deze rechthoekige tafels of daarna aan de bar.

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

Biljarters onder ons weten dat je voor elke stoot goed
moet krijten en dat je uren moet maken om vooruitgang

De Slagwerkgroep van muziekvereniging Dr. Nuijens geeft

te boeken. Kom daarvoor naar de Schalm!

afhankelijk van het weer op het plein of anders in de sportzaal een koffieconcert vanaf 14:00 tot ca. 15:00 uur.

Kees Ooteman ging bijvoorbeeld elke woensdag later op
de avond een paar uur driebanden met Sjanes (Micha

MAANDAG 8 NOVEMBER

Noorde-loos) lid van jaar rond woensdag avond biljart-

DigiLAB Jeugd

club CHAOS. Dat was totaal kunst en echt prachtig om

Bestemd voor

: Jeugd

te zien. Een biertje en sinas toe met blauwe handen van

Tijd

: 15:00

het krijten en dan grote verhalen vertellen zoals het hoort

Organisatie

: Westfriese bibliotheken

aan de bar. Ook willen we mensen die nog nooit een bil-

Aanmelden via

: Annie Ooteman

jartkeu in hun handen hebben gehad kennis laten maken

		 cg.ooteman@quicknet.nl of

met deze prachtige sport. Geef je snel op want Piet heeft

		 WhatsApp naar 06-516 46 683

al een aardig lijstje aanmeldingen.
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We
Op zaterdag 6 november vanaf 13:00 spelen we de fina-

ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van on-

les en maken uitzonderlijke spelers kans om gekroond te

line media. We werken en leren op afstand en houden

worden tot kampioen 50 jaar De Schalm.

contact met familie en vrienden. Maar de onlinewereld

Deelname is gratis.

staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws
en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media? Voel

ZATERDAG 6 NOVEMBER

jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij dat we het

Schaakinstuif

online samen sociaal kunnen houden?

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Ga samen met de Westfriese Bibliotheken op een span-

Tijd

: 13:00

nende missie tijdens de Week van de Mediawijsheid met

Organisatie

: DegoSchalm

dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Kun jij de sleu-
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tel vinden om samen sociaal online te kunnen gaan?

Locatie

: Dorpshuis de Schalm

Deelname is gratis.

Organisatie

: Feestcomité

Aanmelden via

: reuniedeschalmwestwoud@hotmail.com

Jaarboek presentatie Historie Westwoud
Bestemd voor

: Alle belangstellenden

WAS JIJ ERBIJ?!

Tijd

: 20:00

Speciaal voor degene die in de periode 1996 - 2021 naar

Organisatie

: Stichting Historisch

Dorpshuis de Schalm kwamen voor een vereniging, verga-

		 Hoogkarspel-Westwoud

dering, sport of een borrel en natuurlijk iedereen die zich in

Aanmelden via

deze periode op een andere manier verbonden voelde met

: info@shhw.nl (aanmelden niet

		 verplicht wel wenselijk.)

de Schalm.

Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud presenteert

Wij vullen de glazen rond 17:00 om op het 50-jarig be-

het jaarboek 2021. Een onderdeel hiervan is een lezing over

staan en het gezellig weerzien van je oude (club) maatjes

(uit onderzoek naar boven gekomen) onbekende feiten en

te proosten. De muziek wordt vandaag verzorgd door DJ

gegevens over de moord op Dr. Wytema in 1944.

Vinny (Vincent de Boer). Reserveer alvast je (sta) tafel!

Toegang is gratis.
ZONDAG 14 NOVEMBER
DONDERDAG 11 NOVEMBER

Grand Golden Diner

DigiLAB Senioren

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 16:00 - 20:00

Bestemd voor

: Ouderen vanaf 55 jaar

Organisatie

: Roel en Deinum’s Catering

Tijd

: 10:00

Aamelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

Organisatie

: Westfriese bibliotheken

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

Aanmelden via

: WhatsApp 06-516 46 683 of mail naar
Een heerlijk diner voor u! Tot ongeveer 20:00 uur krijgt u

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

8 gangen voorgeschoteld.
Heeft u het afgelopen jaar nieuwe dingen gedaan op uw
computer, tablet of mobiele telefoon? Misschien heeft u

De Schalm en de koks van Deinum hebben een feestelijke

voor het eerst Whatsapp berichtjes verzonden, aan video-

menu voor u samengesteld.

bellen gedaan met uw familie en vrienden, of andere dinDeelnamekosten bedragen € 35,00 per persoon. Reserveer

gen via het inter-net gedaan.

snel een tafel met familie of vrienden. Tot dan!
Online dingen doen kan heel leuk en gezellig zijn, maar
soms is het ook vervelend door de verspreiding van nep-

VRIJDAG 19 NOVEMBER

nieuws, haatberichtjes en cybercriminaliteit. Met behulp

Pubquizzzzz...

van leuke opdrachten gaat u ontdekken hoe we op een

Bestemd voor

: 18 jaar en ouder

prettige manier samen sociaal online kunnen zijn.

Tijd

: 20:00

Deelname is gratis.

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl
VRIJDAG 12 NOVEMBER

Ouderwetse pubquiz onder leiding van Petra en Kelly!

Reünie De Schalm 1996-2021

Deze editie met een speciale jubileum ronde.

Bestemd voor

Deelname is gratis.

: Mensen die in deze periode

		 de Schalm bezochten
Tijd

ZONDAG 21 NOVEMBER

: 16:00

17
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Concert The Blue Devils - Back to the 60’s

ZATERDAG 27 NOVEMBER

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Familie spellen dag

Tijd

: 15:00

Bestemd voor

: Alle belangstellenden (vanaf 7 jaar)

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Tijd

: 12:15

Organisatie

: Gidsen, Verkenners en het JOP

Aanmelden via

: gidsen.westwoud@hotmail.com

Deze Schalm vrienden oefenen eens in de paar weken in
de oefenruimte van de Schalm met veel plezier.
Speciaal voor jullie spelen zij een schitterend concert

Op 27 november barst het feest los voor de hele familie!

met bekende muziek uit de sixties. De band speelt o.a.

Trommel je ouders, broers en/of zussen, grootouders,

muziek van Cliff Richard & the Shadows, Buddy Holly, El-

overgrootouders, ooms, tantes, neven of nichtjes op en

vis Presley, ZZ en de Maskers en andere diverse Neder-

zorg ervoor dat jullie familie deze dag met de winst naar

landstalige nummers.

huis gaat!

Kom naar de Schalmen stap in de tijdmachine van
The blue Devils! De toegang is gratis.
Overdag zal er genoeg vertier zijn voor de jongste onder
VRIJDAG 26 NOVEMBER

ons, terwijl de rest van de familie de strijd aan gaat voor

AMEEZING avond!

de beker met de grote oren! Snelheid, slimheid, flexibili-

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

teit evenals stramheid zullen allemaal nodig zijn om de

Tijd

: 19:30

winst te pakken!

Organisatie

: SchalmSingers

Aanmelden via

: Ryanne Bonne-Hoeve,

De dag zal in het teken staan van gezelligheid met de

		 ryannehoeve@hotmail.com,

hele familie tijdens de leuke spellen die gespeeld worden,

		 tel. 06-13160616

waarna de prijzen verdeeld worden! De avond zal gevuld
worden met een knallend eindfeest!

Begint met een workshop koorzingen in het café onder
leiding van dirigent Jeroen Aker en met medewerking van

Team grote minimaal 4 en maximaal 8 spelers, minimale

koorleden van SchalmSingers. Het is dan de bedoeling

leeftijd voor de spellen is 7 jaar!

dat we een nieuw lied ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het Dorpshuis gaan leren zingen. Na de pauze gezellig meezingen met wat bekende en misschien
wat minder bekende Nederlandstalige liedjes door het
koor en het publiek. Deelname is gratis.
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GESPREK MET
LEVENSGENIETER EN FAMILIEMAN
RUTGER SINGELENBERG
OP 23-6-2021
Een nieuw fenomeen in the eighties: ‘hangjongeren’

dorpen. Je kon echt merken dat Cor het op prijs stelde dat

Was er begin jaren ’80 van de vorige eeuw sprake van

we er waren. Hij hield van jeugd en ging vaak bij ons zitten

comazuipen, vandalisme of het verbranden van vuilnisbak-

als we zaten te kaarten of een spelletje deden.”

ken toen Rutger een jonge vent was die tot ergernis van de
bibliotheekdames met zijn vrienden voor de biebdeur hing?

Waar is de kermis?

Nee, lacht Rutger meteen: “De periode daarvoor hingen we

Waar gingen de gesprekken over? “Dat is een goeie vraag”,

weleens op een pleintje op de Schakelstraat. Beetje klet-

verzucht Rutger terwijl hij in zijn geheugen graaft. “Niet

sen, verhalen vertellen, af een toe balletje trappen die dan

over politiek of moeilijke dingen, niks opstandigs, we waren

inderdaad weleens in de tuin terecht kwam. We hebben nog

gewoon heel tevreden zo met elkaar”, meent hij.

een tijd mogen zitten in de schuur van Louis Haring. ‘Doe
er mee wat je wilt’, zei Louis. Hun dochter Jolanda hoorde

De eighties herleven als Rutger Relight my fire van Dan

ook bij de vriendengroep. We hadden een stereo-installatie

Hartman neuriet. “We genoten van muziek en later op de

en hebben visnetten opgehangen. Ik heb daar ook Sandra

avond zongen we mee met Nederlandstalig werk van André

ontmoet. Later hingen we gezellig voor de bieb. Dat deden

Hazes en zo. Toen we wat ouder werden en een biertje

we al een tijdje toen op een keer Cor Nijman eens bij ons

dronken, vroeg Cor vaak of er ergens nog kermis was. Dan

kwam en vroeg of we niet lekker warm binnen wilden zit-

ging hij met ons na sluitingstijd naar andere gelegenheden

ten. Kopje thee, glas limonade erbij, dat was voor hem ook

zoals naar Hauwert of Amsterdam, dat was wel lachen!”

gezellig. Hij zat er toch ook vaak te wachten in zijn uppie tot
er koffie geschonken moest worden bij de vergadering van

Hij grijnst: “Westvolver had nog geen jeugdteams en

de Plattelandsvrouwen of die van de vereniging van fruit-

daarom ik ging in eerste instantie met André Henriët in

telers.”

Blokker volleyballen. Later studeerde ik een jaar Manage-

Rutger lacht vrolijk en bekijkt aandachtig de foto’s die we

ment en Marketing in Amerika. Toen ik terugkwam was

van Esther Nijman kregen: “We hadden een hele gezellige,

Kees Ooteman inmiddels beheerder en werd het allemaal

opgewekte vriendengroep.”

veel groter. Hij stimuleerde de Westwouder volleybalvereniging om jeugd aan te trekken. Er moest veel meer

“Kijk”, wijst hij verrast, “daar heb je André Henriët, Daniel-

voor de jeugd gebeuren, vond Kees.”

le Koops, Mariska de Vos, Ed Bontekoning, Leen Bakker
en Bernard Koops. We hadden twee jongens die Peter

Rutger blikt terug: “Pierre Braakman werd op een gegeven

Blokker heten. Pé Wit en Pé Zwart noemden we die.

moment voorzitter en ik deed het wedstrijdsecretariaat. We

Aangevuld met mei-den en jongens uit de omliggende

hadden met onder meer Daniëlle Koops en Diana Huisman
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een prachtig bestuur. Ikzelf was nog helemaal onervaren

“Ik heb met Kees en door de volleybal een fantastische tijd

in het besturen en kreeg van Pierre veel ondersteuning, Die

gehad. Hij vroeg me vaak om te helpen opbouwen voor

liep en belde alles na. Kees en Clary de Lange trainden de

evenementen. Ik kon met Kees heel goed overweg. In de

jeugd ja-renlang. Het waren gouden tijden.”

Lindeboom kwamen wij eigenlijk nooit. Daar zat weer een
andere groep. In de Schalm heb ik me altijd heel erg thuis

Alles was mogelijk bij Kees

gevoeld. Ik kwam er Voor de sport maar ook voor het mooi

“We waren een keer met het bestuur na een training aan het

zitten in de foyer. Sandra en ik hebben met onze vrienden

brainstormen hoe we het eerste jubileum konden vieren.

veel optredens bezocht in De Schalm.”

Dani-elle zei volgens mij hoe leuk ze beachvolleybal vond.
Kees reageerde meteen: ‘dan gooien we toch het plein vol

Toekomst voor de jubilaris

met zand!’ Kees ten voeten uit: alles was altijd mogelijk.”

Er is zeker toekomst voor het dorpshuis, denkt Rutger. Hij

Rutger is al ruim 25 jaar met Sandra Rinkel getrouwd. Na

gunt het jongeren om een plek te hebben waar zij in een

de geboorte van hun oudste dochter Saskia ging Sandra

veilige omgeving dingen kunnen ontdekken: ”Het is een

in de Schalm werken. In die tijd was Rutger daar ook vaak

andere tijd, mijn dochters trekken meer naar Hoorn en het

te vinden. “Kees was heel erg gek op Sandra en Sandra gaf

uitgaan start later. Wij waren veertien, vijftien jaar en zaten

om hem. Zij voelden elkaars humor aan”, herinnert Rutger

er al.”

zich met een glimlach.
Hij is er van overtuigd dat een bloeiend verenigingsleven
(We hebben een stukje film van Sandra gekregen van

een belangrijke verbindende component blijft en het voor

een lachende Kees in de keuken van de Schalm die roept:

de toekomst onmisbaar is dat de pachters/beheerders

‘Sodemieter op Sandra, kijk mij hier eens staan, als

initiatieven nemen en ondersteunen.

afkickend heroïnehoertje’).
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ZATERDAG 4 DECEMBER

ZONDAG 12 DECEMBER

Escaperoom De Schalm

Dinnershow

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 13:00

Tijd

: 17:00

Organisatie

: Jan de Boer

Organisatie

: Bigband No PressSure

Aanmelden via

: mail jan.de.boer9@hotmail.com,

Aanmelden via

: WhatsApp 06- 516 46 683 of mail naar

		 tel: 06-48032857

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

In het dorpshuis is een escaperoom ingericht, waarbij

Al heel wat jaren huren de leden van No PressSure een

groepen een poging kunnen doen om binnen een ge-

ruimte in de Schalm om te repeteren met hun bigband.

stelde tijd de oplossing te vinden om de escaperoom te

Deze avond verzorgen zij de muziek bij een walking

verlaten. Geef je op met een groep van totaal 4 personen.

Dinner. Laat u verrassen!

Deelname is gratis.
DONDERDAG 16 DECEMBER
VRIJDAG 10 DECEMBER

Kerstmiddag Senioren

Concert 50 jaar ‘’LA Woman’’
Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Bestemd voor

: Senioren

Tijd

: 21:00

Tijd

: 14.30

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Organisatie

: Zonnebloem. de KBO en

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

		 Seniores Priores

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl

Aanmelden via

: Nader bericht volgt nog via

		 de Schakel en/of uitnodiging
Met

bandleden:

Bas

Rijpkema,

Bert

Schipper,

Jos Kolenberg, Yorick Baltus en Maikel Kenter. Ter ere

Deze middag wordt u een kerstmaaltijd aangeboden met

van het 50 jarige jubileum van het album: LA WOMAN,

daarbij een optreden van Marjolein Meijers, het is een ge-

speelt deze powerband deze Doors Klassieker integraal

zellig samen zijn.

ZATERDAG 11 DECEMBER
Schaaksimultaan Machteld van Foreest

VRIJDAG 17 DECEMBER

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Concert Kerststerren

Tijd

: 13:00

Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Organisatie

: DegoSchalm

Tijd

: 20:00

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

Locatie

: Gymzaal van de Schalm

Toegang

: € 22,50

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Aanmelden via

: www.deschalmwestwoud.nl

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl
Machteld van Foreest ( 14 jaar ) - Deze Nederlandse
schaakster is na diverse Nederlandse jeugdkampioenschappen 3de geworden op het Nederlands kampioen-

In dit jubileum jaar een lustrum voor de Kerststerren.

schap schaken voor vrouwen.

Voor de 10de keer op rij geven Tim Knol, Djurre de Haan
en Joost Botman een mooi concert. Dit zal in het teken
staan van Bob Dylan zijn 80ste verjaardag.
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ZATERDAG 18 DECEMBER
Concert Kerststerren
Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: Middag voorstelling: 15:30
		 Avondvoorstelling: 20:30

Toegang

: € 22,50

Organisatie

: Annie, Roel en Iris

Aanmelden via

: www.deschalmwestwoud.nl

In dit jubileum jaar een lustrum voor de kerststerren. Voor
de 10de keer op rij geven Tim Knol, Djurre de Haan en
Joost Botman een mooi concert. Dit zal in het teken staan
van Bob Dylan zijn 80ste verjaardag.
Vandaag zijn er dus 2 voorstellingen!
VRIJDAG 31 DECEMBER
Feestelijke afsluiting van het jubileum en 2021!
Bestemd voor

: Alle belangstellenden

Tijd

: 21:30

Organisatie

: Het feestcomité

Aanmelden via

: WhatsApp 06-51646683 of mail naar

		 deschalmwestwoud@quicknet.nl
Knalfeest ter afsluiting van de feestperiode 50 jaar De
Schalm. En samen proostend het nieuwe jaar in.
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HUIDIGE BEHEERDERS ANNIE EN
ROEL SCHRIJVEN...
Toen Kees reageerde op de oproep

woud bij Blommenhof. Samen met

vonden konden we nu ontvangen in

van het stichtingsbestuur in de

onze oudste dochter Kim ben ik met

ons eigen theater/café. We verzorgden

Schakel voor een nieuwe beheerder

Melanie en Beau nog een dagje naar

een gezamenlijke maaltijd en door de

die de horeca zelf-standig wilde ex-

het buitenmuseum in Enkhuizen ge-

gesprekken tijdens het eten leerden

ploiteren, werkte ik bij de Rabobank

weest.

we elkaar beter kennen.

ting van ons tweede kind. Kees vond

Ook denk ik met heimwee terug aan

Ik vond het grappig hoe Kees omging

dat ik tijdens mijn zwangerschaps-

de gezellige vrijdagavonden met de

met de opkomende dieetwensen bij

verlof mijn horeca papieren wel kon

nazit van volleyballers, bridgers en

de bestellingen van feestjes. De eerste

halen en zo zat ik eind januari 1993

andere café bezoekers. Op die avon-

keer dat er een veganistische maal-

met een dikke buik examen te doen

den was Kees in zijn element. Met

tijd besteld werd, belde de cateraar

in Alkmaar, zodat we per 1 maart als

een schreeuw of snaakse opmerking

naar de Schalm wat hij daar mee aan

beheerdersechtpaar konden starten

hield hij de boel lekker aan de gang. Ik

moest. Waarop Kees zei: “Dat weet ik

genoot van de reuring in ons bedrijfje

niet, dat moet jij weten, voor mijn part

De zaterdag ervoor zou Kees met al

en zat het graag aan de goeie kant van

knip je de heg!”

onze vrienden en familie in de buurt

de bar mee te beleven.

in Blokker en waren we in verwach-

zijn nieuwe cafeetje aanpassen naar

De eerste ‘Americana’ artiest in de

zijn ideeën. Een schoonmaakploeg en

Voor de musical Oh Johnny, geregis-

Schalm, Fred Eaglesmith. Naast de

een technische ploeg met een duide-

seerd door oud dorpsbewoner Marcel

Nederlandstalige

lijke opdracht stond op zaterdag 27

Sijm, liep het hele dorp uit om op de

werd dit een nieuwe publiekstrekker

februari om 09.00 uur ‘s morgens

voorverkoop-avond kaarten te kopen.

en voor Kees en mij een manier om

gereed toen onze dochter Chrissy haar

Het was een geweldig evenement

onze eigen muziekstijl beter te leren

komst aankondigde.

en een echte Amsterdamse avond.

kennen.

programmering

De haringkar in de hal maakte het
Een nieuw tijdperk brak aan met vele

compleet.

En toen kwam de volleybal met een

hoogtepunten, waarvan ik aantal nooit
zal vergeten.

nieuw spektakel het weekend na de
Er was eens een feestje van een vader

kermis. Beachvolleybal.

en opa die 90 werd. Het feest was al
Voor mij kwam een droom uit met het

geruime tijd in gang toen iemand zich

Zo hadden we woensdag na de

eerste grote optreden in de gymzaal

afvroeg waar de jarige was. Oeps,

kermis het hele gebouw weer schoon,

van Melanie in 1994, dé Woodstock

vergeten op te halen...

de kermiswagens waren weggereden

zangeres (waar ik al jaren fan van

en het plein lag er weer schoon en leeg

was) met liedjes als Beautiful People,

De vele optredens van o.a. Joop

bij. Kwam dezelfde avond de pipowa-

Lay Down en Ruby Tuesday. In 2003

Visser, Jeroen van Merwijk, Kees

gen van de volleybal het terrein op rij-

kwam ze nog een keer optreden in De

Torn, Hans Dorrestijn, Huub van der

den en de dag erna lag het hele plein

Schalm met haar zoon Beau. Ze ver-

Lubbe, Alex Roeka om maar een greep

vol zand. Het eerste jaar was het een

bleven toen een paar dagen in West-

te doen. De artiesten die we zelf goed

non-stop toernooi, ontzettend leuk,
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Het bestuur in 1993. Contract tekenen met de nieuwe beheerders.

maar ook wel slopend voor de organisatie. Het bleef

Een absoluut hoogtepunt, zeker voor Kees, was toen we via

nog lang onrustig in Westwoud.

het programmeren van de Amerikaans singer/songwriter
David Olney, Freek de Jonge erbij konden boeken die toen

We wilden graag de musical ‘t Schaep Met De 5

een paar shows mee deed. Dit was in november 2005. En

Pooten boeken. Deze werd ook geregisseerd door

toen Freek De Schalm eenmaal ontdekt had kwam hij bijna

Marcel Sijm. Het bleek, door het ingewikkelde decor,

jaarlijks terug met een muziekvoorstelling, een try out, een

dat we het niet in de gymzaal van de Schalm konden

boek, een ver-kiezingsprogramma en vorig jaar nog met

realiseren. Het alternatief was dat er via onze kaart-

een film. Zo hebben Kees en ik onze helden van vroeger

verkoop drie touringcar bussen vanaf De Schalm

van heel dichtbij leren kennen.

naar Theater de Meerse in Hoofddorp vertrokken op
7 septem-ber 2002. De nazit was natuurlijk wel in De

Ons werk en leven rondom De Schalm was en is voor mij

Schalm en het gaf ons veel voldoening dat iedereen

nog steeds heel waardevol. De laatste jaren niet in het

zo van dit uitje genoten had.

minst door de fijne, vriendschappelijke samenwerking met
Roel en Iris. Ik hoop dat ik nog een aantal jaren, samen met

Er is te veel om op te noemen. Het benefietconcert

hen, kan meewerken aan al het moois wat De Schalm en de

van Huub van der Lubbe voor de realisatie van de

mensen die erbij horen te bieden heeft!

tuin voor de Branderhoeve. De receptie in de gymzaal voor Piet Bakker ter gelegenheid van zijn 25 jaar
huisartsenpraktijk in Westwoud met een interview
van Hanneke Groenteman.
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De laatste 15 jaar ontferm ik (Roel Zilver) me ook over De

Onze bezoekers zijn hier de sterkste schakels en werken

Schalm. Waarvan de laatste 4 jaar samen met mijn lieve

inspirerend! Samen aan de bar kom je op leuke ideeën! Zo

vrouw Iris.

zegt er iemand...de gymzaal kan je ombouwen tot theater...
het plein moet zandvlakte of kuubkistenarena worden...is

Met beheerders echtpaar en tevens (oom en tante) Kees

een speciaalbierfestival niet wat...een centrum voor oude-

en Annie Ooteman en hun warme gezin heb ik onnoemelijk

ren door ouderen...ringball is een leuk spel...

veel schitterende dagen beleefd! Dat is heel mooi om aan
Mag ik je wat vragen? .... zou je willen helpen met het orga-

terug te denken.

niseren van ...
De beheerders zijn de mensen die het eerste binnen zijn

De mensen die enthousiast reageren op mijn veel gestel-

en als laatste weg gaan! Dat laatste weg gaan is vaak ook

de vraag snappen dat niet alles hier commercieel is. Het

laat. En laat is hier in het dorpshuis een synoniem voor

moet doorgaan en blijven bestaan. Jannen, Pieten, Jossen,

gezelligheid!

Tonnen, Bassen, Terri’s, Tinie’s, Jorissen en alle anderen
bedankt!

Tijdens deze jubileumperiode wordt er van alles en nog
wat georganiseerd. Bezoek ook iets wat niet helemaal in

Op naar de 100 kunnen alle moderne manieren van com-

je straatje past. We willen nieuwe interesses opwekken.

municeren kunnen mij gestolen worden! Ik geloof alleen in

Bij alle verenigingen die gebruik maken van De Schalm is

het ontmoeten in levende lijve! Liefst in:

gezelligheid prioriteit nummer 1.
Your Favorite Honky Tonk
Dorpshuis De Schalm Westwoud.

De Schalm is een plaats waar iedereen in moet passen.
Jezelf zijn, iets of iemand tegenkomen waardoor je mening

Roel Zilver

of gemoedstoestand verbetert!
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Herinnering aan een dagje uit naar de Schalm.

Daarna naar een andere ruimte waar de tafels gedekt

Het was 26 nov.2002

stonden voor het diner. Het zag er prachtig uit en het diner
smaakte voortreffelijk.

I.v.m. de verhuizing van verzorgingshuis Het Hiemert
uit Lutjebroek   naar hun nieuwe appartementen in Rigte-

Er was ook gelegenheid om een tukkie te doen maar de

rshof Bovenkarspel werden de bewoners onthaalt op een

meesten kozen voor het cabaret van de fam. Spil. De liedjes

heerlijk dagje te gast in de Schalm.

werden meegezongen en er werd gelachen. Van de spanning van de verhuisdag was niets meer te merken.

Met een bus en rolstoeltaxi naar Westwoud waar we werden ontvangen door het Schalmteam, Kees, Sandra en

Na koffie en thee met wat lekkers stonden de bussen al-

Jannie.

weer klaar. Kees,Sandra en Jannie hartelijk bedankt voor
jullie gastvrijheid. Het was een heerlijke dag.

Ze hebben ons met zichtbaar veel plezier de gehele dag
verzorgd. Koffie met gebak en een borreltje met hapje.

Afra Swart
(Oud)Medewerker Het Hiemert/Rigtershof.
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nog goed de opmerkingen die gasten
maakten tijdens mijn hapjesrondes:
“Moid, heb je de pan an?” En “Moest
deer zomaar een augurk op?”. In de
Sonja Bakker periode zeiden alle
vrouwen van een bepaalde leeftijd:
“Neeeee, Sonja Bakkeren hè!” Wanneer er gegeten kon worden riep mijn
vader wel eens: “We hebben weer een
heerlijke maaltijd voor jullie ontdooit”.
Het was altijd hard werken maar ook
bere gezellig en de nazit was een feest
op zich. Als we mazzel hadden kwam
Bart Wijnker, Rutger Zwaan of Jan
Leeuw na het stappen nog even aan
voor een laatste biertje, en vaak brachten we daarna het bruidspaar nog even
naar huis.
Ik heb onwijs veel mooie concertjes
gezien en heb het avondeten voorafgaand aan een show met de verschillende artiesten altijd als erg bijzonder
ervaren. Ik vond het leuk om te merken
hoe de artiesten zich bij mijn ouders in
het café thuis voelden. Hoogtepunten
wat mij betreft waren de ontmoetingen met Melanie, Stacey Earle, Jennie
Stearns, Tom Russel, Grayson Capps
en mijn ‘all time’ favoriete artiest Joost
Botman.
Ik heb ontzettend veel mooie herin-

gymzaal’ gymden en dat ik de plek zo

Ik kijk terug op mooie tijden, en met

neringen aan de Schalm. Het begon

goed kende. Ik vond het aan de ene

Roel achter de bar voel ik me er, net als

voor mij, toen ik zes was, met meegaan

kant erg leuk maar schaamde me ook

vele anderen, nog altijd even thuis als

met schoonmaken met mijn ouders. Ik

wel eens kapot wanneer mijn vader -

altijd. Er is altijd wat te beleven en er

mocht spelen in de gymzaal, hielp met

als hij met een biljart door de gymzaal

gebeurt altijd wat.

de asbakken schoonmaken en viltjes

moest - een grove, maar populaire op-

neerleggen. Omdat ik mooi mee kon

merking de gymzaal in riep.

rijden zat ik iets later op volleybal, key-

Ik kijk uit naar de volgende 50 jaar
Schalm!

boardles en soms pakte ik nog een half

Een paar jaar later ging ik er werken.

uurtje schaken mee als mijn vader op

In het weekend werkte ik samen met

Kim Ooteman

tijd moest beginnen. Als ik schoolgym

mijn vader, Anja, Sandra, Netty, Elly,

PS. “Wat hebben we toch een mooi

had was ik er trots op dat we in ‘onze

enzovoort de feestjes. Ik herinner me

tentje!” - Kees
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Feestcomité 50 jaar dorpshuis De Schalm staand: Danielle Deken, Atie Boekweit, Roel Zilver, Thaam Wijnker,
Jan Zwaan, Ron Weeder.
Knielend: Annie Ooteman, Koos Schipper en niet op de foto: Nico Oud, Carla Foks en Jan de Boer.

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door
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Johan de Graaff

