6 MAART 2017

NUMMER 28

NIEUWSBRIEF
Stappen in de veiligheid
Komende maand lijkt de maand te worden waarin we de voorgenomen stappen gaan zetten.
Allereerst zal de BHV cursus gaan plaatsvinden op 21 maart en 4 april en een respectabel aantal van
onze mensen zullen de cursus gaan volgen. Succes!
We verwachten tot een afronding te komen met de certificering van de brandmeld-installatie en in
samenwerking met een veiligheidsexpert zal deze maand een kloppend en werkbaar calamiteitenplan tot
stand komen, wat besproken zal worden op een informatieavond op 27 maart aanstaande.
Zie verder in deze nieuwsbrief.
Wat een ieder zelf in elk geval zou moeten doen is:
- het een keer lopen van je vluchtroute;
- zorgen dat deze altijd vrij is
- op zoek gaan naar de dichtstbijzijnde melder en blusapparatuur.
Met deze kennis en voorzorg heb je bij calamiteiten altijd een voordeel. In dat kader is het juiste gebruik
van de bordjes bij de balie i.v.m. je aanwezigheid ook een goede zaak.
Vrijwillige krachtpatsers
In februari hebben veel van onze vrijwilligers overuren gedraaid. Het helpen sjouwen bij TV Lely en het
tribune opbouwen en afbreken was topsport. En alsof dat niet genoeg was hadden we ook nog een
overstroming in de kelder en moest de hele vloer van de dansschool vervangen worden! En werderom
diezelfde sterke mannen die de vloerdelen eruit en erin hebben gesjouwd. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat er steeds meer goed getrainde lichamen door de Cultuurschuur lopen! Mannen bedankt!
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Doorsturen nieuwsbrief
Steeds vaker krijgen we vragen van leden van huurders waarom ze geen Nieuwsbrief krijgen of waarom
ze iets niet weten. We zouden de huurders dan ook willen vragen de nieuwsbrief als doorstuuroptie aan
te bieden bij uw leden en /of werknemers. Per slot zijn zij ook vaste gebruikers en kunnen ze baat
hebben bij deze informatiebron.
Verwarming en ander klein leed
Met name in de ruimtes op nivo 4 , die door vele huurders gebruikt worden, wordt er nog al eens aan de
knoppen op de radiatoren gedraaid. Hierdoor treft een volgende huurder soms een heel koude zaal aan.
De temperatuur in het gebouw wordt op afstand geregeld en varieert van 18 tot 22 graden, afhankelijk
van de geplande activiteiten. Dit gaat echter mis als blijkt dat de radiatoren zijn dichtgedraaid! Daarom
is het belangrijk dat iedereen die een ruimte verlaat de stand van de radiatoren controleert en deze
zover mogelijk open zet! Zowel radiatoren met thermostaatknoppen als met gewone knoppen horen open
te staan.
Op sommige plaatsen hebben we ervoor gekozen dat er altijd een licht brandt (bv op het bordes).
Daardoor maken sommigen zich zorgen over onnodige energieverspilling. Op deze plekken doen we dat in
het kader van de veiligheid of ter voorkoming van kattekwaad. Uiteraard zorgen we voor zeer zuinige
led-verlichting.
En tot slot het verzoek om het papier klein en opgevouwen in de papierrolcontainer te stapelen;
en ja, eerst de pizza’s opeten voordat de doos erbij gaat!
NL DOET
Op 11 maart gaan we met elkaar de Cultuurschuur onderwerpen aan een flinke schoonmaak- en
opruimbeurt. Dat betekent dat spullen die we vinden in openbare ruimtes (gangen, kelder, opslagruimte
kelder en opslagruimte nivo 4) en die we niet thuis kunnen brengen wellicht zullen verdwijnen richting
vuilstort… Komende dagen zullen we alle zaken waarvan we denken dat ze weg kunnen van een sticker
voorzien. We raden u aan dat u zaken die u wilt behouden veilig stelt in uw eigen ruimte of even contact
zoekt. Anderzijds kunt u wellicht van de gelegenheid gebruik maken door ook uw eigen ruimte te ontdoen
van dingen die u kwijt wilt. Er staan aanhangers klaar deze ochtend om naar de stort te rijden.
Op deze dag is het ook de bedoeling om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen in de Cultuurschuur.
We beginnen de ochtend om 9.30 uur met koffie en sluiten de ochtend om 12.00 af met een
gezamenlijke lunch. We zouden het ook heel leuk vinden om deze dag ook enkele huurders in ons midden
te hebben, een schone en opgeruimde Cultuurschuur is ook uw visitekaartje!
En natuurlijk is het helemaal top als ook mensen van buitenaf die dag meedoen.
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Beter horen!
Goed nieuws voor de iets minder-horenden (of met een mooi woord : auditief gehandicapten) onder ons.
Vanaf heden beschikken wij over een soort mobiele ringleiding. Voor lezingen, vergaderingen en andere
luisterbijeenkomsten kan de apparatuur worden ingezet. Het systeem werkt met headsets die
aangesloten kunnen worden op een hoorapparaat of met oortjes / koptelefoon. De apparatuur is in alle
ruimtes van de Cultuurschuur te gebruiken. Op het afspraakformulier voor de theaterzaal zal de optie

worden weergegeven. Mocht u gebruik willen maken van de apparatuur in een andere ruimte neem dan
even contact op.
Informatieavond

Zoals eerder genoemd organiseren we een informatieavond voor vrijwilligers, maar ook huurders zijn van
harte welkom. Deze is vastgesteld op 27 maart aanstaande om 19.30 in de theaterzaal.
Programma
-Inloop met koffie tot 20.00 uur
-20.00 uur even voorstellen, we hebben heel wat nieuwe gezichten
-20.20 uur film en demonstratie AED
-20.40 uur instructie omgaan met calamiteiten
-21.00 uur pauze
-21.20 vragen(v)uur , praten met bestuur, beheer en elkaar
-22.00 uur borreltijd
Cultuurschuurkorting, een experiment
Ben je vrijwilliger bij de Cultuurschuur dan mag je alle voorstellingen dit voorjaar in de Theaterzaal
bezoeken met een korting van 50%! Op deze manier willen we onze waardering voor de prestaties van
de vrijwilligers laten blijken en als bijkomend effect hopen we natuurlijk nog vollere zalen bij de optredens
in de theaterzaal te krijgen. Hou het programma in de gaten en laat even weten als je gebruik wilt maken
van het aanbod.
Love is in the air.
Zijn we normaal gesproken behoudend met het melden van lief en leed in de nieuwsbrief, ditmaal maken
we een uitzondering voor Dirk en Chantal de Kwaadsteniet. Ze hebben elkaar het jawoord gegeven!
Gefeliciteerd en veel geluk samen! We zeggen het met Cultuurschuurbloemen!
Dirk en Chantal willen alle vrijwilligers hiervoor bedanken.
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Activiteiten
Vanaf 1 maart weer een nieuwe expositie in de hal: Schilderes Erzsi Könyves is gast op de
Internationale Vrouwendag en exposant in de Cultuurschuur.
Na de revolutie in Hongarije in 1956 moest zij als veertienjarig meisje haar land verlaten en vond via
omwegen haar bestemming in Nederland waar zij haar leven opbouwde. Zij studeerde af aan de academie
voor beeldende kunsten. Haar werk bestaat hoofdzakelijk uit acrylschilderijen op doek die ontstaan uit
pure emotie. Ontroering, pijn, vreugde, liefde en alles wat ons in het bestaan bezig houdt. De stijl van
haar werk is meestal abstract, maar altijd vol emotie met een vleugje mystiek en een beetje symboliek.
Vaak gebruikt zij een spoortje bladgoud om de gouden momenten van het leven te benadrukken.
8 maart is de Cultuurschuur er voor de sterke vrouwen van Hollands kroon; het is internationale vrouwendag
en dat wordt gevierd. Vanaf 17.30, de ontvangst is er om 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd en daarna een
programma met film en interview in de filmzaal, modeshow in de theaterzaal en workshop in het atelier. Tevens
presenteren plaatselijke onderneemsters zich in de Centrale hal en zal er volop ruimte zijn om met elkaar in
gesprek te komen, oa met de maakster van de schilderijen, Erzsi Könyves. Power to de vrouw!
Vrijdag 10 maart weer de bekende filmhuisavond; dit keer de film Suffragette. Deze film uit 2016 is
geregisseerd door Sarah Gevron en hoofdrollen zijn voor Carey Mulligan en Anne-Marie Duff.
‘Suffragette’ volgt de begindagen van de feministische beweging in het Verenigd Koninkrijk en hun strijd om één
van de meest fundamentele grondrechten: stemrecht. Maud (Mulligan) is een jonge werkende vrouw in de
feministische beweging aan het beginvan de twintigste eeuw. Wanneer ze merkt dat vreedzaam protest niets
verandert, radicaliseert ze en wendt ze zich tot geweld als middel om haar doel te bereiken.
De zaal gaat om 19.30 uur open en we starten met de film om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00
11 maart hopen we een grote hoeveelheid (nieuwe) vrijwilligers te begroeten in de Cultuurschuur. In het kader van de
landelijke actie NL DOET, nodigen we iedereen uit ons een handje te helpen met opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden. Dat geeft u dan gelijk de gelegenheid om met de Cultuurschuur en haar vrijwilligers
kennis te maken; wie weet voelt u zich zo thuis dat het niet bij die ene keer blijft. Gezelligheid en contact is heel
belangrijk binnen het vrijwilligerswerk. Daarom start de actie NL DOET om 9.30 met koffie en sluiten we
ochtend af met een gezellige lunch. Opgeven kan via www.nldoet.nl of bij de balie van de Cultuurschuur.
11 maart is er ’s avonds ook een gezellige Bingo bij dorpsvereniging de Ruimte.
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12 maart is er een heel speciaal theaterstuk te zien in de Cultuurschuur. Trots zijn we dat “Ode aan Jasper” bij
ons op de planken staat. Dit bijzondere verhaal van Mark, wiens leven totaal veranderde door de geboorte van
zijn gehandicapte zoon Jasper zet heel veel mensen aan het denken. Het stuk trok de afgelopen maanden al veel
publiek en regelmatig zijn de zalen uitverkocht, omdat het zo bijzonder is. Na afloop er is gelegenheid tot gesprek.
De voorstelling begint om 14.30 uur en de entree bedraagt € 14. Reserveren is aan te raden via
www.odeaanjasper.nl
17 maart is het weer Keezen geblazen bij dorpsvereniging de Ruimte
18 maart jeugfilmhuis met Meester Spion.
Meester Spion vertelt het verhaal van de 11-jarige Tim die samen met zijn ouders en zusje naar een hotel aan de
kust verhuist. In het begin kan Tim moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis, tot hij Simon (Beau Schneider) ontmoet.
Simon is net ontwaakt uit het jaar 1973 en moet erg wennen aan de nieuwe tijd. Daarnaast moet hij als oud-spion
nog een oude misdaadzaak oplossen. Tim besluit Simon te helpen, wat het begin is van een zeer spannend
avontuur…
Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De entree bedraagt € 4,00. De zaal gaat om 18.45 uur open
en we starten met de film om 19.00 uur.
19 maart ontvangen we Leo’s Drugstore in de theaterzaal.
Leo’s Drugstore is een energieke swingende 7-mansband met een bijzondere eigen sound en repertoire die samen
veel muzikale ervaring op het podium brengen. Regelmatig treden ze op in Jazzcafe’s en Jazzclubs en stonden ze
op Jazzpodia- en festivals en de band heeft twee CD’s gemaakt.
Het repertoire bestaat uit een mix van instrumentale en vocale nummers van o.a. Herbie Hancock, Duke Pearson,
Chick Corea, Miles Davis, Art Blakey & the Jazz Messengers en andere bekende jazz-namen, maar ook Astor
Piazzolla, Janis Ian, JazzInvaders, Nicola Conte, Manu Katché en João Gilberto.
De unieke sound van de drie blaasinstrumenten trompet, saxofoon en trombone in combinatie met vibrafoon, de
eigen maatwerk arrangementen en het niet alledaagse repertoire maken de band uniek in zijn soort.
Laat u verrassen door de mannen van Leo’s Drugstore en hun aanstekelijk swingende muziekmix van latin, funk
en jazz ! Aanvang 14.30 uur en de entree bedraagt € 10.
.Op 22 maart wordt het inmiddels beruchte Wieringermeer Dictee gehouden. Het Nut heeft voorafgaand ook
een spellingscursus voor de echte fanatici. Voor informatie www.nutwieringermeer.nl De aanvang is 19.30 uur.
24 maart de film Elle in het filmhuis
Deze film van Paul Verhoeven uit 2016 heeft net 2 Golden Globe’s gewonnen, voor de beste buitenlandse film en
voor de beste actrice in een dramafilm. Deze prijs was voor Isabelle Huppert.
Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoestbaar. Ze is hoofd van een toonaangevend videogamebedrijf en hanteert
zowel zakelijk als privé dezelfde genadeloze houding. Maar als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door
een onbekende man verandert haar leven drastisch. Ze besluit zelf achter de dader aan te gaan en belandt in een
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spannend kat-en-muis-spel dat elk moment uit de hand kan lopen.
De zaal gaat om 19.30 uur open en we starten met de film om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00.
25 maart live optreden in de Dukdalf; spektakel vanaf een uur of 10 ’s avonds.
Zondag 26 maart is er een bijzonder optreden van Operakoor St. Petersburg. Dit koor, onderdeel van
Muziektheater La Scala Nobile, zal u toezingen vanaf de balustrade. De bijzondere akoestiek van de centrale hal
zal u in totaal nieuwe muzikale ervaring dompelen.
Muziektheater La Scala Nobile bestaat sinds 2010, is gevestigd in Schagen, en staat onder leiding van Elena
Syssojeva: een klassiek geschoolde Russische operazangeres en pianiste.
In het programma dat ze ten gehore brengen zullen veel bekende operamelodieën klinken. Aanvang is 14.30 uur en
de entree is € 10.
27 maart is er een informatieavond voor vrijwilligers; deze avond gaat het over veiligheid van ons allen en wat te
doen bij calamiteiten. Tevens zal er een demonstratie en uitleg over de AED zijn. Daarnaast is er volop ruimte om
met elkaar en het bestuur van gedachte te wisselen. Ook huurders zijn van harte welkom op deze avond. Aanvang
19.30 uur.
31 maart organiseert de Tweede helft weer hun maandelijkse spelletjesmiddag. Voor € 2 kun u meedoen vanaf
13.30 uur.
Vrijdag 31 maart gaat de Fotoclub Het Derde Oog de theaterzaal inrichten voor hun jaarlijkse expositie.
Zaterdag 1 april en zondag 2 april zal de tentoonstelling geopend zijn voor het publiek.
Op 1 april in de reprise de film Wieringermeer 1938
In januari was de belangstelling voor deze film zo overweldigend dat beide voorstellingen tot de laatste stoel
uitverkocht waren. Daarom nu nog een keer voor iedereen die er in januari niet bij kon zijn.
De film is in zomer 1938 opgenomen. De filmers volgden enige tijd de werkers in de nieuwe polder.
De wegenbouwers, de landmannen, de huismoeders, de onderwijzer in Middenmeer en natuurlijk de bouwers.
Kinderen in hun spel. en de kolossale trekpaarden die de oogst van de akkers zeulden. Werkelijk indrukwekkende
beelden, beelden die veel vragen oproepen: waar is dat, die mevrouw heeft zo’n bekend gezicht, dat joch ken ik
ergens van, hé dat is aan de Kwelweg. Vragen die hardop gesteld mogen worden want we hebben het over een
stille film. U, als toeschouwer mag als het ware geluid toevoegen. Hopelijk gebeurt dat ook want ons Historisch
Genootschap kan aanvullende informatie goed gebruiken.
De zaal gaat om 13.30 uur open, de film start om 14.00 uur. De entree bedraagt € 5,00.
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