
 
Motie 

 
 

Reg. nr. 20180220 5 M1 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 20 februari 2018 
Onderwerp: Aanbeveling opvolgende gemeenteraad versterken positie Calypso 
De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat: 
 
• Calypso inmiddels 10 jaar een fantastische culturele voorziening vormt in Wijk bij 

Duurstede 
• Daarnaast een zeer belangrijke plaats wordt om te ontmoeten en te beleven 
• Daarmee een belangrijke maatschappelijke voorziening is geworden 
• Bovendien een belangrijke plek inneemt binnen de levendigheid op de Markt 
• Evenals de dorpshuizen in Cothen en Langbroek daarmee een positie inneemt die van 

groot maatschappelijk belang is, de cohesie bevordert en ook niet meer weg te denken is 
• In belangrijke mate wordt gedreven door een belangrijke groep vrijwilligers, die ondanks 

ook zijn gewaardeerd met hun inzet, door middel van de vrijwilligersprijs 
 
Roept de gemeenteraad op om in het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad de volgende 
adviezen m.b.t. Calypso theater op te nemen: 

 
• Calypso te agenderen voor nader debat, waarbij als mogelijke onderwerpen aan de orde 

kunnen komen: 
o De rol van dergelijke culturele en inmiddels maatschappelijke voorzieningen in 

onze gemeente; 
o De positie van dit initiatief in andere belangrijke initiatieven (bijvoorbeeld 

rondom de markt en het museum die zijn ingezet); 
o Het toekomstbeeld dat de gemeente zelf heeft bij deze voorziening en wat er voor 

nodig is dit te behouden; 
o Een debat te hebben over de financiering die daarbij past. 

 
• Na te gaan welke korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn om het business model van 

Calypso verder te bestendigen (o.a. financiering) en daarmee ook het behoud van Calypso 
in de toekomst te bestendigen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tijmen Baas, PvdA 
Marc Gnodde, D66 
 
 
 
Voor een nadere toelichting, zie volgende pagina 



 
 
Calypso: Het pareltje van Wijk 
 

Dolenthousiast kwamen Mieke en Victoire terug van de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Jongens, moet 

je nu eens horen: we hadden het laatst nog over Calypso, dat het zo’n pareltje is! Ze hebben de 

vrijwilligersprijs. Na deze zeer blije boodschap met elkaar gedeeld te hebben, ging ons gesprek verder. 

 

Want Calypso heeft een paar bijzondere vrijwilligers. Als grondleggers van Calypso heeft de familie Van 

Ginkel nog altijd een zeer belangrijke rol in het reilen en zeilen van Calypso. Zonder hen zou het niet 

bestaan en de vraag is ook of het zonder hen zou kunnen bestaan. Dat zit hem nog niet eens zo zeer in 

het afhankelijk maken van Calypso van personen, maar bovenal in de ontzettende hoeveelheid 

investering en arbeid die de Van Ginkels steeds stoppen in Calypso. Als alle uren, die in veel gemeenten 

betaalde banen betreft, ook echt betaald moeten worden, dan was er geen Calypso, dan was het 

financieel onhaalbaar.  

 

Persoonlijk realiseer ik mij de kwetsbaarheid hiervan. Ik ben gek op Calypso, dat zo langzamerhand wel 

een beetje het Wijkse dorpshuis is geworden. In één woord geweldig. Ik weet ook wat wij als gemeente 

bijdragen. Toen Tom van Ginkel mij onlangs weer heel bevlogen vertelde hoe het begon, hoe het nu gaat, 

wat er nog geregeld moet worden, schaamde ik mij diep. Als gemeente zitten we voor een dubbeltje op 

de eerste rij. Als je het afzet tegen vergelijkbare initiatieven al helemaal.  

 

Tom heeft me ervan overtuigd dat het nu best wel lukt met Calypso. Dat het hard werken is, maar het 

lukt, het staat en heel veel mensen vinden het er leuk, staan in de rij voor kaartjes en vertoeven er graag. 

Dat is ook zo. Zeker! En mijn diepe respect en complimenten voor wat er hier door de familie van Ginkel 

en al die fantastische vrijwilligers wordt neergezet. 

 

Daar zit juist de kwetsbaarheid. Het gaat nu goed en we zien niet de stille investering die jaarlijks wordt 

gedaan en hebben onvoldoende besef van wat het betekent als anderen het stokje van de familie Van 

Ginkel moeten overnemen.  

 

Ik ben er heel eerlijk over: als we een goede bodemplaat voor Calypso willen leggen en deze parel voor 

de toekomst willen bewaren, dan is het nu ook tijd om als gemeente te gaan praten, wat onze bijdrage zal 

zijn, om te zorgen dat Calypso nog lang door kan. Geld, lastig onderwerp, maar dit is zo’n pareltje 

waarvan je pas weet wat je weggooit als het er niet meer is. Gelijktijdig denk ik ook dat de investering die 

we extra moeten doen, boven de huidige subsidie relatief meevalt. Maar een kleine beetje extra 

investeren is Zeker zijn van Calypso. 

 


