Nieuwsbrief december 2017
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Een jaar met een mijlpaal voor de Wiese aangezien we alweer vijf jaar op volle toeren draaien.
En waarbij we uitgebreid stil zullen staan tijdens de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari.
Ook staan er dit en volgend jaar weer de nodige activiteiten op stapel. Noteer de voor u
interessante datums uit onderstaande agenda en weet ook dat het dak er weer af gaat tijdens het
Carnavalsweekend van 26 t/m 28 januari 2017.
Graag tot ziens, bij welke activiteit dan ook!
Vacatures
Door personele ontwikkelingen zijn er twee vacatures ontstaan.
Helaas heeft Jolanda Toonen aangegeven te kiezen voor een andere functie waardoor ze ons per
1 januari 2018 gaat verlaten. Het bestuur van de Wiese is daardoor genoodzaakt te zoeken naar
opvolging. Daarom is in diverse media een oproep geplaatst om te solliciteren naar de functie
van (aspirant) beheerder en een schoonmaker, zie: http://www.dewieseschalkwijk.nl/wpcontent/uploads/2017/12/Werving-aspirant-beheerder-.pdf.
Vorig jaar heeft de huidig zakelijk leider van de Wiese, Martijn van der Gun, te kennen gegeven
dat hij een eigen bedrijf wil starten en zijn activiteiten voor de Wiese wil minderen. Op dat
moment is er met Martijn een inleen-overeenkomst afgesloten voor 20 uur per week en hebben
we het contract met Jolanda Toonen uitgebreid en haar gevraagd een aantal activiteiten van
Martijn over te nemen.
We zoeken dus iemand die als (aspirant) beheerder per direct de taken van Jolanda Toonen kan
overnemen en in staat is deze rol verder uit te bouwen. Maar omdat het werkveld van de
beheerder breed is, zou het zo kunnen zijn dat we de taken over meerdere personen moeten
gaan verdelen. Ieder met een eigen specialisme. Daarom roepen we kandidaten op te
solliciteren, ook al voldoen ze niet aan alle functie criteria.
We vinden het heel fijn dat Martijn, direct heeft aangeboden om vanaf januari extra inzetbaar te
zijn, om het vertrek van Jolanda op te kunnen vangen. Het bestuur krijgt zo de tijd om te zoeken
naar geschikte kandidaten.
We zien de reacties met belangstelling tegemoet.
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de Wiese nodigt iedereen uit voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari
vanaf 20.00 uur in – uiteraard - de Wiese.
Tijdens deze receptie zullen we terugblikken op ons eerste lustrum en stilstaan bij het afscheid
van Jolanda Toonen. Eveneens zal er officieel afscheid genomen van Jolanda van Daalen. Zij
verliet het bestuur reeds per januari 2017, maar vanwege een gebroken enkel lukte het toen niet
om tijdens de receptie afscheid te nemen. *
Bovenal zullen we het glas heffen op elkaar en op een mooie toekomst! Onder het genot van een
drankje zal de avond muzikaal worden opgeluisterd (een dansje maken mag ook) door Djezzn".
Vijf Houtense muzikanten die muziek maken met een knipoog: een mix van jazz, funk, blues en
pop. Zelf noemen ze het funjazz.
* Benieuwd hoe Jolanda & Jolanda hun tijd bij de Wiese vonden? Lees hier het interview met hen.

Werkbezoek Zeeland (in Brabant)
Het bestuur van de Wiese en de gemeente onderzoeken de mogelijkheden om de leegstaande
ruimten in de Wiese op een, voor het dorp, meest goede manier in te vullen. Er wordt o.a.
onderzocht in hoeverre de opzet van een mogelijke Welzijns- en/of Zorg-coöperatie tot de
mogelijkheden behoord. De ideeën hieromtrent bevinden zich nog in een heel pril stadium
(ideefase). Daarom wordt er op vrijdag 12 januari a.s. een werkbezoek gebracht aan de Zorgcoöperatie Zeeland (in Brabant).
Als er dorpsgenoten zijn die het interessant vinden om hierin mee te denken of mee te gaan, dan
kunnen ze zich melden bij Ninke van Keulen (ninkevk@ziggo.nl).
Gerard Alderliefste – Dubbel leven
Op 9 maart 2018 komt Gerard Alderliefste naar de Wiese met zijn programma Dubbel leven.
Jij leidt twee levens...’ zei m’n vader ooit. ‘Maar het is wel één feest.’
Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts. In het andere is hij
muzikant. Al meer dan twintig jaar leeft hij met twee gezichten. Kan hij dan niet kiezen? Niet zo
goed nee. Heeft hij nu een gespleten persoonlijkheid? Nee, dat ook weer niet. En dat laat hij zien
in zijn eerste soloprogramma, waarin beide werelden samen komen. Want is de passie van de
muzikant niet bijna dezelfde als de zucht van een verslaafde?
Gerard zingt en speelt zijn eigen liedjes of die van anderen. In het Frans en het Nederlands. En
hij vertelt. Een theatercollege over partydrugs en verslaving. Wat het met je doet en waarom je
het zou moeten laten. Met die energie die we van hem kennen. Een beetje jongensachtig, slim en
met indrukwekkend veel energie.
Gerard Alderliefste trad acht jaar lang in de Nederlandse theaters op met zijn band Alderliefste.
Hij is bekend van hits als 'Une belle histoire', samen met Paul de Leeuw, en Laat me/ Vivre met
Ramses Shaffy en Liesbeth List. Vanaf voorjaar 2016 tourde hij met buurman en muzikale vriend
Cor Bakker met de theatershow 'En route'. Nu staat hij er opnieuw. Alleen. En hij schrijft zijn
publiek deze medicijnen voor: een gitaar, een piano en een stem. En met maar één motto: Leven!
Dubbel!
www.gerardalderliefste.nl
Entree euro 16,- (exclusief online toeslag, inclusief welkomstkoffie). Bestel hier uw kaarten.
Agenda
20 december 2017
29 december 2017
9 januari 2018
10 januari 2018
26-28 januari 2018
3 februari 2018
9 maart 2018
23 maart 2018
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