Nieuwsbrief

Juli 2017

Atelier Uit de Kunst &Vliegwerk
Beste cliënten, ouders en belangstellenden
Langs deze weg ontvangt u de nieuwsbrief.
We informeren u graag over een aantal
zaken.

Ik ben Isabella Verdegaal, 18 jaar en woon in
Leiden. Ik ben net klaar met school. Nu ben ik
vrolijk aan het werk bij atelier Uit de Kunst en
Vliegwerk. Dit doe ik drie dagen per week, op
de keramiek- en viltgroep. Daarnaast werk ik
ook nog twee dagen bij Hof van Sijthoff. Daar
werk ik in de keuken en maak daar van alles
klaar. Mijn hobby’s zijn lezen, tekenen,
muziek luisteren en YouTube-filmpjes van
Japanse Anime figuren kijken.

Isabella

Leiden viert De Stijl
Het pand van Uit de Kunst en Vliegwerk is
mooi versiert in de kleuren van De Stijl; roodblauw-geel. Dit jaar staat nationaal en
internationaal in het teken van “Van
Mondriaan tot Dutch Design”. Ook in Leiden
vieren we 100 jaar De Stijl, want dit is immers
de geboortestad van deze internationale
beweging, opgericht door Theo van Doesburg
(1883 - 1931).
Even voorstellen
Hallo, ik ben Karin Post. Ik ben 24 jaar jong
en werk sinds 28 maart bij Atelier Uit de
Kunst & Vliegwerk. Ik werk op de schildersen kaarsengroep. Er is een fijne werksfeer en
de collega’s zijn aardig. Ik wil hier mijn
zelfredzaamheid groter maken. Bij het
schilderen leer ik hoe ik met aquarelverf, wax
aquarel en potlood kan werken.
Bij de kaarsengroep leer ik hoe ik recycle
kaarsjes kan schoonmaken, plaatjes kan
breken en dennenappels kan dompelen.
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Ihssane

Ihssane Ahmadi, 28 jaar, is langzaam
ingestroomd de afgelopen maanden. Ze vindt
het zo leuk dat ze op alle groepen van het
atelier werkt. En dat een aantal oud
klasgenoten van haar ook op het atelier
werken.
Belangrijke data
 Save the date! Donderdagmiddag 7
september receptie i.v.m. 10 jarig
jubileum Uit de Kunst &Vliegwerk.
 22 en 23 september Gemiva 50 jaar,
zie www.jubileumparade.nl voor
informatie over het feest.
 23 en 24 september “Open
Kunstroute” in Leiden. Winkel open.
Sluitingsdagen
 Leids Ontzet: 3 oktober (i.v.m.
bereikbaarheid)
 Kerst: 25 en 26 december
 Nieuwjaar: 1 januari 2018

Jubilaris
Op 1 mei was Jeannine 25 jaar in dienst. We
hebben haar even in het zonnetje gezet. Een
groter feest volgt nog samen met de andere
jubilarissen van dit jaar.

Toekomst Uit de Kunst & Vliegwerk en
Jottem
We kunnen ons voorstellen dat u graag
informatie ontvangt over de toekomst van
Uit de Kunst & Vliegwerk en Jottem. Er is
inmiddels al heel wat tijd overheen gegaan
i.v.m. vertraging van de verbouwing.
Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in de
regio waar wij rekening mee moeten houden.
Dit alles heeft tot een nieuwe keuze geleid.
Na de zomer krijgt u hier een aparte brief
over. Op 26 juli is er eerst nog een
vergadering met RMR (Regionaal
Medezeggenschap Raad) om het nieuwe
uitgangspunt door te spreken.
Fields of Wonder Beddenproject
Er is met Pinksteren weer lekker geslapen in
de boomgaard van Hoeve Cronesteijn. We
mochten weer meedoen met het
beddenproject van Fields of Wonder. Op
diverse locaties in Leiden kon men in
beddenprojecten van Kunstenaars slapen in
de open lucht. Het was weer een gezamenlijk
project met IBG Groep die het bed gemaakt
heeft. Hoeve Cronesteijn heeft het mooi
aangekleed met lichtjes en plantjes. En onze
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viltdames (Noor, Alexandra, Margie en
Jacoline) hebben een mooie deken gemaakt
met stenen erop en stenen kussens. Het zag
er weer erg mooi uit!

BIL
We zijn gaan kijken bij de beelden achter de
Hooglandsekerk. Het thema was ‘De Stijl’.

Facebook
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in het atelier? Volg ons dan
op Facebook. Ook als u geen
Facebookaccount heeft, kunt u via Google
naar ‘Facebook atelier uit de kunst leiden’
gaan. Daarna de beveiligingscode invoeren
en zo komt u zonder in te loggen op
Facebook. Projecten, opdrachten en nieuwe
producten worden hierop vermeld.

Opdracht kaarsenpotjes
Voor half september moeten er 170
schaaltjes van keramiek gemaakt worden
voor een cadeau van een peuterspeelzaal. Als
ze af zijn, worden ze gevuld met kaarsvet.
Ihssane, Joan, Edwin, Jacoline, Alexandra,
Margie en Latoya zijn een goed team
hiervoor. De meeste schaaltjes zijn gemaakt.
Nu nog het decoreren!

Hundertwasser Project
Op Swetterhage wordt er in de aankomende
jaren gebouwd aan een nieuw
dagbestedingsgebouw. Deze wordt helemaal
in de stijl van kunstenaar en architect
Hundertwasser gemaakt. Omdat er nog wat
extra geld nodig is, komt er een
crowdfunding. Op de kaarsengroep maken ze
stukjes kaars in de speciale kleuren van
Hundertwasser en de keramiekgroep is een
geboortesetje en gebaksbordjes aan het
ontwikkelen met tekeningen van Abdel,
Jacoline, Marijke en Esther Kouwenaar. Ook
is Marijke schalen aan het maken met een
speciale techniek. In de volgende nieuwsbrief
een uitgebreid verslag.

Kunstroute
Ook dit jaar doen wij weer mee met de
kunstroute Leiden op Zaterdag 23 en Zondag
24 September. Wij zijn dan geopend van
11.00 - 17.00 uur. Er is dan een kleine
expositie van aquarellen en acrylschilderijen
van Esther van den Aardweg. Een aquarel van
haar staat vermeld in de routeboekjes.
Kaarsengroep
Sinds kort hebben we een nieuw product:
“de Betonkaars”. Die past in de sfeer van de
Industrial look. Op een mooie bodem van
beton, die we uiteraard ook zelf gieten, staat
de kaars met buitenlont. Gezellig tijdens een
mooie, zomerse avond buiten.
We zijn al weer bezig met het bedenken van
nieuwe producten voor de kerstperiode.
Carla de Water heeft geruime tijd als
vrijwilliger op de kaarsengroep de mozaïek
activiteit gedaan. Vanwege het vinden van
een baan moest ze helaas stoppen. We
wensen haar veel succes in haar nieuwe
baan.
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Jubileum Gemiva-SVG Groep
Het is een feestelijk jaar want Uit de Kunst &
Vliegwerk bestaat 10 jaar, maar ook de hele
organisatie heeft een jubileumjaar!
De Gemiva-SVG Groep bestaat namelijk 50
jaar. Als het goed is, heeft u hierover al
informatie ontvangen.
Gemiva-SVG Groep viert dit jaar het 50-jarig
jubileum. Een onderdeel van het feest is het
in vervulling laten gaan van hartenwensen
van cliënten. Tot 1 juli kon je een wens
insturen. Medewerkers en vrijwilligers
kunnen een wens adopteren en ‘m in
vervulling brengen. Op onze website zie je
welke wensen al geadopteerd zijn.

Er komt dit jaar ook een groot feest op 22 en
23 september, de Jubileumparade!
De Jubileumparade is ons eigen festival met
theater, dans, muziek en meer. Alle cliënten,
medewerkers en vrijwilligers zijn van harte
welkom. Het feest is op recreatieoord
Binnenmaas in Mijnsheerenland. Dit feestje
mag je niet missen!

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief
vragen of opmerkingen? Of heeft u vragen
die geen betrekking hebben op de
nieuwsbrief? Neem dan contact op met
Marja van Dorp, locatiemanager, via
marja.van.dorp@gemiva-svg.nl.

Een fijne zomer en vakantie gewenst!!!
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