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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.
Stand van zaken verbouwing
De verbouwing van Jottem is inmiddels in
volle gang. Helaas is dit een stuk later op
gang gekomen dan gepland in verband met
de intensieve asbest sanering. Dit heeft als
resultaat dat de oplevering van voor de
zomer wordt verplaatst naar het najaar van
2017. In de fotoreportage kunt u zien dat
het om een grondige verbouwing gaat. Er is
ook nog regelmatig bouwoverleg met de
betrokken partijen en onlangs hebben we
met de interieurontwerpster de kleuren en
materialen doorgenomen. Dit gaat heel
mooi worden. Er is gekozen voor blauw- en
groentinten.

Vrijwilligers
Op dinsdag 7 maart kregen de vrijwilligers
een etentje aangeboden als blijk van
waardering. Het was een gezellige avond!
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Wisselingen op de keramiek- en
schildersgroep
Kees van Veen is per eind februari gaan
werken bij Het Bruglokaal in Wassenaar.
Meer dan 38 jaar werkt hij al voor de
organisatie, waarvan 25 jaar in de
keramiekgroep. Hij is begonnen bij Jottem in
de Ambachtsgroep en toen verhuisd naar de
Hoge Woerd in Leiden waar het Atelier Uit
de Kunst ging heten. De laatste 10 jaar
werkte Kees op de Korevaarstraat. We
hebben een gezellig afscheidsfeest gegeven
en kregen van Kees een mooi bedrag voor
een uitje. We gaan Kees met alle
schildpadden, koppers en kippen zeker
missen.
Esther Kouwenaar werkt alweer bijna een
jaar elke maandag bij de schildersafdeling.
Daar heeft zij de afgelopen maanden veel
gewerkt aan studies en deze uitgewerkt in
verschillende materialen en technieken. Op
Facebook heeft u kunnen zien dat zij haar
eerste acrylschilderij op doek, Kip, af heeft.
Dit schilderij is ook gebruikt voor haar
visitekaartjes, die door Esther van den
Aardweg gemaakt zijn. Vol trots werkt ze
lekker verder aan een volgend schilderij.
Omdat zij het zo naar haar zin heeft, is zij
vanaf begin maart de dinsdagochtend er
extra bij komen werken.
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Ihssane werkt de dinsdagen bij de
schildersgroep en de donderdagen gaat ze
haar vaardigheden op keramiekgebied
ontwikkelen. Haar eerste schaaltje is al uit
de oven gekomen!
Vanaf eind maart komt Karin Post bij de
schildersgroep. Ze zal kennis gaan maken
met diverse technieken en zo ontdekken
wat het beste bij haar past.
Facebook
U kunt de Kaarsen-, Keramiek-, Schilders- en
Kook en bakgroep volgen op Facebook:
Atelier Uit de Kunst. Esther van den
Aardweg zet daar wekelijks iets op zodat u
op de hoogte blijft van nieuwe
ontwikkelingen en producten van het
Atelier.
Expositie Picasso
Dinsdag 28 februari zijn we, met de gift van
Kees, met de keramiek- en schildersafdeling
naar de expositie van Picasso geweest in
museum Beelden aan Zee in Scheveningen.
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Verrassend omdat er dit keer geen
schilderijen waren, maar alleen keramiek en
objecten in alle vormen en maten. Schalen
en vazen rijkelijk versierd met mooie
vrouwen, vogels, uilen en stieren. In kleine
groepjes zijn we uiteen gegaan om alles
goed te bekijken en mooie foto’s te maken.
Jacoline had veel bekijks met haar roze
tablet. Menno wilde graag een boek van de
Picasso expositie zodat hij daarin inspiratie
kon opdoen. En ja hoor, zijn eerste ovale
schaal met uil heeft hij al bijna af! En Esther
van den Aardweg was voor het
expositiebezoek al bezig met acryl op doek à
la Picasso. Dat leverde mooi werk op!
Inmiddels is zij met haar tweede doek
begonnen. Na afloop hebben we een
broodje gegeten bij La Place en geproost op
Kees van Veen. Het was een geslaagde dag
die we graag een keer herhalen. Kees,
bedankt voor je gift die dit mogelijk heeft
gemaakt!
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Nieuws van de kaarsengroep
Na een drukke periode van kerst, waarin er
veel kaarsen verkocht zijn in onze winkel en
bij bloem- en woonwinkels, zijn we weer
aan een nieuw jaar begonnen.
Vanaf eind januari loopt Max stage bij Uit de
Kunst. Hij werkt op maandag en dinsdag bij
de Kaarsengroep en op vrijdag bij de Kook
en bakgroep.
We hebben helaas afscheid moeten nemen
van begeleidster Jolein op woensdag.
Hierdoor werkt Rachelle nu op vrijdag en
Jolanda op woensdag.
Ook hebben we weer een paar nieuwe
gezichten in de groep. Ihssane komt het
kaarsenmakerambacht leren. Eind maart
komt Karin Post alle kneepjes van het vak
leren. Welkom allemaal en we hopen dat
jullie met plezier bij ons werken!
We zijn nu alweer druk bezig met het maken
van paaseieren. En er is een nieuw product
toegevoegd aan ons assortiment: Engelse
dropjes! Mmmmm!
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MTO
(medewerkerstevredenheidsonderzoek)
Eind 2016 heeft de Gemiva-SVG Groep een
MTO uit laten voeren door Effectory. Dit
onderzoek ging over de werkbeleving van
de medewerkers. Iedereen heeft de kans
gekregen om het onderzoek in te vullen en
zijn/haar mening te geven. Alle feedback
zullen we samen omzetten naar actie
waarbij de vraag is: Wat gaat er goed en wat
kan er beter?
Website
Vanaf februari is er een vernieuwde website
van de Gemiva-SVG Groep. Tip: neem een
kijkje op www.gemiva-svg.nl.
Sluitingsdagen 2017
 Tweede Paasdag: 17 april
 Koningsdag: 27 april
 Bevrijdingsdag: 5 mei
 Hemelvaart: 25 mei
 Tweede Pinksterdag: 5 juni
 Leids Ontzet: 3 oktober (i.v.m.
bereikbaarheid)
 Kerst: 25 en 26 december
 Nieuwjaar: 1 januari 2018
Op 28 april en 26 mei zal de locatie
waarschijnlijk ook gesloten zijn. De
inventarisatie loopt nog.
In de maand september zullen we het 10jarig jubileum van Uit de Kunst & Vliegwerk
vieren. U hoort nog wat de precieze data
wordt en welke activiteiten georganiseerd
worden.
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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.

