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Beste cliënten, ouders en belangstellenden,
langs deze weg ontvangt u de nieuwsbrief van Uit de Kunst.
We informeren u graag over een aantal zaken.

Nieuws van de bakgroep
Nu de straat weer enigszins begaanbaar is, komen er gelukkig weer meer klanten in de
winkel. Zij ruiken natuurlijk de geur van verse taart en cakes en kunnen dan niet anders
dan iets van dit lekkers te bestellen. Onze vaste afnemers kwamen zelfs door de
achterdeur naar binnen om de bestellingen op te halen. We hopen dat alles voor de
Kerst weer helemaal opgeruimd is en de winkel goed bereikbaar is.
Helaas is onze stagiaire weer weg naar haar volgende klus. Misschien komt er
binnenkort een nieuwe stagiair. Naast stagiaires voor de opleiding van begeleider zijn er
ook cliënten die stage willen lopen bij Uit de Kunst. Zo loopt er tot het einde van het jaar
een jonge vrouw stage bij ons in de keuken; zij gaat aansluitend nog boven bij één van
de groepen stage lopen.
Binnen Gemiva wordt op leerwerkplekken gewerkt met porfolio’s
voor cliënten. We zijn dit bij Uit de Kunst al geruime tijd aan het
voorbereiden. Vorige week is er op de Kook- en Bakgroep een start
gemaakt met het afnemen van een soort examen waarmee een
certificaat verdiend kan worden door de cliënten. We streven er
naar om voor het einde van het jaar aan iedere cliënt van de Kooken Bakgroep een certificaat te kunnen uitdelen die hij of zij in de
eigen portfolio map kan doen.

Voorlopig bakken we gewoon heel hard door en hopen we nog een heleboel taarten te
maken tot aan de feestdagen.
Expositie bij Hof van Sijthoff 2020
Voor volgend jaar staat alweer de eerste
expositie gepland bij Hof van Sijthoff.
Woensdag 22 juli 2020 wordt deze expositie
geopend. De expositie loopt tot zondag
23 augustus. Het thema? Dat is deze keer
‘De Florale’. Abdel, Marijke, Isabella en Esther
zijn er al hard voor aan het werk. De expositie
bestaat deze keer niet alleen uit schilderijen.
Er worden ook viltproducten en keramiek
tentoongesteld. Volg de ontwikkelingen op
facebook: Atelier uit de kunst
Kerstkaarten
Enkele kaarsenmakers, zoals Nikki, Cindy
en Miranda, maken ook handgemaakte
kaarten en zijn de afgelopen weken druk
bezig geweest om mooie kerstkaarten te
maken. En onze vrijwilligers Ali en
Marianne hebben van vilten lapjes leuke
Rudolph kaarten gemaakt samen met
Marijke, Marian en Elly. Ook zijn de leuke
engeltjeskaarten van Jottem weer bij ons
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Kerstopdrachten keramiek
 Schaaltjes met tekst TOP van Latoya.
 Kleine bloemschaaltjes van Alexandra den Hertog.
 Stafjesschalen van Steven, stempel schalen van Menno en kantschaaltjes van Ihssane
in een kerstpakket voor Delta samen met een mooie kaars en een zakje fudge,
gemaakt door de bakgroep.
 De Bakkerij, Diaconaal Centrum, heeft een bestelling geplaatst met huisjesschaaltjes
maar dan met het silhouet van hun pand aan de Oude Rijn. Irene heeft hier een mal
voor gemaakt zodat Alexandra in één keer een schaaltje kan maken vanuit een gerold
plakje klei ‘pannenkoekje’.
In december krijgen mensen deze handgemaakte producten dus er wordt hard gewerkt
door iedereen.

Milo helpt Latoya met inwassen en Alexandra wordt geholpen door veel mede
keramisten. Joan heeft ballen en stempels gemaakt. Isabella, Christa en Latoya hebben
meegeholpen met het maken van de schaaltjes en het decoreren ervan. Mooi teamwerk!
Zie foto’s.

Extra openingsdagen voor de feestdagen
Op zaterdag 7, 14 en 21 december zijn we extra geopend. U kunt dan rustig, onder
het genot van wat lekkers, leuke cadeautjes uitzoeken voor familie en vrienden.
Styling van de winkel
Het afgelopen jaar heeft de winkel
een andere uitstraling gekregen.
De mooie producten komen veel
beter uit in de nieuwe kasten.
Op de foto ziet u hoe de
kerstproducten geëtaleerd zijn.

Verkooppunt
Sinds juli 2019 heeft de kaarsengroep van Uit de Kunst er een nieuw
verkooppunt en tevens een nieuw samenwerkingsverband bij, namelijk:
Stichting Paraplu in Voorhout.
Het gaat om een pop up store (shop in shop) aan de Herenstraat 53-55. Het is
een winkel met een missie. Het doel is niet winst maken maar contact.
In de winkel vind je onder andere kwalitatief goede, moderne tweedehands
dames- en kinderkleding en mooie producten van lokale ondernemers, zoals
sieraden, schilderijen, handgemaakte borden en nu ook onze kaarsproducten.
Bezoekers en vrijwilligers zijn erg enthousiast over onze kaarsproducten. Ze vinden de
producten zeer betaalbaar en origineel. Paraplu is meer dan een winkel met mooie
producten. De missie is ook om goede gesprekken te voeren aan de stamtafel (sociaal café)
onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Per september gaan we ook keramiek
producten verkopen bij Paraplu!
Kunstroute
Abdel Friakh is de kunstenaar van de kunstroute
Leden cliëntenraad Uit de Kunst

Dit is de cliëntenraad van uit de kunst. Van links naar rechts: Jason, Jacomien, Latoya,
Joost en Santino. Vooraan geknield: Alexandra en Miranda.

Sinds maart 2019 wordt de cliëntenraad begeleid door Jacomien.
In deze raad praten we over allerlei dingen die met Uit de Kunst te maken hebben. Dit
kan zijn over bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, Halloween, de huisregels,
brandveiligheid, etalages, veiligheid op het werk. Maar ook over hoe we met elkaar
omgaan bij Uit de Kunst en andere belangrijke dingen.
Een aantal cliënten heeft een eigen taak bij de cliëntenraad:





Santino opent en sluit de vergadering met de hamer;
Miranda leest de notulen voor;
Alexandra doet de nieuwe notulen in de mappen en neemt ze mee naar de
vergadering en daarna bergt ze het op bij de keramiek;
Jason haalt de post uit de brievenbussen.

We vergaderen één keer in de zes weken. We beginnen met een kop koffie of thee,
maken een rondje hoe het met iedereen gaat en beginnen dan aan de vergadering die
meestal een uur duurt.
Stagiaires
Hallo allemaal…
Ik ben Judith van ‘t Hof en loop stage bij Uit de Kunst op de keramiek groep. Het is hier
heel gezellig en ik heb ook al veel geleerd de afgelopen maanden. Dat mag ook wel met
vier dagen stage per week en één dag school. We zijn nu bezig met veel bestellingen
voor Sinterklaas en Kerst en daar help ik aan mee. De creativiteit binnen de groep vind ik
erg leuk. Ik loop tot februari 2020 stage bij Uit de Kunst en ga daarna weer verder met
mijn opleiding.
Groeten, Judith.
OPROEP!
We zijn de laatste doos recycle kaarsstompjes aan het verwerken. Het is moeilijk om aan
nieuwe stompjes te komen. DUS: Kent u mensen die contacten hebben in een kerk?
Vraag of ze stompjes voor ons willen bewaren. We kunnen het ophalen en willen er
eventueel een kleine vergoeding voor geven.
Vragen? Neem contact op met: uitdek3@gemiva-svg.nl
Heeft u thuis witte restkaarsen? Die kunnen we natuurlijk ook goed gebruiken!
Geef het mee aan uw kind/cliënt/kennis of breng het langs bij Uit de Kunst!
Bij voorbaat veel dank!
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 onze Facebook pagina. Projecten, opdrachten en nieuwe
producten worden hierop vermeld.
Sluitingsdagen 2019-2020
2019
 25 december: 1e Kerstdag
 26 december: 2e Kerstdag
2020
 1 januari: nieuwjaarsdag
 13 april: 2e Paasdag
 27 april: Koningsdag
 5 mei: Bevrijdingsdag
 21 mei: Hemelvaartsdag
 25 december: 1e Kerstdag
2021
 1 januari Nieuwjaarsdag
Korte berichten:
 Heeft u al een kijkje genomen op www.gemiva-svg.nl?
 Wist u dat u onze winkel extra geopend is op zaterdag 7, 14 en 21 december?
 Wist u dat twee leerlingen van de school Het Metrum de afgelopen periode stage
liepen bij Uit de Kunst?
 Op zaterdag 7 december is er een workshop bij Hoeve Cronesteijn. Zie foto.




Gemiva bemand ook een huisje op de drijvende kerstmarkt in Leiden(13 t/m 18
december). Hier zijn allerlei leuke presentjes, gemaakt door cliënten van
verschillende locaties, te koop.
Het kookboek van Hof van Sijthoff te koop is in de winkel van Uit de Kunst.

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.

Alvast hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!
Namens iedereen van Uit de Kunst.

