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

aangevuld met viskaarsjes en hartenkaarsjes.
Alles natuurlijk in de kleuren rood en wit. De
verkoop was in de Stadsgehoorzaal. Een
groot succes!

Expositie bij Hof van Sijthoff
Atelier Uit de Kunst en Zonnehoek hebben
afgelopen zomer een gezamenlijke expositie
gehouden bij Hof van Sijthoff. Daar warden
o.a. schilderijen van Esther v/d Aardweg,
Marijke de Krijger en Steven Hemradj
tentoongesteld. Keramiek was er van Margie
Rusche, Joan Stolck en Edwin de Geus. Kees
van der Star deed de opening en vertelde wat
over het Hundertwasser project en de
kunstenaars kregen een mooie zonnebloem.
Het is altijd weer een verrassing als alle
kunstwerken weer mooi tentoongesteld
staan.

LAM Museum
Steven, Alexandra, Auke en Petra zijn
woensdag 24 oktober naar het nieuwe LAM
Museum in Lisse geweest. Dit staat op het
terrein van de Keukenhof. Wij hadden ons
opgegeven als testpersoon omdat een nieuw
concept in dit museum is dat alle informatie
over de kunstwerken per telefoon gaat. Alle
kunstwerken gaan over eten, drinken en
winkelen hetgeen van de ‘Van De Broeck
Foundation’ is. Dit is de meneer achter de
supermarkten Dirk, Bas en Digros. En dat
spreekt iedereen wel aan, toch? Via de
telefoons werd iets verteld over vijf
kunstwerken en er werden prikkelende
vragen gesteld. Dit was dus heel interactief.
De rest van de kunstwerken kon je mooi
bekijken. Het idee is dat je de informatie over
de vijf kunstwerken zo beter onthoud. Wij
hebben erg genoten en als het museum
binnenkort open gaat, is het de moeite waard
om het te bezoeken. Houd daarvoor de
website in de gaten.

3 oktober
Er zijn dit jaar producten gemaakt voor de 3
Oktober Vereniging. Steven heeft mooie
haringschalen
ontwikkeld en er
veel gemaakt die
allemaal
verkocht zijn.
Margie maakte
haringsleutelhangers
van vilt en de
kaarsengroep
had het
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Doosjes met moois!
Samen met de kaarsengroep en
keramiekgroep is er een mooi nieuw product
ontworpen. ‘Doosjes met moois.’ Een
compleet kadootje voor iedereen die van

mooie dingen houdt. Op de Beurs van Middin
zijn er al veel verkocht en ze komen ook in de
winkel voor de verkoop.

Kunstroute
Dit jaar had
Esther
Kouwenaar
een expositie
tijdens de
Kunstroute
Leiden. Zij
heeft de
afgelopen
maanden
hard gewerkt aan haar zelfportretten met
acrylverf en elk portret in 1 kleur. Het was
een zoektocht in de techniek wat een
verrassend resultaat opleverde.
Hundertwasserproject
We zijn nog volop producten aan het maken
voor het Hundertwasserproject. Mokken met
transfers die bewerkt worden door Jason Los
en Isabella Verdegaal zijn er nieuw
bijgekomen. Voor de Kerst hebben zij 500
mokken gemaakt. En Marijke is nog steeds
volop bezig met het maken van lino
schaaltjes in
verschillende
kleuren. Alles is te
koop op de diverse
markten waar het
Hundertwasser
team staat.
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Winterfair
Vrijdag 7 december staan wij weer met
keramiek en kaarsen op de winterfair van
Cronesteijn. Een gezellige sfeervolle markt op
een unieke locatie waar lekkere broodjes te
koop zijn en mooie handgemaakte
producten. Het begint om 5 uur en eindigt
rond 8 uur. Het adres is Cronesteijn 1 in
Leiden
Leuke dag voor cliënten
Op 20 september was er een leuke dag
speciaal voor cliënten. Op deze dag konden
cliënten bij verschillende dagbestedingen in
de regio op bezoek. Ze mochten twee
locaties bezoeken en daarbij was er voor de
liefhebbers ontbijt en lunch. Omdat niet alle
cliënten op stap zouden gaan, was er sowieso
iets leuks op de locaties georganiseerd. Bij Uit
de Kunst konden de cliënten voor de deur
stroopwafels bakken met Ton. Dit is ook de
stroopwafelman waarvoor Uit de Kunst
stroopwafelpotten maakt. Als lunch was er
Karels biofriet-kar waar iedereen een heerlijk
biologisch frietje kon halen.

Nieuwe activiteit kaarsenafdeling

willen bewaren. We kunnen het ophalen en
willen er eventueel een kleine vergoeding
voor geven. Neem contact op met:
uitdek3@gemiva-svg.nl
Mocht u witte restkaarsen hebben, dan
kunnen we die ook gebruiken. Geef het mee
aan uw kind/cliënt/kennis.

Omdat het in de zomermaanden rustig leek,
zijn we op zoek gegaan naar nieuwe
werkzaamheden die aansluiten bij de wensen
en mogelijkheden van de kaarsenmakers.
Feest-/cadeauballonnen is een van de
nieuwe activiteiten waarvan u komend jaar
vast prachtige exemplaren in de winkel gaat
zien.
Daarnaast hebben we een tweetal Cuttelbugs
gekocht, dit zijn apparaatjes waar we vormen
mee kunnen uitstansen en reliëfs mee
kunnen drukken. De ontstane vormen
worden op kaarten geplakt. Dus heeft u een
kaart nodig voor iemand die jarig is, trouwt of
slaagt? Voor iedereen hebben we een leuke
kaart in de winkel te koop!
Voor de Kerst worden er onder leiding van
Sietske dennenappels geverfd in trendy
kleuren als koper, goud, zilver en wit. Een
zakje is te koop voor €2,50 in onze winkel. Let
wel: OP=OP.
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
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Jubilarissen
Eind augustus hebben we een feestje gevierd
i.v.m. het 25-jarig dienstverband van Petra en
Jeannine. Dit hadden zij nog tegoed. Met het
team hebben we een kookworkshop gedaan
bij Het Kookstation. Het was een zeer
geslaagde avond en de feestvarkens hebben
genoten.

Jubileum Marian Ciere
Op 11 september was onze
(huis)schoonmaakster Marian 40 jaar in
dienst bij de DZB. Dit hebben wij groots
gevierd. Op de dag zelf kwam haar baas Chris
op de koffie en bracht een mooie bos
bloemen voor haar mee. Daarnaast kreeg ze
een oorkonde met een gouden speld van de
gemeente Leiden, een cadeaubon en nog een
extra salaris. Inmiddels heeft ze daar een
mooie nieuwe tv van gekocht.

Na afloop hebben we nog een lekker ijsje
gehaald aan de overkant. Het was een mooie
zonnige dag en we hebben er allemaal van
genoten.
Stagiaires
Op 12 november zijn er drie nieuwe
stagiaires begonnen met hun stage. Ze zijn
eerstejaars studenten aan het MBO Rijnland
niveau 4. Sven gaat leren hoe hij de bakkers
kan begeleiden in het maken van taarten.
Marente komt de schone kunsten begeleiden
en Hasna wil alle kneepjes van het kaarsen
maken leren om onze mensen zo optimaal
mogelijk te leren ondersteunen. We wensen
hen alledrie een leerzame, gezellige tijd bij
Uit de Kunst.
In de week van 26 t/m 30 november komen
er twee leerlingen van middelbare scholen
hun maatschappelijke stage bij ons lopen.
Sem zal helpen op de kaarsen- en
keramiekgroep en Lieve gaat assisteren bij de
kook- en bakgroep.

Ook mocht Marian aangeven of ze een
receptie wilde houden, een etentje met een
aantal mensen wilde of geld aan een goed
doel wilde schenken. Marian heeft er voor
gekozen om met de Kook en Bakgroep lekker
te gaan lunchen in de stad. Op 13 september
zijn we gezellig naar Snijers op de Botermarkt
gegaan en mochten daar een lekker broodje
of salade uitzoeken en een drankje erbij
nemen.
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Open Huizenroute regio 3
Op 11 oktober was er een open huizen route
voor medewerkers van regio 3 van de
Gemiva-SVG Groep. Dit keer werden de
locaties Uit de Kunst, Ervaring, ZIP, Hof van
Sijthoff, Ouderenactiviteiten, Schakels,
Liviuslaan, Boshuizerlaan, Apollotoren,
Zuidwester, Zwieten en De Walnoot bezocht.
Het Loket
Op 11 september vond
de feestelijke lancering
van Het Loket op de
Noordbaan in Leiden
plaats. Het Loket is het
centrale aanmeldpunt
voor iedereen die
gebruik wil maken van
dagactiviteiten, begeleid
werk of een leerwerkplek bij Gemiva in

de regio Leiden. Het is er voor zowel cliënten
van de Gemiva-SVG Groep als daarbuiten.
Het Loket is bedoeld om de route naar
dagbesteding te ondersteunen voor mensen
met een lichte tot matige verstandelijke
beperking, niet-aangeboren hersenletsel of
een lichamelijke beperking. Iedereen die in
dit gebied dagactiviteiten of begeleid werk
zoekt, kan contact opnemen met Het Loket.
Onder het genot van een heerlijk stukje taart
(gemaakt door cliënten van Uit de
Kunst) werd Het Loket officieel geopend!
Verkoop op Jottem
Vanaf het voorjaar 2018 zijn de
handgemaakte producten van ons atelier ook
te koop in Oegstgeest. In het vernieuwde
Jottem is nu ook een mooie winkel. Daar
verkopen ze ons keramiek, kaarsen en
schilderijen, maar ook producten die de
cliënten op Jottem maken zoals appeltaarten,
slingers, kaarten en beschilderde bezems.

Wet privacy
Sinds 25 mei geldt de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Daarin zijn de
regels over privacy aangescherpt. Wij moeten
nu kunnen aantonen dat wij toestemming
hebben voor het publiceren van
beeldmateriaal.
Met een brief hebben wij u afgelopen
periode om schriftelijke toestemming voor
het gebruik van foto’s en/of video’s
gevraagd. We kunnen die beelden publiceren
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in gedrukte en digitale
communicatiemiddelen (bijvoorbeeld onze
nieuwsbrief of Facebookpagina).
U kon die schriftelijke toestemming geven
door een formulier in te vullen en deze te
ondertekenen. Hopelijk heeft iedereen
inmiddels bericht teruggeven hierover.
U bent natuurlijk niet verplicht om
toestemming te geven. En u kunt ook uw
toestemming later weer intrekken
Sluitingsdagen
2018







24 december gesloten
25 december Eerste Kerstdag
26 december Tweede kerstdag
27 en 28 december gesloten
31 december gesloten
1 januari 2019 Nieuwjaar

2019








22 april 2e Paasdag
30 mei Hemelvaartsdag
31 mei inventariseren
10 juni 2e Pinksterdag
25 dec 1e Kerstdag
26 dec 2e Kerstdag
27 dec inventariseren

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.
Korte berichten – wist u dat…
 …u in onze winkel tot eind december
ook op de zaterdagen producten kunt
komen kopen?








…Caitlin van Ameijden is komen
werken op de kaarsen- en keramiek
afdeling?
…Karin Post is gaan wonen en werken
bij het Raamwerk?
…Rina Gecaj is gaan werken op locatie
Gading?
…vanuit de school Het Metrum in de
afgelopen periode vier leerlingen
stage hebben gelopen bij Uit de
Kunst?
Heeft u al een kijkje genomen op
www.gemiva-svg.nl?

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 fijne feestdagen en alle goeds
voor 2019 gewenst namens iedereen
van Uit de Kunst.

6

