Nieuwsbrief
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.

10-jarig Jubileumfeest en jubilarissen
In de week van 4 t/m 7 september was het
feestweek voor iedereen bij Uit de Kunst &
Vliegwerk. Dit i.v.m. het 10-jarig bestaan van
de locatie aan de Korevaarstraat. Er waren
workshops waarin iedereen zijn eigen
feesttaart kon maken. Op 7 september kon
iedereen rond de lunch een patatje met iets
erbij halen bij de snackkar die voor de deur
stond. En als toetje een ijsje. In de middag
was er een receptie met een high-tea voor
alle genodigden. Heel gezellig dat er zoveel
mensen zijn gekomen, wat een feest.
In deze week zijn ook een aantal jubilarissen
in het zonnetje gezet. Vrijwilliger Ria was op
7 september 10 jaar in dienst.
Joep, Elly en Amanda vierden hun 25-jarig
jubileum. En Astrid, Cindy H., Auke,
Alexandra, Rutger, Vincent, Joan en Latoya
werken er al 12 ½ jaar.
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Oktober 2017

Sluitingsdagen
 Kerst: 25 en 26 december
 Nieuwjaar: 1 januari 2018
Korte berichten
We hebben deze zomervakantie voor het
eerst een echte "Helden"-speurtocht gehad.
Het startpunt was bij Lunchroom Sijthoff en
de kinderen bezochten ook andere locaties
van Gemiva tijdens de speurtocht. Ook bij Uit
de Kunst & Vliegwerk kwamen kinderen en
ouders. Ze vonden het erg leuk om te zien
hoe er wordt gewerkt op de locatie.
Jubilarissen
Nog meer jubilarissen! Het is echt een
feestjaar. Ook Hetty en Petra vieren hun
jubileum. Op 1 oktober was Petra 25 jaar in
dienst en Hetty 12 ½ jaar. Van harte
gefeliciteerd.

Toekomst Uit de Kunst & Vliegwerk en
Jottem
Als het goed is, heeft u inmiddels informatie
ontvangen over de toekomst van Uit de
Kunst & Vliegwerk en Jottem. Indien u hier
nog vragen over heeft, kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen.
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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.
Kunstroute
Ook dit jaar deden wij weer mee met de
kunstroute Leiden op zaterdag 23 en zondag
24 september.

Nieuwe website
De nieuwe website is online gegaan! Neem
snel een kijkje op http://kunstvliegwerk.nl/
Kaarsenatelier

bezoekers. Alle ingrediënten voor een
fantastisch feestweekend waren aanwezig:
zon, gezellige mensen en een inspirerend
programma. Er hing een onovertroffen sfeer.
Jos Hiel, Raad van Bestuur, bedankt alle
bezoekers: “Cliënten, medewerkers en
vrijwilligers weten heel goed hoe ze een
feestje moeten vieren. We vonden het
geweldig dat jullie erbij waren, bedankt!”

Workshop djembee

Een voorproefje van de prachtige
Kerstproducten van het kaarsenatelier

Jubileum Gemiva-SVG Groep

Openingstijden winkel
Vanaf 4 november t/m 23 december zal de
winkel van Uit de kunst & Vliegwerk ook op
de zaterdagen geopend zijn. U bent van
harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
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 paar feestgangers

Het Jubileumfestival van de Gemiva-SVG
Groep op 22 en 23 september 2017 was één
groot feest. Van spetterende optredens in de
feesttent tot ontspannen in de Zijn-tent. Alle
hoeken van festivalterrein Binnenmaas
werden optimaal benut. Het tweedaagse
festival ontving ongeveer vierduizend
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En hier nog een aantal foto’s van het 10-jarig jubileum

Workshop “Je eigen feesttaart maken”

De frietkar en de ijskar

Receptie en High Tea
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