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Galerie De Opstap

Introductie

Een nieuwe herfst, een nieuw begin, dat schreven we in de 
vorige nieuwsbrief. Bestuur en docenten hebben bergen werk 
verzet om mee te kunnen doen in de gemeentelijke regeling 
2015. De gemeente Amsterdam heeft de Opstap ‘gegund’.
De Opstap gaat nu als onafhankelijke stichting met de WMO in 
2015 aan de slag.
In deze brief meer info over de veranderingen qua aanmelding 
en inschrijving. Ook een verslag van een aantal lesopdrachten 
en we nemen afscheid van onze AWBZ-hoofdaannemer HVO 
Querido.

De Opstap in 2015

Per 1 januari 2015 is De Opstap een zelfstandige organisatie 
die de inkoop van de trajecten direct van de gemeente 
afneemt. In 2015 worden de CIZ indicaties afgebouwd.
Nieuwe cursisten kunnen zich direct aanmelden bij De Opstap 
voor een traject of aangemeld worden via Wijkzorg. De huidige 
cursisten kunnen, nadat hun CIZ indicatie is afgelopen, deze 
laten overzetten in zo’n traject.
De eerste contacten met de kwartiermakers van de Wijkzorg 
zijn gelegd. We staan met z’n allen nog aan het begin van de 
nieuwe structuur van de WMO.
In het begin zal dit wennen zijn maar we hebben alle 
vertrouwen in de toekomst.

Beëindiging Onderaannemerschap 
HVOQuerido

Met de verzelfstandiging neemt de Opstap afscheid van 
het onderaannemerschap bij HVO Querido. We willen HVO 
Querido, met alle betrokken medewerkers heel hartelijk 
bedanken voor de prettige samenwerking.

 



Opstap opdrachten

Oud en Nieuw
In de voetsporen van stillevenschilders zoals Willem Kalf en 
Willem Claeszoon Heda uit de 16e eeuw, gecombineerd met 
hedendaagse reclamefolders hebben de cursisten zich verdiept 
in dit genre.
Vanuit een donker geschilderde ondergrond verbonden ze 
verschillende verflagen van donker naar licht en van dunne 
naar dikkere verf. Deze intensieve schilderopdracht heeft 
prachtig werk opgeleverd. Hierbij een aantal voorbeelden.

Mallen, klei & borden

Dank zij de mallen van collega Anita Manshanden konden de 
cursisten hun eigen bord ontwerpen. Met diverse kleuren klei 
werden fraaie ontwerpen gemaakt. Deze werden gebakken 
en geglazuurd en nog een keer gebakken. Hierbij een aantal 
voorbeelden. 

Kerstinloop 2014

Dinsdag 23 december is de traditionele Kerstinloop met 
kerststol en de non-alcoholische glühbessensap. Tegelijk met 
de Kerstinloop is er weer een Vrije Werkplaats.
Kom tussen 10.00 en 14.00 lekker tekenen, schilderen, je 
werk afmaken of kerstbrood eten. En neem je buurman, vriend 
of tante mee!
We heffen het glas opdat De Opstap door kan gaan-met nieuw 
elan-en het vertrouwde inspirerende aanbod!

Extra workshops

De kop is er af voor de vrijdag workshops. Na portrettekenen, 
zeefdrukken vinden in december modeltekenen en olieverf 
schilderen workshops plaats. Het zijn technieken en thema’s 
die niet of weinig in de cursus aan bod komen. De workshops 
zijn populair en worden goed bezocht.
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Expositie Amar
In deze tijd worden wij allen opgeroepen 
te participeren , te mantelzorgen,  kortom 
er meer voor elkaar te zijn. Die gedachte 
inspireerde Opstapcursist Amar tot het 
organiseren van een expositie van zijn werk 
in de gemeenschappelijke ruimte van zijn flat. 
Een  goed initiatief waar zijn buren, (Opstap) 
vrienden en familie op zondag 29 november op 
af kwamen. Zijn opzet was zeer geslaagd , het 
was een inspirerende en gezellige bijeenkomst. 

CAK en facturen
Geen leuk onderwerp, maar de waarschuwing 
moet gezegd. De facturen van het CAK zijn 
vertraagd. Inmiddels zijn er een half jaar geen 
facturen gestuurd dus het bedrag loopt op. Zet 
alsjeblieft het geld opzij voor als het CAK deze 
facturen in één keer gaat declareren!
Dit om problemen tezijnertijd te voorkomen.

Masterchef/Project De Buren

Sinds oktober is de tentoonstelling Masterchef 
te zien bij Lunchroom De Buren. Er waren 
teveel werken in totaal om alles in één keer 
te laten zien. Half november zijn de werken 
gewisseld voor de tweede lichting. Voor 
degenen die het niet meer weten: Masterchef  
bestaat uit een expositie van de ronde doeken 
met kleurrijke gerechten. Zie ook onder in de 
agenda.
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Willemijn Verhaar
Kaj Glasbergen

Foto's:
Willemijn

Opmaak en lay-out: 
Willemijn en Cornelie

Voor contact kun je mailen 
naar: info@deopstap.nl

Postadres van De Opstap:

St. De Opstap
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam
Telefoon: 020-665 62 15
Website: www.deopstap.nl

Nieuwe website

De nieuwe website van De Opstap is nu drie maanden online. 
Helaas waren er na een maand problemen met de fotogalerie 
en nog wat later met de slideshow op de homepage. Technisch 
lastig uit te leggen, want de oorzaak zit diep. Het goede 
nieuws is dat de problemen opgelost zijn.

Opmerkingen, feedback en klachten kunnen gestuurd worden 
naar Willemijn via deopstapwebmaster@gmail.com.
Zie: www.deopstap.nl

Agenda

Kerstvakantie: maandag 22 december tot en met vrijdag 3 
januari. De Kerstinloop is dinsdag 23 december van 10.00 tot 
14.00 uur.  Koffiekamer, Mauritskade 24.
Op woensdag 24 december is er een extra Vrije Werkplaats van 
10.00 uur tot 14.00 uur.

Tentoonstelling ‘Masterchef’ bij Lunchroom De Buren, 
Sarphatistraat 45c.
De tentoonstelling is te zien tot het einde van het jaar.

Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en 
Cornelie Bartlema.

Voor algemene informatie: kijk op onze website 
www.deopstap.nl
Voor contact via de mail of telefoon: info@deopstap.nl / 020-
6656215. 
’s Maandags is het telefonisch spreekuur van 08.00 tot 12.00 
en van 14.00 tot 16.30 en op donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00. De rest van de week kun je altijd inspreken op ons 
antwoordapparaat en een bericht achterlaten.

Disclaimer nieuwsbrief

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze 
nieuwsbrief kan Stichting De Opstap geen enkele aansprakelijkheid 
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aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van 
eventuele fouten, vergissingen of de mogelijkheid dat bepaalde 
informatie na verloop van tijd verouderd dan wel niet meer juist is. 
Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van 
de door Stichting De Opstap aangeboden content die afkomstig is van 
derden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar: 
info@deopstap.nl met vermelding van uw e-mailadres.
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