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Introductie

Introductie

Na een zomerstop is De Opstap op 2 september weer begonnen
met alle activiteiten. Het komende cursusjaar belooft voor De
Opstap opnieuw een enerverende tijd te worden. We gaan
verder met stappen te zetten om het voortbestaan van De
Opstap veilig te stellen. Dat is ontzettend belangrijk want het
aantal Opstapcursisten groeit. We merken dat in onze volle
groepen. Steeds meer cursisten maken gebruik van de
mogelijkheid om meerdere dagdelen per week naar de Opstap te
komen. Ook groeit het aantal cursisten dat vrijwilligerswerk doet:
variërend van materiaalonderhoud, administratieve klussen en
het stroomlijnen van de PR.
Voor 2014 heeft de Opstap de ambitie om 90 cursisten en 10
vrijwilligersplaatsen aan te bieden.
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Vakanties

Zie verder bij: De toekomst van de Opstap.
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.

Herfstvakantie:
21 tot en met 25 oktober

Galerie De Opstap
De Opstap cursus:
Fantasiedieren:

Zomerafsluiting 2013
De zomerafsluiting voor docenten en
cursisten op dinsdag 30 juli was een
groot succes.
De alcoholvrije sangria werd
geserveerd bij een buffet van
gerechten gemaakt door de cursisten.
Aardappel-,rijst,-fruit en
couscoussalades, sushi, diverse
(zelfgebakken) taarten en waterijsjes
waren enkele van de vele lekkere

September schilderles:

hapjes waarvan geproefd kon worden.
Maar vooral was het de opkomst ruim 45 cursisten!- die het zo,n
feestelijk geheel maakte. Contacten
werden verstevigd en nieuwe
aangegaan. Zoals de komst van het
nieuwe Opstapbestuurslid Peter
Hoekstra die zich aan de cursisten en
docenten voorstelde en leuke
gesprekken had met diverse
cursisten.
De muziek werd verzorgd door cursist
Manodj die ook een muzikaal talent is.

Initiatief Opstapcursisten in de
vakantie
Het initiatief kwam van een aantal cursisten. In augustus bijna
4 weken lang geen Opstap; daar moest iets op gevonden
worden. In overleg met andere gegadigden werd een plan
gemaakt voor museumbezoeken en tekenen op locaties. Er
werd getekend aan de Amstel en in het Oosterpark en een
bezoek gebracht aan het tassenmuseum (jaja, ook de heren!).
Liesbeth, dank en compliment voor het regelen van de
activiteiten!

September Schilderles
Bij het begin van het nieuwe seizoen werd gestart met een
opdracht om diverse schildertechnieken uit te proberen.
Variërend van uiterst platte vlakken tot de stipjes van het
pointillisme.Van een pasteuze toets tot waterige verf: men kon
het allemaal uitproberen
Dit allemaal om het handschrift van onze cursisten te verrijken.
Of zoals een cursist zei; “ik kan niet meer schilderen zoals ik
dat eerst gedaan heb.”

Plannen voor Oktober
Amsterdam is in 2013 het toneel van groot feest van diverse
culturele hoogtepunten, zoals het 400-jarig bestaan van de
grachtengordel. Theatergezelschap Hoosh sluit zich daarbij aan
en viert haar 5 jarig bestaan met een speciale versie van de
“Gijsbrecht van Amstel”.
Aan de Opstapcursisten is gevraagd om te helpen met het
ontwerpen van het decor van deze voorstelling. De voorstelling
wordt een spektakel met allerlei performances en wordt
gehouden op 22, 23 en 24 november. Meer informatie volgt.

De toekomst van De Opstap

Het was een spannend voorjaar voor de Opstap. De Opstap
werd begin 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan een grote
aanbestedingsprocedure van DWZS. Gezien de doelgroep en de
kleine omvang van de Opstap bleek al snel dat we weinig kans
maakten om in aanmerking te komen voor deze aanbesteding.
Na vele gesprekken en nog meer telefoontjes heeft de
gemeente besloten de subsidie voor het tweede half jaar van
2013 en van het overgangsjaar 2014 te continueren.
In deze periode zal de Opstap aan een nieuwe toekomst gaan
werken. De stichting zal de samenwerking met kleine en grote
partners aangaan om het hoofd boven water te houden bij de
herstructurering van de sociale sector. Het begin voor
samenwerking is gelegd. Er zijn gesprekken met De
Waterheuvel, met HVO en met Cordaan. We houden jullie in de
komende nieuwsbrieven op de hoogte.

Wisseling bestuursleden

Op maandag 16 september hebben we op passende wijze
afscheid van bestuurslid Anita Schaaij genomen. Anita, heel erg
bedankt dat je in een erg onzekere periode van de Opstap in
ons bestuur wilde plaatsnemen. We zullen je rustige,
aandachtige en scherpe blik missen!
Peter Hoekstra is als secretaris tot het bestuur toegetreden.

Vrije Werkplaats:

De Reizende Tentoonstelling
De Reizende Tentoonstelling is weer
nieuw leven in geblazen. Het werk van
de cursisten gaat rondreizen langs
zorginstellingen en aanverwante
organisaties van De Opstap om het
resultaat te laten zien en ter
kennismaking met nieuwe
organisaties. Met de nieuwe
contacten zal een feestelijke opening
worden georganiseerd.
Zie voor meer informatie:
www.deopstap.nl

Netwerkbijeenkomst Special Arts

Meer foto's

Op dinsdag 24 september was de netwerkbijeenkomst van
Special Arts in Leusden.
Special Arts is een stichting die zich richt op kunstzinnige
dagbesteding voor mensen met een beperking.
De bijeenkomst was gewijd aan de komende overgang van de
AWBZ naar de WMO.
In de volgende nieuwsbrief een verslag van deze bijeenkomst.

Colofon

De nieuwsbrief van De
Opstap verschijnt 4 keer
per jaar.
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Op vrijdag 18 oktober opent
de expositie van
kunstenaarsvereniging Sint
Lucas in de Kunstkerk met
werk van Cora Mulder en
voormalig Opstap-docent
Margreet Scholten. Op zondag
is er portrettekenen met Cora.

Zondag 20 oktober is om
14.30 uur de opening van
Cora Mulders
aquarellistenkring Nieuwendam
in Vondelstede.
Opstapcursisten Carla en
Marjo exposeren hun werk.
Muzikale omlijsting: Manodj op
gitaar.

Opening Grafiekexpositie op
maandag 4 november.
Opstapcursisten exposeren
lino’s en etsen in het
koffiehuis van MK24. De
feestelijke opening is om
17.00 en duurt tot 18.30.

Op dinsdag 26 november wordt de Participatiemarkt gehouden in
de Meervaart in Amsterdam. De Opstap zal weer aanwezig zijn
met een stand. Voor meer informatie: www.participatiemarkt.nl
Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en
Cornelie Bartlema.
Disclaimer nieuwsbrief
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze
nieuwsbrief kan Stichting De Opstap geen enkele aansprakelijkheid
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.

