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Woensdag 10 oktober 2018

Kunst kijken
Volendam 2018

Het bestuur van Kunst Kijken Volendam vindt het belangrijk om
voorafgaand aan de 17e editie van
de Kunstroute Volendam in het
weekend van 27-28 oktober 2018 een
beeld te schetsen van de deelnemende kunstenaars. We benaderen daartoe een aantal kunstenaars per mail
met de volgende vraag:
Waarom vertonen zij hun kunsten
tijdens Kunst Kijken Volendam en
wat zijn hun beweegredenen om tijd
aan kunst te wijden?

7

Programma oktober en november
van Huis aan het Water
13 Oktober: Verwendag
heeft, mijn eigen dingen moet kunnen
doen, ruimte mag innemen. Dat laatste
vind ik soms moeilijk.
2. Welke kunstvorm beoefen je en wat
heeft je daartoe gebracht?
Ik maak beeldende kunst en gebruik daarvoor vooral textiel, in al z'n verschijningsvormen, ook foto’s en vondsten uit de natuur. Dit bewerk ik op allerlei manieren,
door te naaien, te borduren, te schilderen.
Als kind naaide ik vaak en was ik ook
graag in de natuur, waar ik tochten
maakte langs de rivier en in het bos.
Lange tijd maakte ik vooral nuttige kleding, later ben ik het quilten en patchwork gaan beoefenen. Omdat ik meer
vrijheid nodig had, ben ik mijn eigen ontwerpen gaan maken en ontstond mijn eigen beeldtaal.
De technische vaardigheden die ik door al
mijn opleidingen heb geleerd, zet ik nog
steeds in, maar nu is het heerlijk dat ik los
kan laten en de techniek kan inzetten voor
de verbeelding.
3. Heb je een voorkeur voor een bepaald
onderwerp?
Ik geef het liefst uiting aan onderwerpen
die binnenkomen, die mij diep raken. Het
is vaak moeilijk om bij de diepe laag van

mijn emotie of gevoel te komen. Die zoektocht levert vaak frustraties op, maar
soms ook werkstukken die mij helpen om
mijzelf staande te houden bij alles wat op
mij afkomt.
4. Wat zijn je inspiratiebronnen?
Mijn geloof, de schepping, de wereld om
mij heen, het nieuws. Ik kom er steeds
weer achter, dat het thema ‘kracht in
kwetsbaarheid’, vaak centraal staat bij
mijn werk.
5. Wat betekent kunst voor je?
Kunst maken en beleven, is de ontdekkingstocht voor mijn ziel. Dit staat ook op
mijn visitekaartje en zo voelt het voor
mij.
6. Wat wil je met je kunst bij je publiek
teweegbrengen?
Dat mensen van hoofd naar hart gaan en
geraakt zullen worden, dat er vragen gesteld worden, dat het niet zozeer gaat om
het hoe, maar om het waarom.
7. Wat verwacht je van Kunst Kijken Volendam?
Een inspirerende plek waar ik mensen
kan bemoedigen en inspireren en waar ik
zelf geïnspireerd en bemoedigd zal worden.

Voor alle mensen met kanker. Jezelf heerlijk laten verwennen
met massages en beautybehandelingen. U krijgt een heerlijke
lunch en kunt deelnemen aan een meditatie-les. Ontvangst: 9.30
uur.
Kosten: 25 euro (inclusief 2 behandelingen en 1 meditatie-les)
17 Oktober: Thema-avond Re-integratie
Casemanager re-integratie Manuela Hoogstraaten bespreekt
alle thema's waar je tegenaan kan lopen bij het re-integreren
naar werk. Ontvangst: 19.00 uur. Toegang is gratis

27 Oktober: Personal Journey

Maak in een ochtend je “persoonlijke” reis onder begeleiding
van 2 coaches van het bedrijf Beter na borstkanker. Je onderzoekt jouw pijn, verlangens en wensen. De tool is een beproefde
methode om het gesprek aan te gaan met jezelf, je partner, je
dierbaren en je collega’s. Uiteindelijk zal het je lukken om de
draad weer op te pakken en borstkanker een plek te geven. Ontvangst: 9.00 uur (tot 12.00 uur). Kosten: 20 euro.

En ook dit jaar heeft een aantal kunstenaars, met een grote variatie in leeftijd,
bekendheid, woon-/werkgebied en kunstvorm, er van harte aan meegewerkt om
ons een inkijkje te geven in hun kunstzinnige leven.
1. Wie ben je en wat moeten de mensen
beslist van je weten?
Mijn naam is Gerlina Pols en ik ben geboren en getogen in het mooie dorpje Zalk,
gelegen aan de IJssel. Ik ben al meer dan
30 jaar samen met de liefde van mijn leven en we zijn gezegend met 3 toffe zoons
en 3 fijne schoondochters, vrienden en
lieve familie.
Mijn geloof is heel belangrijk voor mij,
dat maakt hoe ik naar de mensen, naar de
wereld kijk, met liefde en compassie. Ik
ben iemand die vrijheid en ruimte nodig Een van de kunstwerken van Gerlina Pols.

geroosterde gamba’s en coquilles
met saffraan dressing en kruidensalade
pappardelle
in romige paddestoelensaus
bread & butterpudding
met boerenjongens-ijs

De behandeling is achter de rug en volgens de arts ziet alles er
goed uit, maar u blijft zich moe voelen. Deze avond krijgt u adviezen van psychologen Ank Harms en Elly Blondeau waarmee
u vermoeidheid het hoofd kunt bieden of in de hand kunt houden.
Ontvangst: 19.00 uur
Toegang is gratis.

€ 25,50

8 November: Thema-avond Menopauze

Michelle van Iersel is overgangs-consulente en zal op deze avond
uitleg geven over wat de overgang precies is en welke omstandigheden invloed hebben op je fysieke en psychische gesteldheid. En belangrijker, wat je er zelf aan kan doen om je beter te
voelen. Ontvangst: 19.00 uur. Toegang is gratis
Geef je op voor deze activiteiten via info@stichtinghuisaanhetwater.nl of tel. 0299-742790.

De gemeente heeft vanaf dit jaar de begroting niet meer
op papier maar sinds vandaag digitaal. De begroting is
te vinden op https://edam-volendam.begroting-2019.
nl/ Wij hebben een aantal zaken eruit gelicht die u als
burger direct raken. We nemen hier niet de cijfers mee
maar alleen hetgeen het college wil bereiken.
Openbare orde & Veiligheid met als portefeuillehouder:
Lieke Sievers

Gerlina Pols

Elke dag open voor lunch
vanaf 12.00 uur

31 Oktober: Thema-avond vermoeidheid

College wil prettige woon
en leefomgeving in dorpen
en wijken verbeteren

Beeldend kunstenares Gerlina Pols.

ITALIAANSE SPECIALITEITEN

In het coalitieakkoord van Lijst Kras, Zeevangs Belang, CDA en
VVD staat hierover te lezen: ,,Veiligheid vormt de basis voor een
leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar
waar sprake is van ernstige overlast, is een stevige integrale
aanpak nodig vanuit de gemeente. In dit verband krijgen de problematiek op het Zuideinde (tussen de Haven en het Marinapark)
en in de omgeving van basisschool De Piramide prioriteit. Hierbij wordt ingezet op de combinatie van preventie en repressie.
Zichtbaarheid en de feedback op meldingen zijn daarbij belangrijke elementen bij zowel de preventie als de subjectieve veiligheidsbeleving. Naast investeren in de relatie met de buurt en
inzet van drugshonden wordt onder meer gedacht aan mobiel
cameratoezicht als instrument.”

Gevangenpoortsteeg 1 - 3
1135 AD Edam
0299 - 37 19 71
info@lagalera.nl | www.lagalera.nl

Op zoek naar de beste kraamzorg
voor jou en je kindje?
- Persoonlijke kraamzorg afgestemd op jullie wensen
- 1 kraamverzorgende voor de gehele kraamweek
- Vooraf kennismaking
- Zorgzaam voor het hele gezin
- Opstart bij thuiskomst uit het ziekenhuis altijd mogelijk
Maak snel een afspraak!

Wat wil het college bereiken?
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• Gebiedsgerichte participatie. Het college beschikt vanaf 2019
over een breed gedragen gebied gebonden en meerjarig actieprogramma voor het veiligheidsdomein dat tot stand is gekomen voor en door de inwoners van onze wijken, buurten en
dorpen. Op basis van een positieve houding wordt er gefocust
op de toekomstbeelden van onze inwoners, welke gevangen
zijn in het AIV ten einde een heldere koers en gebied gebonden prioritering te verwoorden voor de lange termijn.
• Prettige woon- en leefomgeving in dorpen en wijken. Het doel
van de inzet van boa’s is een verdere verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, zowel feitelijk als in de veiligheidsbeleving. De welzijnsbeleving in de eigen woon- en leefomgeving is groter naarmate sociaal-hinderlijk gedrag minder kans
krijgt. Zichtbaar toezicht voedt bij veel mensen het besef dat
een goede leefbaarheid ertoe doet. Met de handhaving als stok
achter de deur groeien de veerkracht en het vertrouwen van
bewoners, omdat men zich gesteund weet bij de zorg voor het
sociale klimaat in de woonomgeving.
Ook de stelselmatige aanpak van ondermijning, radicalisering,
extremisme en regionale veiligheidsthema’s hebben een doorwerking naar de veiligheid in onze samenleving. Zo wordt voorzien in casusgerichte ondersteunende maatregelen voor kwetsbare burgers. Wanneer inwoners met politie en justitie in
aanraking komen is er veelal sprake van een complexe situatie
en is afstemming tussen verschillende ketenpartners essentieel
voor het creëren van veilige leefsituaties.
Inwoners van de gemeente kunnen bij situaties van woonoverlast in 2019 gebruikmaken van de mogelijkheid van buurtbemiddeling om buurtproblemen onder regie van onafhankelijke bemiddelaars samen op te lossen.
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Word paddenstoelenexpert!!!

Ga mee met IVN Waterland op ontdekkingsreis in de geheimzinnige wereld
van de paddenstoelen en word paddenstoelexpert. In het Purmerbos gaan we
speuren naar paddenstoelen en stellen
ons vragen als waarom paddenstoelen
ineens in de herfst massaal de grond uitschieten en waarom ze ook ineens weer
zijn verdwenen.
We laten ons verrassen door de herfstgeluiden en herfstkleuren die dit kleine,
maar gevarieerde bos te bieden heeft. Tot
slot gaan we met z’n allen een herfstschilderijtje maken en wacht er een verrassing. Kom samen met je ouders, grootouders en vriendjes naar het Purmerbos en
beleef de herfst.
Datum: zondag 21 oktober 2018

Tijd:
verzamelen
om 11.00 uur in het
Purmerbos bij parkeerterrein De Populier aan de Westerweg,
t.h.v.
huisnummer 27.
De speurtocht duurt
ongeveer 1,5 uur en
is gratis. Trek waterdichte hoge wandelschoenen of regenlaarzen
met
dikke sokken aan
i.v.m. de vochtige
bodem. Warme kleding is ook aan te
raden.
Geschikt
vanaf
6
jaar.
Meer informatie en
aanmelden:
Petra
Fonck, telefoon 0648780438 (voorkeur
via een app) e-mail
p-fonck@outlook.
com






      

Reigerstraat 35 1131 LZ Volendam Tel 06-22771335
info@kidzkraamzorg.nl www.kidzkraamzorg.nl

