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ln deze rubrièk vertelt eèn bekende regiogenoot aan Marlies van der Neut wat hij of zii het liefste doet in het weèkend.
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,,Op vrijdag ben ik meestal op de
markt te vinden. lk haal bio-groenten,

verse soep en buitenplanten. Ook
spreek ik vaak aÍ met een vriendin oÍ
mijn zus.'s [,'!iddaqs qeef jk tekentherapie aan een 7-iarig jongetje. Aan de
hand van de probleemstelling geef ik
het kind een opdracht. Het verschil
tussen gesloten en open kinderen is
hierbij erg goed te merken."
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,,lk vind het leuk om in het weekend naar de film te qaan Als ik
ga, qa ik altijd naar The Movies
omdat ik dat een Íijne bioscoop
vind. Er hangt een gemoedelijke
sfeèr en ik houd niet van dal

grootschalige. [ilijn voorkeur
gaat uit naar psychologische
f ilms, van die'Íilmhuis-films'
vind
ik altijd erg mooi. De laatste film
die ik heb gezien is Llon over
een lndiase jongen Saroo Brierley, die maakte veel indruk."
Siane gaat in het weekènd ook
weleens naar manlrazingen.
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Tekentherapie kan kinderen ook helpen bi.itiidens een rouwproces.
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Kent u als kunstenares en eigenaaes van Kleurpunt Ze
schildert onder andere landschappen stadsgezichten,
maar ook abstract. Daarnaast
geeft ze kindercursussen en
tekentherapie in haar atelier
aan het Grotekerksplein en
leert ze volwassenen mandala's tekenen. Ook geeÍt ze
schilderles aan autistische
kinderen van Via Lumina.
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'Ik ga altiid naaÍ
plekies waarvan
m'Ít hart sneller
gaat kloppen'

Geboortedatum 1 4-1-1954.
Woont:n Dordrecht.
Het mooiste aan het bezig
zijn met kunst ls dat ze alles
kan combineren.,.lk kan op
deze manier zowel Íesgeven
aan kinderen als eigen werk
maken. Als ik schilder ga ik altijd naar plekjes waaruan m n
hart sneller gaat kloppen "
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,,Als het lekker weer is, doe ik graag een wijntje
met vrienden of met mijn zus bij restaurant Jongepier bij het GroothooÍd. ln het zonnetie aan
het water drink ik dan graag een glaasje wit. k
vind het een heerlijke plek.
Ook kom ik er vaak om te schilderen omdat het
uitzicht me nooit verveelt. Jn de zomer sta ik er
met KunslhooÍd, een jaarlijks kunstevenemenl.
De voorloper daarvan was Place d Ary

werkplek Atelier Grotekerksplein' deel k
met een collega en is onderdeel van Kunstrondje Dordt. ledere eerste zondag van de
maand zijn we daarom geopend voor geïnteres.
seerden."
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Siane schildert het lieÍst landschappen. En in
al haar werk gebruikt ze veel kleur,
,,ledere twee weken geef ik op zondag
een kindercursus aan twee groepen:
kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar
en 7 tot 13 jaar. Bij de oudere groep
kun ie soms een speld horen vallen, zo
geconcentreerd zijn ze bezig. lk heb 39
jaar jn het onderuijs gezeten en nu heb
rk mln liefde voor lesgeven en kunst
gecombineerd. lk verbaas me er vaak
over hoe mooi de dingen zijn die de
kinderen maken. Zo knapl Er zitten kinderen tussen die al jaren komen en dan
bouw je een band met ze op.'

Morgen sluit Siane de laatste les van
het jaar met de kinderen aÍ in het
Dordrechts Museum.

