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AGENDA

VACATURES:

21-05-2012: PLUSZORG en De Kunst van Kringloop tekenden een contract dat zij ‘werken onder
begeleiding “ gaan aanbieden voor mensen met
een beperking.

welke PHOTOSHOP hobbyist vindt
het heerlijk om foto’s te bewerken
in onze huisstijl? Neem graag contact op.

vrijdagavond 1 juni 2012: 19.30u-20.30u open
huis ‘werken onder begeleidng’ voor mensen die
interesse hebben kunnen vanavond een kijkje
komen nemen en vragen stellen.

Voor overige vacatures,
zie: http://bit.ly/gwM3hF

zaterdagochtend 2 juni 2012: open huis
‘werken onder begeleidng’ 11.00u-12.00u voor
mensen die interesse hebben kunnen deze ochtend een kijkje komen nemen en vragen stellen.
5 juni Bruispunt 19.30u : met o.a. een verkenning “Scherven brengen geluk..maak van je hart
geen moordkuil”
Alweer bijna zomervakantie, we streven ernaar
volgend seizoen tijdens de vakanties voor winkel
en workshops gewoon open te zijn, maar nu zijn
we dicht tijdens de zomervakantie. 7-7 tm 19-8
2012.
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Quadrant en Factor G,
hebben BSO en techniekbegeleiders bij ons op
uitje en masterclass ‘gestuurd’, daarmee hebben
wij weer inkomsten.
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de sluitingen van blikjes: BLIKLIPJES
WASCO krijtjes
GEREEDSCHAPPEN als handboor
KNOOPJES en andere fournituren
Kapotte horloges
STROPDASSEN
Schone PUDDINGBAKJES
KAARSVET

06-29415729
tel: 0182-359578 /
loop.nl
www.dekunstvankring
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NIEUWS: BEGELEID WERKEN !!!
PLUSZORG gaat in het pand van stichting De Kunst van
Kringloop starten met het bieden van ‘werken onder
begeleiding’. Dit is fantastisch nieuws. Mensen met
een PGB kunnen binnenkort creatief hier aan de slag
in groepsverband onder begeleiding van twee professionle begeleiders van Pluszorg. Bij voldoende aanmeldingen starten de ochtenden met 5-maximaal 9 deelnemers.
Er is gelukkig al een divers aanbod van activiteiten
in Gouda en omstreken voor mensen met een ‘beperking’( liever noemen wij het een uitdaging)...maar
zoiets als het recycle atelier was er nog niet. Van
sorteer- en demonteerwerk tot eenvoudige technische
handelingen, er is geen kunst aan. We maken trendy
dingen met elkaar,deze artikelen zijn aan te schaffen
zijn in de winkel of als relatiegeschenk.
De organisaties van Pluszorg en stichting De Kunst van
Kringloop werken beiden zonder winstoogmerk en hebben de gemeenschappelijke visie dat het voor iedereen
fijn is om iets te doen waar je goed in bent én iedereen
is wel ergens goed in. Daarom de slogan:
“in het recycle atelier telt iedereen mee.” Dat mensen
met een beperking nu ook als recycle kunstenaar binnenkort hier bezig zijn, is fantastisch.

BEDANKT
Manon Blanken, nog even en ze zwaait af
bij het Wellant College, dan zullen we haar
als stagiair ook moeten missen.
Brede School Gouda, bedankt voor een fijn
seizoen samenwerken; volgend jaar weer
wat ons betreft.

Kringloopwinkel EMMAUS en Kringloop
Gouda: zij helpen met kaarsvet inzamelen en daarnaast beschadigd serviesgoed
voor een later te starten project met de
tot de verbeeldingsprekende naam “scherven brengen geluk, maak van je hart geen
moordkuil”.
Alle inzamelaars en VRIJWILLIGERS opnieuw
bedankt: jullie zijn onmisbaar, we werken
duurSaam.
Vorige nieuwsbrief deden we een oproep
voor een handige timmerman/vrouw die ons
hielp met een kast: dat is gelukt!:
Bedankt DUMP ,de ‘Boode boys’ en Sjef van
Berkel.

Kent u toevallig nog iemand met een PGB die wellicht
nog een creatieve activiteit zoekt? Een linkje met meer
informatie: http://bit.ly/JiD9cU . Geïnteresseerden
die wellicht willen aanmelden zijn welkom op 1 juni
(19.30u-20.30u) en 2 juni (11.00-12.00u) tijdens het
open huis hierover.
Stukje in de krant leuk,
klik op de foto om alles te lezen
http://bit.ly/JeUE9i

Met onze kraam bij Strips
op de Markt: Jan Kruis- de
tekenaar van JanJans&de
kinderen heeft speciaal
voor ons een mooie kaart
getekend als dank voor de
strips&chips armband.

06-29415729
tel: 0182-359578 /
loop.nl
www.dekunstvankring

