
Beste 'partner',

We organiseren een leerzame wandeling, het kan weer! U kunt zich aanmelden via 

https://wijcomm.nl/wind-in-de-zeilen/. Of natuurlijk komen 'aanwaaien' bij Gerard & het echt prachtige 

gebouw van FluXus 17 juni om 3 uur, WESTZIJDE 168 in Zaanstad. Fantastisch wanneer u even 

meeloopt & doet! Het motto voor de eerste zomerwandeling van Wind in de Zeilen is 'DICHTERBIJ', 

met als specifiek thema 'De onderschatte kracht van cultuur bij de armoede- aanpak!', in nauwe 

samenwerking met FluXus!

Twee uurtjes

We drinken eerst even wat, met daarbij een korte presentatie over 'de aanpak & dromen' van FluXus. 

En gaan dan kort op pad, in twee - of drietallen, met deze wandelgids in de hand. En met de telefoon 

erbij om steeds even de antwoorden in te spreken. We maken 'gericht plannetje' op basis van de 

uitkomsten, dus het loont echt om mee te doen! Om vijf uur is het alweer afgelopen, kort & maar 

krachtig!

Meer over Gerard en zijn werk: vimeo.com/511159600

DE (ONDERSCHATTE) KRACHT VAN CULTUUR BIJ DE ARMOEDE-AANPAK 

De wandelgids. Kies even de vragen uit die u bevallen...

1 ZELFVERTROUWEN & CULTUUR
Cultuur maakt mensen sterker, van jong tot oud?! Wat is uw ervaring?

2 DANSEN OF 'SPOKEN WORD'?
Uw advies graag; loont het om 'ons culturele aanbod' aan te passen & aan te scherpen? 

3 NIEUW: DE ZAANSE PAS!
De 'pas' geeft toegang tot nieuwe werelden. 

Welke culturele activiteit verdient 'met stip' opname in deze gloednieuwe Zaanse Pas

4 OPEN DAGEN & FluXus BY NIGHT?
Hoe bereiken we meer mensen voor cultuur, van de kids tot ouder? 

Wat kunnen we wellicht 'anders organiseren'?! 

5 ZAANSE UITMARKT?
Een ZAANSE UITMARKT voor het sociaal domein? 

Hoe geven we verbinding tussen cultuur & armoede-aanpak nog meer gezicht?

6 DE BOEKENCLUB
Een beroemde Engelse profvoetballer zette een boekenclub op voor jongeren! Een kwestie van groot & een 

tikje anders denken. Wat kunnen WIJ in die geest bedenken?

7 WERK ZOEKEN
De organisatie PETJE AF laat jongeren zien dat zij ook werk kunnen vinden in de culturele sector. 

Hoe maken we in Zaanstad de wereld groter voor onze jongeren?

8 WORKSHOPS & SCHOLEN
Culturele workshops op scholen! Wat zou u graag willen organiseren & aanbieden?! In welke wijken?!

Verder wandelen & leren?
De smaak te pakken? Doe mee aan de andere wandelingen van WIND IN DE ZEILEN, er zijn er 4. 

Bekijk ’de programmafolder’ op https://wijcomm.nl/wind-in-de-zeilen/

NIEUWSGIERIG?
WANDEL MEE!

Gerard Lommerse van FluXus staat al klaar,

om met u naar buiten te gaan!
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