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WANDELEN MET GERARD
EEN TERUGBLIK
GENOEG MENSEN IN
ZAANSTAD DIE WAT
WILLEN DOEN!
We gaan de wijken in, niet
alleen op de Westzijde bij
Fluxus. Er zijn genoeg
mensen die wat willen
doen! Het maakt niet uit
wat het is, workshops en
meer. En FluXus staat
OOK klaar om dat te
doen!
En wie weet, moet er eens
voor deze groepen een
bijzondere Zaanse Uitmarkt
worden georganiseerd! Niet
alleen in het centrum, maar
juist in speciﬁeke wijken!
Voetballer worden? Je kunt
ook kunstenaar zijn!
NAAR DE MARKT
Dat is toch mooi, zo’n
speciale Zaanse Uitmarkt.
Het doet me denken aan de
Food Markt van
Wormerveer. Laten we eens
kijken hoe ze dat
bijvoorbeeld in de Bijlmer
doen, in een speciaal gebied
met een divers aanbod.
Suggesties 2
‘ONGEWONE’
CULTURELE PARTNERS
VINDEN
‘ZET MIJ IN’, het is meer
dan zomaar een kreet!
WANDELEN MET
GERARD, terugblik
Donderdag 14 juni, van 3
tot 5, vertrekpunt was bij
FluXus!
WARM!
Het was warm, bijna te
warm. Bij de eerste
‘leerwandeling’ van Wind
in de Zeilen! Met een kleine
maar mooie groep gingen
we al lopend vanaf FluXus
aan de slag met een aantal
wandel-vragen, die vooraf
waren toegestuurd! Bekijk
even: Wandelen met

Gerard, de wandelgids. Het
leverde een aantal
suggesties op!
Suggesties 1
CULTUREEL AANBOD
VERRUIMEN
‘Een succeservaring op het
podium doet echt
wonderen’
Dit is de tijd van dansen en
‘spoken word’. De tijd ook
om een Syrisch of Iraans
orkest op te zetten dat
oefent op bijvoorbeeld
zondag, met lekkere hapjes

erbij. De tijd voor
volksdansen, uit de hele
wereld, het kan zo simpel
zijn. Kunnen de
verschillende nationaliteiten
hun ‘ei’ kwijt, zit dit echt
genoeg in ons ‘aanbod’? Of
hebben we nu voldoende
podia, waarin die groepen
kunnen optreden? Een
succeservaring op het
podium doet echt
wonderen. Het goede
nieuws, de Zaanse Pas komt
eraan, dat biedt extra
kansen voor cultuur!

We hebben als groepsleden
zoveel connecties, neem
alleen het adressenbestand
van wethouder Songul. Die
dat graag uitleent! ‘ZET
MIJ IN’, zegt ze
uitdrukkelijk. Cultuur
brengen op plekken en bij
mensen, van zeer jong tot
oud, waar dit niet
vanzelfsprekend komt
betekent ook contact
zoeken met de voorzitters
van sportverenigingen, met
praktijkscholen en uiteraard
met de wijkteams. Met het
ontwikkelen van nieuwe en
verassende workshops,

denk aan bijvoorbeeld
componeren. Maar we
kunnen het ook hebben over
zoiets als beeldhouwen,
waarom niet! Gelukkig zijn
er al fantastische
voorbeelden, denk aan het
succes van Circus
Elleboog!
MENSEN DELEN!
Mijn gesprekspartner gaat
mij verbinden met een
heleboel mensen met wie
zijn contact heeft. Die in het
sociaal domein zitten. Maar
ook mensen die cultuur
kennen en willen. Dat gaan
we te pas en te onpas doen.
We gaan mensen delen,
namen delen!
Suggestie 3
AANVRAGEN
BUNDELEN
Is het tijd voor een
bundeling, a la de Zaanse
Experience?
We horen van scholen die
projecten sturen, prachtige
initiatieven van mensen als
Hans Spekman, projecten
van FluXus. Wie weet het
van elkaar? Wie heeft het
overzicht? Wie kijkt en
werkt aan de synergie? Is
het tijd voor een bundeling,
a la de Zaanse Experience?
MEER INFO & MELD JE
EVEN AAN!
Meer weten over Gerard en
zijn werk, bekijk:
https://vimeo.com/511159600

Wind in de Zeilen is een
lerend netwerk i.o. voor de
aanpak van armoede in
Zaanstad. Meld je even in
ons platform voor meer
informatie (zoals een
nieuwsbrief).

