Voor cliënten, familie, verwanten, medewerkers, klanten en andere belangstellenden van Paspartoe,
Regio Zuid Holland Noord.
Volg ons nu ook op facebook en twitter voor nog meer actueel nieuws!

In deze nieuwsbrief
-

Paspartoe Verkoopsters geslaagd in Katwijk
Chantal vd Linden, internationaal!
Wist u dat!
Agenda

Verkoopsters geslaagd in Katwijk
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Onder veel belangstelling van trotse ouders, begeleiders en collega’s werden er in de winkel van
Katwijk 4 diploma’s, bloemen en cadeaus overhandigd, op maandagmiddag 15 juli.
De “Verkoop Sterren”, Angela, Fleur, Hanna en Trijnie zijn al een paar jaar actief in de winkel,
maar kunnen nu de klant nog beter helpen.
Zij hebben met succes hun training voor verkoopster in de Paspartoe
winkel van Katwijk afgerond.
Een half jaar hebben zij geoefend en geleerd hoe je de klanten het
beste zo zelfstandig mogelijk kan helpen, maar ook hoe je allerlei
klussen en handelingen die daar bij horen kan doen.
De training is in samenwerking gedaan met de Academie voor
zelfstandigheid in Leiden.

Een trotse teammanager Lizette
proost de geslaagde Hanna.

Schilderij van Chantal internationaal!
De Stichting Culturele Raad Willemstad is partner in
het international project Art for All. In dit tweejarig
project wordt samengewerkt met organisaties uit Frankrijk, Italie, Oostenrijk en
Estland. Het doel van het project is onder andere om de mogelijkheden voor
kunstbeoefening en educatie op het gebied van kunst beter toegankelijk te
maken voor mensen met een handicap. Binnen het project worden een groot
aantal activiteiten uitgevoerd.
Een aantal Paspartoe Kunstenaars waren hiervoor ingeschreven en het resultaat
is, dat Chantal van den Linden, 1 van de 2 kunstenaars is, die voor Nederland
is uitgekozen om daar aan mee te doen. Chantal werkt op het Paspartoe
Schilderatelier in Noordwijk.
Het thema was “portret of zelfportret” en het schilderij wat is uitgekozen door de
jury heet “het Koppel”.
Meer informatie is ook te vinden op de website van de Culturele raad van Willemstad.

Wist u dat;
-

De Toeristenmarkt in Katwijk nog 6 weken te gaan
heeft! Paspartoe Katwijk daar elke week een kraam
heeft met leuke speciale aanbiedingen!

-

Kringloopwinkel “Hebbes”
(voorheen ook Paspartoe, winkel & ateliers)
Kerkstraat 49, Noordwijkerhout
per 7 juli definitief gesloten is!

-

De naam “Hebbes” nu gebruikt wordt voor de kraampje binnen de Wilbert, een
zorgcentrum in Katwijk. Zij verkopen er zelfgemaakte producten en wat levensmiddelen.

Paspartoe Agenda
De Expositie Indianen, tekens en kleuren in Paspartoe Galerie, Noordwijk, nog tot 30
augustus te bezoeken is.
Paspartoe organiseert een Kunstveiling tijdens de feestweek in september van PUUR, op de
locatie Willem vd Bergh
Burendag op 28 september
September – oktober, expositie van schilderijen en Keramiek in Willemstad.
27 oktober prijsuitreiking en einde expo in Willemstad.
25-26-27 oktober Kunst-Fair beurs in Kennemer sportcenter, Haarlem
Vanaf 15 oktober, in de Paspartoe Galerie de expositie, “Met het oog op Noordwijk” valt te
bewonderen. De fotoclub van Noordwijk exposeert dan samen met de kunstenaars van
Paspartoe in Noordwijk.
(meer info over dit alles volgt in de nieuwsbrief van september)
-
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