Voor cliënten, familie, verwanten, medewerkers, klanten en andere belangstellenden van Paspartoe,
Regio Zuid Holland Noord.
Volg en “Like” ons nu ook op facebook ;
Paspartoe Ateliers & Galerie, Noordwijk
Paspartoe Ateliers & Winkel, Katwijk

In deze nieuwsbrief;
-

MVO People award gekregen in Rotterdam
23 nov. Paspartoe Galerie Noordwijk
Wintermarkt & Expositie opening
Paspartoe Kunstenaars en hun begeleiders naar
workshop bij Art4U in Amsterdam.
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Eind oktober nam Ruud van Duijn namens
Paspartoe een gevelbordje MVO people
erkenning in ontvangst!
Tijdens de opening van een nieuw pand “de Slinger” in
Rotterdam kregen wij een erkenning toegewezen van de
MVO.
Volgens hen voldoen wij aan de voorwaarden die deze
erkenning toewijst.
Wij zijn daar
bijzonder blij mee,
Ruud heeft dit dan
ook helemaal als een
goede ambassadeur voor Paspartoe in ontvangst genomen van
de Wethouder in Rotterdam.
Deze organisatie is een nu ook een nieuwe huurder van onze
schilderijen.
Een week later hebben zij een kunstveiling gehouden voor
ondernemers uit
Rotterdam. Een mooi
bedrag voor Paspartoe
was het resultaat!

Uitnodiging
WINTERMARKT & OPENING
van de expositie

“Blik op Noordwijk”

Kunstenaars van Paspartoe en de fotoclub “X65 Noordwijk” laten samen een
bijzondere expositie zien!

De opening is om 13.00u. door de Wethouder van
Noordwijk, de Hr Gerben van Duin en namens
Paspartoe Ruud van Duijn.
Van 12.00u. tot 16.00u. is er gelegenheid om binnen
te lopen en te genieten van de expositie
en muziek.
In de winkel en galerie zijn de
bijzondere producten van de
kunstenaars te koop.

Er wordt gezorgd voor een gratis heerlijk warm winter
drankje.
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Afgelopen dinsdag 19 november zijn de 20 kunstenaars en de begeleiders van
Paspartoe Noordwijk en Hillegom naar een inspirerende workshop geweest bij
Art4U in Amsterdam.
Het was een bijzondere dag voor iedereen!
Rondkijken bij een grote kunstuitleen, echte schilderijen van je favoriete
kunstenaar tegenkomen, beeldend werk wat inspireerd, zelf een workshop
mogen doen en iets maken wat niets hoeft voor te stellen!
Peter Maasdam(eigenaar Amsterdam Art Center) verzorgde de rondleiding en de
workshop. Hij stond verbaasd wat onze kunstenaars allemaal doen en maken.
Wie weet komt er een nog mooie samenwerking met Paspartoe in de toekomst!
Meer foto’s zijn te bekijken op onze facebook, Paspartoe Ateliers & Galerie,
Noordwijk.
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