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
-

Galerie Noordwijk open 8 & 9 juni
Olmenhorst
Toeristenmarkt vanaf 25 juni
Wist u dat!

Paspartoe Galerie in Noordwijk ook
open op zaterdag 8 en zondag 9 juni.
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Tijdens “markt onder de linde 2013” in de oude
dorpskern te Noordwijk zal ook Paspartoe haar deuren openen. Gelijk met de diverse
tuinen, ateliers in Noordwijk binnen heeft Paspartoe diverse kunstwerken te bezichtigen.
Je ben van harte welkom om dan de “Indianen, tekens en kleuren” expositie te
bewonderen die speciaal wordt gehouden samen met Willem van Vugt en Kunstenaars
van Paspartoe, waar o.a. schilderijen van Andries de Graaf,
Monique Turk en Mitchel vd Berg te
bewonderen zijn.
Ook is er keramiek uit het Paspartoe atelier
en nog veel meer.
Willem van Vugt is bekend van de mooie
beelden en totempalen die hij van hout
maakt en de actieve rol die hij heeft in
diverse kunstprojecten in Noordwijk.
Er is geen officiële opening, maar je bent natuurlijk welkom in het
weekend 8 en 9 juni van 11.00- 17.00u en tot eind augustus blijft deze
expositie te bewonderen van maandag t/m vrijdag van 10- 15.30u bij
Paspartoe in de Galerie.
Albertus van Velsenstraat 2,
2201 LW Noordwijk(binnen)

De voorjaarsfair op Olmenhorst
Jammer dat het weer niet echt mee zat, maar op 1e
pinksterdag een mooie zonnige dag met veel
bezoekers.

Monique en Jenny waren op de regenachtige vrijdagavond
wel de vrolijkste verkoopsters van de dag!
De toeristenmarkt in Katwijk
Paspartoe Katwijk begint van af 23 juniweer met een reeks
zomermarkten die9 weken lang wordt gehouden in de
winkelstraten van Katwijk aan zee.
Elke keer weer met verrassende aanbiedingen!

Wist u dat;
- Paspartoe de actie “Samenloop voor hoop” en daarmee het KWF
ondersteund met een verkoop kraam! Die duurt 24 uur op het terrein
van SJC in Noordwijk op 21 en 22 juni.
- Paspartoe actief aanwezig is bij de Kippenloop, de wandelmarathon
voor Kika in Katwijk.
- Paspartoe, in mei bezoek heeft gehad van Joe Ema, de zorgcoördinator
van een project voor mensen met een beperking in Ghana. Afgelopen
week kwamen ook 2 begeleiders daarvan, Patricia en Diana. Met een
hele ervaring rijker bij de oa de Zeester,”Droomdal” en spullen uit de
speel-o-theek is Joe Ema weer naar het project PCC-Hand in hand, in
Nokranza teruggekeerd. Paul is hun allen in februari al voorgegaan
voor iedereen een mooie ervaring!
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Meer info;www.operationhandinhand.nl
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