Paspartoe, Ateliers,, Winkel, Kunstuitleen & Galerie
Noordwijk.

’s Heeren Loo 125 jaar.
Dit bijzondere feit gaan we met

’s Heeren Loo
oo DOET Samen
vieren!
U kunt daar op dinsdag 12 April aan
meedoen!

Dit is dan ook een uitnodiging van Paspartoe Noordwijk
om samen met kunstenaars / cliënten, medewerkers,
familie, verwanten,, buren en iedereen die zich op wat
voor manier betrokken
rokken voelt bij ’s Heeren Loo en/of
Paspartoe een workshop te volgen in een van onze
ateliers.
Beleef eens hoe het is om met onze kunstenaars en
creatieve cliënten samen te werken.
Wij willen u graag gastvrij ontvangen op
o 12 april ’s morgens van 10-12.00u
12.00u of
’s middags van 13.30u- 15.30u., in een atelier naar keuze!
Wilt u zich daar voor opgeven laat dit dan zsm aan ons weten, want vol=vol
vol=vol!
Stuur een mail naar greetje.knetsch@sheerenloo.nl
Of bel 0611916852
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Paspartoe, Ateliers,
Ateliers Winkel, Kunstuitleen & Galerie

Het thema van deze workshops zijn

“Dit
it is wat wij bedoelen!”
Schildersatelier;
Beleef hoe het is om kunst te maken!
Bedenk zelf wat ”de bedoeling”
bedoeling voor u betekent en geef dat weer op
een doek. Samen zorgen we voor een mooi schilderij!
Max 6 personen per dagdeel
Creatief atelier;
CreatiefVilten is een kunst apart! Wil je dat eens leren en ervaren
samen met de creatieve cliënten, dan kan dat op deze
speciale dag.
Max 6 personen per dag deel

Keramiekatelier;
Samen werken, met je handen in de klei! Een bijzondere unieke
ervaring op deze kunst groep.
Maximaal 6 personen per dagdeel

Senioren groep;
groep
Zingen en muziek
uziek maken dat vinden ze heerlijk op deze groep!
Neem ook je eigen muziekinstrument mee als dat mogelijk
mogelijk is.
Kan je zingen, zing dan met ons mee!
Max 10 personen per dagdeel.
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Onze
nze buitenlocatie “Hebbes”;
“Hebbes”
In het Zorgcentrum Jeroen in Noordwijk bent u van harte welkom en
kunt u zich inschrijven voor het maken van een heel lief zacht
knuffelpopje. Hoe leuk is dat! (5 min. lopen van Paspartoe)
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Paspartoe, Ateliers,
Ateliers Winkel, Kunstuitleen & Galerie

OF
Geniet een moment tussen de Paspartoe kunst in de galerie
alerie en
de winkel.
Kom gezellig langs voor een kopje koffie of thee en een praatje met
een kunstenaar van Paspartoe. Dat kan natuurlijk ook!
U BENT IN IEDER GEVAL VAN HARTE WELKOM!

Contact persoon & Commercieel medewerker
Greetje Knetsch
0611916852
paspartoe.bedrijfsgeschenken@sheerenloo.nl

Volg ons dagelijks op;
Facebook;

Paspartoe, Ateliers & Galerie, Noordwijk
Paspartoe, Ateliers & Winkel,
Winkel Katwijk

Twitter ;

@PaspartoeS
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Bezoekadres;
Paspartoe, Ateliers & Galerie, Kunstuitleen
K
en
Winkel
(keramiek, schilderen, cadeau en senioren)
Albertus van Velsenstraat 2
2201 JW Noordwijk
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