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    Kerstmis en Jaarwisseling 
    In de kerstvakantie is het atelier op de volgende tijden gesloten 
     Maandag 21 december t/m donderdag 24 december in de   
     avonduren. 
     Je bent in deze week van harte welkom op de dag 
     Maandag 21 december van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
     Donderdag 22 december van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
     Maandag 28 december t/m zaterdag 2 januari 2021. 

      
 
 
Nieuwjaarsexpositie `Spetters`     
In 2021 is er natuurlijk weer de 
traditionele nieuwjaarsexpositie van de groep`Spetters`in het 
gemeentehuis van Hellevoetsluis.  
Het zal echter anders zjn dan andere jaren ivm de coronaregels 
In  
Hoe precies is op dit moment nog niet duidelijk. Op een later 
tijdstip ontvangen jullie hier nader bericht over. 
 
 
    

      Kinderkunstklas 
      We hebben nog een paar plaatsjes voor de kinderkunstklas. 
       Ben je tussen de 7 en 13 jaar, hou je veel van tekenen en  
      schilderen en zou je het leuk vinden om in een echt   
      kunstenaarsatelier nieuwe ideeën op te doen en  
      spelenderwijs wat les te krijgen om nog beter te leren  
      tekenen? Dan is de kinderkunstklas iets voor jou. 
      Dat `kunst` voor kinderen heel belangrijk is lees je op deze  
       link  

                                                             https://www.kunstfanaatjes.nl/artikelen/kunst-broodnodig-
kinderbrein/?fbclid=IwAR169TsKIDgHEjT2_CkBjJMP0F1pms5RLXnk7BE72jHgUluhovgfQjKgXVk 
 
 
BIJDRAGEN 
Hoewel de kosten blijven stijgen zal de maandbijdrage wederom 
volgend jaar NIET worden aangepast. Als stichting met een ideëel 
karakter willen wij graag dat iedereen mee kan blijven doen.  
Laag inkomen? Kijk voor meer informatie: 
http://www.dogmagroup.nl/informatie/ 
 
 
 
 



 
 
 

MATERIALEN 
Zolder of garage opruimen? Gooi het niet meteen weg! 
Oud gereedschap, verf, schroeven, spijkers, stof, oude lappen, 
blikken, potten, enz…    Geef het af in het atelier. Wij zijn er blij mee! 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIE  
Op de website kun je alle informatie vinden over het atelier. Er staan een groot aantal foto`s die 
een mooi beeld geven van oude en hedendaagse activiteiten. Als jezelf nog informatie hebt, 
interessante  tips of wellicht nog leuke foto`s deel ze dan met ons en anderen en stuur ze naar 
ons op. Heb je vragen of wil je ergens meer informatie over laat het ons weten. 
info@dogmagroup.nl  of http://www.dogmagroup.nl/contact/  
 
 
DEELNEMERSINFORMATIE 
Onder deze link, die je rechtsonderaan op de website kunt vinden, kun je direct informatie en 
mededelingen vinden speciaal over het atelier. Mededelingen zoals onverwachte absentie van 
de docent of bepaalde omstandigheden waardoor het atelier gesloten zou kunnen zijn kun je 
hier in `real time` vinden. Ook info en/of nieuwsbrieven staan hier vermeld. 
http://www.dogmagroup.nl/pages/sub/3/31337/DEELNEMERS_INFORMATIE.html 
 
 

 FACEBOOK 
 Onze facebook pagina`Dogma` staat boordevol foto`s, tips, informatie en leuke  
 berichtjes.  
 https://www.facebook.com/stichtingdogma/?ref=bookmarks 

 
 

INSTAGRAM     
Meer fotomateriaal op `stichting Dogma`. 
 
 

 
 
 
 

 
Bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers wensen u heel fijne feestdagen toe. 

 
 


