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Zomervakantie 
In de zomervakantie is het atelier van 25 juli tot en met 20 augustus    
beperkt open. 
 
Het atelier is dan geopend op:  
Maandag   10.00 uur tot 16.00 uur. 
Donderdag  10.00 uur tot 14.00 uur. 
Zaterdag       10.00 uur tot 12.00 uur. 
Iedereen is dan van harte welkom. 
 
 
                                                     
                                                    

                                                    Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 
                                                    Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en  
                                                    Maandag 6 juni (2e pinksterdag) is het atelier helaas gesloten. 
 
 
 
 

Kunstmarkt Kastanjerie 
We zijn weer uitgenodigd om deel te nemen aan de                             
leukste, drukste en gezelligste kunstmarkt van  
 Nederland, `De Kastanjerie` in Heenvliet. 
Zoals elk jaar is er in Heenvliet tijdens het  
Pinksterweekend de bekende paardenmarkt met de 
vele leuke activiteiten.  
Meer informatie hierover kun je  vinden op de website 
van paardenmarkt-heenvliet.nl 
 
 
                                                   Op zaterdag 4 juni is de kunstmarkt van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
                                                   Het atelier staat dan met een groot aantal kunstwerken met de           
                                                   gezelligste kraam die er natuurlijk is. 
                                                   Als je het leuk vindt om gezellig met mensen te kletsen en  
             wellicht een kunstwerk te verkopen kom ons dan helpen en  
                                                   meld je even aan. Graag voor 1 juni. (telefonisch, app, mail, atelier) 
                                                   Voor lunch en versnaperingen wordt gezorgd. 
 
In verband met het opbouwen bij de Kastanjerie is zaterdag 4 juni het atelier gesloten. 
Natuurlijk komen jullie allemaal gezellig langs op `De Kastanjerie` en `De Paardenmarkt`. 
                                                                  
 
 



 
 

Expositie volwassenen- en jeugdkunstgroep 
Van maandag 30 mei 2022 tot en met 7 juli 2022 is er in het gemeentehuis van Hellevoetsluis 
de expositie van kunstwerken gemaakt door de volwassenenkunstgroep en de 
jeugdkunstgroep.  
Op dit moment kunnen we nog geen datum aangeven van de officiële opening. 
 
Inleveren kunstwerken 
Zoals jullie inmiddels weten is de ruimte voor expositie  
op Voorne en Putten zeer beperkt. 
Zo ook in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. 
De totale oppervlakte van je kunstwerken mag daarom  
niet groter zijn dan 1 m². 
Voorbeeld:  
Is je doek 90 cm x 120 cm dan kun je 1 doek exposeren. 
Heb je een doek van 50 cm x 70 cm dan kun je  
er 2 exposeren en nog een kleine van bijvoorbeeld  
20 cm x 35 cm. 
Natuurlijk mag je ook gewoon 1 doek exposeren. 
 
 
Zorg voor een `draadje` aan de achterkant zodat de doeken meteen door ons kunnen worden 
opgehangen. 
Op de laatste pagina vind je hierover een uitleg. 
 
De kunstwerken die je wilt exposeren kunnen op woensdag 25 mei tussen 08.00 uur en 17.00 
uur en vrijdag 27 mei van 08.00 uur tot 12.00 uur worden ingeleverd bij het gemeentehuis 
van Hellevoetsluis. Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis. (vesting) 
Kunstwerken die nog in het atelier staan (omdat ze nog niet helemaal klaar zijn) en waar 
bekend van is dat deze tot de expositie behoren worden door ons gebracht. 
Mocht je nog vragen hebben dan horen wij dat graag van je. 
 

                                            
                                           Culturele uitstapjes 
                                                          Gedurende de coronaperiode konden wij helaas geen    
             `uitstapjes` organiseren zoals voorgaande jaren.  
                                                          Op dit moment zijn we druk bezig om enkele `utstapjes` te   
                                                          organiseren voor alle groepen. 
                                                          Gelet op het feit dat er bij sommige locaties en     
                                                          busondernemingen nog kleine beperkingen zijn en het erg  
          druk is zal dit na de zomervakantie worden. 
                                                           
     

 
Theater Revue 
Als alles mee zit hopen we in het najaar een `theater revue` te 
kunnen houden.  
Hiervoor zoeken wij nog enkele  `talentvolle` zangers, playbackers,  
acrobaten en musici. Kun je een leuke act, zingen of iets anders  
dat in een theater revue past (alleen of met anderen samen)  
en lijkt het je leuk om mee te doen neem dan voor 15 augustus 2022 contact met ons op voor 
meer informatie.   
 
 



 
 

Vragen en/of suggesties 
Indien je nog vragen, tips of suggesties hebt dan horen wij dat graag. 
 
 
Mede namens het bestuur en alle medewerkers wensen wij iedereen een hele fijne vakantie 
toe. 
 
Zoë (van Oosterhout) 
Johan (van konijnenburg) 
 
 

 
 
 
 

     Atelier / kunst werkplaats     
    Plataanlaan 4     Hellevoetsluis 

Correspondentieadres 
Plataanlaan 4   3224 TT  Hellevoetsluis 

Telefoonnummer 
06 19489827 
Emailadres 

info@dogmagroup.nl 
Website  

www.dogmagroup.nl 
Facebook 

Dogma 
IBAN 

NL69 RABO 010 12 96 592 
KvK nummer 

24367047 
Vecozo  
908597 

AGB 
981048 

 
Kijk voor meer informatie, foto`s, films en alle andere activiteiten op facebook, instagram en  website 
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