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    Zomervakantie 
     De vakantiestop in het atelier is van  
     24 juli tot en met 19 augustus 2017 
 
 
 
 

 
 
Expositie 
Tot 11 augustus is er in het gemeentehuis van Hellevoetsluis een expositie te zien van 
kunstwerken van drie van onze medewerkers/vrijwilligers.  
 

 
              Lianne Sleyt                             Sebastian van Houwelingen                Wesley van Konijnenburg 
 
Kijk voor meer informatie op de website. 
 

 
Kunstzeilen korenmolen `De Hoop` 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 15 jaar zijn de `kunstzeilen` van korenmolen`De Hoop` weer terug in het atelier voor een 
opknapbeurt om op de opening van de Vpr Molendag weer te stralen in de wieken. 
Voor meer info: http://www.molendag.info/ 
  

 
 



 
 

 
 
   Fietstunnel A.I. laan 
   In 2003 hebben wij in samenwerking met onder         . 
   andere 400 kinderen van de basisscholen 
   `De Wateringe`en het `Schrijverke` uit Hellevoetsluis 
   de fietstunnel onder de Amnesty Internationallaan een    
   ware metamorfose laten ondergaan. De meer dan 200   
   m² aan tunnelwanden werden opgefleurd met talloze   
   (sprookjes) figuren ontworpen en aangebracht 
   door de kinderen zelf 
   Na bijna 15 jaar zal de tunnel begin september een       
   grote opknapbeurt krijgen.  

 
Het is de bedoeling dat de kinderen van `toen` samen met de deelnemers van ons atelier dit 
gaan realiseren. Er zijn inmiddels diverse oproepen gedaan om de `oud-leerlingen` van 2003 te 
benaderen. Kennen jullie iemand die als kind aan de tunnel heeft meegewerkt breng  
hem/haar dan op de hoogte van dit leuke project. 
Voor meer informatie:  http://www.dogmagroup.nl/sub/fietstunnel-2017/ 
 
                                                                         
Kinderkunstklas   
Een toenemend aantal ouders zijn zich er van bewust dat 
creatieve ontwikkeling essentieel is voor een kind. 
Wij zijn dan ook verheugd dat steeds meer kinderen hun 
weg naar ons atelier weten te vinden. Omdat wij graag elk 
kind zoveel mogelijk aandacht willen geven starten wij na 
de zomerstop een tweede kinderkunstklasgroep.  
Deze zal zijn op zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Nieuwe aanmeldingen zullen automatisch in deze groep 
worden ingedeeld. 
Als een kind op de woensdagmiddaggroep zit en graag 
naar de zaterdaggroep wil dan dit graag even doorgeven voor 31 juli. 
http://www.dogmagroup.nl/contact/ 
 
 

Schoolkunstworkshops 
Spannende , leuke,  creatieve `doe` lessen voor in de klas. 
Voor het basis-en speciaal onderwijs hebben wij een aantal 
brede evenwichtige creatieve maar vooral leuke lessen 
ontwikkeld voor zowel de onder - als bovenbouw. 
Deze lessen kunnen  in een totaal pakket maar ook als `losse` 
les worden gegeven. 
Op een speelse en leerzame wijze kan er bijvoorbeeld een 
bekende/beroemde kunstenaar uitgelicht worden waar dan 

van alles over verteld wordt of een bepaalde kunststroming uitgelegd worden, of hoe kunst 
ontstaat, of een decor voor bijvoorbeeld de schoolmusical maken samen met de kinderen. 
Voor meer informatie:  http://www.dogmagroup.nl/school-kunsteducatie/ 
 
 
BIJDRAGEN 
Hoewel de kosten blijven stijgen zal de maandbijdrage NIET worden 
aangepast. Als stichting met een ideëel karakter willen wij graag dat iedereen 
mee kan 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.  
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`. 
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Namens alle medewerkers en vrijwilligers wensen we iedereen een hele fijne ontspannen en 
zonnige vakantie toe. 

 
 


