Cultuur

in Velsen

Liesbeth Bloeme (zanggroep Sparkle), Yvonne Brandenburg (jeugdmusicalgroep De Jonge Stem) en Marcel Woning (muziektheatergroep Plug In) zijn de initiatiefnemers van deze cultuurbijlage, op de plek waar in augustus
de Summer Park Sessions werden gehouden. Foto: Erik Baalbergen.

Het veelzijdige culturele aanbod van Velsen
Het culturele leven in de gemeente Velsen heeft veel te bieden. Tientallen amateurverenigingen en professionele organisaties bieden activiteiten aan voor een zeer breed publiek. Zang,
theater, muziek en beeldende vorming, het is er allemaal voor jong en oud. Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen en de meest creatieve versie van zichzelf ontdekken. In dit unieke
culturele magazine stellen veertig organisaties zich aan u voor. Ze geven samen een goede indruk van het veelzijdige cultuuraanbod binnen onze gemeentegrenzen.
September is traditioneel de maand waarin veel culturele organisaties het nieuwe seizoen ingaan. Door de coronamaatregelen
in de achter ons liggende periode geldt voor veel organisaties
dat ze een zware tijd hebben doorgemaakt. Uitvoeringen waren
lang niet mogelijk, repetities evenmin. Verenigingen raakten
hierdoor leden kwijt en dat heeft in veel gevallen ook financiële
consequenties. Gemeentelijke subsidies worden namelijk gebaseerd op het aantal leden. Gelukkig geeft de gemeente Velsen
maatregelen genomen om te voorkomen dat de organisaties in

CULTURELE BIJLAGE

financiële nood komen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat
er weer gedanst, gezongen, geacteerd en gemusiceerd mag
worden. Een goed moment dus om eens stil te staan bij wat er
allemaal gebeurt op dat gebied. Het idee voor deze uitneembare cultuurbijlage in de Jutter/Hofgeest was snel geboren.
Zanggroep Sparkle, jeugdmusicalgroep De Jonge Stem en
muziektheatergroep Plug In sloegen de handen ineen. Ondersteund door de culturele stichting Velser Gemeenschap gingen
ze aan de slag. Het resultaat ligt voor u. Een magazine dat toont

wat er allemaal mogelijk is op cultureel gebied in de gemeente
Velsen. Een bron van inspiratie voor het komende seizoen.
Misschien ontdekt u een nieuw talent en sluit u zich aan bij een
vereniging. Er zijn legio mogelijkheden voor iedereen van jong
tot oud. Blader door de pagina’s en laat u
onderdompelen in het culturele leven van de
gemeente Velsen. En vooral: geniet!
Geniet van wat we zo lang hebben moeten
missen!

OKTOBER 2021

Wist u dat?.......
Er iedere dinsdagmorgen gedanst
wordt in de zaal van Velserhoofd,
aan de Valkenhoeflaan in Santpoort
Noord. Ons 55+groepje is na de
corona-stop weer gestart met
‘WERELDDANSEN’
van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Maar door die corona-stop zijn
er wat mensen afgevallen en we
zoeken dus nieuwe leden om met
elkaar te dansen op volksmuziek uit
verschillende landen.
We dansen voorlopig nog ‘coronaproef’, dus los van elkaar en ook in
de pauze, met koffie, houden we
afstand.
Ook beginners zijn welkom om eens
te komen kijken en uitproberen hoe
leuk dat is.

RCK is een actieve zelfstandige
vereniging met ongeveer 50 leden en is opgericht in 1966. De
leden hebben allemaal een grote
liefde voor alles wat met radio te
maken heeft. Velen hebben hun
registratie behaald en mogen
daarom ook zenden op de aangegeven frequenties. Zo communiceren zij vanuit het clubgebouw
middels spraak, beeld of digitale
signalen maar ook door bv. telegrafie met andere zendamateurs
over de gehele wereld. Elke
vrijdagavond is er verenigingsavond aan de Westerduinweg 9 in
IJmuiden.
Meer info op www.pi4rck.net.

De Delta Singers zingen Nederlandse liedjes van vroeger en nu. We
bestaan in oktober 15 jaar. Gezelligheid staat hoog in het vaandel bij
onze club. Iedere donderdagavond
is het feest in de Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, dan wordt er
heerlijk gezongen en een praatje
gemaakt tijdens de koffie. Kom
gerust vrijblijvend een keer bij ons
langs. Tijdens de Park Sessions in
Velserbeek hebben veel mensen
genoten van ons optreden. Tijdens
de Fashionweek in Amsterdam
waren we in de Hermitaga bij een
modeshow. Bij veel zorghuizen in
onze regio en ver daarbuiten zijn wij
bekend.

Graag voor meer info bellen of
mailen naar: Bep van der Vis
06-53420814 of Wim Bastmeijer
06-10692232. Mailen kan naar: mgvandervis@outlook.com of info@
amusementskoorvelsen.nl. Wie
weet, wordt het je nieuwe hobby!

Wilt u meer informatie of vragen
hierover, dan kunt u bellen naar
mevr. B. Siskens 0255 521240.

Vitaal is weer begonnen!
Ons koor bestaat uit 34 leden en we
zingen 3 of 4 stemmig in verschillende talen.
Ieder jaar geven we in december
een Kerstconcert. Ook treden we
op bij één van de koffieconcerten
van de Velser Gemeenschap. Daarbij
nog diverse optredens o.a. de korendag in Monnickendam.
We zoeken nog nieuwe leden in de
leeftijd van 55 tot 95 jaar. Sopranen,
alten, maar vooral bassen en tenoren zijn welkom.
Voor meer inlichtingen kunt u kijken
op onze website www.seniorenkoorvitaal.nl.
Tot ziens!

Muziektheatergroep Plug In produceert jaarlijks een zelfgeschreven
stuk, boordevol met bestaande
populaire muziek, voor een breed
publiek. Zingen én acteren, een
hobby en passie voor deze gezellige
en sociale groep spelers. Wij zouden
onze groep graag versterken met
enkele mannen. Om de leeftijdsverdeling in balans te houden bij voorkeur onder de 55 jaar. Wil je eens
kennismaken? Stuur dan een mailtje
naar bestuur@theatergroepplugin.
nl. Of bezoek op 13 en 14 november
2021 onze (door Corona gedwongen) alternatieve voorstelling in de
Grote Kerk in Beverwijk.

‘The Christmas Experience’. Bij ons
is het altijd kerst. Dit muziekgezelschap bestaat uit een semi-bigband
en een vocale groep (versterkt).
Het 32-koppig gezelschap speelt op
maat geschreven arrangementen
van o.a. Frank Sinatra, Michael Bublé, Pentatonix en klassieke Christmas Carols. Wij creëren kerstsfeer
op Dickensfestijnen, kerstmarkten
en kerstconcerten in Victoriaanse
kledij. Tussen sets door brengen
onze vocalisten op diverse plekken à
cappella kerstnummers ten gehore.
Voor de vocale groep zoeken wij
nog een bariton/bas.
Concert: 23 december 2021, Philharmonie Haarlem. Info:
www.christmasexperience.nl Mail:
christmasexperience@outlook.com

S.V. Full Speed nodigt u uit om mee
te doen aan klootschieten op elke
zaterdagmorgen vanaf 9.45 uur,
tijdens het seizoen van augustus tot
juni. Klootschieten is een gezellige
sport en biedt u toch de nodige
beweging met matige inspanning.
U kunt twee keer gratis meedoen
en daarna lid worden voor slechts
€30,- /jaar. Bij aanmelding krijgt u
een kloot cadeau.

U kunt ook deelnemen aan de sport
Darts op woensdagavond vanaf
20.00 uur. Ook hier kunt u twee keer
gratis oefenen en daarna lid worden
voor hetzelfde bedrag.

Sparkle is het koor waar alle vrouwen welkom zijn. We zingen in drie stemgroepen musical liedjes, filmnummers en pophits onder leiding van dirigent Frank Anepool. Wil je ervaren of zingen iets voor je is? Heb je vroeger
gezongen en zou je het weer eens willen doen? Kom maar op! We repeteren op woensdag van 20.00 – 22.00 uur in de Hofstede in Velserbroek. Je
kunt drie avonden gratis uitproberen. We zien je binnenkort graag! Laat ons
weten dat je komt op zanggroepsparklevelsen@gmail.com

‘Oud Goud’, ontspannen musiceren voor senioren. Liefde voor de muziek en
plezier in het samen musiceren is wat de leden bij elkaar brengt. De gemiddelde leeftijd van de 43 leden ligt rond de 70 jaar. Daar is echter weinig van te
merken bij de keuze van het repertoire: zowel klassieke als populaire werken
worden met veel plezier en inzet ten gehore gebracht. Het orkest staat onder
de bezielende leiding van dirigent Wim Kleijn. De leden van het orkest komen
uit de wijde omtrek van Driehuis, waar het oefenlokaal is gevestigd; zo zijn er
onder andere leden uit Velsen, Castricum, Haarlem en Hillegom.

Houdt u ook van zingen? Dan bent
u bij ons op de juiste plek! Wij zijn
een gezellig gemengd koor, wij zingen ballades, smartlappen maar ook
moderne liedjes. Onze doelgroepen
zijn de verzorgingshuizen, verpleeghuizen, dorpsfeesten en bijzondere
gelegenheden. Wij repeteren op
de maandagavonden van 19.30
tot 21.30 uur in de Dwarsligger te
IJmuiden. Het adres is Planetenweg
338 te IJmuiden.

Felison Brass is de enige brassband
in de gemeente Velsen. Een orkest
met een eigen typische sound en
uitgebreid muzikaal repertoire. Wij
willen bijdragen aan een muziekcultuur die bereikbaar is voor iedereen.
Felison kan nog wel enkele leden
gebruiken. Dus als u een koperinstrument bespeelt of een muziekinstrument wilt leren bespelen
dan bent u op dinsdagavond van
harte welkom. Interesse gewekt?
Zie www.felisonbrass.nl of mail
naar info@felisonbrass.nl of kom
luisteren op ons kerstconcert op 19
december aanstaande in De Stek in
Velsen-Noord.

Tenslotte is het ook mogelijk eens
per 14 dagen op vrijdagavond om
20.00 uur bij S.V. Full Speed komen
klaverjassen. De inschrijving kost
slechts €2,50 per avond en er zijn
veel leuke prijzen te winnen. Bel
voor informatie 06-24973470

Wij zijn Accordeonband RATS, opgericht op 1 oktober 2016.
Deze zeer enthousiaste 4-mans
band bestaat uit 3 accordeonisten
en 1 zangeres. Onder leiding van
Aaf Dekker.
Wij brengen muziek van toen en nu,
populaire muziek, luisterliedjes en
muziek met een lach en een traan.
Omdat wij een kleine groep zijn
passen wij in huiskamers maar ook
grotere locaties schuwen wij niet.
Wij repeteren wekelijks op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur.
Voor informatie over optredens of
accordeonlessen: adekker@quicknet.nl
Facebook: Accordeonband Rats

De Jonge Stem is een musicalgroep voor iedereen tussen 12 en 22 jaar die van zingen,
dansen en theater houdt. Iedere zondagmiddag zijn er repetities onder leiding van een
professionele regisseur, choreograaf en muzikaal leider.
Na twee keer uitstel kan De Jonge Stem nu eindelijk de familiemusical
The Addams Family uitvoeren op 11 en 12 februari in Stadsschouwburg Velsen. Daarna is instroom van nieuwe leden weer mogelijk.
Belangstelling? Stuur een mail naar info@dejongestem@outlook.
com of kijk op www.dejongestem.nl. Kaartjes voor de voorstelling via
stadsschouwburgvelsen.nl.

Shantykoor Nortada, noorderwind in het Portugees.
Deze frisse wind laten wij al zingend waaien door verzorgingstehuizen
en op festivals.
Nederlandstalige liedjes voor de verzorgingstehuizen.
Engelstalige ballades over de zee, drank en vrouwen voor de festivals.
En echte shanties, zoals die werden gezongen op de V.O.C. schepen om
het zware werk, het hijsen van de zeilen, te verlichten.
Onze dirigent houdt van ‘mooie klank’.
“We zingen ook voor de zeemeerminnen,” zegt hij.
Nortada, het enige echte shantykoor in IJmuiden.
En dat laten we horen ook!

Dream
birds

We mogen weer!
Grote blijdschap bij zanggroep Dreambirds
uit Velserbroek toen culturele activiteiten
weer plaats mochten vinden en repetities
snel opgevolgd konden worden door een
optreden tijdens Summer Park Sessions
Velserbeek. Dreambirds brengt met groot
enthousiasme en stralend plezier hun repertoire, bestaande uit drie-tot vijfstemmige
liedjes, ten gehore. De ballads en popsongs
kennen allen een speciaal door hun dirigent
geschreven arrangement. Een hechte groep
die voor kwaliteit staat en gaat. Info over
boekingen of aansluiten:
www.facebook.com/zanggroep

Toneelgroep De Veste
Gaat weer los!!
Doe je mee?
App of bel 06-83594238
of mail info@toneelgroepdeveste.nl

Popkoor Decibel uit Driehuis is een
gemengd koor met ongeveer 50
leden dat in 1998 is opgericht. Het
koor staat vanaf het begin onder
de bezielende leiding van Aswintha
Weidema.

Accordeonorkest de Klavierschippers bestaat 40 jaar.
Het orkest bestaat nu uit 14 accordeonisten waarvan 1 de elektrische
basaccordeon bespeelt met ondersteuning van een drummer, keyboardspeler en een zangeres die ons gaat verlaten.
We zijn dus op zoek naar een zanger of zangeres.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim Notenboom die ook
het programma aan elkaar praat. Het repertoire is erg gevarieerd en
wordt aangepast voor elk soort optreden zoals Koningsdag in Beverwijk.
Wij repeteren iedere maandagavond, Groenenlaan 74 in Beverwijk.

Het repertoire is zeer divers, van
popsongs van de jaren ‘60 uit de
vorige eeuw tot hedendaagse hits,
vaak in verrassende arrangementen.
Het koor verzorgt 3 optredens per
jaar, waaronder deelname aan korenfestivals en één avondvullend
concert rond een bepaald thema.
Nieuwe mannenstemmen zijn altijd
welkom. Voor meer informatie kijk
op onze website:

Muziekvereniging IJmuider Harmonie is één van de grotere verenigingen in Velsen, gelegen aan de
Tolsduinerlaan 12 te Velsen-Zuid. En
bestaat uit een jeugdafdeling, showband, Seabreeze bigband, IJHmusementsorkest, Zwartepietenband
en dweilband De Scheepstoters 2.0.
Jaarlijks komen vele nieuwe jeugdleden via school of particulier binnenstromen voor leuke betaalbare
laagdrempelige opleidingen die de
IJmuider Harmonie zo aantrekkelijk
maakt. Kijk eens op
www.ijmuiderharmonie.nl voor de
vele mogelijkheden.
Info 06-51002538

De Stichting Cultuur in de Dorpskerk in Santpoort-Noord organiseert
jaarlijks een programma met uiteenlopende culturele evenementen,
zoals concerten, literair of muzikale
avonden en exposities, wat o.a. tot
uiting komt in het Dorpsfeest concert en de jaarlijkse Kunstlijn.
Wilt u ook een optreden of expositie
organiseren, neem dan contact met
ons op via: cultuurindedorpskerk@
gmail.com of kijk op de website:
www.cultuurindedorpskerk.nl

https://popkoordecibeldriehuis.nl/

Komende activiteiten:
23 oktober: Toneel “Na de vrede”
uitgestelde voorstelling van 4 mei
6 en 7 november: Kunstlijn

Dit weekend is ‘t dertien musicals voor de prijs van één. Musicalvereniging
Unidos blikt op 7, 8, en 9 oktober in knusse concerten terug op dertien
voorgaande producties. Van Aida tot Titanic tot Hairspray. Op 20 en 21 mei
2022 is de musicalvereniging terug met een productie zoals Velsen die van
hen gewend is. Het satirische Urinetown volgt een stadje waar privétoiletten verboden zijn en openbare toiletten torenhoge prijzen vragen. Bobbie
Goud komt in opstand, maar valt gelijk voor de dochter van de toilettenbeheerder.

Ons koor FF Anders uit de Velserbroek is een gemengd koor. We hebben
sopranen, dames alten en mannen. Het koor bestaat momenteel uit 62
leden. Wij zingen uitsluitend liedjes in de Nederlandse taal. Originele
Nederlandse liedjes maar ook liedjes uit bijv. de Engelse taal maar dan
in een Nederlandse bewerking met hier en daar een door de dirigent
bedachte “twist”, ff anders dus.
Onze repetities zijn weer voorzichtig begonnen. Op de dinsdagavond repeteren wij in De Hofstede in Velserbroek.

Popkoor MultiVocaal bestaat uit 21 enthousiaste mensen die graag met
elkaar zingen, houden van gezelligheid, maar ook gaan voor de uitdaging om prachtige nummers kwalitatief goed neer te zetten.
Het koor staat onder muzikale leiding van Corrie Uijtendaal. Arrangementen van 4-stemmig tot soms wel 6-stemmige leuke, hedendaagse
popnummers.
Zin om bij een koor te gaan zingen maar je twijfelt nog? Kom dan eens
kijken en luisteren naar onze repetitie: woensdagavond van 20.00 tot
22.15 uur in de Mavo aan de Nicolaas Beetslaan 3 te Driehuis.
www.multivocaal.nl

Zanggroep Voices is een enthousiast en laagdrempelig
koor van 12 leden. Wij zingen
vierstemmig. Onze repetitieavonden zijn op vrijdag
van 20.00 tot 22.15 uur in de
Petrakerk in IJmuiden. We zingen over het algemeen popen kerstnummers. We zijn op
zoek naar nieuwe leden. Heb
jij zin? Kom gerust langs om
een repetitie bij te wonen.
Voor algemene info kun je contact opnemen met onze voorzitter, tel. nr. 06-16 26 88 14. Je
bent van harte welkom.

In Nederland zijn nog maar enkele amateurverenigingen die
complete opera’s scenisch opvoeren. Operakoor Bel Canto is daar
één van. Elke twee jaar wordt een
meer of minder bekende opera
op de lessenaars gezet om aan
het eind van het traject een live
voorstelling te geven met professionele solisten en orkest in de
schouwburg van Velsen! Steeds
een mooie uitdaging waar met
hart en ziel aan wordt gewerkt.
Om mee te doen is een geschoolde stem geen vereiste; al doende
leert men tijdens de repetities.

Vindt u het leuk om te zingen? Misschien is het Naaldkoor dan iets
voor u.
We zijn een enthousiast koor, dat
eigentijdse liederen zoals de Roos,
Zing, vecht, huil.., maar ook het Ave
Maria op het repertoire heeft staan.
Eenmaal per maand verzorgen we
een optreden in de Naaldkerk in
Santpoort-Noord in een eigentijdse
viering, maar daarnaast treden we
soms ook op in een tehuis of op een
jaarmarkt. Dinsdagavond van 20.15
tot 21.45 uur repeteren we in de
Parnassiaschool in Santpoort. Wie
weet, tot ziens!

KunstForm Velsen is hét platform
voor kunsteducatie binnen de gemeente Velsen. Met onze verschillende afdelingen in beeldende vorming, theater en dans (DanceWorks)
bieden wij cultuuronderwijs door
ervaren en bevlogen vakdocenten
voor jong en oud. Van keramiek tot
textielbewerking, klassiek ballet tot
aan breakdance, van de knutsclub tot acteerlessen: voor iedereen is er iets te beleven. Naast
deze activiteiten op onze eigen
locatie verzorgen wij eveneens
cultuuronderwijs bij verschillende bassischolen in gemeente
Velsen. Iedereen kan meedoen!

Het VAO bestaat uit een kleine
groep enthousiaste muzikanten, te
weten een violiste, een dwarsfluitiste en een gitarist.
Ons repertoire bestaat uit evergreens, oldies, ballads en popmuziek. Wij hebben er bewust voor
gekozen geen begeleidingsorkest
meer te zijn en spelen dan ook
zangnummers alleen nog instrumentaal. Om ons repertoire meer
volume te geven en verder uit te
breiden zijn wij hard op zoek naar:
een toetsenist(e), een bassist(e) en
een percussionist(e).
Ben jij die enthousiaste muzikant(e)
die ons komt versterken?
Bel dan 0643132746

Kom zingen in een mannenkoor.
22 Mannenstemmen in 4 stemgroepen vormen tezamen het Christelijk
Mannenkoor IJmuiden.
Iedere donderdagavond zingen en
oefenen de mannen op mooie muziek uit de christelijke traditie.
Er is ook tijd voor ontspanning en
gezelligheid. Ary Rijke is de artistiek
leider.
Wij zoeken mannen die zich graag
laten verrassen door de muziek, de
sfeer en het enthousiasme van de
dirigent. Kom naar de Petrakerk in
IJmuiden (ingang Merwedestraat).
Iedere donderdag 20.00 uur bent u
van harte welkom! Alle informatie
op www.cmij.nl

Zet je in voor
vrijheid!
Het Comité 4 en 5 mei
Velsen is op zoek naar
mensen - jong en oud
- die zich willen inzetten voor onze vrijheid.
Het vieren hiervan
doen we op 5 mei maar minstens
zo belangrijk is het herdenken op
4 mei. Dat organiseren wij met een
fijn team in Velsen.
Vrijheid is vooral voor naoorlogse
generaties al zo ‘gewoon’ geworden
dat zij er nauwelijks nog bij stilstaan.
Toch is deze vrijheid zeker niet vanzelfsprekend!
Interesse om ons te helpen bij de
organisatie? Stuur een mailtje naar
info@develsergemeenschap.nl Zij
zullen zorgen voor doorzending
naar ons team.

Bij muziekvereniging Soli kan iedereen, jong en ouder, op alle soorten blaasen percussie-instrumenten leren spelen. De lessen worden gegeven door
professionele docenten en het muziekinstrument krijg je in bruikleen. Het
allergrootste pluspunt van musiceren bij Soli is dat je, na een aantal lessen, de
mogelijkheid hebt om in een orkest samen te spelen. Als dansen meer jouw
ding is kun je met het TwirlTeam de
fijne kneepjes van het dansen mét
baton leren. Meer informatie?
www.soli.nl of neem contact op met
opleidingen@soli.nl.

Muziekles in het hart van Velsen
Bij Alphenaar Muziekles-IJmuiden
kan iedereen terecht voor de
beste muzieklessen. Wil jij rocken
op een echt drumstel, solo’s spelen op een elektrische gitaar, zingen in een band, boogiewoogie
spelen op piano of een héél ander
instrument leren beheersen… Het
kan allemaal! Met 150 jaar ervaring in muziek kunnen wij iedereen helpen met het realiseren van
zijn of haar muzikale wensen op
elk niveau, iedere leeftijd en elke
stijl. Meld je aan voor een gratis
proefles via:
info@muziekles-ijmuiden.nl of
via 023 532 02 44

ren en vooral dans. Voor verbetering
danstechniek zijn er extra lessen klassiek ballet. Tevens selectiegroep dans.
Alle leeftijden, vanaf 4 jaar. Mooie
grote balletzaal van 9x12 meter, met
ballet barres, spiegels, gedempte
balletvloer, Bluthner vleugel en een
soundsystem. Eigen geluidstudio.
Iedereen welkom.

Musical-dansschool Blijmond maakt,
o.l.v. Charis de Ruijter (prof ballerina/
choreograve), al meer dan 10 jaar haar
eigen musicals. Zingen, dansen, acteren, Gratis proefles. Adres: Randweg 51
opnemen, uitvoeren in theater. Familiin Beverwijk. Tel: 0638508718. www.
ale sfeer. Veel aandacht voor zang, acte- blijmond.nl

Gospelkoor GTA is al jaren een begrip in deze regio. Het koor bestaat sedert
2004 en telt nu 25 leden waarvan enkelen al vanaf de oprichting! Het koor
brengt traditionele gospel met verve maar schuwt niet om moderner repertoire zoals poppy nummers en Afrikaanse traditionals ten gehore te brengen.
Iedereen zal enthousiast worden van het frisse geluid van dit koor! Het koor
staat onder begeleiding van dirigente Marieke Zondervan, onze pianist Jaap
Brackman mag zeker niet onvermeld blijven. Onze repetitieavond is de donderdag, 19.30 tot 21.30 uur, de locatie is Het Kruispunt te Velserbroek. Ruime
parkeergelegenheid aanwezig!
Voor verdere info: Gerardo Eijbersen, 06-29097100 of via eijbersen@live.nl
Facebook: Gospelkoor gta. Website: www.gospelkoorgta.nl

Wij zijn een gezellige vereniging die al meer dan 65 jaar bestaat en nog
steeds nieuwe leden trekt. U kunt kiezen uit een middaggroep op dinsdag of
woensdag of de avondgroep op woensdag. Iedereen bepaalt zijn eigen onderwerp en neemt zijn eigen materialen mee. We werken zelfstandig zonder
begeleiding en op alle niveaus. U bent van harte welkom om eens te komen
kijken in ons atelier in Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord. ’s Middags
om 13.30 uur en woensdagavond om 19.00 uur. Tel. secretariaat 06 2247
3725.

