
Beste ( oud) cursisten en andere belangstellenden van Atelier99.. 

Hopelijk heeft iedereen na een lange tijd weer zin om creatief aan de gang te gaan.. 

Met een aantal cursisten heb ik de afgelopen maanden regelmatig contact gehouden,
en hopelijk wordt dat contact met de anderen de komende weken weer tot stand 
gebracht .. met als centrale ontmoetingsplek Witterstraat 62b: Atelier99! 

De planten bij de ingang van het atelier doen het uitstekend.. dus als je hier 
binnenloopt zal ik je vanuit een groen “ oerwoud “ begroeten! 

De bovenverdieping voor tijdens de koffiepauzes kan ook weer gebruikt worden, maar
ik zal per groep kijken of men liever boven of beneden koffie drinkt.. 

Op de zaterdagen 28 augustus en 4 september van 11:00 - 16:00 uur houdt Atelier99 
weer 2 open dagen. Je kunt je dan inschrijven voor de teken- en schilder cursussen, 
seizoen 2021/ 2021.. 

Ik start weer met 7 groepen: maandag, woensdag en donderdagavond van 19:00 - 
21:30 uur , dinsdag woensdag en vrijdagochtend van 9:30 - 12:00 uur en nieuw dit 
jaar een groep op de donderdagmiddag van 13:30 - 16:00. 

Als er belangstelling voor de dinsdagavond of donderdagochtend is hoor ik dat ook 
graag.. Ik hoop dus dat ik een boel ( oud) cursisten weer terug zal zien .. er hebben al 
verschillende mensen gereageerd. 
Je bent van harte uitgenodigd om op de open dagen langs te komen voor een kop 
koffie of een goed ( creatief ) gesprek … zo niet dan hoop ik je weer tijdens de 
cursussen te mogen begroeten.. 
Ik ben weer bezig met een gevarieerd programma met nieuwe onderwerpen, 
invalshoeken en materialen/ technieken die we kunnen gebruiken .. Uiteraard is het 
ook weer mogelijk je eigen thema’s uit te werken .. je wordt daar dan persoonlijk in 
begeleid.. 

Officieel begin ik weer in de week van 30 Augustus - 3 September, maar het is ook 
mogelijk later in te stromen .. ik weet van een aantal mensen dat ze bv nog op 
vakantie zijn .. 
Graag tot ziens op 28 augustus of 4 september op de open dagen .. of ergens in 
september in één van de cursusgroepen … 

Hartelijke groet Johan


