
 

 Nieuwsbrief november 2014         
Beste Boskoop Creatief nieuwsbriefabonnees, 
 

In december zijn veel activiteiten waaraan u actief mee kan 

doen en zich nu voor kan inschrijven. Hoewel het 

najaarsseizoen nog in volle gang is kunnen alle cursisten 

zich vanaf heden ook weer met voorrang inschrijven voor 

het nieuwe seizoen.  
 

Tot slot is er in deze nieuwsbrief aandacht voor een mooie 

expositie in het boomkwekerijmuseum. 

 

Ga naar onze website voor inlichtingen en inschrijven:  

telefoon 06-22479843 
 

 

 

 
Creatief Boskoop 
 
Op zaterdag 13 december 2014 om 14.00 uur is de opening van de  40e 
tentoonstelling Creatief Boskoop door onze voorzitter Hellen Snoek in de 

Bibliotheek, Babsloot 7. 

 

Amateurkunstenaars die in Boskoop wonen, en alle cursisten van Boskoop Creatief 

kunnen zich hiervoor inschrijven via deze nieuwsbrief, de website of met het 

inschrijfformulier in de bibliotheek. 
 

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen met een stembrief melden welk 

kunstwerk het mooist of indrukwekkendst is.  

 

Op vrijdag 23 januari 2015 om 19.30 uur wordt de tentoonstelling afgesloten  en 

is de prijsuitreiking voor de kunstwerken, die door de jury en het publiek als best 
verkozen zijn. 

 

Klik hier voor het inschrijfformulier 

  

Boskoopse kerstmarkt 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 december is er 

kerstmarkt in het rosarium.  

Tijdens deze kerstmarkt kunnen cursisten en 

docenten van Boskoop Creatief hun eigen 

kunstwerken tonen en verkopen in de benedenzaal 
van het Floragebouw. 

De kosten van de huur van een tafel is € 10 

 

Klik hier voor het inschrijfformulier 

 

 

http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/documenten/2014/AanmeldingsformulierCreatiefBoskoop2014.docx
http://www.boskoopcreatief.nl/documenten/2014/Inschrijfformulier%20kerstmarkt.docx


 

Workshop Kerstdecoratie 
 

Op dinsdag 17 december van 20:00 uur tot 22:00 uur houdt 

Fransje van de Pelt een workshop kerstdecoratie in de 

Plataan, Snijdewijklaan 2 te Boskoop. 
Het wordt een tafelstuk, dat prachtig zal staan tijdens de 

kerstdagen en daarna. 

 

De kosten van de workshop zijn € 22,- inclusief alle 

materialen. Op onze website staat extra informatie en kunt 

u zich aanmelden. www.boskoopcreatief.nl 

 
'Buitengewoon' kunst geïnspireerd 
door natuur, water en beweging 
 
Tot 13 december exposeert Galerie de 

Hollandsche Maagd uit Gouda, werk van haar 

kunstenaars in het boomkwekerijmuseum. 

 

Klik hier voor meer info 

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, 

dan kunt u zich hier afmelden. 
   

  
 

http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/documenten/2014/mailboskoophollmaagd2014.pdf
mailto:info@boskoopcreatief.nl?subject=Afmelden

