
 

 Nieuwsbrief oktober 2015         
Beste Boskoop Creatief nieuwsbriefabonnees, 
 

Het najaarsseizoen is momenteel in volle gang. Behalve de 

kindercursussen konden nagenoeg alle cursussen doorgaan.  

 

In deze nieuwsbrief wat aandacht voor workshops waar u 

zich nog voor kunt inschrijven en voor de docenten-

tentoonstelling. Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor 

'Creatief Boskoop 2015'. 

 

Ga naar onze website voor inlichtingen en inschrijven:  

telefoon 06-22479843  
 

 

 

Creatief Boskoop 2015 
 
Op zaterdag 7 november 2015 om 14.00 uur is de opening van de  41e 

tentoonstelling 'Creatief Boskoop' door de heer Dingeman van Leeuwen in de 

Bibliotheek, Babsloot 7. 

 

Amateurkunstenaars die in Boskoop wonen kunnen zich hiervoor inschrijven via 

het inschrijfformulier op onze website. 

 

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen met een stembrief melden welk 

kunstwerk het mooist of indrukwekkendst is.  

 

Op vrijdag 18 december 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 
  

Docentenexpositie 
 
Vanaf 16 oktober houden de docenten van Boskoop 

Creatief een expositie van hun eigen werk in de 

bibliotheek.  

 

Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 

vrijdag 6 november. 

 

Lezingcyclus 'Goden in beeld' 

 
In vier lezingen vertelt Diana de Wild over Griekse 

Goden in de kunst aan de hand van schilderijen en 

beelden uit de oudheid. 

 

Cursusdata: dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 

op 3, 10, 24 november en 1 december. 

Klik hier voor meer informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=384&page=2
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=622


Workshop passe-partout snijden 
 

Op woensdagavond 25 november geeft Arnold 

Kruithof een workshop passe-partout snijden. 

De kosten zijn € 17,50 inclusief passe-partout 

materialen. Ook zijn er lijsten met aluminium 

frame tot 60 x 80 cm2 tegen gereduceerde prijs  

te verkrijgen. 

 

Klik hier voor meer informatie. 
 

 

Workshop Kerstdecoratie 
 

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

Ingrid Clerkx een workshop kerstdecoratie in de Plataan, 

Snijdewijklaan 2 te Boskoop. 

 

Het thema is "cupcakes" en wat het resultaat wordt is nog 

een verrassing. 

 

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

materialen.  

 

Op onze website staat extra informatie en kunt u zich 

aanmelden.  

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.  
 

http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=612
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=359
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=359
http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/
mailto:info@boskoopcreatief.nl?subject=Afmelden

