
 

 
Nieuwsbrief augustus 2016 

                           

 

Beste Boskoop Creatief nieuwsbriefabonnees, 
 

Op zaterdag 17 september 2016 start het najaarsseizoen van 

Boskoop Creatief. De teken- en schildercursussen zijn 

nagenoeg volgeboekt. Dus reageer snel als u zich nog moet 

inschrijven. 

 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor de kunst- en 

muziekroute 2016, de winnaarstentoonstelling in de 

bibliotheek en een aantal cursussen en workshops. 

 

Voor inlichtingen en inschrijven: 
www.boskoopcreatief.nl 

telefoon 06-22479843 

 

 

Kunstroute en muziekroute 'De Schone 
van Boskoop' 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober is de jaarlijkse 

kunst- en muziekroute 'Schone van Boskoop'.  

Een groot aantal kunstenaars laat op locatie of in 

eigen atelier zijn/haar kunstwerken zien.  

 

Boskoop Creatief heeft zelf een unieke plek, het 

wijkcentrum 'Tom in de buurt' in het oude 

Raadhuis, Raadhuisplein 1.  Als u uw eigen werk 

wilt tonen, maar dat liever niet thuis wilt doen 

dan biedt Boskoop Creatief daar ruimtes en 

panelen aan om dat te doen. Ook kunt u daar 

meedoen aan demonstraties van docenten van 

Boskoop Creatief. 

  

Klik hier om u in te schrijven op deze locatie. 
 

 

 

Winnaarstentoonstelling september 2016 

 

Ieder jaar in de maand september houdt Boskoop Creatief 

een tentoonstelling van kunstwerken van de winnaars van 

'Creatief Boskoop' in de bibliotheek aan de Babsloot.  

 

De exposanten dit jaar zijn Elly Sytzema, Elly de Mos, Joris 

Vogelaar, Lucia van Sprang, Ineke Roedoe-van Dam en 

Dineke Jensma, 

 

De expositie kan bezocht worden tot 23 september 2016. 

http://www.boskoopcreatief.nl/
mailto:info@boskoopcreatief.nl


Cursussen en workshops 

In het nieuwe seizoen starten een flink aantal nieuwe 

cursussen en workshops waarvoor we extra reclame maken 

zodat u zich nu kunt opgeven of het aan anderen kunt door 

vertellen. 

Ook zijn er nog een paar cursussen, die extra aandacht 

krijgen.  

Klik op de cursus voor meer informatie en om u aan te 
melden. 

Cursus beeldhouwen op woensdagavond 

Cursus genealogie 'Ontdek uw eigen familiegeschiedenis'  

Cursus breien en haken 

Cursus kunstgeschiedenis 'Kunst uit de oudheid' 

Cursus Chinees schilderen en kalligraferen 

Cursus Luisteren naar klassieke muziek 

Workshop glas-op-glas en/of tegelmozaïek 

Workshop speksteen 

 

 

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

 

 
 

 
 

 

http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/cursus-beeldhouwen-woensdagavond/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/genealogie/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/breien-en-handwerken/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/kunst-uit-de-oudheid-deel-1/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/chinees-schilderen/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/luisteren-naar-klassieke-muziek/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/workshop-glas-op-glas/
http://boskoopcreatief.nl/activiteiten/workshop-speksteen/
mailto:info@boskoopcreatief.nl?subject=Afmelden

