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Ondanks het bericht dat onze nieuwsbrief circa 6 x
per jaar zal verschijnen, willen we je toch de
nieuwste ontwikkelingen niet onthouden. Vandaar
dit extra bericht.
Het KCR heeft deze week een volgende stap gezet
met de uitbreiding van het cursusaanbod. Naast
Nathalie Strang, Rineke de Jong en Mario Withoud,
hebben we ook in Alexandra van Itterzon een
gedreven en ervaren docente gevonden die voor
het KCR diverse creatieve workshops gaat
verzorgen.
Zij zal als onze vaste docent met grote regelmaat,
geweldig leuke en creatieve cursussen geven. Ook
thema-workshops passend bij feestdagen, zoals
voor de Kerst het maken van een sfeervolle
winterdecoratie.
We zijn blij dat we haar ‘aan boord’ hebben.
We zijn erg blij met de samenwerking met Alexandra
Voor de maanden november, december en januari staan 3 verschillende workshops van Alexandra op de agenda:

Sieraden van Powertex

datum
vrijdagochtend 24 januari van 09:30 uur tot 12:00 uur of
vrijdagavond 24 januari van 19:30 uur tot 22:00 uur.
Kosten
Deze 2,5 uur durende workshop is inclusief alle materialen en
kost: 1 hanger of armband € 15,- per persoon, eventueel extra
2e hanger of armband € 10,- per persoon.

CadeauWorkshop zeepketting,
een voor jezelf en een als
cadeau?

datum
vrijdagochtend 8 november van 09:30 uur tot 11:30 uur en
vrijdagochtend 20 december van 09:30 uur tot 11:30 uur.
Kosten
Deze 2 uur durende workshop is inclusief alle materialen en
kost 1 zeepketting € 15,- per persoon.
Voor € 7,50 kun je nog een extra zeepketting maken.

Winterdecoratie maken met
Powertex

datum
vrijdagochtend 6 december van 09:30 uur tot ca. 13:30 uur
Kosten
De workshop is inclusief alle materialen, een lekkere lunch en
kost € 40,- per persoon.

Kijk voor uitgebreid nieuws en de informatie voor de workshops op onze website: www.kcrandstad.nl
Heeft u ideeën, tips of wensen voor ons cursusaanbod? Laat het ons weten! De mogelijkheden zijn eindeloos
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

