
  

NIEUWSBRIEF nr. 47, november 2018, jaargang 3 
 

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Hierbij ontvangt u weer een speciale nieuwsbrief van het NOCK!  

 

KUNSTWEEK 2018 In het Natuur 
Ontdekking Centrum Koudenhoorn! 
 
In het NOCK worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 
1. Workshop Buitenfotografie. Zondag 4 november. 

Tijdens de Kunstweek krijgt u de kans een workshop Buitenfotografie te 
volgen bij de professionele fotograaf Laurens Lindhout (1993). Hij  studeerde 
af aan het Grafisch Lyceum Rotterdam in 2013. Vanaf het eerste jaar van zijn 
opleiding werkte hij als fotograaf voor Orange Pictures / VI-Images. 
Daarnaast werd hij bekend met het werken voor kranten, magazines en 
andere media. Daarbuiten werkte hij ook als freelancer voor bedrijven, 
schoolgemeenschappen en overheden zoals Keukenhof, Rijnlands Lyceum 
Sassenheim en Gemeente Teylingen. Ook heeft hij in het verleden de poster 



van de Kunstweek ontworpen. De workshop start in het Natuur Ontdekking 
Centrum op Koudenhoorn. De groep gaat vervolgens na instructies op pad, 
naar buiten, op het eiland of in het dorp. Op de website van Laurens 
Lindhout kunt u voorbeelden van zijn werk zien. 

 

 

Deze workshop vindt plaats op zondag 4 november van 11.00 - 13.30 uur in  
Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. Eigen camera mee! 
Aanmelden: laurenslindhout@outlook.com 
Kosten: € 17,50 

 

2. Workshop Schilderen voor kinderen. Zondag 11 november. 

Elk jaar weer een volle workshop: de schilderlessen voor kinderen 
door Tineke Pot. Dit jaar heeft zij gekozen voor het thema 'Bugs 
and Butterfly', een mooi thema dicht bij de natuur. Schilderen is 
eigenlijk pure tovenarij. Je begint met niets anders dan een wit vlak, 
maar met een paar verfstreken tover je zo een plaatje tevoorschijn, 
aldus  kunstenares Tineke Pot. "Schilderen is echt magie, zeker als je 
bijvoorbeeld probeert de natuur vast te leggen." Tineke wil dan ook 
graag kinderen enthousiast maken voor het natuurschilderen. 
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Haar workshop vindt plaats op zondag  11 november van 14.00-
16.00 uur in het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. 
Kosten: €12 (incl. materiaal, limonade en versnapering) 
Aanmelden: pot.tineke@gmail.com 

 

Vriendelijke groeten, 

Team NOCK  
www.koudenhoornontdekken.nl 

Email: info@koudenhoornontdekken.nl 

Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum 
Koudenhoorn@koudenhoornontdekken” 
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