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NNPV Workshop HIP Schilderen
 

                     

In de workshop HIP Schilderen maakt iedere deelnemer een eigen schilderij. De workshop wordt 
verzorgd  door Ineke’s workshops (http://inekeinfo/schilderen/). HIP schilderen is momenteel een 
hype! De inspiratie voor het schilderen van een eigen schilderij kan je zelf van internet afhalen, 
hieronder vind je enkele links. Je kunt ook naar afbeeldingen zoeken op “HIP schilderen”. 
 
3 Links:  http://www.vanleersumart.com 

http://www.vrolijkschilderij.nl 
http://www.theobroeren.com 

 
De afmeting van het schilderij is 40x50 cm of 50x50 cm. Je kunt ervoor kiezen om het schilderij 
zelf na te tekenen en daarna in te schilderen óf om Ineke je schilderij voor te laten tekenen. 
  
Mail uiterlijk een week voor de workshop de keuze (afbeelding) van je schilderij naar 
jessica.groenewout@nn.nl met de mededeling of je het schilderij wel of niet wil laten 
voortekenen. 
 
Datum: 
DP: donderdag 24 januari 2019 (19.00–ca. 22.30 uur) in het bedrijfsrestaurant. 
HP: donderdag 31 januari 2019 (19.00–ca. 22.30 uur) inloop om 18.30u de grote hal begane 
grond. 
 
Prijs:  
Leden NNPV:  € 18,75, gezinslid:  € 25,00, introducé: € 37,50      
 
Inclusief:  
- Doek 
- Alle workshop materialen 
- Workshopbegeleiding 
 

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 januari 2019. 
De workshop gaat door bij deelname van minstens 15 personen per locatie. 

Bij veel animo zal bekeken worden of een extra avond georganiseerd kan worden. 
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NNPV Workshop HIP Schilderen 

 Aanmeldformulier NNPV workshop HIP Schilderen 
 
 

ondergetekende _______________________________________________________ (NNPV-lid!) 

personeelsnummer |___|___|___|___|___|___|___|___|  

woonplaats en adres:   __________________________________________________________ 

e-mailadres werk:   _____________________________________________________________ 

mobiel tel.nr.:    ________________________________________________________________ 

meldt aan voor  NNPV workshop HIP schilderen 
 
 op donderdag 24 januari 2019 in DP 
 op donderdag 31 januari 2019 in HP 
 
 
Zichzelf (NNPV lid):  ja / nee 
 
en ___________________________________________________________ medelid of leden 
 
en ___________________________________________________________ gezinslid of leden 
 
en ___________________________________________________________ introducé(s) 
 

Prijs:  
Leden NNPV:  € 18,75, gezinslid:  € 25,00, introducé: € 37,50    
 
Het verschuldigde bedrag ad € ___________  wordt automatisch ingehouden van mijn rekeningnummer 
 
 Ik maak graag gebruik van een parkeerplaats in de garage van de betreffende locatie, het kenteken 

    van de auto is: _________________ t.n.v.: ________________________________________________ 

 
datum _________________________  
 

 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 januari 2019 door het volledig ingevulde 
inschrijfformulier te sturen naar:  Josee.Daniels@nnip.com 
 
De workshop gaat door bij deelname van minstens 15 personen. 
 

Mail uiterlijk een week voor de workshop de keuze (afbeelding) van je 
schilderij naar jessica.groenewout@nn.nl met de mededeling of je het 
schilderij wel of niet wil laten voortekenen. 
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