
van Ashram 
kun je meer 
verwachten

Schrijf je in via
nieuwkoop@ashram.nl
Vermeld je naam, 
de naam van je school
en de workshop(s) die
je wilt volgen
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Maak
snel 

open!

Het Ashram College heeft ook een 
vestiging in Alphen aan de Rijn.

Daar kun je vmbo-tl, havo, atheneum  
en gymnasium doen.

Ashram College
Lindelaan 2
2421 VR Nieuwkoop
T. 0172 - 579 216
www.ashramcollege.nl

Van ’t Ashram 
kun je méér 
verwachten

De beste manier om 

kennis te maken met 

een school is er zelf 

rondlopen.

In onze workshops laten we je zien én ervaren wat je op het Ashram Nieuwkoop kunt verwachten.

Op woensdag 2 

november zijn er 

twee workshops:

Op woensdag 16 
november zijn er  

ook twee 
workshops:

Theatertechniek
Speel een glansrol in je eigen 
voorstelling en maak kennis 
met het betere creatieve werk 
in de Theaterfabriek!

SportLife
Lekker actief bezig zijn met 
sport: dat gaat bij SportLife 
natuurlijk een stuk verder dan 
gewoon een beetje gymmen!

Techniek
Maak een plan, denk het door, 
teken het uit, kies je materiaal, 
pak je gereedschap en ga veilig 
aan het werk: dat is techniek!

Beauty & Wellness
Beleef een voorproefje van 
hoe iedereen van buiten kan 
stralen en merk meteen hoe 
goed je je daardoor van binnen 
voelt!

Schrijf je vandaag al in via 
nieuwkoop@ashram.nl

(vermeld je naam, de naam van je school 
en de workshop(s) die je wilt volgen)

NIEUWKOOP

HAVO
tot en met klas 3

VMBO

De overstap na 3 havo hebben we heel 

makkelijk gemaakt, dus wie weet begin je 

wel in Nieuwkoop, maar maak je je schooltijd 

af in Alphen aan de Rijn!

Eind november 
verschijnen onze 

schoolkits met nog 
veel meer informatie. 

Vraag ernaar bij  
je leraar!


