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Thema-avonden
We openden dit seizoen met een thema-avond op vrijdag 18 september door Ron Augustus. 
Van hem hoefden de luisteraars na afloop van zijn lezing ‘Dieren in de kunst’ maar één ding 
te onthouden: je ziet niet met je ogen maar met je brein. Een vlotte spreker die veel nieuwe 
gezichten aantrok maar gelukkig ook veel oude bekenden. Kortom een goed begin van het 
nieuwe lesjaar! 

Een hele andere thema-avond werd 
vrijdag 9 oktober door Marieke van 
der Heijden gepresenteerd .
Zij belichtte voor een volle zaal het 
leven van zakenman en meester-
marineschilder Hendrik Mesdag en
de Haagse School. Deze maand is 
Marieke van start gegaan met een 
korte cursus ‘Beeld en de kunst’ 
waarin een overzicht van de kunst-
geschiedenis van de Renaissance tot 
en met de 20e eeuw wordt gegeven met 
de nadruk op sculptuur. 

De thema-avonden werden weer in samenwerking met de Openbare Bibliotheek aan het 
Europaplein georganiseerd.
De volgende thema-avond is op vrijdag 11 december. Karin Egge van Architectenbureau Van 
Ardenne vertelt dan over de architect Renzo Piano, een van de oprichters van het Centre 
Pompidou in Parijs. Inschrijven voor deze interessante lezing kan nu al via
info@creatiefcollectiefelst.nl of via 06 53 72 17 20. Zie bijlage voor meer informatie.

TalensPrijs
Lène Schetters, cursiste bij Elieke Starink, is weer in de Talensprijzen gevallen. Deze keer won 
ze de 4e prijs. Een foto van haar schilderij werd in Kunstpalet 379 van oktober/november 2015 
geplaatst.   Lène gefeliciteerd!  
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Bouwactiviteiten Prinses Irenestraat
Inmiddels is begonnen met de bouw van nieuwe appartementen naast de Wieken. In deze 
vestiging van Buytengewone Zorg, die volgend jaar gereed moet zijn, wordt aan mensen beschut 
wonen en zorg geboden. De bouwactiviteiten kunnen overdag tot enige overlast leiden. 

Groene entree
We hebben toestemming gekregen van de gemeente om onze entree groener te maken. We gaan 
rechts van de toegangsdeur dus onder de ramen van het vuile lokaal groen planten. Wie nog een 
leuk plantje over heeft dat bestand is tegen de winter laat het ons weten!

Nieuwe oven
Onze grote keramiekoven bleek erg duur in gebruik zodat we besloten een kleinere oven te ko-
pen.Maar hoe verplaats je een oven van 1000 kg die ook nog eens zo groot is dat hij nauwelijks 
door de deur kan? Via bemiddeling van de Oost-Betuwse uitdaging kwamen we in contact met 
het team van Wido Kranenverhuur BV uit Ressen die op 18 november samen met vrijwilliger 
Bob Tebes de oven ontmantelden en op de aanhanger van de koper takelden. En dat allemaal 
gratis. Super gedaan Team van de Wido kranenverhuur!!

        

De jury: “ Dit met goud- en 
emaille-effect vormgegeven 
schilderijtje is heel goed 
geslaagd. Het is bekwaam 
vormgegeven met diverse 
landschappelijke elementen. 
Experimenteel en goed, en dat 
gaat niet altijd samen.”


