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Terugblik
We kijken met een goed gevoel terug op dit cursusjaar.
Een jaar met een aantal bijzondere gebeurtenissen zoals:
•  De komst van onze nieuwe voorzitter Thea de Grood;
•  Nieuwe namen voor de twee lokalen die we in De Wieken gebruiken:  de Werk- 
    plaats en het Schilderlokaal;
•   De vervanging van de oude keramiekoven die via bemiddeling van de Oost-Betuwse
     uitdaging door Wido Kranenverhuur uit Ressen met vereende krachten uit onze 
     werkplaats werd gehaald;
•       

  

•    Een vernieuwde cursistenexpositie. Deze keer zochten en vonden we een plek buiten de 
Wieken en duurde de expo een weekeinde. Landerij De Park bleek een goede locatie (zeker 
ook om nog eens naar toe te fietsen!) Het weer zat ons niet mee dat weekend van 16/17 
april. Wind en regen speelden ons parten. Desondanks waren er veel positieve reacties 
en meer bezoekers dan het jaar daarvoor en we willen zeker proberen het werk van onze    
cursisten volgend jaar weer hier te tonen. 

Vijf thema-avonden: Dieren in de kunst met Ron Augustus, 
Hendrik Mesdag met Marieke van der Heijden, Renzo Piano 
met    Karin Egge en Bosch en Brueghel (2 x) met Arno van 
Hoeven. Voor het nieuwe cursusjaar hebben we alvast één 
thema-avond vastgelegd op 18 november. Marieke van der 
Heijden vertelt ons dan meer over Rodin.
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Expositie schilderijen in huisartsenpraktijk
Werk van cursisten van Elieke Starink is tot en 
met eind september te zien bij huisartsenpraktijk 
Kleerekooper-Corsten.
De expositie omvat 37 schilderijen die verspreid 
door het gebouw hangen. Het zijn veelal land-
schappen, portretten en dieren maar ook andere 
vrij gekozen onderwerpen. De exposanten zijn 
Greet van der A, Ton Peters, Tilly Aalders, Guido 
Versteegh, Annette Sülter, Toos Sluimer, Jan Sikko 
Siegers, Ans Blom, Henk Korthouwer, Ada Vre-
devoort, José Veenman en Lène Schetters. De huis-
artsenpraktijk is te vinden op De Kist 70A in Elst.

Vacature penningmeester
Leo Starink heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet als penning-
meester van CCE. Zijn termijn loopt af en hij wil zich nog meer gaan richten op zijn 
vrijwilligerswerk in de natuur. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penning-
meester. Weet je iemand? We horen het graag. De vacaturetekst is te hier vinden.

Nieuw cursusjaar
Zoals gebruikelijk gaan we in de derde week van september (vanaf maandag 19 
september) weer van start met onze cursussen. Sommige cursussen hebben een 
afwijkende startdatum. De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. 
Uiterlijk 1 à 2 weken voor aanvang van de cursus krijg je daar van de betreffend do-
cent bericht over. Tijdig inschrijven betekent verzekerd zijn van een plaatsje. Dat kan 
heel eenvoudig via het inschrijfformulier op de website. 
   Nieuw is de cursus "Collages maken" van de nieuwe docent  
   Wim Mecking (6 lessen). De cursus gaat vrijwel zeker door  
   gezien het aantal aanmeldingen dat we nu al hebben. Op   
   welke maandagavond de cursus start wordt nog door Wim  
   bepaald.
Nieuw is ook de cursus ” Illustratief tekenen en schilderen" voor kinderen van Tessa 
van der Lande. 

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
http://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overbetuwe/vacaturebank/11885
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/inschrijfformulier/


  

   

Nieuw telefoonnummer en postadres
                      
     
   

          06 1932 4660                                   Pr. Irenestraat 49, 6661 EA Elst

Sinds een kleine twee maanden heeft Creatief Collectief Elst een nieuw 
telefoonnummer. De privé telefoons van Els Mathijssen en Ella de Wilde 
hebben plaats gemaakt voor een nieuwe mobiel.
 

Vrijwilligers en docenten wensen iedereen fijne en zonnige zomermaan-
den. 

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen bij één van onze cursussen, work-
shops of thema-avonden.
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