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Terugblik cursistenexpo / Open Dag
 

               

 
 

De meiden van de kinderkera-
miek natuurlijk met smartphone

Herinnering: 30 mei rondleiding Van Gogh & Co. 
Onze docente kunsthistorica Marieke van der Heijden geeft op zaterdag 30 mei een rond-
leiding bij de tentoonstelling. Verzamelen om 10.15u in het museum; de rondleiding duurt 
ongeveer een uur. Uiterste inschrijfdatum 23 mei. Inschrijven doe je met een mail naar 
info@creatiefcollectiefelst.nl of  info@meerwetenisleuker.nl.
De kosten voor alleen de rondleiding bedragen € 12,50 p.p. Na opgave volgt een bevestiging 
met de factuur.
Het Kröller-Müller is gelegen in het nationaal park De Hoge Veluwe en om er binnen te 
komen heb je ook een entreebewijs voor het park nodig. Voor het museum is de museum-
jaarkaart (MJK) geldig. Park en Museum zonder MJK € 17,60 Park en museum met MJK 
€ 8,80. Auto/motor in het Park (inclusief parkeren) € 6,25. Kaartjes voor het park zijn vooraf 
online te koop via www.hogeveluwe.nl/nl/tickets.

Kinderkeramiek
Afgelopen lesjaar gaf Wendy Scholten de lessen keramiek voor kinderen. Helaas voor ons 
en de kinderen heeft Wendy besloten te stoppen. Ze heeft naast haar lessen veel werk verzet 
voor CCE. Wendy, nogmaals hartelijk dank!
We hebben inmiddels contact met een nieuwe docente keramiek voor kinderen. Zodra alles 
rond is ontvangen de kinderen die bij Wendy les hadden een berichtje en komt er een 
melding op onze website.

We kregen veel leuke reacties tijdens de Open Dag op 
zaterdag 11 april op het werk van cursisten en de muziek 
van Tipiko Den Haag. Het nieuwe cursusboekje lag klaar 
met daarin onder andere de nieuwe cursus van 
'Handwerkjuffie'. 
Na drie jaar een Open Dag in deze vorm te hebben 
georganiseerd overwegen we om volgend jaar de Open 
Dag in een nieuw jasje te steken. Een andere locatie, 
enkel een middagprogramma…Wie ideeën heeft: laat ze 
ons vooral weten! 

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
http://www.hogeveluwe.nl/nl/tickets
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Atelier te huur 
In de periode mei tot en met augustus is het 'vuile' lokaal (waar beeldhouwen, keramiek en 
mozaïeklessen worden gegeven) beschikbaar voor verhuur. Voor een of meerdere dagdelen 
per week. Heb je zelf belangstelling of weet je iemand die belangstelling heeft? Vraag naar de 
voorwaarden via info@creatiefcollectiefelst.nl.

Wie wordt onze nieuwe voorzitter?
Daar zijn wij ook benieuwd naar! Na twee 
jaar wil Els Mathijssen het stokje doorgeven
 aan een opvolger. We zoeken daarvoor een 
vrijwilliger (m/v). De persoon die we zoeken 
heeft een cultureel hart en is altijd op zoek 
naar het leggen van verbindingen. Het is 
iemand die in nauwe samenspraak met de 
docenten realistische doelen voor de middel-
lange termijn vast gaat stellen en die de lijn 
van acties daarnaar toe vast houdt. Natuurlijk 
is de nieuwe voorzitter ook het gezicht van de 
organisatie naar buiten toe. Heb je belangstel-
ling of ken je iemand die mogelijk een goede 
kandidaat is? Bel (06 1737 5978) of mail ons. Meer informatie is binnenkort te vinden op onze 
website en op de vacaturebank van de Stuw.
 
Inschrijven via website
Wanneer je via de website inschrijft voor een cursus krijg je binnen enkele dagen een bericht 
dat de inschrijving in goede orde is ontvangen. De mail kan afkomstig zijn van je eigen docent 
of van CCE. In het laatste geval gaat er een kopie van de mail naar de docent. Heb je geen 
bevestiging ontvangen? 
Neem dan voor de zekerheid nog even contact met ons op via info@creatiefcollectiefelst.nl

Lesjaar 2015/2016
Alle cursussen starten weer in de derde week van september (vanaf maandag 21 september). 
Sommige korte cursussen hebben een afwijkende startdatum. De cursussen gaan alleen door 
bij voldoende inschrijvingen. Uiterlijk 1-2 weken voorafgaand aan de start krijg je daarover 
bericht van de docent. Ook de factuur komt van je eigen docent. Schrijf tijdig in als je verze-
kerd wilt zijn van een plaats want bij te veel inschrijvingen is de inschrijfdatum bepalend.
Is 12 lessen te veel dan kun je altijd in overleg met de docent voor minder lessen intekenen.

       
          We wensen iedereen een mooie zonnige zomer toe!

http://www.creatiefcollectiefelst.nl

