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Start van het nieuwe lesjaar
Vanaf maandag 21 september beginnen we weer met onze lessen. Slechts twee cursussen gaan 
niet door: Kinderatelier en Haak maar aan. Zoals gebruikelijk sturen de docenten een factuur 
vóór of aan het begin van de start van de cursus.
Wij kijken er naar uit onze bestaande en nieuwe cursisten te begroeten! 

Thea de Grood, aspirant-voorzitter
   We zijn erg blij met onze derde vrijwilliger in het bestuur: Thea   
   de Grood. Tot eind dit jaar treedt ze naar buiten als aspirant-voor 
   zitter. De komende tijd kan elke cursist kennis met haar maken   
   tijdens de les. Kennis maken kan ook al op 18 september tijdens de  
   eerste thema-avond van dit seizoen (meer hierover verderop in   
   deze nieuwsbrief).  

Thea: “Dit najaar wilde ik nieuw vrijwilligerswerk zoeken, maar dat kwam deze zomer vanzelf 
op mijn pad na een telefoontje van Leo Starink, penningmeester bij CCE. Ik heb veel interesse 
in kunst en cultuur en heb diverse leergangen Kunstgeschiedenis gevolgd o.a. bij de HOVO in 
Nijmegen. Eind augustus heb ik kennis gemaakt met de docenten. De eerste bestuursvergader-
ing die ik bijwoonde voelde direct goed. Er was een prettige en open sfeer. 
Iets over mijn achtergrond: in een ver verleden begon ik als secretaresse. Daarna werkte ik 
meer dan 20 jaar als opleidingsfunctionaris/hoofd Opleidingen  bij Ohra. Ik eindigde mijn 
carrière als loopbaanadviseur en parttime als conrector van de Leergang Bedrijfskunde Gelder-
land. Daarna was ik 12 jaar vrijwillig coördinator voor vrijwilligers van Bezoek en Opvang 
Service (BOS). De BOS is een onderdeel van het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en het oud-
erenwerk bij de STUW. Het gebouw en de mensen van De Wieken ken ik dan ook goed. 
Ik vind het fijn een bijdrage te mogen leveren aan het goed functioneren van CCE. “

Tessa van der Lande, docente kinderkeramiek
Ik ben Tessa van der Lande, 27 jaar en de nieuwe docente Keramiek voor kinderen. Ik verheug 
me er erg op om straks les te mogen geven!  In 2013 ben ik afgestudeerd aan de kunstacade-
mie (ArtEZ Zwolle) richting Illustration & Design. Daarna volgde ik lessen keramiek. 
Keramiek is leuk omdat je er zoveel mee kunt: Beelden maken, decoreren en zelfs animeren. 
Je kunt er je eigen verhaal mee vertellen en uitbeelden.
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Eigen fantasie speelt daarin een grote rol. 
Het belangrijkste vind ik dat kinderen plezier beleven. Nog mooier is 
het als ze zeggen ”goh, dat heb ik toch maar mooi gemaakt!” .
Ik werk als illustrator vanuit mijn atelier thuis. Een illustrator maakt 
beeld bij een verhaal dat getekend, geschilderd of ruimtelijk kan zijn 
en de tekst verduidelijkt. Mijn ervaring als illustrator zet ik ook in bij 
de lessen keramiek. 

Vrijdag 18 september: gratis proefles kinderkeramiek
Onder het motto: “Jong leren kleien is oud geboetseerd” geeft Tessa 
een week voor de start van haar cursus een gratis proefles. Het doel van de proefles is om 
kinderen te laten ervaren wat haar cursus precies inhoudt. Kinderen die al zijn ingeschreven 
zijn daarbij ook welkom. En natuurlijk is het leuk als ze vriendjes en vriendinnetjes mee brengen 
die misschien wel de cursus willen gaan volgen. Aanmelden voor de workshop is niet verplicht 
maar wordt op prijs gesteld. Dat kan via info@creatiefcollectiefelst.nl o.v.v. Workshop, naam en 
leeftijd van het kind en telefoonnummer van de ouder.
                       

Extra thema-avond vrijdag 18 september 
Dieren in de kunstgeschiedenis

        

                

  Net voor de start van het nieuwe lesjaar organiseren we een extra   
  thema-avond. Op vrijdag 18 september komt Ron Augustus in de  
  bibliotheek van Elst vertellen over de plaats van dieren in de kunst                      
                            geschiedenis. Ron heeft deze lezing eerder gegeven in het Coda-
              museum in Apeldoorn. Hij staat bekend als een enthousiast spreker  
              die alle middelen inzet om zijn publiek te boeien. Onze ver-
wachtingen zijn dan ook hoog gespannen. In bijgaande flyer meer informatie. 
We stellen het ook erg op prijs als je deze wilt doorsturen naar mensen die mogelijk 
belangstelling hebben.
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Thema-avond vrijdag 9 oktober 
H.W.Mesdag: schilder met talenten

                                 

                                          
                        H.W. Mesdag, Avondstond op zee, 1870, Teylers Museum Haarlem

Kunsthistorica Marieke van der Heijden heeft met veel succes en enthousiasme al meerdere 
lezingen en korte cursussen bij ons gegeven. Reden genoeg om haar 9 oktober opnieuw aan het 
woord te laten. Dan vertelt Marieke over de schilder en fascinerende persoon Mesdag. 
Als lezer van de nieuwsbrief krijg je over enige tijd de flyer toegestuurd. 

‘Nieuwe’ stoelen in het ‘vuile’ lokaal, nieuwe ezels in het ‘schone’ lokaal
Dankzij bemiddeling van Bert (beheerder De Wieken) hebben we in het ‘vuile’ lokaal andere 
stoelen. Gebruikt, maar als nieuw. Bert en gemeente Overbetuwe : hartelijk dank! 
Met een subsidie van de Stichting Jomaja hebben we zeven nieuwe schildersezels aangeschaft. 
Ook daarvoor onze hartelijke dank!

Herfstvakantie
Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober zijn er geen lessen. Tenzij een docent in overleg 
met de eigen cursisten andere afspraken heeft gemaakt.


