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Zoals je inmiddels van ons gewend bent, kijken we in de nieuwsbrief vooruit en 
blikken we terug op onze activiteiten.

Herhaalde oproep voor 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 vinden op: 
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overbetuwe/vacaturebank/11885

Korte cursus aquarel
Joke van Hoeven start bij voldoende belangstelling in januari 2017 een korte cursus 
Aquarelleren. Voor meer informatie: zie bijlage.

	

En de winnaar was.......
Vanzelfsprekend was Creatief Collectief Elst present op de 
eerste Overbetuwse Vrijetijdsmarkt. Voor deze gelegen-
heid organiseerden we een loterij met als prijs twaalf gratis 
lessen naar keuze.Wethouder Wijnte Hol trok aan het einde 
van de markt het lot van Henk Korthouwer als winnaar. 
Helaas was Henk op dat moment niet aanwezig. Enkele 
dagen later kreeg hij de cadeaubon uit handen van zijn do-
cente Elieke Starink. Henk is al langere tijd cursist bij haar 
en had zich ook voor komend lesjaar weer inge-
schreven. Uiteraard kiest hij daarom voor twaalf les-
sen schilderen bij Elieke. Van harte gefeliciteerd Henk! 

Opening cursusseizoen 16 september met 'Rebelse dames in de kunst'
Inleider Aldwin Kroeze wordt met recht een bevlogen spreker genoemd. In een 
enorm tempo passeerden veel 'vrouwen met spierballen' die de loop van de kunst-
geschiedenis hebben beïnvloed. 
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Met veel kennis van zaken, zoals gezegd in een hoog tempo, en met veel humor, ter-
zijdes en anekdotes viel er voor het aanwezige publiek veel te leren, maar ook veel te 
lachen. Tot ons grote genoegen liet Aldwin liet na afloop weten dat hij graag nog een 
keer naar Elst komt. We gaan zeker op dat aanbod in. Tessa van der Lande bracht ons 
in contact met deze bijzondere spreker. Bedankt daarvoor!

18 november : Thema-avond ‘Rodin’
Aan de vooravond van de opening van de tentoonstelling “Rodin-Genius at work” in 
het Groninger museum verhaalt Marieke van der Heijden over werk en leven van deze 
eigenzinnige kunstenaar. Voor meer informatie en aanmelden: zie bijlage.

27 januari: Thema-avond  over ‘Het pad van de kunstenaar’
Om alvast te noteren in je agenda: Arno van Hoeven komt weer naar Elst en vertelt 
deze keer over  Het pad van de kunstenaar: genie of ambachtsman? In onze volgende 
nieuwsbrief meer informatie.
23 april 2017: Cursisten expositie bij Landerij de Park
Noteer de datum alvast in je agenda! Te zijner tijd volgt meer informatie.

11 december: 
2e Kunstmatinee op zondag over ‘Lawrence Alma-Tadema’
Marieke van der Heijden vertelt je over een bij leven(!) zeer 
succesvol schilder. Alma-Tadema werd geboren in Friesland 
maar verhuisde na zijn opleiding aan de kunstacademie in 
Antwerpen naar London. 
Na de lezing kun je goed voorbereid naar de tentoonstelling in 
het Fries museum in Leeuwarden (1oktober-7februari). Voor 
deze tentoonstelling kreeg het museum de Turing Toekenning 
2015. De Turing Foundation kent deze prijs ter 
waarde van 500.000 euro eens in de twee jaar toe 
voor het beste tentoonstellingsplan van een Neder-
lands museum. 
De les van Marieke is tussen 15 en 16:30 uur en kost 
€12. Een flyer met meer informatie sturen we begin 
december toe. Maar inschrijven kan natuurlijk nu al.


