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Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar beginnen we vanzelfsprekend met jullie 
allemaal een heel gezond, gelukkig en creatief 2018 te wensen!

Eerste lustrum Creatief Collectief Elst!
Het wordt voor ons een bijzonder jaar want we bestaan dit jaar al vijf jaar als collec-
tief. Wat eerst een sprong in het duister was bleek uiteindelijk een groot succes, ook 
mede dankzij jullie, alle cursisten! Tijdens de cursistenexpositie op 15 april staan 
we stil bij dit houten jubileum. Onder invloed van bubbels hebben we na afloop 
van onze eerste bestuursvergadering van 2018 gebrainstormed. Een jubileumwerk-
groep gaat verder aan de slag met de vele ideeen die opborrelden.

            
                                                 Een toast op het nieuwe jaar. 

Nieuw jaar, nieuwe penningmeester: René Smits
Vanaf de start van CCE was Leo Starink onze penningmeester. Vooral in het begin 
was dat een meer dan stevige klus. Vorig jaar liet Leo weten niet opnieuw herkies-
baar te zijn. Zijn hart ligt vooral bij de natuur en daar wilde hij nog meer aandacht 
aan geven. Jammer voor ons natuurlijk want we waren heel erg blij met de hulp van 
Leo in de afgelopen jaren. Binnenkort nemen we op een bij hem passende wijze of-
ficieel afscheid. Het duurde een tijdje, maar gelukkig vonden we een goede opvolger 
in de persoon van René Smits. Hij en Leo hebben al een half jaar samen gewerkt en 
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1 januari is René officieel onze penningmeester. René is gepensioneerd docent, heeft 
daarnaast altijd veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dat ook nu nog bij de formulie-
renbrigade van Forte Welzijn. Daarnaast schildert en beeldhouwt hij heel 
verdienstelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat we met hem een kundige en 
betrokken penningmeester hebben gevonden.
Op de foto hierboven: achteraan links René Smits en rechts van hem Leo Starink.

Nieuw jaar, nieuwe secretaris?
Onze zoektocht naar een secretaris gaat door. Ben je of ken je iemand die deze taak 
als vrijwilliger wil doen? Neem dan contact op via ino@creatiefcollectiefelst.nl of bel 
06 1932 4660.
Een functieomschrijving vind je op onze website.

Succesvolle expositie schildercursisten
In november en december hingen de schilderijen van cursisten van Elieke 
Starink in De Bibliotheek Elst. Veel mensen kwamen kijken en ze kregen o.a. 
als reacties: veelzijdig, fantasierijk en mooi werk. Bedankt Elieke en exposer-
ende cursisten voor deze mooie PR voor CCE! 

Thema-avond 15: “Jongkind en het impressionisme”
Op vrijdag 26 januari verzorgt Marieke van der Heijden in De Bibliotheek 
Elst de laatste thema-avond van dit lesjaar. De Nederlandse schilder Jongkind 
en zijn invloed op het Impressionisme staan dan centraal. De lezing is een 
goede voorbereiding op de expositie “Jongkind en vrienden” in het Dordrechts 
museum tot en met 27 mei. Mooi meegenomen: er gaat sinds december een 
rechtstreekse stoptrein van Elst naar Dordrecht.
Inloop vanaf 19:45 uur. Start lezing 20 uur. Vrijwillige bijdrage na de lezing. 
Graag vooraf opgeven via info@creatiefcollectiefelst.nl.

                                   “Jaagpad”,  Jongkind.
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         Cursus kunstgeschiedenis “Acht Grote Nederlandse Kunstenaars”
Maandagavond 26 februari start in het Schilderlokaal van CCE een korte 
cursus kunstgeschiedenis van vier lessen. Kunsthistorica Marieke van der 
Heijden behandelt elke les twee grote Nederlandse kunstenaars: Johan 
Barthold Jongkind & Vincent Van Gogh, George Hendrik Breitner & Jan 
Toorop, Kees van Dongen & Piet Mondriaan, Willem de Kooning & Karel 
Appel. Kijk op onze website voor meer informatie. 

Start nieuwe cursus Tiffany
Op zaterdag 3 maart start bij voldoende aanmeldingen weer de cursus Tif-
fany. Docent is Gery Garttner. Lestijden zijn van 10-12:30 uur. Een cursus 
van zes lessen kost €150. Gery werkt met maximaal vier cursisten waardoor 
volop aandacht is gegarandeerd.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website.

Start nieuwe cursus Collages maken
Ook docent Wim Mecking start weer een nieuwe cursus Collages maken. 
De acht lessen starten 5 maart en kosten €120. Meer informatie over de 
cursus vind je op onze website. 

Agenda
19 januari Nieuwjaarsborrel Kunstcafé Overbetuwe 
  (aanmelden via kunstcafeoverbetuwe@gmail.com)
26 januari  Thema-avond Jongkind en het impressionisme
28 februari        start cursus kunstgeschiedenis “Acht Grote Nederlandse 
                           Kunstenaars”
3 maart  start cursus Tiffany 
5 maart  start cursus Collages maken
15 april  cursistenexpositie en viering eerste lustrum

                        2018 eerste lustrum!
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