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Nieuwe secretaris!
Renée Grashoff is per 1 maart onze 
nieuwe secretaris. Ze werkt nog maar 
kort met ons samen, maar wij weten 
het nu al: ze was het wachten waard! 

Zondag 15 april: expositie én 1e lustrum
We bestaan vijf jaar en organiseren alweer de zesde cursistenexpositie. De eerste was 
direct de eerste grote ‘klus’ als kersverse stichting. We sprongen destijds in het diepe. 
Inmiddels blijkt dat we niet alleen het hoofd boven water houden, maar zelfs behoor-
lijk goed zwemmen. Dat kon natuurlijk alleen dankzij de vele cursisten die ons 
-ondanks de noodzakelijke prijsverhogingen- trouw bleven en de nieuwe die ons 
wisten te vinden. Dank daarvoor!
Met cursisten, vrijwilligers en docenten maken we van de komende expositie bij 
Landerij De Park weer iets moois. Vanwege het lustrum zijn er dit jaar extra activi-
teiten. Als bijlage de poster van de expositie. Stuur hem naar iedereen waarvan je 
denkt dat die belangstelling heeft. Op Facebook hebben we een evenement gemaakt. 
Fijn als je dat wilt delen!

Programma
10-17 uur  Expositie open voor publiek
11 en 14 uur René Smits (penningmeester) vertelt over vijf jaar CCE
Doorlopend 
− Gedichtenhoekje: mogelijkheid voor bezoekers om gedichten te maken bij    
                 werk van cursisten.
− Kunstwerk á la Matisse: bezoekers worden uitgenodigd mee te helpen.
− Beamerpresentatie van werk van cursisten.
Plaats:  Pakschuur en Groene Kamer van Landerij De Park, De Park 12, Elst.
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Al 5 jaar creatief! 
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waarvan we de (kunst)historische betekenis niet (her)kennen. Joke van Hoeven 
heeft een deel daarvan in kaart gebracht. In ongeveer een uur wandel je met haar 
langs die objecten en vertelt ze iets over de (kunst)historische waarde. Na de 
wandeling is je kijk op dat kleine stukje Elst gegarandeerd veranderd. 

Data: 19 en 24 april en 2 en 9 juni
Start: 14 uur, voor Zeeman in de Dorpsstraat
Einde: ca. 15 uur bij De Vereniging. Napraten met koffie 
of thee is mogelijk. Consumpties voor eigen rekening.
Prijs: € 3 p.p. te voldoen bij de start van de wandeling.
Opgeven: mail naar info@creatiefcollectiefelst.nl. 
In geval van erg slecht weer wordt de excusie geannuleerd. 
U krijgt in dat geval tijdig bericht.

               docent                 tijd                                    data                     prijs
Tuinbeeld     Yvonne Halfens  Vrijdag 10.00-12.30          13,20,27 april     €60,00
van beton
Schilderen    Elieke Starink    Dinsdag 9.30-11.30           10,17,24 april             € 37,50
Schilderen    Joost van Moll   Woensdag 9.15-11.45        28 maart, 4,11           € 85,00
                   18, 25 april 
Workshops Mozaiek
Annelou Teunissen geeft op meerdere zaterdagen workshops. Belangstelling? Stuur 
een mail naar info@creatiefcollectiefelst.nl voor meer informatie. 
In overleg met de belangstellenden stelt Annelou data en tijden vast.

Extra lessen
Ook dit jaar geven een aantal docenten weer extra lessen aan het einde van het cursus-
jaar. Bij de volgende cursussen zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven via het 
inschrijfformulier op creatiefcollectiefelst.nl o.v.v. extra lessen.

Nieuwe cursusboekje
Inmiddels ook een traditie, is de presentatie van ons 
nieuwe cursusboekje tijdens de expositie. Deze keer 
staan op de voorkant kinderen van vijf jaar met 
werkstukken van cursisten. Vormgever is Yvonne 
Halfens. We hebben er voldoende laten drukken, 
dus neem er gerust wat extra mee voor vrienden, 
familie, buren en wachtkamers. 

April en juni: (kunst)historische wandeling door Elst
Iedereen kent het bronzen beeld met het paard en de 
handelaar op het pleintje bij de Grote Kerk in Elst. 
Maar er zijn meerdere beelden en objecten in Elst
waar we vaak langs lopen zonder ze op te merken of
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