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Start lessen
De dagen worden weer wat korter en dus staat het nieuwe cursusseizoen 
voor de deur. Wij hopen  dat jullie er ook zin in hebben. Op 11 en 12 
september starten de eerste lessen en de weken erna ook de andere. Heb je 
je  aangemeld  voor  een  cursus,  kijk  dan  op  de 
website www.creatiefcollectiefelst.nl wanneer deze begint.

KUNSTenMAKERs
Een wens van het CCE gaat in vervulling: er komt weer een activiteit voor 
kinderen. Wim Mecking, al bekend van zijn cursus Collages maken, biedt 
nu ook een leuke cursus voor kinderen aan. Ze gaan kunstzinnig aan de 
slag met drie keer papierwerk, drie keer drukwerk met een echte drukpers 
en  drie  keer  met  door  hen  zelf  gevonden  materiaal.  Zie  voor  meer 
informatie de flyer.
In de gemeente Overbetuwe gaan Sjors Sportief en Sjors Creatief van start. 
Kinderen  krijgen  op  school  een  boekje  uitgereikt  waarin  tal  van 
proeflessen  op  het  gebied  van  sport  en  cultuur  staan.  Ook 
KUNSTenMAKERs  sluit  zich  hierbij  aan,  opdat  we  zoveel  mogelijk 
kinderen bereiken.

Agenda 
14 september: Thema-avond Het expressionisme van Kunstkring De 
Ploeg. Spreker: drs. Marieke van der Heijden. Plaats: de Bibliotheek 
aan het Europaplein te Elst, start om 20.00 uur (zaal gaat om 19.45 
uur open). Vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 7,—). Zie ook de 
bijgevoegde flyer. 

http://artoverbetuwe.nl/creatief-collectief-elst.html
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/
http://artoverbetuwe.nl/files/Kindercursus-KUNSTenMAKERs.jpeg


14 tot en met 30 september: Stichting Raamwerk organiseert 
‘Wereldwijd de Heerlijkheid’ op diverse locaties te Hemmen en de 
Sleedoorn te Zetten. Voor meer informatie kun je terecht op 
de website. 

9 november: Thema-avond Paleis Soestdijk, van koninklijke 
residentie naar multifunctioneel complex. Ben Verfürden, nauw 
betrokken bij de herbestemming van het paleis, vertelt over deze 
boeiende weg van verandering. 

28 september en 26 oktober: Kunstcafé Overbetuwe organiseert 
maandelijkse bijeenkomsten in de Kik. De ene keer met een 
activiteit, een andere keer zonder. Houd hiervoor de website in de 
g a t e n o f s c h r i j f j e i n v o o r d e n i e u w s b e r i c h t e n 
via kunstcafeoverbetuwe@gmail.com. 
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