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Terugblik thema-avond De Ploeg 
Op 14 oktober verzorgde Marieke van der Heijden een boeiende 
avond over Kunstkring De Ploeg. Aanleiding was de oprichting van 
De Ploeg 100 jaar geleden. Een bezoeker van de lezing: “Toen ik 
later de tentoonstelling in het Groninger Museum over De Ploeg 
bezocht, herkende ik veel dankzij alles wat Marieke eerder 
vertelde”. 

Thema-avond Paleis Soestdijk 
Op 9 november gaat de thema-avond over Paleis Soestdijk. Dit 
wordt momenteel verbouwd tot een multifunctioneel complex. Ben 
Verfürden, nauw betrokken bij de verbouwing, verzorgt de lezing. 
Meer informatie in de bijgevoegde flyer. 

Onvoldoende belangstelling voor KUNSTenMAKERs 
Wat vonden we het leuk weer een cursus voor kinderen aan te 
bieden. Wim Mecking, één van onze docenten, ontwikkelde een 
inspirerende cursus, genaamd KUNSTenMAKERs. Helaas, er waren 
te weinig inschrijvingen om de cursus te laten starten. 

Tiffany 2019 
Bij voldoende deelnemers start op zaterdag 12 januari weer een 
cursus Tiffany. Als beginner maak je in 6 lessen een mooie 
raamhanger. Gevorderden kunnen kiezen uit diverse ontwerpen. De 
lessen zijn van 9.30 – 12.00 uur. Vanwege sterk gestegen 
materiaalkosten is de cursusprijs verhoogd naar € 175,--. 
Inschrijven kan via de website. 

http://artoverbetuwe.nl/creatief-collectief-elst.html
http://artoverbetuwe.nl/creatief-collectief-elst.html


Uitbreiding cursusaanbod? 
Wij zijn steeds op zoek naar uitbreiding van ons cursusaanbod. 
Mocht jezelf docent zijn van een cursus die wij nog niet aan bieden, 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. En natuurlijk kun 
je ook als (potentiële) cursist je wensen voor nieuwe creatieve 
cursussen aan ons doorgeven. 

Facebookgroep 
Voor wie actief is op Facebook: we hebben een groep Creatief 
Collectief Elst, inmiddels al met 83 leden. Regelmatig plaatsen we 
er nieuwtjes op. Misschien vind je het leuk om elkaar daar ook te 
ontmoeten? Let op: er zijn meerdere pagina’s met dezelfde of 
vergelijkbare naam. Helaas kunnen wij dat niet veranderen. De 
juiste groep is die met de foto van het mozaïeknaambord boven 
onze deur.  Onze groep vind je op: facebook.com/groups/
CreatiefCollectiefElst. 

Agenda 
26 oktober:        Kunstcafé Overbetuwe, 20.00 uur, in de Kik. Zie 
artoverbetuwe.nl 
9 november:      Thema-avond CCE over Paleis Soestdijk, van 
koninklijke residentie naar multifunctioneel complex. Start 20.00 
uur, inloop vanaf 19.45 uur. Plaats: De Bibliotheek in Elst. Vrijwillige 
bijdrage (richtbedrag € 7,00). 
30 november:     Kunstcafé Overbetuwe, 20.00 uur, in de Kik. Zie 
art.overbetuwe.nl 


