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                Cursusaanbod 
 Volwassenen 

 

                                               
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                
     Data en prijzen zijn te vinden op de desbetreffende pagina. 
     De schoolvakanties van de gemeente Overbetuwe worden aangehouden, tenzij  
     de docent anders overeenkomt. Vaak is tussentijds instromen mogelijk, neem  
     daarvoor contact op met de desbetreffende docent. 
 
                                    Uitbreiding cursusaanbod  
	
     We zijn steeds op zoek naar uitbreiding van ons cursusaanbod.  
     Via onze nieuwsbrief en website blijf je op de hoogte van nieuwe cursussen  
     die nog niet bekend waren bij het samenstellen van dit boekje. 
 
     Ben je docent en geef je een creatieve cursus die nog niet in ons aanbod zit?  
     Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Met name cursussen voor  
     kinderen hebben onze speciale belangstelling! 
 
 

pag.4-  Schilderen    
              met olieverf 

dinsdag 
 
woensdag 

09.30-11.30   
19.30-21.30 
19.30-21.30 

Elieke Starink 
 

pag.5-  Schilderen acryl-  
             en olieverf 

woensdag 09.15-11.45 Joost van Moll 

pag.6-  Beeldhouwen  woensdag 09.30-11.30  
19.30-21.30 

Els Mathijssen 

pag.7-  Keramiek donderdag 
vrijdag 

19.30-22.00 
10.00-12.30 

Yvonne Halfens 
 

pag.8-  Mozaïek dinsdag 19.30-21.30 Annelou Teunissen 

pag.9-  Collages maken maandag 19.30-21.30 Wim Mecking 

pag.10-Tiffany zaterdag 10.00-12.30 Gery Garttener 

pag.11-Aquarelleren dinsdag 09.30-11.30 Joke van Hoeven 
pag.13- Kunst-   
               geschiedenis 

maandag 19.30-21.30 Marieke van der 
Heijden 
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Dit jaar vieren wij ons 5 jarig bestaan! Met veel plezier bedank ik alle docen-
ten,  vrijwilligers én cursisten, die er samen voor zorgden dat wij een bloeiend 
Creatief Collectief Elst (CCE) zijn geworden. 

CCE is een stichting waarin docenten, met enkele vrijwilligers in het bestuur, 
samenwerken aan een gevarieerd aanbod van betaalbare creatieve cursussen en 
workshops in Elst voor alle inwoners van Overbetuwe én van de omringende 
gemeenten. 

Bij ons kun je je talenten ontdekken en ontplooien in de cursus beeldhouwen, 
keramiek, schilderen, tekenen, mozaïek, aquarel, collages maken en Tiffany. De 
meeste docenten zijn ook werkzaam als kunstenaar. De cursus kunstgeschie-
denis heeft steeds een ander boeiend onderwerp en kent inmiddels een aantal 
trouwe deelnemers. Wij proberen ook aan te sluiten op tentoonstellingen in de 
landelijke musea. 
In het najaar en in januari hebben wij drie lezingen in petto over interessante 
onderwerpen op het gebied van kunst en architectuur.

Al onze cursussen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Iedereen werkt 
op zijn of haar eigen niveau. Wij bieden kwaliteit én professionele begeleiding 
voor een schappelijke prijs. Ook houders van de Gelrepas kunnen bij ons terecht.

Met regelmaat bieden wij korte cursussen of workshops aan, die vermeld worden 
in de Nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt.Via persberichten, Facebook, onze 
website en een Nieuwsbrief houden wij iedereen op de hoogte van onze activite-
iten. Wil je onze Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail naar info@creatief-
collectiefelst.nl .
Graag begroeten wij je als cursist bij Creatief Collectief Elst, Prinses Irene straat 
49, Elst. Je kunt ons vinden halverwege het voetgangerspaadje aan de 
rechterkant van het gebouw De Wieken. De ingang is de deur met onze naam in 
zelfgemaakt mozaïek erboven. 

Schrijf je in en breng je creativiteit tot leven ! 

Namens docenten en vrijwilligers van CCE, 
Thea de Grood, voorzitter

voorwoord



      Schilderen
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Kom schilderen met olieverf en vind jouw favoriete manier van schilderen!  
Ontdek wat je kunt leren over de bijzondere werking van kleuren. Dat is de opzet 
van deze cursus van 24 lessen. Je kunt naar hartelust  experimenteren en zelf je eigen 
kleuren mengen met heldere kleuren of pastel tinten. 
Je kunt schilderen met penseel en paletmes. 
Collage technieken zijn daarbij soms ook verrassend om te gebruiken en die kun je 
ook met acrylverf combineren in de opzet. 
Je krijgt veel individuele begeleiding. Iedereen heeft een eigen aanpak, dat geeft een 
leuke diversiteit van het werk in de groep. Neem zelf je verf en penselen mee en een 
doek om op te schilderen.
Iedereen gebruikt zijn eigen  materialen.

Als alles nieuw voor je is, bespreken we de eerste les wat je nodig hebt. Dit is een 
cursus voor beginners en gevorderden, voor ieder die beter wil leren zien wat er aan 
kleuren en vormen te beleven is. Je hoeft niet te kunnen tekenen om te gaan 
schilderen. 
   Docente: Elieke  Starink 
   Tel: 0481- 374345
   Dinsdag       09.30-11.30 
                    en 19.30-21.30
   Woensdag   19.30-21.30
   24 lessen voor € 320 
   Start: dinsdag 18 en woensdag  19 september  



      Schilderen

Schilderen met acryl en/of  olieverf
In 22 bijeenkomsten verdiepen we ons in het schilderen met acryl en/
of olieverf. Acrylverf: acrylaat en kleurstof, olieverf: olie en pigmenten, 
oplosmiddel terpentijn. Ook bestaat er waterverdunbare olieverf.
Iedere belangstellende starter of (ver)gevorderde is welkom. Ik stimuleer 
iedereen om persoonlijk werk te maken, hierop stem ik mijn begeleiding af. 
Alles wat je maar voor ogen staat om te maken, nemen we samen onder de loep.
De beeldelementen bekijken we in samenhang met het schilderij. We werken met 
allerlei penseelstreken en bouwen met lagen of met een paletmes. Ben je nu al 
enthousiast? Nog fascinerender wordt het wanneer je kleurgevoel en palet ziet 
samensmelten in je eigen creaties.  Bovendien neem je via werkbesprekingen kennis 
van elkaars werk en ideeën.   Dit draagt bij aan een inspirerende en prettige werksfeer!
Thema´s of speciale onderwerpen kunnen in overleg aan bod komen. Zo krijgen 
interesse, aanleg en ervaring naar mijn mening alle ruimte en kun je je creativiteit 
helemaal ontplooien. Hoeveel voldoening en resultaat dat geeft, ervaar je bij deelname!
Als beeldend kunstenaar en docent beeldend beschik ik over jarenlange ervaring bij 
diverse centra en in mijn eigen atelier.
Materiaal: Schetspapier en houtskool aanwezig. Ter plekke meer advies over wat je 
specifiek aanschaft.
  
  

   www.creatiefcollectiefelst.nl   info@creatiefcollectiefelst.nl    06-19324660 

5

 Docent: Joost van Moll     Tel: 024-3608486   
  Woensdag 09.15-11.45 
  22 lessen  van 2,5 uur voor € 374   Start: 12 september



     Beeldhouwen
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In de cursus beeldhouwen werk je met de zachtere steensoorten als speksteen, albast en 
serpentijn. Die kun je vorm geven met eenvoudig handgereedschap. Vervolgens ga je 
schuren en polijsten tot de steen heel glad en zacht aan voelt. Gaandeweg worden ook de 
kleuren en patronen in de steen  meer zichtbaar.
Beginners worden snel vertrouwd gemaakt met de basistechnieken. Gevorderden worden 
gestimuleerd hun grenzen te verleggen.
Hoe ga je als beginner te werk? Je komt met een plan en zoekt daarbij een passende steen. 
Of je kiest een steen die je aanspreekt en vertrekt vanuit de vorm die er al deels in zit. In 
het leslokaal zijn veel boeken waar je -zo nodig-inspiratie uit kunt halen.   Het merendeel 
van de cursisten komt al vele jaren naar de cursus. Gelukkig voelen nieuwe cursisten zich 
snel thuis vanwege de open en positieve sfeer in beide groepen.
  
  Docent: Els Mathijssen   
  Tel: 06-1737 5978
  Woensdag van 09.30 tot 11.30 
  en van 19.30 tot 21.30
  Start: woensdag 12 september
  24 lessen  € 288.
  Beginners: incl. gebruik van alle 
  gereedschap, excl. steen



       Keramiek
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In de cursus keramiek leer je met klei je eigen verhaal vertellen. De cursus is voor 
beginners en voor gevorderden geschikt. Als beginnend cursist leer je verschillende 
technieken. Je kunt met platen klei werken, met rolletjes of boetseren. Elke techniek 
heeft zijn eigen voordeel en je leert al doende wat het beste bij jou past. Je staat versteld 
van de  mogelijkheden. Verder worden verschillende decoratietechnieken zoals het 
werken met glazuren, engobes en oxydes en pigmenten behandeld. Deze geven  kleur 
aan  de klei. Er zijn een groot aantal boeken waar je inspiratie uit kunt opdoen. Maar  
we besteden ook aandacht aan het vorm geven van je eigen fantasie. De opgedane 
ervaring zet je creativiteit in gang en de docent begeleidt je in het ontwikkelen van 
een eigen stijl.  De groepen bestaan uit een mix van beginners en gevorderden. Het 
boeiende is dat door de diversiteit, de cursisten elkaar inspireren, stimuleren en van 
elkaar leren.  We beschikken over een mooie oven en een groot aanbod van glazuren.

   Docente: Yvonne Halfens  
  Tel: 06-40077237
  Donderdag 19.30-22.00 vrijdag 10.00-12.30
  24 lessen   425 incl. glazuur en stoken.
  Start: 20/21 september



       Mozaïek
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Mozaïek is een kunstvorm waarbij je uit vele stukjes één geheel maakt, puzzelen zou 
je het kunnen noemen. Je kunt daarvoor ondermeer stukjes tegel, serviesgoed, glas, 
spiegel en kralen gebruiken. Daarna volgt de finishing touch: het voegen van het werk. 
Tijdens de cursus leer je gaandeweg de technieken van het mozaïeken: de keuze van 
een ondergrond, de materialen, de kleuren, het maken van een ontwerp, het knippen, 
plakken en voegen. In het lokaal zijn boeken met voorbeelden en alle materialen en 
gereedschappen aanwezig. Daarnaast kun je van thuis dingen meebrengen om als 
ondergrond te gebruiken of om op te plakken.
De groep cursisten bestaat uit beginners en gevorderden. Iedereen werkt aan een 
eigen werkstuk, heeft een eigen niveau en eigen ideeën. Hierdoor kun je van elkaar 
leren en elkaar inspireren.  Mozaïek maken is uitermate rustgevend, het maakt je 
hoofd leeg, je kunt er helemaal in op gaan. Door er mee bezig te zijn, door te zien 
wat anderen maken en door bijvoorbeeld internet te raadplegen, leer je en kom je tot 
nieuwe ideeën. Je zult gaandeweg merken dat mozaïek een prachtige kunstvorm is 
waarbinnen heel veel mogelijk is.

 Docente: Annelou Teunissen   
  Tel: 024-3732078 /  06-46167353
  Dinsdag 19.30-21.30
  12 lessen € 170 en 
  6 lessen incl. materialen € 125
  Start: 11 september 



Collages maken

Van COLLAGE tot & met Reliëf
Collages kun je zowel decoratief als kunstzinnig gebruiken. Je geeft ze op een-
voudige wijze vorm of met gemengde technieken. In één werkstuk kun je zowel
illustraties, papier en karton als allerlei andere materialen verwerken. Daarbij 
speel je met compositie en vormgeving.  
In deze cursus leer je de basisvaardigheden en de diverse materialen kennen en 
gebruiken.  Na een korte introductie maak je ‘oefen’werkstukken en kom je al snel 
tot eigen creaties. Zo ontdek en ontwikkel je gaandeweg jouw eigen voorkeuren en 
creatieve stijl. 
Beginners en gevorderden
In deze cursus is plaats voor beginners en  gevorderden. De lessen zijn in groepsver-
band, maar sluiten vooral aan bij de individuele ambitie, kennis en vaardigheid. 
Gevorderden gaan meer met gemengde technieken aan de slag. Verder gebruik  
je ‘gevonden’ materialen, waarmee  je dan meer ‘uit het platte vlak & in reliëf ’ 
gaat werken. Speciale thema’s voor dit seizoen zijn o.a. ‘devotie’ & ‘maskers’.
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 Docent: Wim Mecking
  Tel: 06 42203733
  Maandag 19.30-21.30 uur
  8 lessen € 85 (gevorderden) en 
  € 120 (instappers, incl.basisset materialen)
  Start: 1 oktober



Tiffany

Veel mensen associëren Tiffany met glas in lood. De techniek is echter, behalve het 
snijden van glas, anders. Op de Tiffany wijze worden de uitgesneden glas-
fragmenten omwikkeld met koper en aan elkaar gesoldeerd. 
Deze techniek heeft als voordeel dat je veel sierlijker en verfijnder kunt werken. 
In de cursus leer je het glas snijden en slijpen. 
Vervolgens het omwikkelen met koper en het solderen. Je maakt zelf een keuze uit 
de vele ontwerpen die geschikt zijn voor de beginnende cursist. 
Als je al ervaring hebt kun je kiezen voor de meer professionele ontwerpen.
De cursus is niet alleen bedoeld om je de techniek aan te leren, maar ook om iets 
moois en speciaals te maken dat als ( bijvoorbeeld ) een mooie raamhanger je huis 
kan opsieren.
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 Docent: Gery Garttener
  Tel: 06 53622882
  Zaterdag 10.00-12.30 uur
  Kosten: 6 lessen € 150
  Start: 6 oktober en 17 november
  



Aquarelleren
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Graag deel ik mijn passie voor aquarel met anderen.  
De cursus van vier lessen is geschikt voor beginners en gevorderden. Je kiest zelf een 
onderwerp. Graag inspireer ik je door diverse technieken te laten zien en mogelijke 
onderwerpen aan te dragen. Bij mooi weer gaan we zeker een keer buiten schilderen. 
Het materiaal leent zich voor verschillende benaderingen. Je kunt er heel vrij of heel 
precies mee werken en zachte of felle kleuren gebruiken. Heb je al wat ervaring met 
aquarel, dan kun je combineren met Oost-Indische inkt, vetkrijt,  pastelkrijt en acryl-
verf. Dat leidt tot verrassende resultaten.  Vóór alles is het de bedoeling dat we prettig 
werken en ervaringen rijker worden.Je gebruikt eigen materialen. Als je nog nooit 
met aquarelverf geschilderd hebt, neem dan contact met me op. Ik stel dan een start-
pakket voor je samen. 

11

Korte Cursus Aquarel

 www.creatiefcollectiefelst.nl  

Docente: Joke van Hoeven 

Telefoon: 0481-376 930 / 
                   06-2699 5748

Dinsdag: 09.30-11.30 uur

Data: 24 en 31 jan. 7 en 14 
febr. 

4 lessen voor 50 euro

Graag deel ik mijn passie voor aquarel met anderen. Het plezier wat ik daaraan 
beleef, gun ik iedereen!

De cursus van vier lessen is geschikt voor beginners en gevorderden. We 
gaan werken met een opdracht die gekoppeld is aan één of meer technieken, 
een stukje kunstgeschiedenis en wat voorbeelden.                                                                         
Het materiaal leent zich voor verschillende benaderingen. Er kan vrij mee 
geschilderd worden, maar ook heel precies. Of je van felle kleuren of van 
zachte tinten houdt maakt niet uit. 

Als je al wat ervaring hebt, kun je combineren met andere materialen 
zoals Oost-Indische inkt, vetkrijt en pastelkrijt. Zelfs met acrylverf kun 
je combineren. Wil je je helemaal storten op de mogelijkheden van alleen 
aquarelverf dan is dat op zich al een hele uitdaging.          

Vóór alles is het de bedoeling dat we prettig 
werken en ervaringen rijker worden! 

Ieder gebruikt eigen materialen. Als je nog nooit 
met aquarelverf gewerkt hebt, neem dan contact 
met me op. Ik stel dan een startpakket voor je 
samen. 

  Docente: Joke van Hoeven 
    Tel.  0481-376 930 / 06-2699 5748
    Dinsdag 09:30-11:30   
    € 50 voor 4 lessen 
    Start: 19 september



     Advertenties

Van Welderenstraat 47 Nijmegen  

024 3822222 

www.pro-art.nl  info@pro-art.nl

   Volgend jaar kan hier Uw advertentie staan!
                 info@creatiefcollectiefelst.nl
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Overzicht 1: Klassieken tot Renaissance
In februari 2019 start ik met het eerste deel van een overzicht van de Europese 
kunstgeschiedenis. Het is een korte cursus waarin de kunstgeschiedenis in 
vogelvlucht wordt behandeld. Bekende en belangrijke kunstwerken worden bin-
nen de grote lijnen van de kunstgeschiedenis geplaatst. Zodat u voor uzelf op een 
rijtje krijgt wanneer welke stijlen aan de orde waren.
We beginnen met een les Klassieke kunst, waarin de Grieken en Romeinen aan bod 
komen. Dan volgen twee lessen over de Middeleeuwen. In de eerste wordt de Vroeg 
Christelijke, Byzantijnse en Karolingische kunst besproken, in de tweede volgen 
de Romaanse en Gotische kunst. Tenslotte behandelen we de Renaissance in het 
Noorden en Zuiden van Europa.
De cursus die je altijd al een keer had willen volgen!

Overzicht 2 kunt u in het cursusjaar 2019/2020 tegemoet zien.

Kunstgeschiedenis

 Docent: Drs. Marieke van der Heijden.
  Maandag 19.30 tot 21.30
  4 lessen € 65
  Start: 4 februari 2019. aanmelden voor 22   januari 2019



   Thema- avonden
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Het expressionisme van Kunstkring De Ploeg
We openen het nieuwe cursusjaar met een thema-avond 
over Kunstkring De Ploeg. Opgericht in 1918 door jonge 
Groningse kunstenaars als Jan Wiegers, Johan Dijks-
tra, Jan Altink en George Martens. Zij wilden  zich met 
expressieve en vernieuwende kunst afzetten tegen de 
gevestigde orde. Inspiratiebronnen waren Vincent van 
Gogh en Ernst Ludwig Kirchner.
Spreker: drs. Marieke van der Heijden
Datum: vrijdag 14 september 2018 
Locatie: De Bibliotheek Elst

Venetië
Eeuwige republiek van kunst en cultuur
La Serenissima (de allerdoorluchtigste) is de bijnaam van 
de stad Venetië. De stad was en is nog steeds van groot 
belang voor de westerse  kunstgeschiedenis. Tijdens 
de lezing zullen architectuur (Sansovino), beeldende 
kunst (Tintoretto en Titiaan) en cultuur en mythe elkaar 
kruisen. 
Spreker: Arno van Hoeven 
Datum: vrijdag 25 januari 2019 
Lokatie: bovenzaal Theater De KiK in Elst

Jan Wiegers, Music Hall, 
was en olieverf op doek, 
collectie Max Cohen

Paleis Soestdijk,
van koninklijke residentie naar multifunctioneel complex.
Ben Verfürden is nauw betrokken bij de transformatie van Landgoed en Paleis 
Soestdijk tot een multifunctioneel complex. Zijn lezing reikt van de geschiedenis, 
ruimtelijke indeling, gebouwen en monumenten, interieur, meubels en kunst-
objecten tot het proces van de verkoop aan Made By Holland en hun plannen met 
het complex.
Spreker: Ben Verfürden
Datum: vrijdag 9 november 2018. Locatie: De Bibliotheek Elst

Algemene informatie
Start lezingen: 20 uur. Zaal open: 19:45 uur.
Opgeven via info@creatiefcollectiefelst.nl of 06-19324660.
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang (richtbedrag: €7 p.p.).



Inschrijfformulier Creatief Collectief Elst 
Versie maart 2018 
 
Gegevens cursist 
Naam  …..……………………………………………………………………………………………… 
Voor cursisten jonger dan 18 jaar hier de gegevens van het kind invullen. 
 
Adres  …..……………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats  ……………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum     ……………………………………………………………………………….. 
 
Mailadres  ….......…………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon   …...………………………………………………………………………………………… 
 
Mobiele telefoon  ….………………………………………………………………………………. 
 
schrijft zich in voor de cursus  .……………………………………………………………. 
 
Op      □ ma  □ di  □ wo  □ do □ vr   □ za        □  ochtend   □  middag   □  avond 
 
□ Ik ben bekend met de Algemene Voorwaarden (zie creatiefcollectiefelst.nl) en ga ermee 
akkoord. 
 
Houders van een Gelrepas betalen de helft van de cursusprijs. In dat geval een kopie van 
de pas aan het formulier aanhechten en bij de eerste les de pas tonen aan de docent(e). 
 
Cursusprijs € …………...… 
 
De cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Uiterlijk in de week voorafgaand 
aan de start van de cursus ontvangt u daarover bericht van de betreffende docent.  
 
Wijze van factureren  
De docent stuurt u een factuur bij aanvang van de cursus. Voor lange cursussen krijgt u 
twee facturen. Eén bij aanvang en één halverwege het cursusjaar. 
 
Met ondertekening van dit formulier is de inschrijving definitief. Op de inschrijving zijn de 
algemene voorwaarden van toepassing.  
 
 
Naam*…............................   Telefoonnummer ….....................................   
 

Plaats  …..………................…     E-adres  …................................................ 
 

Datum …..…..................….. Handtekening  ………………………………………………… 
 
*Voor cursisten jonger dan 18 jaar contactgegevens en handtekening van de wettelijke 
vertegenwoordiger.  
 
Het volledig ingevulde formulier sturen naar: 
Creatief Collectief Elst, Pr. Irenestraat 49, 6661 EA Elst 
 
Of: scannen en sturen naar info@creatiefcollectiefelst.nl  
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Stichting Creatief Collectief Elst
Pr. Irenestraat 49, 6661 EA Elst

06-19324660 
info@creatiefcollectiefelst.nl    
www.creatiefcollectiefelst.nl

 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 58029931
Rekeningnummer Triodosbank:

NL87TRIO0197641695

                                             Tot ziens!

al 5 jaar creatief
in Elst


