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Open Dag  
Op zaterdag 26 augustus, van 11.00 tot 15.00 uur, houden wij onze jaarlijkse Open Dag.  
U kunt hier alle informatie krijgen over het cursusaanbod, de docenten spreken en er zijn leuke demonstraties.  
De kinderen mogen ook weer gezellig aanschuiven en iets maken. Er is werk te zien (en deels ook te koop) dat tijdens 
de afgelopen cursusperiode is gemaakt. 
Zoals u gewend bent is het altijd gezellig om even langs te komen en er is voor iedereen koffie, thee, limonade en iets 
lekkers.  
Voor de cursussen waar nog plaatsjes vrij zijn kunt u zich ter plekke inschrijven.  
 
 

Werk inleveren voor de Open Dag   
Per cursus worden enkele werken tentoongesteld op de Open Dag. De docenten hebben een aantal van u benaderd 
om een werkstuk hiervoor in te leveren. Het tijdstip van inleveren is donderdag 24 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur, 
in Het Trefpunt.  
Wilt u er voor zorgen dat de schilderijen zijn voorzien van een ophangdraad en dat uw naam op het werk staat? Als u 
uw werk wilt verkopen dan zetten wij, in overleg met u, een prijs erbij. Denkt u thuis alvast na over een eventuele titel 
van het werk. 
 
  

Nieuwe cursus: Kinderatelier Keramiek 
Voor kinderen en jeugd vanaf 10 jaar biedt het CCB een leuke, nieuwe cursus aan: Kinderatelier Keramiek. 
Onze nieuwe docent Ineke van Eden, bekend van haar vrolijke beelden van dieren (www.inekeramiek.nl), heeft eerder, 
in het buitenland, keramieklessen aan kinderen gegeven. Zij gaat vanaf september de jonge cursisten, aan de hand van 
leuke opdrachten, de fijne kneepjes van het vak leren. 
Wegens succes gaat Lydia Larsen een tweede cursus Kinderatelier Tekenen/Schilderen geven. Naast de lessen op 
dinsdagmiddag start er nu ook een cursus op woensdagmiddag. 
         

  De nieuwe cursusgids is uit 
 

http://www.inekeramiek.nl/


 
 

Cursusgids 2017 - 2018 

Onze nieuwe cursusgids is uit. De boekjes liggen al op diverse plekken in de regio en worden ook uitgedeeld op de 
Open Dag. Het volledige programma voor het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 staat ook op onze website 

www.creatiefcentrum.nl. 
 
Geef u bijtijds op voor uw cursus! Wilt u doorgaan met uw cursus en verzekerd zijn van uw plek? Geef u dan 

vóór 20 augustus op. Daarna geldt plaatsing op volgorde van aanmelding. 
 

………………………………………………………………………………………. 

U kunt het Creatief Centrum Bennebroek ook volgen op Facebook 

.....................................................................................................................  
 

 

Open Atelier 
Misschien heeft u deze zomermaanden op maandagmiddag of vrijdagochtend ons Open Atelier bezocht? Gezellig om 
daar met elkaar creatief bezig te zijn! T/m 18 augustus kunt u nog op deze beide dagen komen, daarna zal het Open 
Atelier weer alleen op maandagmiddag zijn, van 13.30 – 15.30 uur. 
Deelnemers die komen tekenen of schilderen betalen 4 euro per keer en wanneer u met klei werkt betaalt u 5 euro (dit 
is dan inclusief 1 keer bakken van uw werkstuk).  
U hoeft zich vooraf niet aan te melden en u betaalt per keer. 
 
 
 
 

Wij hopen u allen te verwelkomen op onze  

Open Dag 
op zaterdag 26 augustus!!! 

 
 
Met creatieve groeten,  
 
Het bestuur 
 
 

 

http://www.creatiefcentrum.nl/

