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De Puntenslijper
We zijn nog maar amper een maand bezig na de zomervakantie en nu
al weer een nieuw nieuwsbulletin. Een teken dat we een actieve
vereniging zijn. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende
punten:

• Voorzitter gezocht
In de vorige Puntenslijper heeft u kunnen lezen dat onze voorzitter Jan van
Vorsselen stopt met zijn voorzitterschap in verband met verhuizing naar Oss.
Het bestuur heeft Marij Wijnands bereid gevonden om ad hoc de functie van
hem over te nemen.

Hierbij roepen wij kandidaten op voor het voorzitterschap
Gaarne melden bij het secretariaat: Aty Diemer, Lichtstraat 315, 5611 XG
Eindhoven. Tel. 040-2372243. E-mail: aty.diemer@gmail.com
•

Contactpersonen bijeenkomst
De eerstkomende contactpersonen bijeenkomst vindt op dinsdagmiddag 23
oktober plaats, aanvang 13.30 uur in het atelier. Contactpersonen, noteer
deze datum alvast in uw agenda ! Het secretariaat verzendt binnenkort de
agenda voor deze middag.

•

Kleine ezeltjes
Er worden als proef, op verzoek, twee kleine tafelezeltjes voor het atelier
aangeschaft voor die leden die graag zittend schilderen. Zo kan er beter
rechtop zittend geschilderd worden.

•

Papierworkshop
Voor de papierworkshop die in november door docente Gertje van Iersel
wordt gegeven in ons atelier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bij 12 deelnemers gaat de workshop gegarandeerd door. Maximaal aantal
deelnemers: 15. Kosten bedragen € 40,--.
De data zijn: dinsdagmiddag 9, 16, 23 en 30 oktober. Aanvang 13.30 uur in
ons atelier. Voor aanmelding zie ons prikbord in het atelier en op onze
website. Houdt dit ook in de gaten voor verdere mededelingen.

•

Regionale Expositie
De Regionale Expositie in Galerie-Museum Bies in Aarle-Rixtel wordt op
zaterdag 22 september geopend. Adres: Bosscheweg 15, 5735 GR AarleRixtel. Tel. 0492-381870
In totaal zullen er 8 werken van onze leden Jan de Ridder, Jolanda
Mauriks en Jan Kamerman te zien zijn. Komt allen naar deze
tentoonstelling met erg mooie werken ! De tentoonstelling loopt tot 30
september.
Openingstijden expositie:
- Zaterdag 22 september en zondag 23 september van 14.00 tot 17.00 uur
- Donderdag 27 september en vrijdag 28 september van 14.00 tot 17.00 uur
- Zaterdag 29 september en zondag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur

•

KOM KIJK KUNST KIST KOM
Najaarsexpositie P&P

Zie ook aparte bijlage van deze mailing
De leden van de woensdag- en donderdagavondgroep, die worden begeleid
door Gertje Roosen, exposeren in de eerste week van de Herfstvakantie in
ons atelier in de Lievendaal. Zij zijn bezig geweest met het ontwerpen van
KIJK, KUNST, KISTJES (kijkdozen).
Deze zijn gerelateerd aan een kunststroming of aan eigen werk
(schilderijen,grafiek, mixed-media,).
Het werk kunt u bewonderen tijdens deze kleine expositie. Iedereen wordt
uitgenodigd om tijdens onderstaande tijden te komen kijken.
dinsdag
9 oktober
tijdens de opening om 20.00 uur.
woensdag 10 oktober
14.00 uur - 16.00 uur
19.30 uur - 21.30 uur
donderdag 11 oktober
14.00 uur - 16.00 uur
19.30 uur - 21.30 uur
KOM EN KIJK !!

•

Lezing 14 december om 13.30 uur
Kunsthistorica Erna Charbon geeft op 14 december a.s. een lezing over Symboliek
in de kunst van de 17de eeuw. Deze symboliek is eigenlijk heel speciaal vanwege
het realistische jasje. Zonder wat kennis kijk je er al snel overheen. Ook symboliek
in de moderne kunst zal aan bod komen, maar de nadruk ligt toch op de 17de
eeuw.
Noteer deze datum alvast in uw agenda ! Het belooft weer een interessante lezing
met lichtbeelden te worden, zoals we van Erna gewend zijn. Toegang is gratis.

•

Buitenschilderdag

De vrijdagavond, voorafgaand aan onze buitenschilderdag,
was het nog steeds aan het regenen. Maar we vertrouwden op Buienradar en
jawel, zaterdagmorgen begon met zon en dit bleef ook de hele dag zo. Om 10.00
uur kwamen de eerste enthousiastelingen binnen bij de kasteelhoeve, waar de
koffie, thee en lekkere vlaaipunten al op ons stonden te wachten. Totaal hebben 25
mensen aan deze schildersessie deelgenomen.
Het terrein van de kasteeltuinen is heel afwisselend en er was dus voor elk wat
wils. Iedereen had na een uurtje wel zijn stek gevonden en kon aan de slag.
Om half vier leidde Edith van Oosterwijk de nabespreking (zie foto). Onder het
genot van een drankje werden de resultaten van een zonnige dag enthousiasme
onder de loep genomen.
Een domper was echter, dat een van onze leden, Francien Moerkens, tijdens de
ochtend onwel werd, wat gelukkig door onze voorzitter, Jan van Vorsselen, werd
opgemerkt. Er werd heel adequaat gereageerd en na onderzoek door het
ambulancepersoneel werd Francien opgenomen op de hartbewaking van het MMC
in Veldhoven. Gelukkig is ze nu weer thuis en maakt het goed.
Al met al was het een geweldige locatie en voor herhaling zeker vatbaar.
•

Wedstrijd: “ Kweek de hoogste zonnebloem”

De hoogste zonnebloem uit de zakjes zaad, die werden uitgereikt op
onze voorjaarsexpositie, werd gekweekt door Jos Toonen. Zijn zonnebloem werd
maar liefst 3,85 meter !
Ook de zonnebloemen opgekweekt door Joke Dalmaijer en de ouders van Anja
Namink bereikten een prachtige lengte, maar Jos spant uiteindelijk de kroon met
zijn REUZEzonnebloemen.

•

Grote Expositie 2013
Onze Grote jaarlijkse expositie vindt het komend voorjaar plaats, juiste tijdstip nog
nader te bepalen. We hopen straks weer een mooie gevarieerde expositie te
kunnen inrichten.

•

Najaarsexpositie 2013
De najaarsexpositie in 2013 zal worden verzorgd door de maandagmiddag en de
woensdagmiddaggroep van Marjo Hoevenaars.

• Rubriek "Vraag en Aanbod"
Aangeboden: een vrijwel niet gebruikte, los op tafel te zetten, verstelbare
schilder/tekentafel. Afmeting: 60 bij 80 centimeter. Prijs € 45,--.
(Nieuwwaarde € 100,--.)
Reacties s.v.p. naar m.smits01@onsneteindhoven Tel. 040-2811655.
Opgaven voor deze rubriek kunnen per e-mail naar Lous van Romondt
lousvanromondt@onsnet.nu , of via een schriftelijk bericht aan haar, in het
bestuurspostbakje in het atelier.

