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De Puntenslijper
Het jaar 2013 loopt al weer ten einde en we hebben de afgelopen week
onze laatste bijeenkomsten voor de kerstvakantie gehad. Wij hopen dat
u allen weer een fijn jaar had met naast creatieve uitingen ook veel
gezelligheid.
Dank aan alle vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn voor onze
vereniging, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd !



ALV
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdagmiddag 21 januari 2014 om
13.30 uur in het atelier. Noteer dit alvast in uw agenda. U bent allen van harte
uitgenodigd. Na afloop is er een nieuwjaarsborrel.
Oproep: de terugloop van het aantal leden baart ons zorgen, dit kan consequenties
hebben voor de toekomst van onze vereniging. Wij willen tijdens de ALV met u
hierover van gedachten wisselen.



Lunetzorg
In januari/februari zal er dit jaar geen schilderproject bij Lunetzorg plaatsvinden
zoals andere jaren. Dit i.v.m. al een druk programma voor de cliënten van
Lunetzorg. Zoals de meesten van u weten verlenen een aantal van onze leden
hieraan al enkele jaren hun steun. Wel staat er een aantal schildersessies gepland
voor het najaar en wel van 3 september tot 8 oktober. Wij komen hier later in het
jaar op terug.



Terugblik Najaarsexpositie
De kleine expositie werd in de herfstvakantie door de maandag- en
woensdagmiddaggroep verzorgd onder leiding van Marjo Hoevenaars. Er was heel

divers werk gemaakt geënt op een onwaarschijnlijk Inuït verhaal. Schilderijen,
ruimtelijk werk en boekjes waren het resultaat van een klein jaar naar een
eindresultaat werken.
De leestafel met dummies trok ook veel belangstelling, er waren juweeltjes bij! De
bezoekers kwamen zo op een hele relaxte manier met elkaar in gesprek. Er
kwamen ruim 300 bezoekers kijken. Sommigen vonden het jammer dat de
expositie zo kort was omdat men graag nog eens met anderen had willen
terugkomen.
Volgend najaar exposeert de maandagochtendgroep van Dré Saanen in ons atelier.


Grote Expositie 2014
Onze grote jaarlijkse expositie vindt plaats in week 13. Opbouw op vrijdag 28
maart en expositie op zaterdag en zondag 29/30 maart.
We zoeken tegen die tijd gastheren- en vrouwen en inrichters en zullen dan weer
een intekenlijst op het prikbord hangen. De bedoeling is dat er weer per groep
wordt opgehangen.
Alle zalen achter de bar zijn voor onze expositie gereserveerd.
De woensdag in deze week wordt gereserveerd voor het inleveren van het werk.

 Contactpersonenbijeenkomst
Op 26 november was de contactpersonenbijeenkomst in het atelier. Het was
een nuttige vergadering waarin het reilen en zeilen in de diverse groepen aan
bod kwam en men bijgepraat werd over de diverse zaken die spelen in de
vereniging. Jammer was wel dat vier groepen niet vertegenwoordigd waren.
De aanwezige contactpersonen zullen hun groepen over de besproken items
bijpraten.
 Verzoek
Vriendelijk verzoek aan onze leden die gebruik maken van de grote
tekentafels. Zet die niet te rechtop, anders vallen die om. Herhaaldelijk
worden er tafels verkeerd weggezet, met alle gevolgen van dien.
 Tips voor de kerstvakantie

Een bezoek waard!
De Fundatie Zwolle
-Marino Marini, schilder, tekenaar, beeldhouwer. Er zijn 30 sculpturen en 120
schilderijen en tekeningen te zien.
-Tropisch Koninkrijk. Hedendaagse kunst van Aruba, Curaçao, St. Maarten,
Bonaire, Saba en St. Eustatius.
-Van Turner tot Appel. Een keuze uit de eigen collectie
t/m 16 maart 2014
Combineer dit bezoek bijvoorbeeld met een lunch in de Broerenkerk,
eveneens in Zwolle, thans winkel van de prachtige Boekhandel Waanders,
Achter de Broeren 1-3. Duizend vierkante meter aan boeken en andere

verrassende artikelen. Als de kloostergangen open zijn vergeet dan niet even
te gaan kijken. De deur is meestal dicht vanwege de tocht maar doorgaans
niet op slot. Er is nu een bescheiden fototentoonstelling van de 100-jarige
Burgers Zoo Arnhem te zien.
De oude binnenstad van Hanzestad Zwolle is ook bijzonder.
Cobramuseum Amstelveen
Hundertwasser:
de rechte lijn is goddeloos
tot 5 januari 2014
Extra openingsdagen rond Kerst en Nieuwjaar (1ste en 2de kerstdag, 30
december en 1 januari)
Eventueel te combineren met het van der Togt Museum, Dorpsstraat 50,
eveneens in Amstelveen. Er is momenteel werk te zien van Aat Velthoen en
Man Kin Ho (t/m 26 januari); en van Franci Stukart (t/m 29 december).
Geopend van woensdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur, zaterdag 13.00-17.00
uur.
Gesloten eerste kerstdag en Nieuwjaar. Geopend 2de kerstdag van 13.0016.00 uur.
Stedelijk Museum Amsterdam
Kazimir Malewitsj en de Russische Avant Garde
tot 2 februari 2014
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam
Mondriaan in Amsterdam 1892-1912.
De expositie belicht een onbekende kant van Piet Mondriaan. In zijn jonge
jaren woonde en werkte de pionier van de moderne kunst lange tijd in onze
hoofdstad.
t/m 5 januari 2014
Noord Brabants Museum Den Bosch
Schijn bedriegt: Trompe- l'oeil van de 17e eeuw
tot 26 januari 2014
En natuurlijk is hier meer te zien !
Boijmans van Beuningen Rotterdam
Oskar Kokoschka: Mensen en dieren, eerste Nederlandse tentoonstelling in 50
jaar.
tot 19 januari 2014
Post Rotterdam
Da Vinci, The Genius.
Da Vinci was schilder, beeldhouwer, filosoof, anatoom, wiskundige, architect
en bovenal uitvinder.
Deze reizende expositie trok wereldwijd al meer dan 4,5 miljoen bezoekers en
is nu te zien in het monumentale gebouw van Post Rotterdam, Coolsingel 42.
Tot 6 januari 2014.

Tickets on line besteld zijn € 2,00 goedkoper. Maandag t/m zondag van 10.00
– 18.30 uur. Ook geopend op feestdagen, behalve op 1 januari.
Drents Museum Assen
De dode Zeerollen
tot 5 januari 2014
Frans Hals Museum
Het museum toont bijzondere bruiklenen en werk van de Britse kunstenaar
Glenn Brown.
In de serie Conversation Piece ziet u een combinatie van 16de en 17de eeuwse
werken met moderne schilderkunst.
t/m 19 januari 2014
Van Abbemuseum
Eigen huis collectie. Interessant programma voor de komende tijd.
Galerie Hans Persoon
Locatie Domein Oogenlust, Hees 4d, Eersel.
Expositie Mattie Schilders (schilderijen) en André Vranken (beelden). Zeer de
moeite waard.


Het jaarrooster 2014 wordt u toegezonden samen met dit
informatiebulletin.

Fijne Kerstdagen en een mooi en
gezond 2014 !

