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In de algemene ledenvergadering van afgelopen januari werd door onze
penningmeester Siep Schaafsma de vraag gesteld wie hem als
webmaster wilde opvolgen.
Reeds enkele dagen later meldde zich Jurgen Rusch van de
maandagavondgroep. Hij heeft inmiddels de taak van webmaster
overgenomen.
Wij bedanken Siep voor de geweldige wijze waarop hij de afgelopen 14
jaar invulling heeft gegeven aan deze functie naast zijn bestuursfunctie als
penningmeester.
Uit metingen blijkt dat er veelvuldig op onze website
http://www.potloodenpenseel.dse.nl wordt gekeken en dat deze een
steeds belangrijker deel uitmaakt als informatiepunt voor onze leden en
voor nieuwe leden.
Op initiatief van Dré Saanen is op 10 maart j.l. een groep leden,
aangevuld met enkele nieuwe leden, met een portretgroep gestart. Deze
komt om de 14 dagen op vrijdagmiddag bij elkaar in het atelier.
Deelname aan deze activiteit is gratis voor leden van P&P. De enige kosten
zijn voor het model.
Er is geen professionele begeleiding, maar de aanwezige deelnemers
steken natuurlijk de nodige richtlijnen van elkaar op.
De groep zit inmiddels vol.
Het bestuur staat open voor ideeën vanuit de leden voor wat betreft
thema's voor lezingen, excursies, workshops enz. Het streven is om deze
activiteiten minstens 1x per jaar te laten plaatsvinden.
Onze grote expositie zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk in week 50 plaats
vinden, de week vóór de Kerstvakantie
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De verwarming in ons atelier kan binnenkort eindelijk (per lokaal)
geregeld worden
De afzuiging blijft nu voortaan constant aan
Er wordt een test uitgevoerd met de verlichting: de huidige TL buizen
worden mogelijk vervangen door LED buizen. Siep Schaafsma bekijkt
samen met de gemeente hoeveel lux er nodig is in ons atelier
Er zijn nieuwe watervaste aquarelborden (6 stuks) aangeschaft en deze
mogen uitsluitend voor aquarel technieken worden gebruikt
De Buitenschilderdag zal dit jaar wederom plaats vinden op het terrein
van ’t Wasven, Celebeslaan in Eindhoven (naast het Lorentz Casimier
Lyceum) en wel op zaterdag 9 september. Kom en geniet van een dagje
buiten schilderen in een fijne omgeving ! Het is altijd heel gezellig om zo
samen het nieuwe seizoen na de zomervakantie te starten.

Wekelijkse leging prullenbakken
Arie van de Hoef van de woensdagmiddaggroep heeft jarenlang met veel
enthousiasme en nauwgezetheid de prullenbakken geleegd en van nieuwe
plastic zakken voorzien. Daar zijn we hem ZEER erkentelijk voor ! Als Arie
er niet was dan deed Erika Merks dat voor hem in de plaats.
Arie heeft nu aangegeven dat hij deze taak wil overdragen aan een ander
P&P lid. Wie wil dit gaan doen ? Het is 10 minuutjes werk, 1x per week.
Graag aanmelden bij Jos Toonen, Atelierbeheer. Adres zie onder.
Atelier
Op 21 juni houden we onze jaarlijkse grote
schoonmaak in het atelier. Wij vragen leden die
een paar uurtjes die dag willen meehelpen om
het atelier weer spic & span te maken.
Graag aanmelden via de lijst op het prikbord in
het atelier of bij onze atelierbeheerder Jos
Toonen (toonenselten@chello.nl of 0402525082).
Het zou geweldig zijn als we dit keer op
overweldigende belangstelling mogen rekenen !!
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Afscheid en nieuwe start

“Vele tekentechnieken kwamen het afgelopen jaar aan bod”
“met Peter als enthousiaste gids”

Na 13 jaar diverse groepen begeleid te hebben is op 29 maart j.l. officieel
afscheid genomen van Peter van Wageningen, begeleider van de
woensdagmorgen groep. De leden van deze groep hebben Peter’s
begeleiding erg op prijs gesteld. Vele tekentechnieken kwamen het
afgelopen jaar aan bod. Ook bezoeken aan musea in Eindhoven, Zwolle en
Rotterdam stonden op het programma, met Peter als hun enthousiaste
gids. Peter, geniet van je pensioen !
In april nam Francien de Raad het “stokje” van Peter over. Francien
begeleidt ook al een paar jaar de maandagavondgroep. Wij danken Peter
voor zijn inzet en verwelkomen Francien van harte op de
woensdagochtend.
Overleden
Op 26 maart j.l. overleed Wil Prenger op 84 jarige leeftijd. Wil was lid van
de maandagochtendgroep. Op 31 maart vond de afscheidsdienst plaats in
crematorium de Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Onze
gedachten zijn bij haar en haar familie. Dat zij moge rusten in vrede.
Busexcursie naar België
Het plan is om op zaterdag 30 september 2017 het Verbeke Foundation in
Kemzeke (België) te bezoeken. Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn
20.000 m2 overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de
grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. De loodsen
van het vroegere transportbedrijf van Geert Verbeke zijn omgebouwd tot
unieke expositieruimtes. Eén van de gebouwen is ingericht om de
uitzonderlijke verzameling collages en assemblages tentoon te stellen.
Een deel van de collectie is permanent te zien in een landschap met
tentoonstellingsruimtes. Naast de vaste tentoonstelling zijn er wisselende
tentoonstellingen in het collage-museum en in het museum. Het
museumdomein van 12 hectare omvat een bos, een vijver, serres met
bomen en sierplanten, een evenementenhal, een restaurant en twee
expositieruimten van 20.000 m2. Van Joep van Lieshout staat er een
maagvormig gebouw waarin bezoekers kunnen overnachten en er is een
"artists in residence"-programma. Kijk op www.verbekefoundation.com.
Nadere informatie over kosten, vertrek etc. volgt nog.
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Tips voor museumbezoek in de vakantie:
Alkmaar
Stedelijk Museum: Sluyters, Gestel, Kelder; De passie van verzamelaar
Wim Selderbeek. T/m 20 augustus.
Amsterdam
Rijksmuseum (doorgang Philipsvleugel): Jennifer Tee Palet van
Tulpenblaadjes. Het meterslange fries voor de Amsterdamse NoordZuidlijn. Tot en met 21 mei
Stedelijk Museum: Chris Beekman – De afvallige van de Stijl. Tot en met
17 september
Arnhem/Schiedam
Stedelijk Musea in beide plaatsen besteden aandacht aan Pierre Janssen,
de verhalenverteller. “In de greep van de Kunst”. In Schiedam tot 3
september en in Arnhem tot 15 oktober.
Assen
Drents Museum:Jan Sluyters, werken op papier tot en met 10 september
The Great Liao. Machtig rijk van Khans en Keizers. Een dynastie uit
Binnen-Mongolië. Tot en met 29 oktober.
Elburg
Museum Sjoel Elburg: Thema,s uit de Thora. Quilts van Marlène Sanders
tot en met 26 augustus.
Den Bosch
Stedelijk Museum: De laatste Avant Garde – radicaal design uit Italië. Tot
en met 11 juni
Kunstlocatie Würth (adres Het Sterrenbeeld 35): Stille Dialoog –
Kunstwerken uit de verzameling Würth tot en met 25 februari 2018.
Den Haag
Gemeentemuseum: Raquel Maulwurd – The Carbon War Room. Imposante
houtskooltekeningen. Tot en met 18 juni.
Rumoer in de Stad. De schilders van tachtig. Tot en met 5 november.
Helmond
Museum Helmond.
Verschillende tentoonstellingen w.o. Mondriaan tot Dutch Designjaar; De
Stijl; Lucas Gasseljaar. Allemaal tot eind van dit jaar.
Wij wensen iedereen een hele mooie zomer toe !
De bijeenkomsten na de zomervakantie starten op maandag 28 augustus
2017

Fijne vakantie !!
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