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De Puntenslijper

 In Memoriam
Op 13 juni j.l. overleed Karin Broekhuizen, onze begeleidster van de
maandagavond en woensdagochtend groep. Alhoewel wij wisten dat zij ziek
was kwam haar overlijden toch nog onverwacht.
Recent overleed Wil Vorstenbos, oud lid van de woensdagmiddag groep in de
leeftijd van bijna 80 jaar.
Elly Overhaus, jarenlang lid van de maandagmorgengroep, overleed
afgelopen week. We wisten dat het de laatste tijd niet zo goed met Elly ging
maar we realiseerden ons niet dat wij zo snel al afscheid van haar zouden
moeten nemen. De afscheidsdienst van Elly wordt woensdag 24 december
om 15.45 uur in de Lumenzaal van Crematorium Rijtackers, Anthony
Fokkerweg 150 te Eindhoven gehouden.
Wij gedenken Karin, Elly en Wil bij naam om hen niet te vergeten. We hopen
dat hun naasten troost mogen vinden in alle mooie herinneringen.
 WE ZOEKEN ENIGE …..enthousiaste……“verenigingsleden” die ons zo
nu en dan op dinsdagmiddag en/of een vrijdagmiddag vooruit willen
helpen met het schuren en schilderen van de expositie palen/borden in
een nieuwe kleur voor ons Jubileumjaar 2015 en op wie we een beroep
kunnen doen bij bijvoorbeeld het op- en afbouwen van exposities en
één dag in de vakanties voor het onderhoud en schoonmaken van ons
atelier. Nu komt het voornamelijk op de schouders van het bestuur
terecht, maarrrr! een vereniging ben je samen !!!!!!
Jos Toonen, Atelierzaken

 Er staan een aantal "verweesde schilderijen" in het atelier en een
bureau stoel waarvan de eigenaar niet bekend is. Deze worden na 31
januari 2015 verwijderd als er geen eigenaar is, of als de bewuste stoel
niet gebruikt wordt. Dus als je meent dat het over jouw schilderij gaat
of over jouw stoel, of als je twijfelt, neem contact op met Jos Toonen,
Atelierbeheer. Tel 040-2525082.
 Oproep
Tim Igel en Hans Tielrooij, van de dinsdagavond groep, schilderen in de
zomermaanden iedere maandag – bij goed weer – buiten. Zij gaan naar
leuke plekjes in de buurt, meestal van 13.00 – 15.30 uur. Misschien
willen meer mensen met Tim en Hans meedoen. Zij stellen voor om een
lijst op het prikbord te hangen om te kijken of er meer gegadigden zijn.
Als er meer leden mee willen doen, dan zullen zij zorgen voor gegevens
zoals tijdstip, plek en hoe daar te komen.
 Dinsdagavondgroep
Na een gesprek met het Dagelijks Bestuur is met de
dinsdagavondgroep overeengekomen, dat zij m.i.v. januari 2015 verder
gaan als zelfstandige groep zonder begeleiding. Peter van Wageningen
zal dan de woensdagmorgengroep gaan begeleiden.
De dinsdagavond is tegelijkertijd een avond waarop de leden van Met
Potlood en Penseel, die extra willen schilderen, dit dagdeel kunnen
benutten zonder extra kosten en tot de groep vol is natuurlijk (15
personen).
 Activiteitenagenda 2015
Nog niet alles is helemaal duidelijk, maar er zullen in 2015 in ieder
geval 2 exposities worden gehouden, een door de
maandagmorgengroep en onze grote jubileumexpositie. De juiste tijd is
nog afhankelijk van een aantal besprekingen die in volle gang zijn.
Ook zal dit speciale jaar weer een excursie worden gehouden. Dit wordt
ook op een later tijdstip bekend gemaakt, aangezien de agenda van de
musea nog niet helemaal bekend zijn.
En natuurlijk weer een buitenschilderdag.
Bovenstaande activiteiten zullen een feestelijk tintje krijgen i.v.m. het
jubileumjaar, we bestaan volgend jaar 35 jaar.

Ook aan activiteiten buiten onze vereniging, zoals deelname aan de
WAK en begeleiding van een groep cliënten van Lunetzorg, zal in 2015
weer worden deelgenomen. Hierover komt t.z.t. nadere informatie.
 Tekencursus
Er zijn weinig gebieden zonder taal, Engels, Spaans, Chinees..
Er zijn wel talen zonder gebied, Wiskunde, Muziek, Beeldtaal,..
Veel mensen zijn er al heel tevreden mee als ze elk jaar die ene 'zin' in
beeldtaal zeggen, bijv. 'Bedankt voor de bloemen!' Dat is prima
natuurlijk.
Maar er zijn mensen die ook werkelijk het 'gesprek' willen aangaan in
beeldtaal. Tekenen is daarbij onontbeerlijk.
Op het internet worden we aangeraden te gaan tekenen om tot rust te
komen, om onze rechterhersenhelft te activeren, ja, zelfs om te
genezen,.. Dat willen we allemaal niet doen. Wel willen we al tekenend
oefenen in beeldtaal.
Hiervoor biedt de Vereniging 'Met Potlood en Penseel' in 2015 een
tekencursus. In 35 lessen gaan we ons vooral spelenderwijs – zo leren
we ons in elke taal het best verstaanbaar maken – bezig houden met
de grammatica, het idioom, het proza, de poëzie, enz. van beeldtaal.
De lessen worden gegeven door Peter van Wageningen, docent CKV,
begeleider bij 'Met Potlood en Penseel'.
 Workshop Portrettekenen door José Jansen
Binnen de vereniging hebben we geluiden gehoord van leden die toch
wel meer zouden willen weten van portrettekenen. We hebben
natuurlijk een speciale portretgroep in ons midden, maar die zit
helemaal vol en heeft zelfs een wachtlijst wat er op duidt dat mensen
hier toch erg veel plezier aan beleven.
In het kader van het jubileumjaar is het idee geopperd om een
workshop Portrettekenen te organiseren. José Jansen wil die met
plezier gaan geven. De workshop zou een aantal weken inhouden om
alle aspecten zo goed mogelijk aan bod te laten komen. Dus van
iedereen die hiermee wil kennismaken: grijp uw kans.
Nadere informatie over tijd en kosten volgt zo gauw een en ander
duidelijk is. Let op mededelingenbord in atelier en e-mail!

 Terugblik op de tweede helft van 2014:
Buitenschilderdag 6 september
Vlak na het zomer reces werd er op het Wasven, op de rand van
Eindhoven en Nuenen, door een aantal leden met veel enthousiasme in
de vrije natuur geschilderd. Het weer speelde fantastisch mee en aan
het einde van de middag besprak Marjo van Meer de geschilderde
werken. Bedankt Marjo.
Het was een geslaagde dag!
Voor uitgebreidere verslaglegging en foto’s zie onze website
http://potloodenpenseel.dse.nl
Lunetzorg
Op 3 september startten een aantal vrijwilligers van onze vereniging
weer met hulp bij de schilderlessen bij Lunetzorg aan de Nuenenseweg
in Eindhoven. Gedurende 7 weken werd er 1x per week een avond met
groot enthousiasme en toewijding door de cliënten geschilderd. De
begeleiding was ongeveer één op één. Het werd aan beide kanten erg
gewaardeerd, iedereen was een ervaring rijker
The Big Draw
Van 27 september tot 3 oktober vond het internationale tekenfestival
“The Big Draw” onder auspiciën van het CKE ditmaal ook in Eindhoven
plaats. Dit festival vindt sedert 2000 over de hele wereld plaats in
talloze steden: van New York tot Los Angeles, van Londen tot Berlijn,
van Budapest tot Barcelona en dit jaar dus ook in Eindhoven. Leden van
onze vereniging leverden in totaal 100 tekeningen in waarvan 12
collages werden gemaakt. De dinsdagmorgengroep onder leiding van
Edith van Oosterwijk zorgden voor de “finishing touch”. Dank allen
daarvoor !
Zie ook onze website.
Excursie Wuppertal
Op zaterdag 18 oktober vond onze jaarlijkse bus excursie plaats. Dit
keer gingen we naar Wuppertal in Duitsland. We bezochten het Von der
Heydt Museum, waar een prachtige tentoonstelling over Pissarro te zien
was. De rondleiding vond plaats in twee groepen met prima gidsen die
ons enthousiast door de tentoonstelling leidden. Enkelen gingen hierna
nog naar het Beeldenpark Waldfrieden, waar beelden van Tony Cragg
te zien waren. Anderen kozen voor een ritje met de Schwebebahn. De

chauffeur bracht ons die dag netjes op de afgesproken tijd terug in
Eindhoven.
Eveneens op onze website uitgebreider te lezen inclusief foto’s van die
dag.
Workshop Grafiek
Even zag het er naar uit, dat de cursus Grafiek niet zou kunnen
doorgaan, maar in overleg met het Bestuur en de ingeschreven leden
ging hij toch van start op de laatste vrijdagmiddag van oktober. Met
veel plezier zijn de zeven mensen die ingeschreven hadden aan het
werk gegaan met monoprint, ets, houtgravure en linosnede. Iedereen
heeft genoeg bagage meegekregen om hiermee verder zelf aan de slag
te gaan en eventueel de etspers in het atelier te gaan gebruiken op je
eigen dagdeel. Dank aan Edith die hierin weer veel energie gestoken
heeft.
Najaarsexpositie
De Najaarsexpositie kon dit jaar helaas niet doorgaan aangezien de
parkeerplaats voor de Lievendaal opgebroken was wegens
herinrichtingsplannen hetgeen als een struikelblok werd gezien voor
een geslaagde – makkelijk bereikbare - tentoonstelling.
Volgend jaar exposeert de maandagochtendgroep van Dré Saanen
alsnog.
 Tips voor de vakantie
Ideeën voor museumbezoek.
Gemeentemuseum Den Haag: Na jaren in Nederland weer een
overzicht van het werk van Mark Rothko tot 1 maart 2015.
Tegelijkertijd in dit museum de portretten door Emo Verkerk “Graag of
niet”. In zijn portretten rijgt Emo Verkerk net zo lang associaties aan
elkaar tot een allesbehalve traditionele ruimtelijkheid ontstaat. Tot en
met 15 februari.
Nieuwe Kerk Amsterdam: Maskers en beelden uit Ivoorkust “Tussen
esthetiek en etnografie”. De beelden op “Magisch Afrika” zijn meer den
exotische schoonheid of kunsthistorisch halffabrikaat. Anderhalve eeuw
beeldhouwwerk uit Ivoorkust wordt op deze expositie getoond. Tot 15
februari 2015.

Stedelijk Museum Amsterdam: Marlène Dumas t/m 4 januari 2015.
Fries Museum Leeuwarden: Gerrit Benner: De schilder van het
weidse Friese Landschap t/m 1 maart 2015.
Stedelijk Museum Schiedam (Hoogstraat 112): Herman de Vries:
´Met het hoofd op de aarde´. In het universum van Herman de Vries is
een mens even belangrijk als een plant of een steen. Over nietigheid en
traag kijken. Tot en met 18 januari 2015.
Tevens is een installatie van hem te zien in de Ketelfactory, Hoogstraat
44 Schiedam.
Museum De Pont, Tilburg. “Het enigma van de steen”. Zeven
monumentale en spectaculaire schilderijen van Robert Zandvliet. Tot en
met 4 januari 2015.
Museum Boymans Rotterdam. Studio Wieki Somers “Ongewoon /
gewoon”. Experimenten met vormen en materialen, door aandacht voor
details en door humor. Tot en met 11 januari 2015.
En als jullie aan huis gebonden zijn deze kerstvakantie, kijk dan eens op
http://art.docuwat.ch/videos Daar zijn allerlei interessante filmpjes te zien
over kunst
Wij wensen jullie allemaal gezellige feestdagen en een inspiratievol 2015 !
Heel veel dank aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar belangeloos
voor onze vereniging inzetten !

De bijeenkomsten in ons atelier starten voor de eerste groepen weer op
maandag 5 januari.

