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De Puntenslijper
U heeft de Puntenslijper een poosje moeten missen maar daarvoor in de
plaats kwamen er mededelingen in de vorm van een soort nieuwsflits, dus
helemaal verstoken van nieuws was u gelukkig niet. Bovendien kunt u alle
belangrijke informatie ook vinden op onze website.
Niet iedereen van onze vereniging beschikt over een mail adres, althans
wij hebben welgeteld 5 leden van de 150 leden die wij niet via deze snelle
manier kunnen benaderen. Mocht u van mailadres veranderen (of wel een
mailadres krijgen) dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie
lousvanromondt@onsnet.nu
Grote Expositie
Onze grote overzichtstentoonstelling vindt binnenkort
plaats. We hopen op veel publiek en hebben ons best
gedaan om bekendheid aan de expositie te geven via
de media, via posters, via onze website, via Facebook
etc. De opening vindt om 11 uur op woensdag 28
december plaats. De werken zijn te bezichtigen op
woensdag 28 december en op donderdag 29 december
van 11.00 – 17.00 uur.
Opbouwen op dinsdag 27 december (’s morgens
schotten plaatsen, ’s middags inrichten), afbouwen na
17.00 uur op donderdag 29 december. De werken
kunnen dan ook pas na die tijd worden opgehaald. Indien deze niet
kunnen worden opgehaald worden de werken in de bijruimte geplaatst.
Jaarrooster
Bij deze Puntenslijper vinden jullie het jaarrooster met de geplande vakanties.
Bewaar deze goed. Op het prikbord in het atelier komt ook altijd een exemplaar
te hangen en ook op onze website vinden jullie deze informatie.
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Beterschap gewenst
We hebben een aantal langdurig zieken onder onze leden. Wij leven met jullie
mee en wensen jullie een spoedig herstel toe. Wij hopen jullie in het nieuwe
jaar weer in het atelier te mogen begroeten !
Nieuwe leden gevraagd
Wij kunnen in een aantal groepen nieuwe leden plaatsen. Maak je vrienden of
kennissen die graag op een creatieve wijze bezig willen zijn met schilderen
enthousiast. Lous van Romondt van de ledenadministratie kan hiervoor
benaderd worden lousvanromondt@onsnet.nu . Bij geen gehoor kan contact
opgenomen worden met onze secretaris Aty Diemer aty.diemer@gmail.com
Buitenschilderdag en Binnenschilderdag
Dit jaar werd er een buiten- en een binnenschilderdag georganiseerd. De
buitenschilderdag vond net na de zomervakantie plaats in september op het
Wasven waar het fijn schilderen is. Ook voor het najaar van 2017 wordt voor
dezelfde locatie gekozen, en wel op 9 september.
De binnenschilderdag werd door Gertje Roosen georganiseerd, in
samenwerking met Erika Merks, in het Van Abbemuseum. Van beide geslaagde
activiteiten staat een verslag op onze website. www.potloodenpenseel.dse.nl
Kleine Expositie
De vrijdagmorgen groep onder leiding van José Jansen verzorgt binnenkort de
voorjaarsexpositie. Dit keer is door de leden gekozen om de expositie in de
Karnavalsvakantie te organiseren. De exacte gegevens volgen later.
Lunetzorg
Ook dit najaar waren een aantal leden van onze vereniging bereid hun
vrije tijd in te zetten voor hulp bij een schilderproject aan een twaalftal
cliënten van Lunetzorg. Op 7 woensdagavonden werd er getekend en
geschilderd in de Herberg van Lunetzorg aan de Nuenenseweg. Anderhalf
uur werd er die avonden hard gewerkt. De één had wat meer hulp nodig
dan de ander en wat waren de cliënten na afloop trots op hun
eindresultaat. Na iedere schilderbijeenkomst wordt er altijd gezamenlijk
koffie gedronken.
Hartelijk dank voor ieders inzet ! Zonder onze hulp zijn dit soort
activiteiten niet mogelijk. Het zou mooi zijn als we voor volgend jaar over
een nog grotere groep vrijwilligers kunnen beschikken zodat we wat
“backing” hebben voor het geval iemand uit moet vallen door bijvoorbeeld
ziekte. Ook als je slechts éénmalig kunt dan zijn we blij met jouw hulp.
Erika Merks coördineert vanuit onze vereniging dit project.
Atelierzaken
Iedere zomervakantie wordt er een dag besteed aan extra schoonmaak van het
atelier. De wasbak, vloer, ramen, gordijnen etc. worden onder handen
genomen. Als we in september na de zomervakantie starten treffen we alles
“spic en span” aan en dat kan doordat een aantal actieve leden zich hiervoor
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spontaan aanmelden. Kom komend jaar ook eens meehelpen. Tegen die tijd
komt er wel een oproep vanuit het bestuur. Je voor iemand anders inzetten
geeft een goed gevoel nietwaar ?! en bovendien is het ook voor jezelf en je
groep fijn om in een schoon en opgeruimd atelier te werken. Bovenal is het
altijd super gezellig.
Indien er vragen en/of opmerkingen over atelierzaken zijn dan kun je terecht
bij onze atelierbeheerder Jos Toonen, tel. 040-2525082 of mail:
toonenselten@chello.nl Jos zorgt dat er aandacht aan jouw vraag/opmerking
wordt besteed.

Algemene Ledenvergadering
De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdagmiddag 31 januari, aanvang 13.30
uur in het atelier. We rekenen op jullie komst !

Een Dagje Kunst Kijken - Tips voor bezoek aan een museum
tijdens de Kerstvakantie
Amersfoort Museum Flehite: Rik Wouters in Nederland t/m 8 januari 2017
Amsterdam van Gogh Museum: Impressies van het landschap met o.a.
Daubigny, Monet, van Gogh t/m 29 januari 2017
Hermitage: Catharina de Grootste t/m 15 januari 2017 en de
winnaar van de ABN/AMRO Kunstprijs: Marijn van Krey,
tekeningen, collages en schilderingen op papier t/m 28 mei
2017
Stedelijk Museum: Jean Tinguely t/m 5 maart 2017
Gorssel
Museum More, Hoofdstraat 28: Johan van Hell, musicus en
schilder: “Op klare toon” t/m 5 maart 2017
Den Haag Mauritshuis: “Hollanders in huis” : Vermeer en tijdgenoten uit
de Britse Royal Collection t/m 8 januari 2017
Beelden aan Zee: Picasso aan Zee, keramiek en sculpturen
t/m 5 maart 2017
Den Bosch Noord Brabants Museum: “In de ban van Bosch”: 4 generaties
kunstenaars die geïnspireerd zijn door Jeroen Bosch t/m 29
januari 2017.
Gemeentemuseum (verbonden aan het Noord Brabants
Museum): Claire Morgen: The Sound of Silence” t/m 8 januari
2017. Ruimtelijke werken.
Haarlem
Frans Hals Museum: “Hollandse meesters uit Boedapest” uit de
collectie van de Hongaarse familie Esterházy, t/m 12 februari
2017.
Helmond Gemeentemuseum: Yinka Shonibare “Paradise Beyond” t/m 12
februari 2017 en de tentoonstelling Un à Un geïnspireerd door
de stoffen van de Vlisco t/m 12 maart 2017
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Leiden

Museum Volkenkunde: Wereld vol Veren, een intercultureel
verhaal van bijzondere kledingstukken en accessoires t/m 5
maart 2017
Rotterdam Museum Boymans: “De Goddelijke Renaissance”,
meesterwerken van Fra Bartolommeo. 140 voorstudies en 11
schilderijen, nog nooit in Nederland te zien geweest t/m 15
januari 2017
Tilburg
Textielmuseum: “Rafelranden van de schoonheid”, werk van 5
kunstenaars mat nieuw werk uit het Textiellab, t/m 28 mei
2017

Graag wil het Bestuur jullie allemaal fijne feestdagen wensen, een goede
jaarwisseling en veel inspiratie voor een nieuw creatief 2017.
We hopen iedereen weer tegen te komen in het nieuwe jaar bij de te
organiseren activiteiten.
Veel dank aan de mensen die zich dit jaar weer hebben ingezet voor onze
vereniging op welk terrein dan ook !
Marij Wijnands, voorzitter.

De bijeenkomsten na de kerstvakantie starten op maandag 09 januari
2017
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