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We zijn inmiddels aan onze Kerstvakantie begonnen. Een periode waarin wij familie en
vrienden extra aandacht geven en genieten van gezellig samen zijn. En bij het naderen van
het einde van het lopende jaar gaan onze gedachten naar de gebeurtenissen van de voorbije
maanden. Wat er in de wereld gebeurde en daarnaast in onze directe omgeving. Fijne
momenten maar daarnaast ook verdrietige gebeurtenissen.
Het nieuwe jaar brengt weer allerlei uitdagingen zoals ook het afgelopen jaar. Uitdagingen
die plezierig zijn, maar ook uitdagingen die de nodige kracht en energie zullen vragen.
Plezier en pijn liggen dicht bij elkaar. Het zijn onderdelen van ons leven.
Ik wens jullie veel veerkracht toe om alle soorten uitdagingen die op jullie pad komen
enigszins aan te kunnen of met hulp van je omgeving toch een plek te kunnen geven. Pluk de
dag zal voor velen een wijze uitspraak zijn. Wens jullie toe om die pluk de dag ook
daadwerkelijk waar te kunnen maken, ook al kost dat de nodige energie.
Allen een mooi 2018 gewenst !

Algemene Ledenvergadering
De ALV zal dit jaar plaats vinden op dinsdagmiddag 06 februari om
14.00 uur in ons Atelier. Wij hopen op een grote opkomst. Het zou fijn en
wenselijk zijn als in ieder geval alle groepen zorgen voor een
vertegenwoordiging die middag!
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Twee nieuwe bestuursleden gevraagd
Twee bestuursleden gaan ons door omstandigheden helaas verlaten. Wij
zijn op zoek naar opvolging en zouden het fijn vinden als twee leden zich
hiervoor aanmelden. Voor nadere informatie kunnen jullie contact
opnemen met Siep Schaafsma siepschaafsma@chello.nl , Marij
Wijnands apjwijnands@gmail.com of Aty Diemer aty.diemer@gmail.com.
Jaarrooster 2018
Bij deze Nieuwsbrief vinden jullie ons Jaarrooster 2018. Dit keer hebben
wij nog nauwkeuriger met de schoolvakanties in het zuiden afgestemd.
Maar zoals jullie weten mogen scholen, uitgezonderd de zomervakantie,
hiervan afwijken. Wij zijn ons ervan bewust dat we nooit iedereen
tevreden kunnen stellen maar wij doen ons best. Ditmaal hebben we 2
weken meivakantie in ons schema opgenomen, omdat de meeste
scholen dit ook aanhouden, uitzonderingen daar gelaten.
Overigens kan er altijd buiten ONZE vakantiedagen in het atelier
geschilderd worden op je eigen dagdeel, MITS de Lievendaal open is en
ALTIJD in overleg met Jos onze atelierbeheerder
toonenselten@chello.nl .
Afscheid
Aan het einde van het jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen
van twee van onze begeleiders. Edith van Oosterwijk was lange tijd de
bezielende begeleider van de dinsdagmorgen groep. Haar pupillen
namen onlangs met gepaste feestelijkheden afscheid van haar.
Inmiddels hebben wij Tessa van der Wey als nieuwe begeleider voor de
dinsdagmorgen kunnen begroeten.
Tessa, heel veel plezier bij onze vereniging ! Wij hebben op de expositie
al de resultaten van het eerste project mogen aanschouwen.
Marjo Hoevenaars nam na 13 jaar afscheid van haar maandag- en
woensdagmiddag groepen. Voor Marjo is nu de tijd aangebroken om
zich nog intensiever op haar eigen kunstenaarschap te richten. Ook van
Marjo werd met gemengde gevoelens afscheid genomen. Enerzijds fijn
voor haar, maar aan de andere kant zullen we haar begeleiding, die zij
op een geheel eigen wijze vorm gaf, missen !
Marjo van Meer en José Jansen volgen Marjo Hoevenaars op.
Edith en Marjo, dank voor jullie prachtige begeleiding. Het ga jullie
beiden goed !
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Workshop in het voorjaar
Komend voorjaar, in februari of maart, wordt er waarschijnlijk een
workshop inzake pigmentgebruik georganiseerd onder leiding van
Francien de Raad, onze begeleider van de maandagavond en
woensdagmorgen. Maximaal aantal deelnemers is 15. De coördinatie is
in handen van onze voorzitter Marij Wijnands.
Nadere informatie volgt.
Dagexcursie
De traditiegetrouwe busexcursie kon dit jaar geen doorgang vinden. Er
hadden zich te weinig deelnemers aangemeld voor het bezoek aan de
Verbeke Foundation in Kemzeke. Dit tot grote teleurstelling van de leden
die zich hiervoor hadden aangemeld en van de organisatie.
Wij doen dit voorjaar opnieuw een poging om een mooie dag voor jullie
te organiseren. Gedacht wordt aan een bezoek aan Museum More in
Gorssel in combinatie met Kasteel Ruurloo. Mogelijk in april of mei maar
daar informeren wij jullie binnenkort over. Dit keer gaan we niet de grens
over maar we kozen deze interessante bestemming omdat deze met
openbaar vervoer heel lastig te bereiken is. Met een privé bus komen
deze locaties eenvoudiger binnen bereik.
Portretgroep vrijdagmiddag 2018
Wegens groot enthousiasme krijgt de dit jaar als experiment gestarte
portretgroep op vrijdagmiddag (1x per 2 weken) een vervolg in het
nieuwe jaar. Dré Saanen coördineert op vrijwillige basis de organisatie
hiervan.
Expositie 2017
De grote overzichtstentoonstelling vond dit jaar opnieuw in de
kerstvakantie plaats. Er hadden zich vele vrijwilligers aangemeld voor de
opbouw en verdere invulling van de expositie. Echt geweldig hoe
iedereen zich met zoveel enthousiasme heeft ingezet om er weer een
mooie verzorgde expositie van te maken. Naast het harde werken was er
uiteraard ook ruimte voor de nodige gezelligheid onderling.
Het weekend werd goed bezocht. We mochten zo’n 300 bezoekers
verwelkomen. En we kregen nieuwe aanmeldingen voor onze vereniging
waar we erg blij mee zijn.
Tijdens onze expositie werd er door twee vertegenwoordigers van de
Stichting Beeldende Vrijetijdskunst een keuze uit de geëxposeerde
werken gemaakt voor de eerstvolgende Regionale Tentoonstelling.
Binnenkort worden de genomineerden bekend gemaakt.
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Héél veel dank aan iedereen die op zijn eigen wijze aan het welslagen
van dit weekend heeft bijgedragen !! Op de website komt binnenkort een
impressie te staan.
Website P&P
Kijken jullie ook regelmatig op onze website ? Anders binnenkort eens
even doen  http://www.potloodenpenseel.dse.nl Onze webmaster
Jurgen Rusch heeft in de loop der maanden al diverse aanvullingen en
veranderingen aangebracht en houdt met veel enthousiasme onze
website up-to-date. Dankjewel Jurgen ! Steeds meer mensen, waaronder
aspirant-leden, weten onze website te vinden.
Buitenschilderdag 2017
Onze Buitenschilderdag bij het Wasven begin september ging helaas
niet door. Ten eerste vanwege het slechte weer. Daarnaast was
wederom de opkomst van onze leden een teleurstelling. Wij vragen ons
na een paar tegenvallende opkomsten de afgelopen jaren af of het zin
heeft deze activiteit te blijven aanbieden. Misschien moeten we daar een
beslissing over nemen op de komende ALV in februari.
Atelier
De nieuwe verlichting werkt echt fantastisch, tot nu toe hebben we alleen
maar positieve geluiden gehoord. Wij zijn dan ook erg blij dat de
Gemeente Eindhoven zo goed met ons heeft meegedacht en heeft
ondersteund.
Ook zijn we erg blij met de nieuwe aquarelplanken die onze
atelierbeheerder verzorgd heeft. Fijn Jos, dank je wel voor deze
positieve verbetering.
Werkweekend september 2018
Onze zustervereniging De Rietpen uit Veldhoven organiseert dit
komende jaar het regionale werkweekend, dat plaats gaat vinden op 7,8
en 9 september 2018 in Hapert. Amateurschilders en beeldhouwers uit
Brabant en Zeeland van onze zusterverenigingen komen dan een heel
weekend gezamenlijk schilderen en beeldhouwen. De ervaring leert dat
dit altijd hele gezellige bijeenkomsten zijn en het werkt inspirerend om
samen met dezelfde hobby bezig te zijn. Voor de kosten hoef je het niet
te laten, het wordt allemaal aangeboden tegen kostprijs. Ziehier wat De
Rietpen hierover schrijft:
Informatie werkweekend 2018;
Het werkweekend is op 7, 8 en 9 september 2018.
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Accommodatie “Het Buitenhuys”, Kapelweg 2, 5527JB Hapert, Noord
Brabant’. (huisdieren zijn niet toegestaan op de locatie)
Schildersvereniging De Rietpen organiseert in 2018 het werkweekend en
hoopt op jullie medewerking en jullie deelname natuurlijk.
Zet de datum alvast in je agenda! Een korte samenvatting van het
geplande weekend:
Vrijdagavond vanaf 17.00 uur word je verwelkomd met koffie/thee en
lekkers. Je maakt kennis met alle deelnemers van het werkweekend. De
accommodatie heeft 20 boxspringbedden en er kunnen in totaal 15
bijzetbedden bij geplaatst worden op de 10 slaapkamers met eigen
douche met wc.
Twee slaapkamers zijn op de begane grond, voor deelnemers met
problemen met traplopen. Dit kun je bij het aanmelden opgeven. Wees
er snel bij want….. vol is vol!
We ontbijten op zaterdag- en zondagmorgen tussen 8.00 uur en 9.00 uur
en gaan om 9.30 uur naar buiten. De locatie is prachtig gelegen in een
natuurgebied met volop mogelijkheden om te tekenen en schilderen
Voor de deelnemers die met steen werken kan dit onder de overkapping.
De tafels willen we ontzien en onze vraag is om een polijstkussen mee te
brengen en/of hakbok.
We willen een begeleidend kunstenaar vragen. Zondag om 16.00 uur
kan er nog een kop soep en boterham gegeten worden en om 16.30 uur
keert iedereen weer geïnspireerd en voldaan huiswaarts. De volledige
kosten zullen € 140,- bedragen voor twee overnachtingen met ontbijt,
lunch, een maaltijd op zaterdagavond en begeleiding van een
kunstenaar. Inlichtingen bij Schildersvereniging De Rietpen, Wilhelmien
van Dijk-Knapen, Dokter Rauppstraat 69, 5571CD Bergeijk, Tel: 0619667310 wilhelmienvandijk@hotmail.com

Suggesties voor museumbezoek tijdens de Kerstvakantie:
Amstelveen
Cobra Museum: Hommage aan Le Corbusier,
schilderijen, tekeningen, wandtapijten en sculpturen die
de relatie tussen beeldend werk en zijn architectuur
laten zien. Tot en met 7 januari 2018 .
Amsterdam
Oude Kerk: Christian Boltanski: “NA”, gedenkt de
stervenden met indrukwekkende installaties. Tot en met
29 april 2018.
Joods Historisch Museum: Charlotte Salomon “Leven of
theater”. Ter gelegenheid van haar 100e geboortedag
zijn voor de eerste keer alle 800 gouaches te zien, die
een inzicht geven in haar leven. Tot en met 25 maart
2018.
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Assen

Drents Museum: The american Dream 1945-1965.
Naoorlogs amerikaans realism groots in beeld gebracht.
Tot en met 27 mei 2018.
Enschede
Rijksmuseum Twente: “De Snuffelaer”, Otto Marseum
van Schriek (1620-1678) en de ontdekking van de
Bijbel der natuure”. Marseus stond bekend om zijn
schilderingen van insecten, padden en slangen in een
genre, dat de naam “sottobosco” (bosvloer )kreeg,
waarvan hij initiator en grootmeester was. Het museum
toont zijn werk in de context van wetenschappelijke
ontdekkingen en het (bij)geloof van zijn tijd. Tot en met
11 maart 2018.
Gorssel
Museum MORE: Herman Berserik. Modern Realisme.
Tot en met 20 januari 2018.
Den Bosch
Noord-Brabants Museum: Van Gogh doorgelicht. Tot en
met 21 januari 2018.
Den Haag
Panorama Mesdag: Pieter de Josselin de Jong, “een
vergeten meester”. Bijzonder fraaie schilderijen,
tekeningen en aquarellen van portretten en Londense
stadsgezichten. Tot en met 11 februari 2018.
Leiden
Museum voor Oudheden: Nineveh, hoofdstad van een
wereldrijk, te zien samen met “ Fascinatie voor
Persepolis”en “Along the Road to Nineveh” door
Qassim Alsaedy. Tot en met 25 maart 2018.
Kunsthal Rotterdam Paul Delvauz, “Meester van de droom”. Ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Kunsthal
brengt het museum een eerbetoon aan deze
belangrijke Belgische schilder, die in zijn beeldtaal
elementen uit de verschillende kunststromingen al het
expressionisme, symbolisme en surrealisme moeiteloos
verenigt. Tot en met 25 februari 2018.
Tilburg
Textielmuseum; Jazz Age, mode en fotografie uit de
jaren twintig en dertig. Tot en met 27 mei 2018.
Utrecht
Centraal Museum: De Wereld van Pyke Koch, magisch
realist. Tot en met 18 maart 2018.

De bijeenkomsten na de kerstvakantie starten op
maandag 08 januari 2018
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