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December 2022 

Inhoud 

Alweer in Prikbord, denk je misschien. Dat zal niet zo doorgaan 

in de huidige frequentie. Maar er zijn nogal wat zaken die van 

belang zijn om met elkaar te delen. Ik hoop dat jullie even de 

tijd kunnen vinden om aandacht te geven aan dit Prikbord.  

Om de tentoonstelling, de nieuwjaarsreceptie en de komende 

Algemene Ledenvergadering goed te laten verlopen, is dit de 

beste informatiebron waarover we beschikken. Om die reden 

staat er ook nog een uitgave in januari 2023 gepland. 

Nog enkele verfstreken zijn we verwijderd van het kerstfeest 

en een nieuw jaar. Ik wens jullie mede namens het bestuur 

goede feestdagen en een mooi begin van een creatief 2023. 

Jan Visser 

Ter inleiding 

Kerstvakantie 

Expositie: laat weten als je 

meedoet  

In de week tussen kerst en nieuwjaar is het atelier gesloten. De 

laatste datum van 2022 is dus donderdag 22 december. Op 

woensdag 4 januari starten we weer met onze activiteiten.  

Alle leden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de exposi-
tie waarvoor de Chabotgroep is uitgenodigd. In het atelier 
hangen voor de verschillende groepen intekenlijsten gereed 
op het prikbord om kenbaar te maken dat je zult deelnemen 
aan de tentoonstelling. De plaats van deze expositie is Isle-
munda een plaats waar allerlei verbindende activiteiten in de 
wijk IJsselmonde worden georganiseerd. Het is dus een uitge-
lezen gelegenheid om de Chabotgroep op de kaart te zetten 
in de wijk waar ons atelier staat. 
Wat je moet weten. 
• De expositie wordt op donderdag 8 februari ingericht en 
tijdens een evenement op 10 en 11 februari 2023 getoond.  
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 • Werken op papier moeten zijn ingelijst en moeten 
kunnen worden opgehangen. 
•  Werk op doek moet voorzien zijn van een deugdelijk 
ophangsysteem. 
•  Alle werken moeten voorzien zijn van de naam van 
de maker en zo mogelijk ook een titel. 
•  Het flink deel van het werk van de Chabotgroep blijft 
ook na het tweedaagse evenement geëxposeerd tot 14 
maart. 
•  Maximaal twee werken per persoon. 
Het zou mooi zijn als de gegevens december bekend zijn. 
Een lijst om je aan te melden ligt in het atelier.  
Inleveren  in januari in het atelier. 
De openingstijden tijdens het evenement zijn: 

Vrijdag van 19:00 uur tot plm. 22:00 uur. Onderdeel is 

een officiële opening van de expositie. 

Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. 

Het zou mooi zijn als tijdens de openingsuren er leden 

aanwezig zijn om vragen van geïnteresseerde bezoekers 

te beantwoorden. 

Workshop in Islemunda: wie helpt? 

Nieuwjaarsreceptie 

De organisatie van Islemunde heeft de Chabotgroep ge-

vraagd een workshop te organiseren op 11 februari 

2023. Hoewel dit niet onder onze doelstelling valt, heb-

ben we toegezegd daaraan mee te willen werken. Het 

idee is om belangstellenden die zich van tevoren hebben 

opgegeven te laten kennismaken met het schilderen met 

acryl verf. Voor de materialen wordt gezorgd door onze 

club. Deelnemers betalen voor deelname een kleine bij-

drage.  

Als onderwerp stellen we voor een stilleven met bloe-

men of fruit. Of, als een deelnemer dat zou wensen een 

eigen onderwerp. Aan de orde komen dan: een schets 

maken, een palet inrichten, verf mengen. Duur van de 

workshop is een uur: van 11:00 tot 12:00 uur met een 

eventuele uitloop van een half uur.  

Wil je erover nadenken of je bij deze workshop aanwezig 

wilt zijn om deelnemers individueel aanwijzingen te ge-

ven.  

Er zijn gewoonlijk twee gelegenheden waarbij alle leden 

van de Chabotgroep elkaar kunnen ontmoeten. De 

nieuwjaarsreceptie is er één.  

Op zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 – 17:00 uur  

staat de deur van het atelier open en willen we 

onder het genot van een hapje en een drankje 

elkaar het goede toewensen. Om aan deze bijeen-

komst een feestelijk tintje te geven, wordt ieder-

een uitgenodigd iets mee te nemen voor een hap-

je. In het atelier kun je opschrijven welk hapje je 

wilt verzorgen. Kijk even wat anderen al opschre-

ven zodat we variatie in het aanbod hebben. Voor 

drankjes wordt gezorgd. Ook is er een muzikaal 

moment. 

Erna Hoekman neemt de coördinatie ter hand. Ze 

heeft de nodige ervaring, dus dat moet lukken. Ze 

is natuurlijk wel afhankelijk van ieders medewerking. 

Geef alsjeblieft even aan of je komt en of je alleen of 

samen komt. Een lijst hangt op het prikbord. 

En laat Erna niet alle werk doen maar help haar als ze 

een beroep op je doet. 
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Nieuwe leden 

Bezoek aan het atelier van Arie Dubbeldam  

in Barendrecht 

Algemene ledenvergadering: woensdag 25 januari 2023 
In 2021 zijn we door de corona-toestanden en de verkie-

zing van nieuwe bestuursleden afgeweken van het ver-

gaderschema dat voorheen werden gehanteerd. We 

keren vanaf nu weer terug naar het gebruikelijke mo-

ment nl. aan het begin van het jaar.  

De vergadering vindt plaats in het atelier op woensdag 

25 januari om 12:00 uur.  

De meesten (ik denk eigenlijk iedereen) zijn geen lid van 

de Chabotgroep geworden om te vergaderen, maar het 

is een statutaire verplichting. Het biedt ook de mogelijk-

heid om het bestuur dat er nu zit in gedeeltelijk nieuwe 

samenstelling, te laten weten wat er wordt gevonden 

van de gang van zaken. Ben je verhinderd, dan kun je je 

zegje ook doen via het secretariaat. 

We mogen ons gelukkig prijzen dat er interesse voor de 

Chabotgroep is. Van verschillende kanten komen berich-

ten van contacten die zijn gelegd., Eén serieuze kandi-

daat is wezen kennismaken en van één persoon is het 

aanmeldingsformulier binnen. Het is afkomstig van  

Pieter Termeer. We heten hem hartelijk welkom en ho-

pen dat hij zich gauw thuis gaat voelen in onze gelede-

ren. 

Hij komt de donderdagmiddaggroep versterken. 

Zijn Syrische overbuurman, een professional, heeft hem 

geportretteerd. Vandaar dit geschilderde portret van 

Pieter. 

Laten we de werving van leden niet stoppen, want mo-

gelijk kan er dan ook op een ander tijdstip van de week 

een groep worden gestart. Bij één geïnteresseerde is dat 

ter sprake geweest.  Hoe meer leden, des te solider is 

onze financiële basis. 

De medeoprichter van de Chabotgroep 30 jaar geleden 

is Arie Dubbeldam. Zijn afbeelding staat op de grote foto 

in het halletje. Zie de afbeelding op de volgende pagina. 

Toen ik hem onlangs feliciteerde met zijn 91e verjaardag 

deed hij in zijn bedankje het voorstel aan ons om een 

bezoek te brengen aan zijn atelier. Arie heeft een grote 

collectie werk in diverse stijlen en met grote vaardigheid 

gemaakt. In zijn atelier heeft hij ook een verzameling 

kunstboeken. Bezoekers kunnen die gratis meenemen. 

Alsje interesse hebt, geef dat dan aan mij door. Mis-

schien kunnen we met een groepje bij hem op bezoek. 

Doorgeven met de mail chabotgroep@xs4all.nl  of tele-
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Prikbord  

een uitgave van de  

Chabotgroep,  

vereniging van amateur-

kunstenaars 

Kasteelweg 41  

Rotterdam IJsselmonde 

 

Kopij inzenden aan 

chabotgroep@xs4all.nl 

 

Info: 

www.chabotgroep.nl 

fonisch 06 4051 2866. Lukt het niet om met een groepje 

te gaan, dan geef ik zijn contactgegevens zodat je zelf 

een afspraak kunt maken. 

Arie is degene die onder de pijl  staat afgebeeld. 

Het bestuur kwam op 17 november bij elkaar. Het was 

een soort werkvergadering. Het belangrijkste agenda-

punt was de voorbereiding van de expositie bij Islemun-

da. De uitwerking daarvan is terug te vinden in deze 

nieuwsbrief. 

Bestuursvergadering 


