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Foto impressie van de 

nieuwjaarsreceptie 

Aandacht voor de muzikale bijdrage van Hans  Blokland. Meer 

foto’s achterin deze nieuwsbrief 

De eerste weken van 2023 zitten erop. De officiële start was op 

zaterdag 14 januari. Ik mocht mijn maiden-speech houden met 

wat opvallende gebeurtenissen in het afgelopen jaar en ook 

een vooruitblik in het jaar dat nu is aangebroken. Wat betreft 

het eerste: we maakten het staartje van corona mee en wer-

den af en toe nog lastig gevallen als een lid of begeleider een 

tijdje uit de roulatie moest vanwege corona. Maar de meeste 

tijd konden we weer gewoon aan de slag. Ook de overdracht 

van twee bestuurszaken in oktober was een opvallende ge-

beurtenis. Uiteindelijk kon pas na de nieuwjaarsreceptie weer 

worden beschikt over onze bankrekening en de schulden wor-

den betaald.  

Wat betreft het nieuwe jaar kon ik het evenement van Isle-

munda noemen waarbij we ons kunnen presenteren aan den 

volke. Uiteraard met de hoop dat het nieuwe leden oplevert. 

Gelukkig hebben zich in een jaar tijd drie leden aangemeld, 

maar ook twee hebben bedankt. Financieel zijn de donkere 

wolken nog niet verdwenen. M.n. de energierekening zal niet 

meevallen.  

Het was fijn dat er zoveel belangstelling was vanuit de leden 

en hun partners. Ik ken nog niet iedereen van naam: ik doe 

mijn best.  

Hans Blokland had een muzikale inbreng. En daarna kon ieder-

een genieten van de meegebrachte versnaperingen onder het 

genot van een glaasje. Iedereen die zich daarvoor heeft inge-

spannen: veel dank. Dank ook aan Erna die de regie had bij de 

organisatie van deze happening. 

Jan Visser 

Bij het nieuwe jaar 
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Alle deelnemers aan de expositie die zich hebben aange-

meld, 18 in totaal, vinden hun naam terug op het prik-

boord in het atelier. Lever je werk uiterlijk donderdag 2 

februari in. In de keuken van het atelier is een plaats 

aangegeven waar je je werk kunt neerzetten. Vermeld 

op je werk je naam en eventueel de naam van je werk-

stuk. Doe dat op de achterzijde. Voorzie het van een 

deugdelijk ophangsysteem. Ook is het raadzaam je werk 

in te pakken zodat beschadigingen zoveel mogelijk kun-

nen worden voorkomen.  

De week erop, 9 februari,  gaat het ingeleverde werk 

naar Islemunda en tussen 14:00 en 17:00 uur wordt de 

expositie ingericht.  

Ook andere kunstvormen zijn vertegenwoordigd tijdens 

het evenement  zoals fotografie en beeldhoudkunst 

Een flink aantal werken, het is nog niet bekend hoeveel, 

zullen nog een tijdje in de foyer van Islemunda worden 

geëxposeerd. Dat zal zijn tot  ongeveer4 maart.  

 

Workshop 

Expositie Islemunda 

Programma evenement Islemunda 

Vrijdag 10 februari  
16.00 uur: familie en vrienden  van exposanten kunnen naar de expositie komen kijken 
18:00 uur: inloop 
19:00 uur: officiële opening door Irma van Lierop, directeur van Podium Islemunda 
muziek en spoken word van verschillende artiesten 
19:40 uur: er kan vrij worden rondgelopen om de expositie te bekijken onder begeleiding 
van een DJ 
21:30 uur: afsluiting van de opening 
 

Zaterdag 11 februari  
10:00—11:30: uur Workshop Chabotgroep 
13:15 uur: Kinderprogramma. Knutselen en film 
17:00 uur: Afbouw van de expositie. Hulp gevraagd door de exposanten. 

De workshop in Islemunda is op zaterdag 11 februari 

2023 van 10:00 – 11:30 uur. Sharon Welsh heeft zich 

aangemeld als begeleider van dit evenement. Het zou 

mooi zijn als ook andere Chabotters daarbij zouden 

kunnen zijn. Enkelen hebben al laten weten erbij te 

zullen zijn. 

Zowel de expositie als de workshop zien we als een 

promotie van de Chabotgroep. We gaan daarom ons 

best doen zo goed mogelijk voor het voetlicht te tre-

den. 
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Algemene ledenvergadering 

Het verslag van de algemene ledenvergadering wordt 

naar iedereen gestuurd. Alvast drie punten uit de verga-

dering.  

Contributie 

Allereerst dat we niet rondkomen met de huidige contri-

butie. De ledenvergadering ging akkoord met een contri-

butieverhoging van € 5,00 per maand en dat brengt het 

maandbedrag op € 40,00. Als het ledental flink toeneemt 

zou dat niet behoeven, maar daar mogen we niet vanuit 

gaan. De verhoging gaat in per 1 maart. Het bestuur had 

dit liever niet gedaan, maar vindt het niet verantwoord 

verder af te wachten.  

De penningmeester vraagt vriendelijk maandelijks vooraf 

te betalen zodat hij weet voor welke maand de contribu-

tie is bedoeld. Het eenvoudigst is de bank een opdracht 

te geven tot automatische afschrijving. Bankrekening-

nummer: NL38INGB0000404602  

Energiegebruik 

Tweede punt is het energiegebruik. Er werd een sugges-

tie gedaan om de ramen extra te isoleren in de tijd dat 

het atelier niet in gebruik is. Daarover na de vergadering 

verder pratend kwam het bestuur met het idee een ther-

mostaat met klok aan te schaffen. Aldus is geschied. Als 

het apparaat is gemonteerd mag niemand er meer aan-

komen met haar of zijn vingers met uitzondering van het 

daartoe aangewezen bestuurslid. 

Secretariaat 

Tenslotte: wie volgt Fons de Groen op als secretaris? Hij 

weet zelf al niet meer hoeveel termijnen van 3 jaar hij de 

club als zodanig heeft gediend. We hebben beloofd dat 

we dit onderwerp steeds weer onder de aandacht zullen 

brengen. 
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Website 

Schildertips 

We hebben een eenvoudige website die bedoeld is om 
potentiële leden te interesseren. Niet om nieuwtjes met 
elkaar te delen. Daar is deze nieuwsbrief voor. Wat je 
wel zou kunnen doen is een review over onze club schrij-
ven. Ga daarvoor naar www.chabotgroep.nl/contact en 
klik dan reviews aan. Als daar mooie reviews staan, dan 
kan dit extra aantrekkingskracht uitoefenen. 

Als er iemand is die eens kritisch wil meekijken naar de 

website vanuit de positie van een buitenstaander en 

daarover opmerkingen heeft en dat met ons zou willen 

delen, dan houden we ons aanbevolen. Reacties naar 

chabotgroep@xs4all.nl 

De materialenkast is voor algemeen gebruik. De indruk 

bestaat dat er ook persoonlijke spullen worden opge-

borgen. Zet even, bijv. met viltstift, er je naam op zodat 

duidelijk is dat het materialen zijn die aan één persoon 

toebehoren. Waarop geen naam staat mag door ieder-

een worden gebruikt. Er zijn bijv. penselen en verf uit 

een erfenis opgeborgen die aan de club zijn nagelaten, 

dus door iedereen te gebruiken. 

Materialenkast 

Kijk eens naar de Online schilderlessen op Youtube van 

Toon Nagtegaal. Op een heldere en ook humorvolle ma-

nier laat hij zien hoe je allerlei schilderkundige proble-

men oplost. Type zijn naam is en je komt op zijn website. 

Een paar onderwerpen: 

Materialen, benodigdheden en basiskennis 

Basistechnieken 

Licht en donker 

Kleuren mengen 

Tekenen en schilderen naar de waarneming  

Perspectief tekenen voor beginners enz. 

Exposeren in het atelier 

Het werk dat op dit ogenblik in het atelier ophangt geeft  het 

atelier een  goede uitstraling. Maar een groot deel hangt er al 

heel lang.  Vanaf 1 maart  is gepland om de woensdagmorgen 

groep  de gelegenheid te geven werk te  tonen. De lange wan-

den zijn daarvoor beschikbaar. De wanden naast de  deur blij-

ven even gereserveerd voor mededelingen en werkstukken uit 

een project. 

Graag eind februari de  werken die er nu hangen  van de muur 

halen en meenemen. 

http://www.chabotgroep.nl/contact
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Begeleiding op donderdag 
Anneke heeft op 26 februari afscheid genomen van de 

donderdaggroep. Niet omdat ze het daar niet naar de zin 

had, maar omdat het lichaam protesteerde tegen twee 

dagen achter elkaar de club begeleiden.  Er is even stil 

gestaan bij dit moment. Enkele dankwoorden gepaard 

met een flesje markeerden dit.  

Inmiddels is er een zoekactie gestart. Deze resulteert in 

een kennismaking op donderdag 2 februari.  

Het was weer een lid dat ons op het spoor zette.  Laat 

weer eens zien wat actieve en meedenkende leden 

waard zijn. 

Laten we hopen dat wat wij wensen en de kandidaat te 

bieden heeft met elkaar overeenstemmen. Dan kan in 

een komende uitgave van Prikbord zich een nieuwe be-

geleider voorstellen. 

Foto impressie van de nieuwjaarsreceptie 
Op deze en de volgende pagina zijn foto’s te zien die tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn gemaakt. Wie er niet was: bekijk ze 

aandachtig en we zullen wedden dat het atelier volgend jaar te weinig ruimte biedt.  

Begeleiding op donderdag 

Foto impressie van de nieuwjaarsreceptie 
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Prikbord  

een uitgave van de  

Chabotgroep,  

vereniging van amateurkunste-

naars 

Kasteelweg 41  

Rotterdam IJsselmonde 

 

Kopij inzenden aan 

chabotgroep@xs4all.nl 

 

Info: www.chabotgroep.nl 


