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Evenement Islemunda 

Tentoonstelling in Islemun-

da tot en met maart 

Dank 

Opruiming 

1 maart: contributie  

€ 40,00 per maand 

Jonathan Adelmund stelt 

zich voor 

Afblijven 

Bezoek aan leeszaal  

Vreewijk 

En dan nog… 

Foto-impressie expositie 

Islemunda 

Donderdag 9 februari: het is bijna zover. Schilderijen, 

schilderezels, verf, kwasten en zo meer staan gereed om 

te worden vervoerd naar Islemunda. Een telefoontje. Ik 

kan niet voor vervoer zorgen want er is geen busje be-

schikbaar. Paniek. Jonathan en Maria schieten te hulp. 

Precies op tijd wordt alles afgeleverd. De opbouw kan 

beginnen. Onder onze ogen groeit een tentoonstelling 

die er zijn mag. De nieuwe panelen staan gereed. Met de 

hulp van Anneke worden de werkstukken verdeeld over 

de panelen en de schilderezels.  

Op vrijdag 10 februari is de officiële opening met muziek, 

voordracht met gedichten en een openingswoord. Van 

alle kanten komen er lovende woorden over de tentoon-

gestelde werken van de Chabotgroep. Naast de andere 

kunstenaars uit IJsselmonde geeft de Chabotgroep een 

visitekaartje af.  

Op zaterdagmorgen vindt vanaf 10 uur de Workshop 

plaats. Sharon Welsh verzorgt die op de haar eigen ma-

nier. Eerst maar eens los komen door met je handen te 

Evenement Islemunda 



2 

wapperen, wat lijnen op papier zetten. Ze creëert 

een ontspannen sfeer. De materialen liggen gereed 

evenals groenten, fruit en bloemen. Na een korte 

uitleg pakt iedereen wat hij of zij nodig denkt te 

hebben en gaat aan de slag. Acht deelnemers, waar-

onder één kind, twee stagiaires van Islemunda en 

twee Chabotters gaan aan de slag. Het enthousias-

me van Sharon werkt aanstekelijk. Na anderhalf uur 

moeten de deelnemers gaan opruimen omdat een 

volgende activiteit in dezelfde ruimte staat gepland. 

Maar als het had gekund dan was de workshop nog 

wel even verder gegaan. Tevreden gezichten en 

dankjewels waren te horen bij het vertrek. Gecom-

bineerd met de expositie was het een mooie manier 

om de Chabotgroep in de kijker te zetten. En nu 

maar wachten of er geïnteresseerden zich melden 

voor een proefperiode.  

Zorg voor een hartelijke ontvangst. 

 

Meer foto’s op de laatste pagina’s. 

De helft van de schilderijen en de ezels is dinsdag 

14 februari weer terug gebracht naar het atelier. 

Fons, Otto, Marjolein en Jan  hebben gezorgd 

voor het vervoer. De andere helft van de werk-

stukken hangt nu achter de glazen wand in Isle-

munda. Dat zal tot begin maart zijn. De precieze 

datum wordt nog bekend gemaakt.  Het is een 

mooi reclamebord voor de komende periode. 

De werkstukken die in de keuken staan kunnen 

worden meegenomen. Het is even uitzoeken. Doe 

voorzichtig om te voorkomen dat er beschadigin-

gen ontstaan. 

Tentoonstelling in Islemunda tot en met maart 
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Dank 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het Chabot-

aandeel in het Islemunda-evenement te laten slagen: bedankt. 

Dat geldt voor de vervoerders Fons, Maria, Marjolein en Otto, 

Rob en Jannie met Krijn die assisteerden bij de inrichting en 

Anneke die adviseerde bij het inrichten.  En Sharon die op een 

aanstekelijke manier de workshop verzorgde.  

En tenslotte iedereen die werk ter beschikking heeft gesteld 

om te exposeren. 

Ook een compliment voor Lenka  Dohanyosova, evenemen-

tencoördinator die de organisatie voor Islemunda perfect 

heeft verzorgd. 

Het was de moeite waard. 

 

Het zal je misschien wel eens zijn opgeval-

len als je iets zocht in het atelier dat niet 

alles even ordelijk was opgeborgen en dat 

er ook nogal wat ongebruikt oud materiaal 

lag. Er  is nu enige ordening in aangebracht  

Misschien niet perfect, maar dan toch or-

delijker dan voorheen. We zijn benieuwd 

of dat het ook zo zal blijven. De opruimer 

niet in het minst... 

Opruiming 

1 maart: contributie € 40,00 per maand 
Volgens een besluit van de ALV is de contributie vanaf  

1 maart € 40,00 per maand. Als je automatisch je contri-

butie overmaakt, vergeet dat dan niet aan te passen.  

Laat het de penningmeester weten als je de contributie 

na verhoging bezwaarlijk vindt. Je blijft dan het oude 

bedrag betalen. 

En: betaal je contributie als je blieft vooruit, een drin-

gend verzoek van de penningmeester. Dat maakt de ad-

ministratie een stuk gemakkelijker.  
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Jonathan Adelmund stelt zich voor 

Beste leden van schilderclub Chabot, ik zal mij even 
voorstellen.  

Ik ben Jonathan Adelmund, 62 jaar oud en ik woon 
in Rotterdam zuid. ik ga naast Maarten de donder-
daggroepen eens in de twee weken begeleiden. 

Ik ben een half autodidact kunstenaar. Ik heb een 
opleiding gevolgd voor schilder en etaleur, waarin ik 
mij verdiept heb in speciale technieken zoals het 
ontwerpen en uitvoeren van reclame en decoratief 
schilderwerk en daarbij behorende technieken.  

Daarna ben ik werkzaam geweest als reclame schil-
der, decorateur en grafisch ontwerper. Hierna heb 
ik mij verdiept in de schilderkunst. 

In het begin maakte ik vooral abstract werk, daarna 
ben ik meer naar de natuur gaan schilderen, met 
oog voor de spanning die abstracte begrippen te-
weegbrengen in een compositie. 

Naast exposeren, wat ik het liefst deed in openbare 

ruimtes, zoals bibliotheken, cafés of restaurants ben 
ik les gaan geven. In het begin in een buurthuis en 
daarna op de Oranje Boomstraat bij de schilderclub 
Rotterdam. Vanuit die ervaring hoop ik jullie verder 
te helpen met jullie persoonlijke werk.  

Jonathan 

Een impressie van het werk van Jonathan Adelmund die is gespecialiseerd in het schilderen van aquarellen. Wij heten hem van 

harte welkom en hopen dat hij zich thuis zal voelen bij de Chabotgroep. Gezien het hier getoonde werk kan hij ons wel wat le-

ren... 

Afblijven 
Hopelijk zijn de klimaatproblemen in het atelier met de 

montage van  de afgebeelde klokthermostaat opgelost en 

kunnen we gelijker tijd de energiekosten binnen de per-

ken houden. 

Vriendelijk verzoek: ga niet proberen instellingen te ver-

anderen. Bij niet goede werking het bestuur inlichten. 
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En dan nog... 

Pieter Termeer is nauw betrokken bij de leeszaal 
Vreewijk als geestelijk vader en voormalig bestuur-
der. Met 30.000 boeken en 35 vrijwilligers is het 
een soort huis van de wijk. Er komen veel bezoe-
kers. Het is een onderkomen voor wijkactiviteiten 
zoals lezingen. Het initiatief is een voorbeeld hoe 
een wijkinitiatief verbindend kan werken in een 

buurt. Laat vóór 5 maart via  
chabotgroep@xs4all.nl weten of je interesse hebt in 
een bezoekje aan de leeszaal. Als bekend is wie er 
meegaan gaan we een datum prikken. Pieter zorgt 
ervoor dat je een rondleiding krijgt. Leuk om op de-
ze manier kennis te nemen van iets waar een Cha-
bot-lid ook mee bezig is. 

Bezoek aan leeszaal Vreewijk 

In een vorige nummer is gevraagd wie op de uitno-

diging van Arie Dubbeldam in wil gaan om zijn ate-

lier te bezoeken. Eén aanmelding kwam binnen. 

Mochten er zich op korte termijn nog mensen aan-

melden, dan wordt er een bezoek met elkaar ge-

pland. Zo niet dan kun jezelf een bezoek afspreken. 

Zijn contactgegevens kun je vinden in het halletje 

van het atelier. 

Er is interesse getoond door zeker vier mensen die 

een tijdje op proef zullen meedoen aan onze teken

– en schilderactiviteiten. Een prettig onthaal door 

de leden kan dat extra zetje zijn dat maakt dat ie-

mand besluit de knoop door te hakken om lid te 

worden.  

Foto-impressie expositie Islemunda 
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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 


