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In de vorige uitgave van Prikbord en tijdens de 

Algemene Ledenvergadering is duidelijk gemaakt 

dat we voor het voortbestaan van de Chabot-

groep nieuwe leden moeten binnen halen. Flyers 

zijn uitgereikt om te verspreiden in de eigen om-

geving en iedereen heeft op de mail dezelfde fly-

er ontvangen om te versturen naar familie, vrien-

den en kennissen. Dat zou toch effect moeten 

hebben. Bij deze nieuwsbrief tref je de flyer op-

nieuw in digitale vorm aan. Denk nog eens goed 

na wie je zou kunnen benaderen. 

In februari 2023 krijgen we een nieuwe kans om 

onze club te promoten. Lees daarover in het vol-

gende artikeltje. Mocht je nog flyers overhebben 

waarvoor je geen bestemming hebt, leg ze dan 

terug op de tafel in het atelier die het dichtst bij 

de deur staat. Die kunnen we dan gebruiken. 

Ledenwerving 

Inhoud 
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Bespreking werkstukken met het thema ‘Eenzaamheid’ 

De Chabotgroep krijgt de gelegenheid werk te laten zien 

in Islemunde. De uitnodiging die we daarvoor kregen wil 

het bestuur niet voorbij laten gaan omdat het de gele-

genheid biedt de schilderclub te presenteren en te pro-

moten. De data waarop de expositie gaat plaats vinden 

is vrijdag 10 vanaf 18:00 tot ca 22:30 (officiële opening 

19:00 uur) en zaterdag 11 februari 2023 van 10:00 tot 

17:00 uur. Ook andere amateurkunstenaars uit de direc-

te regio worden uitgenodigd hun kunsten te tonen. In de 

periode tot 14 maart blijft een deel van onze werkstuk-

ken hangen in de hal van het gebouw.  

Een idee is om de stad Rotterdam als onderwerp te ne-

men. Welke beleving heb je bij de stad? Wat maakt hem 

mooi, aantrekkelijk? Als het zou lukken om een serie 

Rotterdam te maken, dan geeft dat de expositie enige 

samenhang. Maar ook werkstukken met een ander on-

derwerp zijn welkom. 

Op de zaterdag is er een activiteit geprogrammeerd 

waarbij geïnteresseerden praktisch aan de slag kunnen 

onder toeziend en begeleidend oog van Chabotleden.  

 

Tijdens de inrichting en de openingsuren is hulp van le-

den hard nodig. Vandaar de oproep om op de genoemde 

tijden ruimte te houden in de agenda. Als er een beroep 

op je wordt gedaan overweeg dan serieus of je kan hel-

pen.  

Nadere details worden bekend gemaakt in het volgende 

Prikbord. Wil je er vast eens over nadenken welke werk-

stukken je zou willen laten zien in Islamunde? 

Exposeren in Islemunde  

27 oktober: op die datum hebben we afgesproken de 

werkstukken die we in de voorafgaande maanden heb-

ben gemaakt te bespreken. Als thema hebben na overleg 

gekozen voor ‘eenzaamheid ‘. In de tijd van voorberei-

ding valt ook de week van de eenzaamheid. Het is een 

actueel thema. In aanloop naar het afsluitende werk 

werden schetsen gepresenteerd en door gesprekken 

erover kregen de ideeën verder vorm.  

Onder de leiding van Maarten vindt een afsluitende be-

spreking plaats. In de eerste fase gaat het over wat je 

ziet zonder verder oordeel. Hoe is de compositie,  het 

kleurgebruik. Hoe is het materiaal gebruikt? En tenslotte 

is de vraag: is het gelukt om het thema te verbeelden? 

Daarbij moet soms de maker hulp bieden omdat er een 

verhaal bij behoort dat duidelijk maakt waarom dat er 

eenzaamheid is verbeeld. Dat maakt in een aantal geval-

len dat er persoonlijke verhalen aan elkaar worden ver-

teld.  



3 

Opruimen 
Het atelier van kunstenaars hoeft er niet strak uit te zien, 

maar enige ordening is toch wel gewenst om prettig te 

kunnen werken. Uw voorzitter heeft het op zich geno-

men om de kasten met schilder- en tekenmateriaal on-

der handen te nemen. De grote hoeveelheid glazen 

potten is gehalveerd en ten dele vervangen door stapel-

bare potten.  

Vermoedelijk liggen er nog persoonlijke bezittingen. Zou 

je die van een naam willen voorzien? Er wordt vanuit 

gegaan dat materialen zonder naamaanduiding voor al-

gemeen gebruik zijn. 

De zolder is een plaats waar je werk kunt opbergen waar 

je een volgende keer aan kunt werken. Op dit moment 

staan er zo’n 70 werkstukken. De indruk bestaat dat er 

veel werk staat waar niemand meer naar omkijkt. Staat 

er werk van jou en is het klaar, neem het dan mee zodat 

deze parkeerruimte niet dichtslibt. 

Eenzaamheid is een is een gevoel. Dat ontstaat als je 

verbinding met je omgeving wil maar het lukt niet die 

verbinding te maken.  Dat verbeelden blijkt niet echt 

eenvoudig. Het is mooi dat door te overleggen met el-

kaar en het tonen van elkaars werkstukken je verder 

komt dan wanneer je in je eentje werkt. De donderdag-

morgengroep zal deze werkwijze vaker toepassen is af-

gesproken. Ook blijft er ruimte genoeg om vrij te wer-

ken. De resultaten zijn de komende periode in het atelier 

te zien. 

Schoonmaak 
Het atelier heeft een schoonmaakbeurt ondergaan. Erna 

doet verslag hoe dat in z’n werk ging. 

Toen ik aankwam om 12.15 u waren er drie dames al 

flink bezig. Ik had mijn emmer met gereedschap meege-

nomen. We gingen als een speer. We hebben alle ramen 

gezeemd, de vloeren zijn gedweild. Die was daarvoor 

gezogen door Leo   

De keuken werd schoon gemaakt incl.de kast, de hal en 

de wc. Kortom alles is weer lekker schoon en fris, het kan 

er weer even tegen. 
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Nieuw meubilair 

Ik wil toch de namen noemen van onze geweldige 

schoonmaaksters, zij verdienen een bedankje! 

Leo voor het stofzuigen, Jannie, Martha, Gemma en ik-

zelf. 

We waren even voor enen klaar. 

Jammer dat Joan voor niets gekomen is maar je inzet 

was aanwezig top! 

Het ging prima zo. Ik weet nu ook wie er voor de schone 

handdoeken zorgt, dat doet Tine. 

Groetjes Erna  

In navolging van Erna zegt 

ook de rest van het bestuur 

Het is misschien een aardig idee als leden van de Cha-
botgroep iets over hun hobby vertellen in het Prikbord. 
Hoe ben je beland bij de Chabotgroep? Welke ervaring 
heb je opgedaan met tekenen en /of schilderen. Wat zijn 
de onderwerpen die je aan spreken? Waar vind je inspi-
ratie? Heb je voorbeelden van je werk? Misschien staan 

er foto’s van je werk op een website waar je naar kunt 
verwijzen. 
Stuur je bijdragen naar chabotgroep@xs4all.nl om het 
met elkaar te delen. Als je wilt, kun je ook je verhaal 
mondeling kwijt. Er wordt dan een verhaal van gemaakt. 
Ook dat kun je laten weten via dit mailadres.   

Kennismaken 

De nieuwe stoelen die via Piet Tinke zijn aangeboden aan  de 

Chabotgroep zijn in gebruik genomen. In het vorige nummer 

werden ze aangekondigd. Ze zijn heel comfortabel. Het gaat 

de kwaliteit van ons werk zeker positief beïnvloeden! 

De schenker wordt hartelijk bedankt. 

Door de perioden van Corona is het schema van exposeren in 

het atelier doorbroken. Dat wil het bestuur graag weer her-

vatten. Het volgende schema wordt voorgesteld. Er volgt nog 

nader overleg over dit schema. 

De huidige werken blijven hangen tot na de nieuwjaarsrecep-

tie. Dit ook omdat er werk nodig is voor de expositie in Isle-

munda. 

Daarna volgen steeds drie maanden dat een groep werk kan 

tonen.  

Januari – maart 2023:  woensdagmorgengroep 

April – juni 2023:   woensdagavondgroep  aangevuld  

                                           met werk van  de begeleiders. 

Juli – oktober 2023:   donderdagmorgen- en donderdag 

    middaggroep. De combinatie van  

    beide groepen is omdat de mid 

    daggroep op dit moment klein is. 

Exposeren in het atelier 

mailto:chabotgroep@xs4all.nl
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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 

Aanrader 

 

Het Arnhems Museum ligt prachtig op een stuwwal langs de 
Rijn en heeft een mooi uitzicht over de Betuwe. Het muse-
um is onlangs geheel gerenoveerd en voorzien van een uit-
bouw die uitsteekt boven de stuwwal. Buiten is een beel-
dentuin en binnen zijn verschillende exposities te zien. Ik 
heb vooral de aandacht gericht op de expositie ‘Van links 
naar rechts, een nieuwe kijk op een eeuw neo-realisme.’ 
Hoe kijken kunstenaars naar hun omgeving, hoe verhouden 
ze zich tot de maatschappij? De tentoonstelling laat werken 
zien van kunstenaars die gecharmeerd waren door het  fas-
cisme en daardoor na de Tweede Wereldoorlog min of 
meer in vergetelheid raakten en anderen die het fascisme 

fel kritiseerden. 

Het hier afgebeelde werk van Iris Kensmil uit 1970 laat de-
monstranten zien die tegen Zwarte Piet ageren omdat ze dit 
een uiting van kolonialisme vinden.  

Het is een eigentijdse reactie van een kunstenaar op een 
maatschappelijk onderwerp dat nu actueel is. 

Info: https://www.museumarnhem.nl/ 

Jan Visser 

Bijdragen van leden aan de nieuwsbrief 
Heb je tips die je graag zou willen doorgeven aan je club-

genoten? Bijvoorbeeld een expositie waarvan je onder 

de indruk bent, een techniek die je pas hebt ontdekt en 

waarover je enthousiast bent of iets anders waar een 

ander voordeel aan zou kunnen hebben? Houd het niet 

voor jezelf maar deel het via  het Prikbord.  


