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Afscheid van de  

voorzitter en de 

penningmeester 
 

Tijdens de Algemene leden-

vergadering van 5 oktober 

2022 hebben Jannie van den 

Burg en Tom Arends afscheid 

genomen van het bestuur. 

Onder applaus kregen beiden 

een boeket voor de diensten 

die ze de Chabotgroep heb-

ben bewezen als respectieve-

lijk  penningmeester en voor-

zitter.  

Tom tekende met een paar 

woorden hoe hij bij de schil-

der– en tekenclub is terecht-

gekomen. Zijn woorden laten 

we hier volgen.  

Afscheid 

Ooit zocht ik op Internet naar wat details van het Chabotmuse-

um (waar ik al jaren vriend van ben) en kwam tot m’n verras-

sing uit bij een zekere Chabotgroep, een schildersclub. Uit pure 

nieuwsgierigheid ben ik daar op een woensdagmorgen gaan 

kijken …. en nooit meer weggegaan! Dat kwam door ene Jan-

nie, die me allerliefst verwelkomde en enthousiast vertelde 

wat de Chabotgroep zoal bezighoudt. Ik liet me graag verlei-

den en werd terstond lid. Wat later begreep ik van Jannie, dat 

zij onze penningmeester was en wel in een voorzitterloos be-

stuur(!) en of dat niet iets voor mij zou zijn.  En…. tot mijn niet 

geringe verbazing werd ik in het najaar van 2017 inderdaad als 

zodanig benoemd.  

Inmiddels had ik Fons leren kennen als onze ferme secretaris 

en Erna, een kei van een vrouw die van alle markten thuis 

bleek te zijn. 

Met z’n vieren hebben we naar ik hoop de Chabotgroep naar 

behoren gestuurd en ik wil jullie bedanken voor het vertrou-
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wen dat we kregen. Maar vooral wil ik Jannie en Fons en 

Erna bedanken voor de goede samenwerking die ik die 5 

jaren met jullie heb ervaren. Dan wil ik ook nog Krijn 

noemen, Jannies echtgenoot, die haar steeds met raad 

en daad terzijde stond. Ook daarvoor onze hartelijke 

dank. 

Voordat ik het nieuwe bestuur aan jullie voorstel, nog 

iets over hoe ik onze club ervaar. En dan heb ik het over 

de woensdagmorgenclub. Andere dagdelen heb ik nooit 

bezocht, gek genoeg, maar ik neem aan dat die in begin-

sel hetzelfde in elkaar steken. 

Naast het creatief bezig zijn, met krachtige steun van 

eerst Marjolein en nu Anneke, is het samenzijn ook een 

sociaal en vriendschappelijk gebeuren. Aan de koffie, al 

dan niet met versnapering, wordt lief en leed gedeeld. Ik 

geniet daarvan en hoop dat dat zo zal blijven. Met name 

een aantal van de dames steekt verder regelmatig de 

handen uit de mouwen om de plee, trap of de keuken 

schoon te maken en Jannie verzamelt trouw de centjes 

voor de koffie. Ook daarvoor verdienen jullie veel waar-

dering. 

 Fons, Jannie en ik besloten om het bestuur te verlaten, 

maar gelukkig wil Erna haar bestuursfunctie blijven ver-

vullen. Daar mag het nieuwe bestuur blij mee zijn. 

Het is ons tot mijn vreugde gelukt om twee zeer gekwali-

ficeerde heren te vinden die tot het bestuur willen toe-

treden t.w. Joan Schreuders, die Jannie als penningmees-

ter gaat opvolgen en Jan Visser, die in mijn voetsporen 

treedt als voorzitter. Voor de functie van onze secretaris 

Fons, hoop ik dat we binnen afzienbare tijd een kandi-

daat zullen vinden. 

Ik heb het volste vertrouwen dat jullie een goed Chabot-

bestuur zullen zijn en ik wens jullie daarbij veel geluk en 

wijsheid. 

 

Tom Arends 

De beide nieuwe bestuursleden maken deel uit van de 

donderdagmorgengroep. Graag willen ze zich voorstellen 

aan de leden van de vereniging voor wie zij nog niet (zo) 

bekend zijn.  

Eerst het woord aan Joan Schreuders die de financiën 

gaat beheren. 

‘Tekenen en 
schilderen heeft 
mij van kinds af 
aan in het bloed 
gezeten. 
Dit veel gedaan 
op de middelba-
re school en na 
mijn slagen als 
eeuwige stu-
dent gaf ik mij 
op voor de te-
kenacademie 
om tekenleraar 
te worden. Met 
een portfolio 
met veel werk 

werd ik al op de eerste dag afgewezen en moest ik wat 
anders bedenken. Uiteindelijk via de pedagogische aca-
demie ben in ik als leraar op de lagere landbouwschool 
begonnen. 
Net als Jan woonde ik in Heerjansdam, waar mijn toen-
malige vrouw op dezelfde school werkte. Later ben ik 
naar Dordt verhuisd en werd daar lid van een schilder-
club, die bij gebrek aan leden stopte. Via het docent-
schap kwam ik in de directie terecht van twee scholen. 
Dankzij verjaardagskaartjes van Jan hebben we elkaar 
weer opgezocht en door hem kwam ik bij Chabot te-
recht.  
Mijn financiële vaardigheden beperkten zich tot het fi-
atteren van de in- en uitgaven van school. Ik had een 
secretaresse en een administratiekantoor.  
Na noodkreten van Erna heb ik me laten overhalen om 
het penningmeesterschap op me te nemen. Na een 
deugdelijke introductie van Krijn, de man van Jannie lijkt 
mij het gaan lukken.’ 
 

Jan Visser is voorzitter en introduceert zich als volgt.  

‘Mijn achtergrond is basisonderwijs. Bijna een halve 

eeuw ben ik daarin werkzaam geweest zowel voor de 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
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Chabotlid Ria van Oosterhout exposeert vanaf 20 sep-

tember tot 17 oktober a.s. aquarellen in de foyer van 

Brasserie op Zuid. 

Op de website van Podium Islemunda staat: 

“Al enige jaren ben ik een enthousiast lid van de Chabot-

groep in IJsselmonde. Een schildersgroep waar iedereen 

op eigen manier werkt, maar waar ook deskundige bege-

leiding aanwezig is. Mijn inspiratie haal ik vooral uit de 

natuur, maar ook stillevens hebben mijn belangstelling. 

Deze expositie van mijn aquarellen laat een klein deel 

van mijn werk zien en belangstellenden kunnen mij altijd 

bereiken via de bibliotheek. Natuurlijk bent u van harte 

welkom om eens een kijkje 

te nemen bij Podium Isle-

munda.” 

Je kunt de expositie gratis 

bezoeken tijdens de ope-

ningstijden van Brasserie op 

Zuid. 

• dinsdag t/m donderdag 10:00 tot 18:00 uur 

• vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur 

• zaterdag en zondag van 12:00 tot 18:00 uur 

Expositie aquarellen van Ria Oosterhout 

Leden werven 
Onze vereniging zit wat ledenaantal op een kritische 

grens. De gelden die nodig zijn om de boel draaiend te 

houden komen vooral uit de contributie die al is opge-

schroefd naar € 35,00. De inkomsten zouden door een 

groter ledental verhoogd kunnen worden. Vandaar dat 

er een flyer onder de leden is verspreid in gedrukte 

vorm en ook digitaal. Bij een peiling onder de aanwezi-

gen bij de ledenvergadering bleek dat de meesten lid 

zijn geworden door het contact met iemand die al lid 

was. Die methode zal nog steeds effectief zijn. Dus kijk 

eens rond in je eigen omgeving en biedt de flyer aan.  

Te denken valt aan pas gepensioneerden, mensen die 

een creatieve cursus hebben gevolgd, ex-leden van een 

schilderclub die is ge-

stopt of museumbe-

zoekers. Misschien kun 

je dit lijstje zelf nog 

uitbreiden. De huidige 

leden zijn de beste 

ambassadeurs!  

Flyers liggen in het 

atelier zolang de voor-

raad strekt. 

Veel succes met het 

werven! 

groep als ondersteunend in de 

organisatie waar ik  

werkte. Dat was in Heerjans-

dam en Zwijndrecht. De vak-

ken tekenen, schilderen en 

handvaardigheid vond ik 

prettig om te geven.  Die slo-

ten ook aan bij mijn hobby.  

Die oefende ik uit bij een ande-

re vereniging, want een vaste 

plek in de week bleek voor mij 

noodzakelijk om de gang erin 

te houden. Door drukte was ik een tijd lang niet meer 

aangesloten bij een vereniging en toen daalde de pro-

ductie drastisch. Op mijn eerste school leerde ik onze 

begeleider Maarten kennen en een tijd later ontmoette 

ik hem opnieuw. Hij liet weten dat hij de begeleiding van 

de Chabotgroep op zich had genomen. En via hem ben ik 

dus weer in verenigingsverband aan de slag gegaan. 

Sinds 2019 heb ik geen betaalde baan meer, dus ik kan 

redelijk veel tijd besteden aan mijn hobby’s. Met hardlo-

pen, fietsen, musea en klassieke concerten bezoeken vul 

ik verder een groot deel van mijn tijd. 

Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de Cha-

botgroep en dat het bestuur daar steun bij ondervindt 

van de leden. ‘ 
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Het is weer tijd om het atelier een opfrisbeurt te geven. Geluk-

kig zijn er mensen die daar hun schouders onder willen zetten. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft zich een groepje 

gemeld om de ruimte stofvrij te maken en de vloer en meubi-

lair schoon te maken voor zover dat mogelijk is. Daarbij viel 

het op dat tafels die pas waren schoongemaakt, opnieuw vies 

waren. Kijk als je blieft even naar je werkplek voor je vertrekt. 

Voor de volgende gebruiker ook prettig. 

We laten natuurlijk niet alleen 

deze vrijwilligers het werk op-

knappen. Kijk eens of er van jou 

materiaal of werk ligt dat niet 

meer wordt gebruikt. Kijk er de 

zolder en de kasten op na. Neem 

het mee of gooi het weg.  

Schoonmaak atelier 

Painting of the year 

Meubilair 
Er komen vijf nieuwe bureaustoelen die gratis zijn aange-

boden via Piet Tinke. Hartelijk dank daarvoor.  

Misschien het moment dat niet gebruikte stoelen (of is 

het er één?) weggedaan kunnen worden.  Vermoedelijk 

wordt de stoel met vering en blauwe bekleding niet ge-

bruikt. Als dat wel het geval is, laat het even weten. 

Prikbord 
Het is de bedoeling om het Prikbord met enige regel-

maat te laten verschijnen. Berichten die voor Chabotters 

van belang of interessant  zijn, wil ik erin opnemen. De 

inhoud kan ook door andere leden worden aangedragen. 

Heb je een interessante techniek ontdekt, een mooie 

tentoonstelling gezien, wordt je werk ergens geëxpo-

seerd: stuur een bericht per 

mail naar  

chabotgroep@xs4all.nl.  

Als het kan ondersteund met 

een foto.   

 

Prikbord  

een uitgave van de  

Chabotgroep,  

vereniging van amateur-

kunstenaars 

Kasteelweg 41  

Rotterdam IJsselmonde 

 

Kopij inzenden aan 

chabotgroep@xs4all.nl 

 

Info: 

www.chabotgroep.nl 

Leo Odekerken heeft gewezen op een website waar veel werk 

van amateurschilders is te zien. Er bestaat de mogelijkheid om 

op één of meerdere schilderijen te stemmen. Op die manier 

wordt het schilderij van het jaar vastgesteld. Er is veel interes-

sant werk te zien. Ook Leo heeft een schilderij ingestuurd. Dat 

is te vinden op pagina 9. 

Link naar Painting of the Year  

http://www.paintingoftheyear.com/all-paintings?limit=50&offset=400

