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EvenhuisTielen VOF

Van: Glasatelier Lichtinzicht, Veldhoven <info=lichtinzicht-
glas.nl@mail216.atl171.mcdlv.net> namens Glasatelier Lichtinzicht, Veldhoven 
<info@lichtinzicht-glas.nl>

Verzonden: zaterdag 11 juni 2016 10:34
Aan: lichtinzicht@onsbrabantnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 11 juni 2016

 

Twee-maandelijkse informatie van Glasatelier Lichtinzicht te 
Veldhoven  

 

View this email in your browser  
 

 

  

 

 
Nieuwsbrief 

 juni 2016 
 
Beste glasliefhebbers, 
Met deze nieuwsbrief, die tweemaandelijks verschijnt, informeren wij u over 

onze glascursussen, glas-exposities en andere glas-wetenswaardigheden. 

Indien u onze nieuwsbrieven liever niet ontvangt, dan kunt u zich onderaan 

deze email zelf uitschrijven. Hier kunt u onder andere ook uw emailadres 

wijzigen. 

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis, Dorothé Tielen  
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Planning nieuwe cursussen 

In het afgelopen halve jaar hebben wij weer vele cursussen mogen verzorgen. 

Deze zomer evalueren wij deze, en stellen we het nieuwe cursusrooster op 
voor het komende halve jaar. Het cursusrooster zal medio augustus bekend 

worden gemaakt via onze website en via de nieuwsbrief. Half september 
zullen de eerste cursussen weer starten. 
 

Fuse-café  

Zaterdag 17 september 2016, vanaf 14.00 uur, houden we weer een Fuse-
café in ons atelier! Liefhebbers van glasfusing én andere glastechnieken 

kunnen, onder het genot van een hapje en een drankje, glas-ervaringen 

uitwisselen en van elkaar leren. De toegang voor het Fuse-café bedraagt € 5 

per persoon. Hiervan bekostigen wij de consumpties en de bijdrage voor de 

lezingen. Bij voorkeur aanmelden via info@lichtinzicht-glas.nl onder vermelding 

van “fuse-café”. 

 
JanHein van Stiphout, van Stipglas in Tilburg, zal  deze middag ingaan op de 

fysische achtergronden van het afkoelen (annealen) van glas. Vanuit de 

materiaaleigenschappen van glas legt hij uit wat er bij komt kijken als we glas 

op een juiste manier willen afkoelen. Wat gebeurt er precies in het glas? Welke 

eigenschappen van glas zijn belangrijk? Tijdens dit Fuse-café geeft JanHein 

een inleiding. Omdat het onderwerp afkoelen van glas" zo belangrijk is voor 

iedereen die met "warm glas"werkt hebben wij in samenwerking met Stipglas 
een speciale cursusdag over het onderwerp "Afkoelen van Glas" 
georganiseerd op zondag 13 november aanstaande, locatie Stipglas, 
Utrechtsestraat 6, Tilburg. Deze cursusdag kost € 125 inclusief BTW en 

met een prima verzorgde lunch van Margriet! 

 

JanHein is een autoriteit op het gebied van glas en glasbewerking. Hij zit zijn 

leven lang al "in het glas" en hij is thuis in alle glastechnieken. JanHein zal 

vanuit de fysische eigenschappen van glas uitleggen hoe je een goede 

stookcurve maakt. 

 

U kunt u aanmelden via email bij info@lichtinzicht-glas.nl of 
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stipglas@stipglas.com, of telefonisch (Lichtinzicht: 06-42022618; Stipglas 013-

5356186) onder vermelding van uw naam, emailadres, en het aantal personen. 

U ontvangt vóór aanvang van de cursus van Stipglas via email een bevestiging 

van uw inschrijving en een verzoek het cursusgeld over te maken. 

 

Nieuwe stagiaire 

Eind augustus begroeten wij onze nieuwe stagiaire Daphne Hobbelen, die een 

half jaar in ons atelier ervaring zal opdoen. Zij volgt de opleiding Creatief 

Vakman, specialisatie Glas, aan het SintLucas in Boxtel. Daphne zal zich op 

onze website nader presenteren. 

 

Zandstralen 

Onze zandstraalinrichting is inmiddels enkele maanden in gebruik. Ook heeft 

de nieuwe snijplotter, een Graphtec CE6000-40, al vele meters gesneden. 

Hiermee kunnen wij ondermeer zandstraalfolie snijden vanuit de computer. De 

maximale snijbreedte is 40 cm, de lengte 5 meter. Wilt u gebruik maken van 

onze zandstraalfaciliteit? Neem even contact met ons op! 

 

Zand-zeven voor Sandcasting 

Op verzoek van vele cursisten van de workshop sandcasting leveren wij weer 

zand-zeven met een maasgrootte van ca. 5 mm. Hiermee kunt u het zand-

bentonietmengsel zeven om het voldoende rul te maken om 
afdrukken in het zand te maken. De zeven zijn weer bij ons te 
koop voor € 15,- per stuk. 

  

Exposities  

 Ovengevormd glas On Tour, Zandvoortse Museum 13 

mei tot en met 19 juni 2016. Voor het eerst sinds de eerste 

tentoonstelling in 2012 zal het ovengevormd glas te zien zijn in het 

Zandvoortse Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. 

Zie www.ovengevormdglas.nl 

 Whereabouts, Het Glazen Huis, Lommel. Van 7 maart 2016 tot 4 
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september 2016. Zie www.hetglazenhuis.be/tentoonstellingen 

 Bloem en Tuin, Nuenen Vrijdag 29 juli tot en met zondag 7 augustus 

2016. Zie www.bloementuin.nl 

 De Smeltkroes, Maarheeze, oktober 2016 . Glasexpositie, o.a. met 

Dorothé Tielen. Zie www.de-smeltkroes.nl/cultuur/expositie-programma 

 Open atelierroute Eindhoven, Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016. 

Zie www.ok-net.nl/atelierroute 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © 2016 Glasatelier Lichtinzicht, All rights reserved. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. 

 
Onze adresgegevens zijn: 

Glasatelier Lichtinzicht 

Rapportstraat 55 
Veldhoven, 5504 BN  

Netherlands 

 
Add us to your address book 

 

 
Wilt u uw gegevens wijzigen? 

U kunt uw voorkeur wijzigen of u uitschrijven van deze lijst  

 
  

  

 


