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Nieuwsbrief  

September 2015 

Beste glasliefhebbers, 

Aan een deel van u willen wij ons even voorstellen; een ander deel van u kent ons reeds. Wij 

onderhouden al jaren een zeer goed contact met Jan van Pelt, bekend van zijn winkel en 

glasatelier aan de Leenderweg in Eindhoven. Jan is vorig jaar gestopt met zijn winkel en 

atelier. Hij heeft ons toestemming gegeven om éénmalig de emailadressen van zijn 

toenmalige nieuwsbrief te gebruiken om onze eigen nieuwsbrief onder ieders ogen te 

brengen. 

Wij zijn Ab Evenhuis en Dorothé Tielen. Al vele jaren werken wij –sinds 2014 full time- in ons 

glasatelier Lichtinzicht in Veldhoven. We hebben als basiskennis de tweejarige opleiding tot 

glazenier in Hasselt, België. Daarna hebben we diverse masterclasses gevolgd in België en 

Nederland. Daarmee hebben wij de glastechnieken die wij uitvoeren in ons atelier vergroot: 

naast glas in lood (in opdracht, en tuinobjecten van glas met hout en metaal)  fusen, casten 

en zeefdrukken wij. Recent is een extra ruimte voor natbewerking (zagen, schuren, 

polijsten), gipsmallen maken en zeefdrukken in gebruik genomen. Ons atelier beschikt o.a. 

over vier glasovens (maximaal 80 x 120 cm binnenmaat), twee glaszaagmachines, twee 

bandschuurders, een handpolijster en zeefdrukmateriaal. Zie onze website (www.lichtinzicht-

glas.nl)! 

 

Met deze nieuwsbrief, die tweemaandelijks zal verschijnen, informeren wij u over onze 

glascursussen, glas-exposities en andere glas-wetenswaardigheden. 

Indien u onze nieuwsbrieven liever niet ontvangt, verzoeken wij u dit ons via ons mailadres 

info@lichtinzicht-glas.nl met vermelding “geen nieuwsbrief” door te geven. Wij halen u dan 

uit ons nieuwsbriefbestand. 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis, Dorothé Tielen en onze stagiaire Yara Schepens  

 
 
Cursussen/Workshops 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://www.lichtinzicht-glas.nl/
http://www.lichtinzicht-glas.nl/
mailto:info@lichtinzicht-glas.nl


 Glasatelier Lichtinzicht, Rapportstraat 55, 5504 BN  Veldhoven 
040-2953920 / 06-42022618 info@lichtinzicht-glas.nl www.lichtinzicht-glas.nl 

De nieuwe data de cursussen en workshops (glas in lood, fusen-beginners, fusen-

gevorderden, castingmallen maken, zeefdrukken, sandcasting) voor het najaar 2015 zijn 

bekend! U vindt u de nieuwe workshop- en cursusdata op onze website (www.lichtinzicht-

glas.nl). 

 

Fusecafé Lichtinzicht: een nieuw initiatief! 

Wij organiseren op zaterdag 26 september 2015, vanaf 14.00 uur, ons eerste 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. Om de 

kosten te dekken vragen wij voor dit eerste fuse-café een bijdrage van € 5 per persoon. Bij 

voorkeur even aanmelden via info@lichtinzicht-glas.nl onder vermelding van “fuse-café”. In 

de toekomst willen wij uit de bijdrage tijdens een fuse-café glas-deskundigen uitnodigen iets 

te vertellen over specifieke glas-onderwerpen. 

 

Opening extra atelierruimte Lichtinzicht 

De uitbreiding van onze atelierruimte is klaar en in gebruik genomen. Wij nodigen al 

onze klanten, relaties en (ex-) cursisten uit om op zaterdag 17 oktober 2015, 11.00 – 

16.00 uur,  met ons de ingebruikname te vieren met een drankje. 

 

Open atelier Lichtinzicht 

Op zaterdag 12 december 2015, van 11.00 – 16.00 uur, hebben wij weer open atelier! 

Kom kijken als wij aan het werk zijn, stel vragen, bekijk ons atelier en onze tuin met 

glasobjecten. Welkom ! 

 

Expositie: KiesJeKunst in Geldrop 

Bezoek ons op 5 en 6 september 2015 op de tentoonstelling KiesJeKunst in galerie 

De Ruimte, Molenstraat 2 in Geldrop. 

Op die dagen vindt het KiesJekunst-weekend plaats! Galerie De Ruimte opent haar deuren 

van 10.00-17.00 voor dit geweldige evenement. Bekende kunstenaars uit de regio Zuidoost 

Brabant stellen hun kunstwerken tentoon én bieden deze ter plekke te koop aan met een 

maximale prijs van € 300,--.  

  

Expositie: De Kunst van de Vriendschap te Tegelen (Limburg) 

Op 19 en 20 september 2015 (13.30-17.30, resp. 12.00 – 17.00 uur) presenteren 

Dorothé Tielen, Gemma Verschaeren en Josette Lenders in de Abdijkapel, De Oelespot, 

Ulingsheide 1A in Tegelen hun werk ter gelegenheid van hun 50-jarige vriendschap. 
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