
 

Twee-maandelijkse informatie van Glasatelier Lichtinzicht te 

Veldhoven  

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief 
december 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  

 

 

Winter 2016 

De maand december is gestart, de winter is in het land ...... Wij wensen u hele fijne 

kerstdagen, een goed uiteinde en een prachtige start van 2017! 

 

Data workshops en cursussen  

De cursusagenda voor het voorjaar 2017 is enigszins aangepast. 

Ga naar onze cursus/workshopkalender. 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=47ce249b2e&e=3e8490759c


U kunt zich individueel aanmelden. Wanneer u een groepje van minimaal 4 deelnemers 

heeft, kunnen we een aparte datum inplannen. Belt u gerust om te overleggen. 

 

Open atelierdag en Kerstmarkt  

Glasatelier Lichtinzicht, in samenwerking met Atelier Eibos  

Locatie: Rapportstraat 55, Veldhoven (Dorp) 

 

Zaterdag 10 december 2016, 11.00 - 16.00 uur  

Wij houden in onze tuin en in het atelier een kerstmarkt. We verkopen bestaande glas in 

lood ramen, glasfusing en glasgegoten objecten tegen sterk gereduceerde prijzen. Wij 

doen dit in samenwerking met Atelier Eibos (www.eibos.nl) uit Eersel. 

Mocht u zaterdag niet kunnen: normaal gesproken zijn we doordeweeks open van 9.00 - 

17.00 uur. Zeker weten dat we thuis zijn? Dan tevoren even bellen: 040 295 39 20 of 06 

420 226 18 (Ab) 

 

Kerstkadomarkt  

Expositieruimte Bloemsierkunst Lady Paula, Nijmegen 

Zaterdag 17 en zondag 18 december 2016 

 

Deelname: o.a. Josette Lenders, Gemma Beurskens en Dorothé Tielen (50 jaar 

Vriendschap). Adres: Fransestraat 77a, 6524 HX Nijmegen, zie: www.ladypaula.nl 

 

Fuse-café  

Zaterdag 28 januari 2017, 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. Ab Evenhuis 

zal vertellen over zijn ervaringen met de diverse glastechnieken en materialen in ons 

atelier. In ieder geval gaan we het hebben over fusing en casting in gipsmallen, het gebruik 

van siliconenmallen, glassoorten voor gieten, omgaan met was, enz. U kunt anderhalf uur 

vragen stellen en uw problemen met glas voorleggen! 

 

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 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage2.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=240672e2a5&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=f9d7e528aa&e=3e8490759c


info@lichtinzicht-glas.nl onder vermelding van “fuse-café”. 

   

Tenax Beeldengieterij 
Recent hebben wij een bezoek gebracht aan Tenax beeldengieterij te Veghel. Tenax 

maakt siliconenmallen voor kunstenaars. Kunstenaars kunnen een object in was, klei, 

plasticine en dergelijke aanleveren, waarna Tenax hiervan siliconenmallen maakt. Vanuit 

deze mallen gieten zij beelden en andere objecten in allerlei soorten en kleuren kunsthars 

en het kunstharscompositiemateriaal Neolith. Daarnaast verkopen zij sokkels en consoles 

van zowel (hard-)steen als neolith, die gebruikt kunnen worden om -bijvoorbeeld- 

glasobjecten op te plaatsen. Zij kunnen sokkels in kunststof in iedere vorm en maat gieten. 

Een bedrijf met bevlogen eigenaren en medewerkers! Zie: www.beeldengieterijtenax.nl  

 

 

Lesmateriaal en video's 

Op de website van Bullseye glas (www.bullseyeglass.com) vindt u niet alleen veel 

informatie over (Bullseye-) glas, maar ook over glas in het algemeen. In de "Technotes" 

vindt u veel informatie over bijvoorbeeld het annealen van glas, over het afkoelen van dik 

glas, over casting en fusing, enz. Diverse video's (kijk bij Education) zijn gratis. U kunt zich 

ook voor $ 35 / jaar abonneren, waarmee u toegang krijgt tot alle video's. In deze video's 

legt Bullseye stap voor stap uit hoe je bepaalde projecten kunt maken. Zeer leerzaam en 

het opent de weg naar nieuwe technieken!  

Horizontale polijstmachine 
Met een horizontale polijstmachine is het mogelijk vlakke kanten aan glasobjecten te 

schuren en tot hoogglans te polijsten.De bouw van onze horizontale polijstmachine met 

schijven van 60 cm doorsnede vordert gestaag. Helaas heeft het project even stilgestaan 

doordat twee van onze glasovens in de storing gingen, maar nu die problemen zijn 

opgelost zijn we verdergegaan met het project. We hebben 5 polijstschijvenschijven 

besteld (resin bonded diamond, fijnheden 120, 200, 400, 800 en vilt) die binnenkort zullen 

arriveren. Op onze website, onder "Projecten", kunt u de vorderingen volgen. 

 

Zandstralen 

De zandstraalinrichting is inmiddels een jaar in gebruik. Medio dit jaar hebben we een 

snijplotter, een Graphtec CE6000-40, aangeschaft die al vele meters heeft gesneden. 

Hiermee kunnen wij onder meer zandstraalfolie snijden vanuit de computer. De maximale 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=14dd1349da&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=5c0f521cbf&e=3e8490759c


 

snijbreedte is 40 cm, de lengte 5 meter. Wilt u gebruik maken van onze zandstraalfaciliteit? 

Neem even contact met ons op! 

.  

Exposities  

 BIENNALE Veghel, Koekbouw (onderdeel Noordkade) Veghel. Van 2 tot en met 

18 december 2016. Kunst leeft voor iedereen. 

Zie: www.vanloongalleries.com/biennale-veghel/ 

 OPTIC! Nationaal Glasmuseum, Leerdam. Van 14 oktober 2016 tot 12 maart 

2017. De wondere wereld van Hans van Bentem & optisch glas uit Tsjechië en 

Slowakije 

 GREAT DANES Het Glazen Huis, Lommel. Van 17 september 2016 tot 17 april 

2017. Deens glas - van modern fabrieksdesign tot hedendaagse kunst. 

Zie www.hetglazenhuis.be/tentoonstellingen 

 INTERNATIONAL GLASS ART BIENNALE, HAACHT 

(België), Gemeenschapscentrum. zie www.artksp.be. Van 3 t/m 11 december 

2016, ma-zat 13-18 uur, zon 10-18 uur. 

 Vooraankondiging THE 7TH BRITISH GLASS BIENNALE, the UK’s major selling 

exhibition of contemporary glass, will open its doors to the public on 25 August 

2017. Zie www.biennale.org.uk 
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Onze adresgegevens zijn: 

Glasatelier Lichtinzicht 

Rapportstraat 55 

Veldhoven, 5504 BN  

 

  

  

 
 


