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Nieuwsbrief 
Januari 2018 

 

Beste glasliefhebbers, 
Met deze nieuwsbrief, die twee/driemaandelijks 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. 

Ontmoet ons ook op Facebook     

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis en Dorothé Tielen, i.s.m. Wendy Panhuizen (Atelier Eibos, 

Eersel)  

 

   

Wij wensen eenieder een RUIMTELIJK 2018 
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https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=74594d5a48&e=338cb45ef5


 

Vakantiesluiting 

Tijdens onze "winterstop" vanaf Kerst tot en met de eerste week van januari 

hebben wij onze Bed & Breakfast Indekost definitief gesloten. De vertrekken 

zijn omgebouwd naar ruimtes voor het glasatelier. We hebben nu de 

beschikking over een koffiekamer, een extra opslagruimte én een apart toilet 

voor atelier-gebruikers. Hiermee hebben we enige scheiding aangebracht 

tussen "werk" en "privé". De ruimtes zijn nu ingericht en de nieuwe situatie 

bevalt ons uitstekend!  

   

                                   

 

 

Atelier Eibos van Wendy Panhuizen 

In dezelfde periode hebben Wendy en Ab ook hard gewerkt aan de uitbreding 

van het atelier van Wendy. De (krappe) ruimte in de schuur beneden, waar o.a. 

de oven staat, is uitgebreid met de zolderverdieping! Van twee kamers is één 

ruimte gemaakt, we hebben in de hoogte extra opslagruimte gemaakt, zo'n 16 

inbouwspots, schakelaars en 12 extra stopcontacten zijn geplaatst. Nog een 

nieuwe laminaatvloer en schilderwerk, en de ruimte is klaar voor gebruik! 

Wendy zal te zijner tijd hier ook eigen workshops/cursussen in glastechnieken 

en kralen maken geven. Houdt haar (en onze) website in de gaten. De 

samenwerking blijft gewoon bestaan. 

 



                               

  

 

Studenten Design Academy 

Sinds een paar weken hebben we twee studentes van de Design Academy aan 

het werk in ons atelier. Beide studentes hebben er voor gekozen één van de 

twee verplichte afstudeerprojecten in glas uit te voeren. Er wordt nu dus druk 

gezaagd, gesneden, gezeefdrukt, getackt en gefuset. Het onderwerp van 

beiden is -heel algemeen gezegd- "vervoming door glas". En de tijdsdruk in 

verband met het naderend examen doet zich voelen! Beide studentes 

weten over anderhalve week of ze zijn geslaagd! 

In oktober zullen de "produkten" te zien zijn tijdens de Dutch Design Week.  

U begrijpt dat wij op dit moment nog niets van hun werk kunnen laten zien......... 

Zodra zij hun werk hebben vrijgegeven zullen wij enkele foto's opnemen in de 

nieuwsbrief en op onze website plaatsen. 

                               

 

 



Onze website 

We zijn blij met alle (tot heden positieve :-) )reacties op onze nieuwe website! 

We nodigen u uit om nog eens een kijkje te nemen. Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, dan horen we die graag! We zijn er nog druk mee bezig, 

maar de afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van bouwen en 

verbouwen........ 

 

 

Fuse-café Zaterdag 27 januari 2018, vanaf 14.00 uur 

Zaterdag de 27e januari houden we weer een Fuse-café in ons atelier! Hoewel 

de naam: Fuse-café doet vermoeden dat het café alleen bedoeld is voor fuse-

liefhebbers: niets is minder waar! Liefhebbers van glas en álle glastechnieken 

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

uitwisselen en van elkaar leren. De opzet is enerzijds kennis en ervaring aan 

elkaar overbrengen (mede via een lezing), en anderzijds informeel met elkaar 

kennismaken en/of bijpraten. 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”. 

 

Dit fuse-café zal Audrey Verhagen (www.verre-hagen.exto.nl), vertellen 

over haar werk als beeldend/glaskunstenaar. Zij maakt bijzonder mooie 

glasobjecten! Audry is afgestudeerd aan de Academie voor Glaskunst (hogere 

graad) Lommel en heeft op diverse plaatsen haar werk geëxposeerd. 

 

 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
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Workshops en cursussen 

Voorjaar 2018 

 

Het rooster voor workshops en cursussen voor komend voorjaar kunt u vinden 

op de cursus/workshopkalender op onze website.  

 

Bij aanmelding van tenminste 4 personen tegelijk (bijvoorbeeld een 

vriendengroep) kunnen we een aparte datum afspreken.  

Soms lassen wij een extra workshop of cursus in. Houdt daarom onze 

website in de gaten, of meldt u aan als belangstellende zodat wij u kunnen 

berichten als er ingelaste workshops of cursussen zijn! 

 

Waarschijnlijk zullen we dit voorjaar ook een workshop "Werken met UV-

glaslijmen" starten. Heeft u hiervoor belangstelling, heeft u ideeën waar wij in 

zo'n workshop specifieke aandacht aan zouden kunnen besteden: wij horen het 

graag van u!. Houdt de Nieuwsbrief en onze website (de cursuskalender) in de 

gaten. 

 

 

Ervaringen nieuwe technieken 

Wij proberen veel technieken in het glas uit en publiceren hier over via onze 

website en/of via facebookpagina van Glasatelier Lichtinzicht (even hierop 

https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=5006139c0b&e=338cb45ef5
https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=ec950c574f&e=338cb45ef5


zoeken en vrienden worden :-)). Mocht u ook informatie willen delen, dan 

nodigen wij u hiertoe uit. We kunnen de informatie via een link op onze website 

zetten en zo anderen mee laten profiteren van de kennis. We dagen u uit!  

 

Op dit moment doen wij de volgende "onderzoeken": 

 een gipsmal-samenstelling én castingmethoden om het glas zo helder 

mogelijk uit de mal te laten komen (toevoegingen van o.a. kaolin aan het 

mengsel en/of lagere castingtemperaturen; 

 gebruik van een goed én betaalbaar castingboard. Momenteel proberen 

wij een (zeer betaalbare) keramische vezelplaat van 4 cm dik uit. 

Hebt u ervaring of ideeën voor ons: meldt het ons a.u.b. Al onze kennis en 

ervaring publiceren wij op onze website. 

 

                                              

 

 

 

 

Exposities 

 

Glass - Beautiful and Dangerous, Kulturzentrum Ehrenhof, 

Dusseldorf 

10 november 2017 - 4 maart 2018 

Zie: http://www.smkp.de/ 
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Glass 4 ever, Beeldend glas van nu, Gorcums museum  

Gorcum  

21 oktober 2017 tot en met 18 maart 2018 

 

Zie: www.gorcumsmuseum.nl 

 

Het Glazen Huis, The Collection, Lommel 

7 oktober 2017 tot en met 15 april 2018 

 

Zie: www.hetglazenhuis.be 

 

Kunst in het Rond, Veldhoven 

7 en 8 april 2018 

Kunstenaars in Veldhoven zetten dit weekend de deuren open van hun atelier, 

Glasatelier Lichtinzicht is natuurlijk van de partij! 

 

Zie: www.kunstinhetrondveldhoven.nl 
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Add us to your address book 

 

 

Wilt u uw gegevens wijzigen? 

U kunt uw voorkeur wijzigen of u uitschrijven van deze lijst  
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