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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. Onze 

Privacyverklaring vindt u op onze website onder deze link 

Ontmoet ons ook op Facebook     

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

https://mailchi.mp/21bd8c323c7f/nieuwsbrief-augustus-2020?e=8fa4dac0ed
https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=d6afb91aaa&e=8fa4dac0ed
https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=f2d58bb222&e=8fa4dac0ed


Ab Evenhuis, Dorothé Tielen en Wendy Panhuizen (Atelier Eibos, Eersel) 

 

 

   

 

 

De huidige situatie m.b.t. Covid-19 

  

In onze vorige Nieuwsbrief berichtten wij u dat wij in verband met het 

coronavirus alle workshops en cursussen hebben opgeschort, in ieder geval 

tot na de zomervakantie. De vier exposities waaraan wij zouden deelnemen 

zijn alle gecanceld. Ook de samenwerking met Wendy is in de maanden april 

tot begin juli gestopt om zo veel als mogelijk besmetting over en weer te 

voorkomen. Vanaf juli werken we weer samen in het atelier. 

 

In deze periode hebben we ons toegelegd op het maken van nieuwe eigen 

objecten, extra onderhoud van de apparaten, en dergelijke. Relatief veel 

mensen pakten de coronatijd aan om eens te kijken naar de herinrichting van 

hun huis, gewenste verbouwingen en dergelijke. Of ze pakten de dingen aan 

waar ze lang niet aan toe kwamen. Dat betekende dat wij relatief redelijk wat 

opdrachten binnenkregen: glas in lood in dubbel glas, reparaties van 

tiffanylampen en verlijmingen van objecten (van vazen tot glazen tafels en 

kastjes).  

 

We missen de (spontane en geplande) aanloop van medekunstenaars, 

designacademie-studenten en mensen die advies wilden hebben. Gelukkig 

trekt ook dat nu weer een beetje aan, maar met de RIVM-maatregelen is het 

spontane er toch een beetje af. Maar het is niet anders. 

 

U bent vanaf 7 september weer welkom in ons atelier voor opdrachten, 

reparaties en advies. Tot die tijd kunt u alleen op afspraak langskomen: we 
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houden een beetje thuis-vakantie: sleutelen aan de camper, werken in de 

tuin, en- als het weer wat koeler is- stoken de glasoven op voor eigen werk 

en gaan nieuwe technieken onderzoeken.  

 

Mensen die al voldoende glaskennis hebben kunnen wel zelfstandig in ons 

atelier werken. Wij kunnen hen af en toe individueel helpen als er vragen zijn. 

Uitgangspunt is dat zij zichzelf goed kunnen redden in ons atelier. 

 

Wanneer u in de buurt bent, kunt u altijd bij ons atelier langs komen. Wilt u 

zeker weten dat we er zijn, dan kunt u het beste even bellen (040-2953920 of 

06-42022618).  

 

Wij wensen u een mooie (na)zomer én herfst toe zonder corona-perikelen!  

 

   

 

 

Workshops en cursussen 

 

Na lang beraad hebben we besloten ook de komende maanden de 

workshops en cursussen NIET te hervatten. Het weer toenemende aantal 

corona-besmettingen baart ons zorgen. Onze cursusruimte is zo ingericht dat 

we de 1,5m afstand niet kunnen halen wanneer we tenminste 4 cursisten 

hebben. Het is niet mogelijk de 1,5 meter afstand consequent te houden als 

we cursisten moeten helpen met bijvoorbeeld glassnijden en loodzetten. 

Minder cursisten per workshop is helaas voor ons niet rendabel, of we 

zouden de workshop- en cursusprijs enorm moeten verhogen. Dat willen we 

niet. Verder hebben we veel relatief ouderen die de workshops volgen; zij zijn 

natuurlijk extra kwetsbaar. En tenslotte: wij willen onszelf ook niet in gevaar 

brengen. Hopelijk daalt het aantal besmettingen snel en/of vindt men een 

werkend vaccin. 



 

Dus: voor in ieder geval deze herfst zijn alle cursussen en workshops 

afgelast. 

 

 

       

 

 

Fuse-café   

 

We houden in verband met de corona-situatie helaas tot nader order geen 

Fuse-café's 

 

   

 

 

Glasovens en een partij glas (Artista) te koop 

 

Bert van Ransbeeck (www.bertvanransbeeck.be) was van 1995 tot 2016 

leraar Beeldhouwen aan de stedelijke Academie van Herentals. Hij werkt als 

kunstenaar in klei, gips, glas, steen, brons, gehamerd koper en kunststoffen. 

Bert moet helaas door ziekte stoppen met zijn werkzaamheden  en biedt zijn 

glasovens en een partij Artista glas ter overname aan.  

Als u serieuze belangstelling hebt kunt u Bert rechtstreeks benaderen via 

bert.vanransbeeck@edpnet.be (met een "." na "bert"!).  

Hij biedt het volgende aan. 

 

Ronde oven 
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Deze ronde oven is oorspronkelijk een OLYMPIC 2827 H oven, diameter 

70cm en hoogte 80cm inwendig (300 liter) 

3x230 V en 27 A =12KW.  

Prijs: € 350.  Het stapelmateriaal kost € 50 extra. De sturing (controller) is 

niet inbegrepen. 

 

 

Vierkante oven  

 



  

 

 

Deze grote vierkante oven met binnenmaat 104 x 104 x 55 cm is een 

zogenaamde klokoven: het bovenstel kan omhoog bewegen en de onderbak 

van de oven kan er onderweg gereden worden. Deze oven kost € 1300. Hij 

heeft onder- en bovenwarmte, die afzonderlijk te schakelen zijn. Vermogen is 

18 kW. De controller, een Nabertherm  C19, is niet inbegrepen en kost € 330. 

De oven heeft een lang uitstekend thermokoppel (platinum-rodium) en meet 

bovenin, centraal in de oven. 

  

Tenslotte heeft Bert diverse gereedschappen en materialen voor steen- en 

metaalbewerking voor beeldhouwen te koop, alsmede hittekleding voor als 

de oven tijdens het stoken geopend moet worden. 

 

Artista glas 

 



     

 

 

   

 

 

Boardmateriaal te koop 

 

We hebben op dit moment de beschikking over een aantal platen 

hittebestendig keramisch boardmateriaal die we niet allemaal zelf 

zullen verwerken. Deze platen zijn 50 mm dik en hebben de afmeting 110 x 

100 cm. Wij gebruiken deze platen als malmateriaal: u kunt met gereedschap 

(bijvoorbeeld een afbreekmes) vormen uitsnijden en vullen met glasbrokken. 

Het glas smelt in de mal en hecht niet aan het malmateriaal. Insmeren met 



 

shelfprimer is beslist niet nodig. U kunt bij ons stukken boardmateriaal kopen. 

Overleg even met ons wat u nodig hebt. 

 

Heeft U belangstelling? Neem dan contact met ons op! 
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