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

Daphne Hobbelen (Daphnehobbelendesign.nl) en Sterre van den 
Boogaard (stagiaire De Rooi Pannen, afdeling Vormgeving, in Tilburg). 
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Corona…… 
2020 was een bijzonder jaar en dat zal 2021 ongetwijfeld ook worden. 

Wij prijzen ons nog steeds gelukkig dat we gezond zijn, dat we naar 
buiten kunnen en op gepaste afstand familie en vrienden af en toe 

kunnen zien. We hopen natuurlijk van harte dat dit ook voor u geldt. 

De activiteiten in ons atelier liggen voor een groot deel stil. We geven 
nog steeds geen workshops en cursussen, omdat we de 1,5 meter 

afstand niet kunnen garanderen. Het aantal externe (glas)kunstenaars 
dat in ons atelier komt werken is beperkt, al hebben we wel 

bijvoorbeeld een erg leuk Gelukskoekjes-van-glas-project mogen 
begeleiden (waarover later in het jaar meer!) 

De coronatijd geeft ons echter wel de gelegenheid om eens goed op te 
ruimen en ruimte soms wat effectiever in te delen, werkprocessen te 
verbeteren, eigen werk te maken en een webshop in te richten en per 

19 januari jl. live te laten gaan! Zie www.glaskunstkopen.nl.  

We hopen van harte dat er in het nieuwe jaar meer mogelijkheden zijn 
de deuren van ons atelier weer wijd open te zetten, weer cursussen en 
workshops te geven en veel mensen te ontmoeten in het atelier! En we 

popelen om weer een Fuse-café te starten! 

Wij wensen u allen een heel goed en vooral gezond 2021! 

  

Nieuwe samenwerking en een 
nieuwe stagiaire 

Daphne Hobbelen 

Hoewel we al lang nauw contact hebben met het atelier van Daphne 
Hobbelen (ze heeft tenslotte járen geleden bij ons als stagiaire vanuit 
het SintLucas College gewerkt) hebben Daphne en wij besloten deze 

samenwerking verder vorm te geven. Daphne heeft haar eigen atelier in 
Eindhoven en haar eigen bedrijf (www.daphnehobbelendesign.nl). 

Daphne werkt vooralsnog één dag per week in ons atelier. Daphne is al 
langere tijd in opleiding bij een “meester” in Duitsland om het vak van 

https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=627d5c9e81&e=3545f67c12
http://www.daphnehobbelendesign.nl/


neon-kunstenaar (het échte neon; geen led-neon) te leren. Vandaar dat 
u in onze webshop ook enkele neon-installaties ziet van haar. 

Meer info over Daphne vindt u op haar eigen website en op onze 
website onder “Ons team”. 

 

  

Sterre van den Boogaard 

We hebben ons zelf opgelegd per medio januari 2021 onze webshop 
(eindelijk) te openen met glaskunst van onszelf en de ateliers van 
Wendy en Daphne. Er moeten dan veel foto’s gemaakt en bewerkt 

worden van alle glasobjecten. En fotograferen van glas is niet 
gemakkelijk! 

Sterre meldde zich zelf bij ons omdat haar vorige stage in verband met 
corona voortijdig eindigde. Wij zochten iemand die mee kon helpen met 

de webshop: productfoto’s schieten, folders en presentatiemappen 
maken, enz.: werk dat Sterre wel zag zitten (en wij zagen Sterre wel 

zitten). Omdat ons atelier als leerbedrijf alleen stagiaires Creatief 
Vakman mocht begeleiden moesten we -in nauw overleg met haar 
school én het SBB- op zeer korte termijn een extra accreditatie als 

leerbedrijf voor Medewerker Productontwikkeling krijgen. Dat lukte. Per 
1 december is Sterre begonnen en ze blijft tot eind april, twee dagen 

per week. 
Meer info over Sterre vindt u op onze website onder “Ons team”. 



 

  

Onze webshop 
www.glaskunstkopen.nl 

geopend! 
Al ongeveer anderhalf jaar stond de uitwerking van het idee van een 
“webshop voor glaskunst” op de planning. Werkdruk, andere prioriteiten 
en een jaar corona zorgden voor een andere focus. Ongeveer drie 
maanden geleden werd het menens: de webshop gaat medio januari 
2021 open! Het skelet van de webshop stond er al (voor insiders: 
Wordpress met o.a. de plugin Woocommerce) en Mollie Payments (die 
webshop-betalingen van klanten op diverse manieren mogelijk maakt) 
was al geïmplementeerd. Alles is geheel in eigen beheer opgezet.  

https://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=275f4788f8&e=3545f67c12


 

Doel van onze webshop is onszelf én andere glasateliers een podium 
te bieden met name eenvoudige, in eigen atelier gemaakte, 
glasobjecten in de kado-prijsklasse aan te bieden. Daarnaast bieden 
we ook andere, grotere, glasobjecten aan die men dan in het 
betreffende atelier nader kan bekijken en ophalen. 

We willen er naar toe dat andere serieuze glasateliers eveneens 
producten kunnen aanbieden via onze webshop. Daarbij houden we 
wel vast aan onze eigen visie op “glaskunst”. 

Sterre heeft de afgelopen weken veel, heel veel foto’s gemaakt en 
bewerkt. Zonder haar was het niet binnen de tijd gelukt! 



 

 



 

  

Oven te koop! 
Onlangs kwamen wij in contact met glaskunstenares Petra Foolen uit 
Eindhoven. In verband met persoonlijke omstandigheden stopt zij met 
het werken met glas. Petra biedt haar oven te koop aan. Wij geven haar 
graag de gelegenheid deze via onze nieuwsbrief onder de aandacht te 
brengen. Belangstellenden dienen rechtstreeks contact met Petra op te 



nemen. 
 
Telefoon: 06-0627321422, email: petra.foolen@live.nl 
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Exposities 
Er is in verband met corona veel onzekerheid met betrekking tot te 
houden exposities. Toch hebben wij gemeend een indicatie te geven 
wanneer bepaalde exposities waarschijnlijk (!) gehouden zullen worden. 

Ruimte in Beeld, Nuenen 
18 april tot en met 11 juli 2021 
Lente-expositie: iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

De Verdieping, gemeentehuis Veldhoven 
100 jaar Veldhoven, Veldhoven, gepland medio 2021 
Hier doen wij aan mee! 

De Kunstpraktijk, Veldhoven 
september 2021 

De Smeltkroes, Maarheeze 
oktober/november 2021 

Kunst in het Rond, Atelierroute, Veldhoven 
najaar 2021 

Atelierroute Eindhoven 
najaar 2021 

  

Tenslotte 
Als u in de buurt bent kunt u altijd voor advies,informatie of een mooi 
glasobject bij ons atelier langskomen. Wilt u zeker weten dat we er zijn 
(meestal wel, ook in het weekend) dan kunt u het beste even bellen 
(040-2953920 of 06-42022618). Wij houden natuurlijk rekening met de 
corona-maatregelen. 
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