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15 juni - 19 juli 

Expositie in Galerie de Pomp, Warmond 

Op 14 juni is het zover: werkstukken aanleveren voor de expositie met 

thema 'Textiel' in Galerie de Pomp!  

Galerie de Pomp staat erom bekend dat zij nu al bijna 50 jaar startende 

kunstenaars een kans geeft hun werk te tonen aan het publiek.  

Toen ik daar in oktober een aantal werkstukken kwam laten zien, was ik verrast 

dat de galeriehoudster kennelijk direct een plekje voor ogen had voor bepaalde 

werkstukken. Ze vertelde me meteen wat ze in haar galerie wou hebben: drie 

schaaltjes, drie ZIA's, een gieter en een landschap. Indrukwekkend, dat 

iemand dat zo snel kan zien. En dan nog overzicht houden op zoveel 

exposanten! Een werkstuk zou teveel de aandacht naar zich toe trekken en was 



 

daarom niet passend, een ander was goed qua formaat, maar zou beter zijn in 

een serie, dus dan moest de serie worden uitgebreid... Het is me wel duidelijk: 

hier spreekt de ervaring! En natuurlijk kent ze haar galerie door en door, 

waardoor ze snel weet welk werk waar op zijn plek zal zijn. 

Inmiddels is een van de beoogde schaaltjes verkocht en heb ik nieuwe 

gemaakt. En er is een nieuwe ZIA gereed. Enfin, ik ben heel benieuwd hoe het 

eruit zal gaan zien en wat er te zien zal zijn van de mede-exposanten! Van mij 

zijn 5 werkstukken nog niet eerder tentoongesteld, spannend dus! 

in de agenda onderaan de nieuwsbrief staat meer info over de 

expositie (bezoektijden, mede-exposanten) en over de Textielmarkt op 18 juni.   

Hieronder vast een preview van de nieuwe ZIA. 

 

Preview nieuwe ZIA 
Maakproces.... 

 

  

 

  
....en resultaat. Het is nu vast duidelijk waarom hij Jonagold genoemd wordt :) 



  

 

  

 

Update website 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de update van de website. 

Er zijn nieuwe werkstukken gemaakt die moeten worden toegevoegd. De 

tentoonstellingspagina wordt vernieuwd. De nieuwsbrieven zullen op de website 

gezet worden en zullen de nieuwspagina vervangen. En ik denk na over een 

workshoppagina... maar dat zal waarschijnlijk nog wat meer moeten rijpen... De 

streefdatum voor de andere wijzigingen is 17 juni, dus net voor de Textielmarkt 

in Warmond. 



 

Distelschaaltjes 

In de vorige nieuwsbrief stond de boomschaal, gemaakt van vilt en wol, een 

knipoog naar antiek (Royal Albert?) servies. Daarna ben ik verder gegaan om 

een meer glasachtige uitstraling te onderzoeken. Dat heeft ertoe geleid dat aan 

de familie 'Tactiel servies' nog twee schaaltjes zijn toegevoegd, de 

'distelschaaltjes'. Nu van organza. De ronde schaal (met een gouden rand) 

heeft wat meer weg van melkglas; de driehoekige is transparanter.  

 

  

 

  

Het melkachtige effect komt door vliesofix. Dit is een materiaal om stof te 

verstevigen. Het heeft aan twee kanten een plaklaag. Door te strijken activeer 

je de lijm en plak je de lagen organza op elkaar. Bij de driehoekige is de 

vliesofix alleen gebruikt bij de gekleurde onderdelen (om ze op hun plek te 

houden, zodat je ze vast kunt naaien). Bij de ronde zit het ook tussen de twee 

witte basislagen.  

Niet alleen de vliesofix heeft invloed op de mate van transparantie: ook het 

stiksel bleek van invloed. Dit zie je goed als je de onderkant bekijkt. De ronde is 

gemaakt met polyester naaigaren. De driehoekige met het fijnere rayongaren. 

Bij doorvallend licht zijn de lijnen van het ronde schaaltje wat harder; de lijnen 

van de driehoekige zijn zachter, minder dominant aanwezig. Het oogt daardoor 

wat transparanter en benadrukt daarmee de teerheid. Ook het dunne garen 

waarmee de rand is afgezet draagt bij aan een gevoel van teerheid, 

kwetsbaarheid. Weer wat bijgeleerd dus! 

 



 

  

 

  

  



 

Werkstuk in wording 

Naar aanleiding van een proeflapje dat ik maakte in de cursus Surfaces and 

stitches, van Cherilyn Martin, ben ik weer opnieuw aan het experimenteren 

gegaan met tyvek. Geen sandwich zoals bij de ZIA's, maar nu een enkele laag 

tyvek vastnaaien op een lapje dat niet zo hittegevoelig is. Kort de strijkbout 

erop houden op hete stand (katoen). Daarmee brand je grote vlakken van de 

tyvek weg. De tyvek blijft dan vooral langs de naailijnen over. Dit proces is 

beter te controleren, als je de vlakken tyvek inknipt met een schaar. Het 

eindresultaat is dan niet een gewelfd, bobbelig oppervlak, maar een plat 

oppervlak dat er geërodeerd uitziet. Prima geschikt voor een werkstuk dus! 

Rest mij 'slechts' het uitproberen hoe ik dit pentagram in elkaar ga zetten... Een 

lastige keuze, er zijn zoveel mogelijkheden, zoals je ziet... Mocht je een 

duidelijke voorkeur hebben, laat het me weten! Anders zit ik straks nog vast 

aan een hele serie... Help! 

 

  

 

  

 

Borduursels 
Inzoomen ... en uitzoomen:)  



 

  

 

En verder... zomer!!! 
Gister de fietsroute gedaan van Textielfestival de Weerribben. Inspirerend 

festival en wat een mooi gebied! Mijn hoofd is vol van wat ik zag en de aanzet 

tot nieuwe ideeën die het gaf. Ik verlang naar rust, lekker zitten in de tuin, orde 

scheppen in mijn chaos. Het zal ook wel komen door mijn tijd in het onderwijs: 

de zomervakantie als ijkpunt. Afronden van het afgelopen jaar (expositie en alle 

werkstukken overzichtelijk bijeenbrengen in een fotoalbum), evalueren en 

reflecteren, opruimen (het atelier is een zooitje, en dat terwijl ik meestal aan de 

keukentafel werk) en plannen maken voor het nieuwe jaar. En dan... vakantie! 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer! 

 

Voor de agenda: 
 

18 juni 
Textielmarkt Warmond 
 

11 - 16 uur 

Rond het Pleintje bij de Pomp 

 

Toegang is gratis, kijk voor meer info op: 

 

http://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/9f6b8c1

b-4328-4114-a24d-cc13db7b0874/Textielmarkt-

Warmond.aspx 

http://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/9f6b8c1b-4328-4114-a24d-cc13db7b0874/Textielmarkt-Warmond.aspx
http://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/9f6b8c1b-4328-4114-a24d-cc13db7b0874/Textielmarkt-Warmond.aspx
http://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/9f6b8c1b-4328-4114-a24d-cc13db7b0874/Textielmarkt-Warmond.aspx


 

 
 

  

 

15 juni - 19 juli 
Expositie 

'textiel' 

Galerie de Pomp 

Dorpsstraat 38 

2361 BE Warmond 

071-3011109 

 

Openingstijden 

woensdag t/m vrijdag 

   15.00 - 17.00 uur 

zaterdag 

   11.00 - 17.00 uur 

 zondag 

   13.00 - 17.00 uur 

 

  

  

Exposanten: 

Coby Bus – textiel 

zeefdrukkaarten 

Anna Rotteveel – couture: 

hoedjes en petten 

Josien Eulderink – objecten 

Jaap de Mink – bedrukte T-

shirts 

Iris Rijntjes – stoffen sieraden 

Hannie Schouten 

– handgemaakte hoeden 

Willy Jager – weefwerk 

Margot van Leeuwen 

– viltwerk 

Cora Clements – halssieraden 

 

Voor meer info, 

klik http://www.galeriedepomp.

nl 

  

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

september verschijnen 
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