Nieuwsbrief, februari 2022
Deze eerste A&M-Nieuwsbrief van 2022 begint helaas met slecht nieuws.
In Memoriam
Drie prominente leden zijn onlangs overleden. Twee op een gezegende leeftijd
en één midden uit het leven gerukt.
In januari overleed Bas Edixhoven, onze energieke dagvoorzitter van de
laatste drie A&M-dagen op 59-jarige leeftijd. Wij zijn van dit bericht zeer
aangeslagen.
Onze oprichter Hans de Rijk overleed in november op 95-jarige leeftijd na een
welbesteed leven.
Na een kort ziekbed overleed in september Ger de Joode één van de
kunstenaars van ons jaarboek van 2020 op 82-jarige leeftijd.

Bas Edixhoven
Lees onze brief met
mooie herinneringen
die we aan de familie
stuurden.

Hans de Rijk
Lees onze dankbare
herinneringen.

Ger de Joode
Lees Gers levensverhaal
van Lex van de Haterd.

Op de eerstvolgende A&M-dag zal uitgebreid aandacht worden besteed aan
deze voor A&M belangrijke mensen en hun kunst. Met het overlijden van Bas
is de locatie van onze A&M-dag dit jaar onzeker geworden. De datum is altijd
op de 3e zaterdag van november. In 2022 is dat op 19 november.

Rinus Roelofs
In oktober vorig jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat ons
bestuurslid Rinus Roelofs was getroffen door een hersenbloeding, met een
eenzijdige verlamming als gevolg. Dit werd nog vervelender doordat Rinus
positief testte op Covid19. Dit nieuws kreeg gelukkig een goede afloop. Na
een ziekenhuisopname, een opname in een revalidatiehuis en veel therapie is
Rinus zelfs al weer dagelijks aan het werk!
Roelofs’ werken in de openbare ruimte van Hengelo hebben in verband met
reconstructiewerkzaamheden van het stationsplein tijdelijk een andere plek
gekregen. Dit schreef Tubantia er over.

Glaslicht
Gertjan van Beijnum uit Den Bosch
maakt prachtige creaties in glas in
lood.
Gertjan stuurde ons een folder van
zijn bedrijf Glaslicht.
Hoe hij te werk gaat ziet u o.a. in dit
fotoboek.

Spiegelingen en schaduwen
Op Linkedin zagen we deze
prachtige creatie van Gerard
ten Broek.
Een zoekopdracht op het
internet leidde naar meer werk
van zijn hand. Zie bv. deze
fascinerende link met ‘Land Art
op de Zandmotor’

Museum Tesseract
Ons virtueel museum
Tesseract is nog
steeds 24/7 open.
Zo komt u binnen.

Margi Lake, een van de in
Tesseract exposerende
kunstenaars voltooide een
catalogus van haar werk in ons
museum, getiteld ‘Sense of
Eternity’.

Bridges Aalto 2022

De Bridgesconferentie vindt plaats van 1 t/m 5 augustus 2022 in Helsinki.
Lees hier hoe u zich kunt aanmelden voor de Nieuwsbrief over deze
conferentie die wordt gehouden in de Aalto Universiteit.

Lissajous als blauwdruk
In de vorige Nieuwsbrief besteedden we
aandacht aan de kunstenaar Ivan Moscovich
die met hulp van een harmonograaf
Lissajousfiguren maakte.
Ralf Jacobs doet dat ook maar met een heel
andere techniek. Een computergestuurde
laserlichtstraal schijnt op lichtgevoelig papier
en maakt daarop een blauwdruk. Lees hier
hoe het precies werkt.

Vijf Platonische Lichamen
gemaakt van theedoosjes
Op de laatste jaardag van
Wiskundeleraren had A&M een
standje om donateurs te werven.
Daar liet Walt van Ballegooijen zien
hoe je van theedoosjes de vijf
Platonische lichamen kunt maken.
Door ze onder de juiste hoek door te
snijden.
Uit de zo verkregen bouwstenen kun je elk van de vijf Platonische lichamen
maken. Walt maakte een hulpje dat met een 3D-printer is te maken waarmee
het afsnijden makkelijker gaat. De stl-bestanden kunt u opvragen bij het
secretariaat.

Donatie 2022
Mogen we u weer vragen om ook dit jaar onze
donateur te zijn?
U heeft dan gratis toegang tot de A&M-dag en
recht op het jaarboek 2022.
De minimumdonatie bedraagt €25.
U kunt uw donatie overmaken op de bankrekening die u onder aan deze Nieuwsbrief
vindt.
Enkele donateurs deden dit al spontaan bij
aanvang van het nieuwe jaar. Hartelijk dank
daarvoor!

Met vriendelijke groet,
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