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E e n  e z e l  s t o o t  z i c h  i n  h e t  g e m e e n  g e e n  t w e e m a a l  a a n  d e z e l f d e  s t e e n

Bij het verkregen materiaal was ook de schildersezel van Henk Schuring die nu te pronken staat bij AnP.
Deze editie van Pendor-magazine staat in het teken van deze ezel en … alle andere ezels.

In dit magazine zijn alle kunstwerken gefotografeerd door Onno Dirks, tenzij anders vermeld.

De gedichten zijn van Mark Kooy en Trijntje de Wit-Gosker. 
De gedichten zijn binnenkort te downloaden via de website van AnP.
De kunstwerken en gedichten  zijn door de Pendor-leden gegeven aan AnP. 
Alle getoonde kunstwerken zijn te koop.  De opbrengst door verkoop van het werk wordt gebruikt 
voor verdere opbouw van de Salão en voortzetting van AnP. 

Henk Schuring en het grafisch atelier
Henk  Schuring (1928 - 1984) was in de eerste plaats 
schilder en graficus. Later maakte hij in opdracht beelden 
van polyester. Ook werkte hij als docent op de AKI in 
Enschede, waar o.a. Onno Dirks en Anir Witt  zijn lessen 
volgden.

Op een zeker moment gaf Henk Schuring zijn grafisch 
materiaal aan Gerard de Vries die er jaren gebruik van 
maakte voor zijn etsen, litho’s, lino - en houtsneden.
Op zijn beurt geeft Gerard nu dit grafisch materiaal, ets 
en lithopers met toebehoren, aan Arte no Pendor.  Dit 
om het coöperatief AnP kracht bij te zetten en om de 
gift / traditie van Henk Schuring in ere te houden.
Tony Boiso gaat als steendrukker/beeldend kunstenaar 
gebruik maken van de lithopers. De etspers staat ten 
dienste van Pendorleden.

De ezel van Henk

pastel tekening Henk Schuring
Particulier bezit Onno Dirks

foto: Tony boiso
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Verscheurd in kleur - app 1, 1985

techniek: mixed-media - gouache - inkt
afmeting: 67 X 56 cm. inclusief  lijst

prijs: € 800,-

Verscheurd in kleur - app 6, 1985
techniek: mixed-media - gouache - inkt

afmeting: 67 X 56 cm. niet ingelijst
prijs: € 800,-
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 foto: Anir Witt

P-6    JAARGANG 2  #03 ARTE NO PENDOR  JAARGANG 2  #03 ARTE NO PENDOR     P-7

Afgelopen week was ik in ‘Lisboa’. Mijn paspoort ver-
loopt binnenkort, dus was het nodig de ambassade te 
bezoeken. Vanhier is dat een hele onderneming. Het is 
in één dag te doen, maar er blijft dan geen tijd over om 
van de uitstap te genieten. Omdat genieten veelal méér 
genieten wordt als je dat niet alleen doet, besloot ik voor 
dubbel en vroeg een vriendin mee. “Ik wil wel naar een 
museum voor moderne kunst èn een fadotent bezoe-
ken”, waarschuwde ik haar. 
Dinsdag, in de loop van de middag zou ik me bij de am-
bassade melden. ‘s Maandags had ik weinig te doen, ik 
kon dus rustig m’n uitstap voorbereiden. Ach ... hoe an-
ders is die dag gelopen! Welke kwelgeest heeft ervoor 
gezorgd dat het beetje dat moest gebeuren zo langdurig 
werd, dat ik van hot naar her rende, dat de hond wegliep 
en ik uiteindelijk om half twee in bed lag.  
We hadden besloten de trein te nemen; wel zo relaxed. 
Om 11.40 uur stapten we uit op ‘Estação Santa Apoló-
nia’. Vijf jaar geleden was ik hier ook, (juist-ja) om de 
zelfde reden, en daarom gingen we op zoek naar dat 
leuke hotelletje met de smalle trappen, scheve vloeren 
en een achterom. We vonden het, maar ik twijfelde of ik 
wel goed zat. Gezien het middaguur, de tijd waarop veel 
kantoren en kleine winkels gesloten zijn, pakten we door 
en lieten onze bagage achter in de hotelkamer. 
Er moesten nog pasfoto’s gemaakt bij die éne fotograaf, 
niet ver van de ambassade,  die precies weet hoe ‘os ho-
landeses’ moeten worden afgebeeld. Het zou nog een 
aardige wandeling worden. Als we vóór sluitingtijd bij de 
fotograaf konden zijn, zouden we nog wat aan de middag 
hebben. 
We waren op tijd en binnen drie kwartier was ook alles 
op de ambassade geregeld. We hebben zelfs tussentijds 
ergens een ‘almoço’ genomen. Vrij van verdere verplich-
tingen liepen we richting het centrum.  Onderweg kocht 
ik alvast een kleurige zijden sjawl voor m’n buurvrouw 
die de zorg voor Snoopy, de katten en de kippen op zich 
heeft genomen. 
Door de jaren heen ben ik een halve ‘camponesa’ gewor-

den. Mijn enigszins teruggetrokken bestaan bevalt me 
goed. Voor boodschappen kan ik in ons dorp terecht. 
Er is zelfs een bank, een postkantoor en een ‘farmácia’. 
Toch ga ik doorgaans naar Oliveira do Hospital. Daar is 
meer. 
In Viseu is nog meer en Coïmbra ... , maar in Lisboa! De 
uitverkoop was nog volop aan de gang. ‘Saldos’, saldos! 
We hebben de resterende uren grotendeels gevuld met 
het doorvorsen van kledingrekken en uiteindelijk niets 
gekocht. Na even ergens te zijn neergestreken voor een 
versnapering namen we, nog moe van het lopen, de 
tram omhoog, de wijk Alfama in. Om 19.00 uur zou er 
een opening zijn in de expositieruimte waarvan ik altijd 
uitnodigingen ontvang, maar nog nooit was geweest. De 
tram slingerde naar boven. Doordat wij vanuit de ver-
lichte tram niet goed konden zien waar we waren, reden 
we te ver. Pas na een goed uur zoeken kwamen we in 
een mooie grote witte ruimte met bogen, waar kleurige 
werken van verschillende kunstenaars de wanden sier-
den. Achter, in een hoek stond een groepje mensen bij 
een volle tafel met lege flessen, leeggedronken glazen, 
schalen met resten van chips en ander eetbaars. Nie-
mand keek op. 
We waren te laat. De avond was een feit en had voor ie-
der al z’n bestemming.  
Welnu, ik heb een impressie en dat is voldoende. Voor 
ons werd het tijd een restaurant te vinden waarvan de 
keuken nog open was. Dat lukte en na een heerlijk ‘jan-
tar’ doken we weer de kromme straatjes in van Alfama, 
op zoek naar een fadocafé. We klommen en daalden, 
gingen onder poorten door, passeerden ook een aantal 
fadoclubs; allemaal met zo’n chicque uitsmijter voor de 
deur. Maar dat éne kleine tentje bleef onvindbaar. Tot 
half twee hebben we toen in een jazzcafé genoten van 
lifemuziek en een heerlijke fles Douro.
De volgende dag gingen we op zoek naar ‘o Turismo’. 
Net als de vorige dag konden we die niet vinden. 
Natuurlijk, we hadden het aan een voorbijganger kunnen 
vragen... Dan waren we ook zeker bij een museum voor 

Arte no Pendor-Portugal
Ezels in Lisboa, door Anir Witt

moderne kunst gekomen. 
Wederom slenterden we door het hart van de stad. Een 
kloppend hart, met heel veel kleine artistieke onderne-
mingen. Portugese z.z.p.-ers. 
Het zou me waarachtig niet hebben verbaasd, als ergens 
op een winkelruit ‘Arte no Pendor’ had gestaan.  

• Lisboa - Lissabon    

• Estação -  Station    

• Os holandeses - de nederlanders  

• almoço - warme maaltijd tussen de middag 

• camponesa - boerin    

• farmácia - apotheek    

• saldos - opruiming    

• jantar - avondeten    

• O Turismo - De Toeristeninformatie (VVV)

• Arte no Pendor - Kunst op de Helling
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zonder titel
techniek: acryl op doek
afmeting: 60 X 80 cm.

jaar: 2008
prijs: € 850,-
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Drie mandarijnen

jaar: 2006
techniek: olieverf op paneel

afmeting: 100 X 60 cm. inclusief  lijst
prijs: € 1.275,-

Een ezel op het atelier. Een atelierezel. Een stevige voor 
het grote werk, maar die zijn vrij prijzig en omdat ik 
telkenmale de afweging moet maken tussen verf/ doek/
kwasten en of een prachtige robuuste atelierezel, wer-
den en wordt het altijd een zelfgemaakte.
Een aantal balken en een paar gaten en pennen voor de 
verschillende hoogten en iets om je pallet op te leg-
gen: alles bij elkaar een makkie/ makke ezel. Ik maak 
trouwens zelf mijn ezels lager en zo wie zo achterover 
hellend in plaats van wat je zoal in de handel ziet: een 
statige rechtopstaande.  Ik kijk zogezegd op mijn ezel 
neer.
Daarnaast heb ik last van het feit dat de professionele 
atelierezel een ezel is met een lange schuiflat aan de ach-
terkant die omhoog moet kunnen waardoor de gemid-
deld huis- en of zolderkamer te laag uitvalt. Een variant 
op ezeltje prik. 

Inmiddels heb ik drie ezels versleten/afgedankt en schil-
der nu op de vierde. Deze laatste is gemaakt van een 
Loewe televisiestandaard waar ik in staande buizen  een 
paar bezemstelen kon steken om zo een noodzakelijke 
verlenging te maken, dat was wel weer nodig. En een 
soort bodemplank voor het pallet: ook weer een eigen 
gemaakte plankje met metalen deksels als verfnappen 
en een handvat. Wel zo dat ik hem in een handbeweging 
aan de ezel kan vasthaken en afhalen. Het handvat eraan 
ga ik nog wat aanpassen, opdat het bij een langdurige 
schildersessie (2 uur) niet zozeer in de hand drukt, maar 
meer in de hand rust. Ik heb zo wie zo aparte verfnap-
pen op dat pallet omdat ik niet begrijp dat je kunt schil-
deren vanaf een plaat met een gat voor je duim (het gat 
dat mijn duim na 2 uur echt afknelt), waar verf en kleur 
als natte plassen naast en in elkaar liggen. 
Wel moest ik weer een tooltje en dwarslatje aan de ezel 
vastmaken om wat kleiner werk erop kwijt te kunnen. 
En heb ik het zo gemaakt dat ik aan de achterkant klein 
én groot werk kan hangen om te drogen: het is al met al 
een aardige pakezel en voor het eerst met grijze poten..

Ik ben nu op mijn vierde ezel bezig…drie ezels afge-
dankt of versleten? Zo snel slijten ezels niet: ze kunnen 
met gemak 100 jaar oud worden. Wel nu: net als een 
gemiddelde ezel schrijdt inzicht kalm voort en blijken er 
gaandeweg aanpassingen wenselijk te worden, want de 
manier van werken ontwikkelt zich voortdurend. Mate-
riaal dat voorhanden was blijkt niet altijd het optimale te 
zijn.
Omdat panelen die schuin achterover hellen voor mij 
de fijnste werkhouding opleveren, had ik eerst ezels die 
toch breeduit stonden, stevig, maar in mijn zolderatelier 
te veel wijdbeens. Zo’n zolderatelier groeit snel vol en 
dan gaan schuinstaande poten in de weg zitten. 
Mijn eerste ezel was trouwens geen atelierezel, maar 
een plank in een kast. Een kastezel.
Enig in zijn soort. Het doek(je) stond rechtop en eron-
der was een schuifplankje voor het pallet. Klaar met 
schilderen, poppetje gezien: kastje dicht: het werk was 
niet meer dan 50 X 60 cm. 

Dus toen ik grotere én zwaardere werken maakte, had 
ik een andere ezel nodig. Dat werd er één die ik mij niet 
meer kan herinneren. Wel zelf in elkaar gezet. Dat was 
trouwens in de tijd dat  een collega beeldend kunstenaar 
vertelde dat hij nooit een ezel had omdat er in elk atelier 
wel een oude trap stond, die hij dan als ezel gebruikte.  
Als het werk echt groot is kan het gewoon schuin tegen 
de muur op oude kisten of dozen staan: als er maar 
geschilderd wordt. De naam muurezel ligt voor de hand, 
maar dan moet hij transporteerbaar zijn en dat is in dit 
geval niet voor de hand liggend….
Mijn derde ezel: een scharnierend driehoeksmodel met 
stalen staanders, waarin om de 2 cm dezelfde gaten 
zaten zodat ik een simpele plank met pennen omhoog 
en omlaag kon doen. Maar ja, dat was weer gedoe met 
vleugelmoeren en bouten verstellen en schatten en mik-
ken of ze wel op dezelfde hoogte zaten. Verschoof een 
poot, zakte de ezel weer scheef.
Moet je het weer fixeren, spalken zeg maar ...

Ezels
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Een eigen ezel maken en hebben, blijkt vaak toch bewer-
kelijker dan je aanvankelijk denkt.
Dan toch weer de twijfel: moet het niet een echte 
‘ras’ezel worden van beukenhout en met pennen, ratels 
en draaihendels. 
Misschien zelfs twee ezels zodat je aan twee werken 
tegelijk kunt werken. Maar ja, dat wordt kostbaar.  En de 
hoge schuif weer inkorten?  Dan maar het geld besteden 
aan pigment, verf, kwasten, panelen.

En toen diende zich de Loewe-ezel aan. Slechts acht 
aanpassingen, een week werk en klaar was Kees. 
Voor het kleine werk vond ik notabene bij de Xenos 
voor € 1,- een prima Taiwanees tafelezeltje. Een minia-
tuur atelierezel met schuif! Een pracht aanbieding.
De stalen poten van de vorige ezel schragen nu ‘s win-
ters de buurtkerstboom.

Trouwens: pak een catalogus, sla hem open en verbaas u 
over het aantal soorten ezels. 

Algemene term: schilderezel of soms ook wel schilders-
ezel. Beide namen zijn een soort raar Nederlands vooral 
als je er langer bij stilstaat. Dat doe je zo wie zo tenzij je 
een snelschilder bent. Raar maar waar: het zou eigenlijk 
schilderijenezel, doekenezel, panelenezel of werkenezel 
moeten heten, maar schilder(s)ezel… Niet te lang over 
nadenken.
Wordt het werk flink kleiner dan komt het bekende 
tafelezeltje in het vizier. 
Wat hebben we dan nog meer? De al genoemde atelier-
ezels, veldezels: vierpotigen, driepotigen, een tweepo-
tige ken ik niet, maar wel weer de éénpotige, om neer 
te zetten of regelrecht in de grond te steken. Op rotsige 
bodem is dat laatste trouwens een probleem: dan moet 
je weer een driepotige bij je hebben. 
Ook verkrijgbaar: ezels uitgerust met een weervoorzie-
ning: een parasol/parapluhouder. Een waterezel ken ik 
niet, al weet ik van een schilder die in een boot vaart en 
de Waddenzee schildert: aan boord zag ik alleen een 
tafel, dan wel een plank, maar op het Wad zelf zette hij 
weer een veldezel neer.

Een muurezel, zoals u eerder las, zou ik niet een ezel wil-
len noemen, maar een improvisatie.
Een leuk verhaal vond ik dat van een schilderes: zij 
gebruikte een “echte” ezel om haar veldezel en overige 
last naar de schilderlocatie te vervoeren. 
Een toonbeeld van eenvoud en schoonheid vind ik de 
Hollandse ezel: op veel schilderijen te zien; een ro-
buuste, trouwe driepoter en aan de voorzijden gaten en  
pennen om het doek/paneel op te zetten. Maar wat doe 
ik dan met mijn eigen pallet en struikel ikover de wijd-
beense opstelling.
Wel nu, voorlopig genoeg over ezels en de praxis der 
beeldende kunsten.

Een groet,
Johan Bruinenberg, Hengelo, januari 2012.

* en als u het voorgaande ook als een verhulde ode leest 
aan één van de edelste, trouwste en mooiste lastdieren 
der mensheid: de ezel, dan klopt dat. Wist u dat pas in 
en na de jaren ‘90 de ezel wetenschappelijker bestu-
deerd en ingedeeld werd ??  Over ezelachtig gesproken.

- De Mirandese ezel is een oud inheems Portugees 
ezelras dat vrijwel uitsluitend voorkomt in de armste en 
meest onherbergzame bergstreek van de provincie Trás-
as-Montes tegen de Spaanse grens in het noord-oosten 
van Portugal. Dit ezelras is vernoemd naar de plaats Mi-
randa do Douro en behoort tot de grote ezelsoorten..
De Mirandese ezel is uitzonderlijk zachtaardig en mak.  
Bron: Wikipedia

P-12    JAARGANG 2  #03 ARTE NO PENDOR  JAARGANG 2  #03 ARTE NO PENDOR     P-13

  Mirandese ezel, foto: wikipedia 
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CARCERE  << RAUCHENDES FEUER>>  (Piranesi), 2002

techniek: gewassen pentekening
afmeting lijst: 42 X 52 cm.
beeld formaat: 35 X 45 cm.

prijs: € 950,- 

Ik heb ook een golem gebouwd in de volière. De go-
lem....ik ben ooit in Praag geweest om het Joodse 
kerkhof daar te bezoeken. Praag had in de ogen van 
de Führer het openluchtmonument moeten worden 
van de joodse cultuur in Europa, nadat hij alle joden 
had afgevoerd en de dood ingejaagd. Hij had z’n SS'ers 
opdracht gegeven om in Praag de joodse wijk niet af 
te grendelen, om er geen ghetto van te maken, omdat 
‘t een hele oude traditie heeft. Rabbijn Löw, die heeft 
ooit 400 jaar geleden of zo de legende van de golem 
bedacht. En de golem was een kunstmens, die heeft-ie 
gemaakt als een mens, van klei, van klei uit de hoe heet 
die rivier die daar loopt, is dat de Moldau?
Maar goed, die moffen hebben dus het joodse ghetto 
in tact gelaten en dat is nog steeds zo. En als je daar 
loopt, godverdomme ze hebben ook de oudste joodse 
begraafplaats van Europa in Praag, en die ligt dus een 
meter boven het maaiveld. 
Ze mochten niet uitbreiden met de begraafplaats dus ze 
hebben er steeds meer bovenop gebouwd. Er staat een 
prachtig monument van rabbijn Löw.

Dus rabbijn Löw heeft ooit de legende van de golem 
bedacht om het joodse volk de hand boven het hoofd te 
houden, want de pogroms zijn niet door Hitler uitge-
vonden: dat hebben ze altijd al gedaan. Er was weer een 
pogrom geweest, en de golem zou de joden bescher-
men. 

Ik heb de golem gebouwd toen ze hier op de markt 
ooit een paar ouwe bommen en een paar blindgangers 
opgegraven en onschadelijk gemaakt hadden. Ze waren 
daar bezig en toen heb ik contact gelegd met de aan-
nemer die daar bezig was, een hele aardige jongen, die 
zei; de golem doar he’k nog nie van geheurd. De golem 
was een mens van klei en ons woord voor robot komt 
daar vandaan. Rabota, russisch voor  -werken-. De wer-
kende mens. En de golem had een soort draadloos... op 
afstand bestuurbaar knopje op z’n voorhoofd en 

als de rabbijn daar op drukte kromp hij weer tot mense-
lijke proporties. 
Als hij kwaad werd en werd dwarsgezeten door die 
christenhonden ging-ie groeien. 
Dus die man van klei heb ik ooit in de volière gebouwd. 
Naar aanleiding van die tentoonstelling werd ik uitgeno-
digd om een golem te bouwen in de synagoge van Dalf-
sen. Er is een leuke joodse begraafplaats daar, die heb ik 
op mijn uitnodigingskaart afgebeeld met een golem op 
de begraafplaats. 

De Golem
een verbatum naar een audio-opname van Gerard de Vries d.d. 3 november 2011

DE GOLUM KOMT NAAR DALFSEN FACIT 2001|No.1/100 -  linosnede  - e.d. G.d.V.
foto: Tony boiso
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De steen waaraan de ezel Rucio zich tot twee keer toe stootte
jaar: 2012

techniek: assemblage - koperbeslag.
materiaal: rode kalksteen, koper en schroeven

afmeting: L: 25, B: 15, H: 10 cm.
prijs: € 450,-
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Het is het leer dat me trekt
mijn ogen vasthoudt 
en verzacht

de scheve schroeven glanzen

ik stoot me aan een grote bek
en leg me neer bij 
wat niet is

ik kleur mijn scherpe kanten

dan val ik op mijn nieuwe neus 
en glij de helling af
tot op de rand

van uitzicht op belofte

en weten dat er ergens daar
een steen weer ligt
zo edel als alleen

een steen kan wezen.

gedicht
Ezelsteen, 
2012
prijs: € 2,50
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De beuk

Hij stond vroeg op om door de bossen te dwalen. Ineens stond 
hij voor een boom die hij niet kende, een dikke beuk met zijtak-
ken. He, hoe komt die daar, wie heeft hem daar neergezet? Nee, 
het was geen vergissing, hij kende de beuk niet, hij had de boom 
nooit eerder gezien. Hij voelde es aan z'n stam, de stam was 
groen en vochtig zoals het hoorde. De beuk bestond echt. De 
beuk werd behoedzaam omringd door de oneindige dennenbos-
sen, zelfs zo dat hij zich afvroeg waar ze zich mee bemoeiden.
Een week later dwaalde hij opnieuw door de bossen. En onwille-
keurig ging hij op zoek naar de beuk. Hier stond ie toch? Of daar? 
Nee, hier. Hij stond er niet meer, de beuk. Was hij omgehakt en 
weggehaald? In dat geval zouden er sporen zijn: spaanders of een 
stronk. Niets van dat al. De beuk was en bleef weg.
Tevreden liep hij verder. Het leek wel alsof hij iemand bedankte.

Armando, ‘Eindelijk’, blz. 76
uitgeverij Augustus, 2009

Silent forest, 2010
techniek: fotobewerking

afmeting beeld: 38 cm. X 28 cm. 
inclusief  aluminium lijst afmeting: 51 X 41 cm. 

prijs: € 350,--

foto:: Jenny de Groot
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Labyrint, 2012
techniek: gesmolten glas

afmeting: 60 X 70 X 23 cm.
prijs: in overleg
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Verlossing
 

een kleine ezel
danst voorbij

hij heeft de heer
naar huis gebracht

bevrijd van alle last
is hij en lacht

gedicht
Verlossing, 
2012
prijs: € 2,50
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Gronau
kleurenfoto

verlijmt op polyethyleen en gecoated
beeld afmeting: 30 X 38 cm.

prijs: € 500,-

Ode aan de ezel

zachtaardig aaibaar dier
geduldig en verdraagzaam
voert hij ons en onze last

langs berg en dalen
hij kent het pad
en struikelt niet

zijn koppigheid gevolg
van onze  hoogmoed

hij houdt zich dom als
wij  hem niet begrijpen

wees goed voor hem
hij draagt jouw  last

zijn oren aaibaar zacht

‘orgelpijpen van bont
zoveel mooier dan de

ezelsoren die mijn vader
maakte in Spinoza’s Ethica’
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( vrij naar W.F. Hermans )

gedicht
Ode aan de ezel,
2012
prijs: € 2,50
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Pendor-leden zijn lid van het coöperatief 
Arte no Pendor (afkorting: AnP).
Nieuwe leden worden in overleg met de 
andere leden toegelaten. 
Ze geven een kunstwerk aan Arte no Pendor 
en werken mee aan een gezamenlijk product.
Dit jaar is dat de Box van Pendor.

www.deboxvanpendor.nl

Wat Arte no Pendor de leden biedt:

• Een website met documentatie van leden          
(tekst, beeld, geluid, link naar een eigen 
url)

• Een jaarlijkse expositie van leden in de 
Salão en een solo-expositie eens per twee 
jaar.

• Bij verkoop vraagt AnP 25% commissie.
• Een sociaal cultureel netwerk: ondersteu-

ning en gezelligheid.

Het coöperatief Arte no Pendor

Naast de Salão beschikt AnP over een gedeelte van een 'helling' in Portugal.  Pendor-leden en 
abonnees zijn hier welkom voor een (re)creatieve vakantie. 
Voor opbouw en onderhoud zoekt AnP vrijwilligers in ruil voor kost en onderdak.
Ook niet-abonnees kunnen hier tijdelijk verblijven tegen een vergoeding.
Voor prijzen en boekingen zie de website.

(Re)creatieve vakantie

De Salão in de steiger, foto: Tony Boiso - 2012

www.artenopendor.eu

foto linksboven: Anir Witt, overige foto’s: Jenny de Groot
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O N Z E  K L E I N E  A N N O N C E S

door een maandelijkse bijdrage van € 12,50 over te ma-
ken op rekeningnummer 7371127 t.n.v. StIC - Stichting 
Installatie Collectief, o.v.v. Arte no Pendor  + de maand 
van betaling.

Als abonnee spaart u zo voor een jaarlijks terugkerend 
bijzonder product. Dit jaar is dat de Box van Pendor; 
een kleine houten kist met een uitneembare expositie 
waaraan zeven kunstenaars deelnemen. Van de Box 
van Pendor worden er 100 gemaakt.

Daarnaast ontvangt u als abonnee het Pendor-maga-
zine met informatie over activiteiten, kunt u werk uit 
de Salão Arte no Pendor aankopen met een reductie 
van 25% en bent u welkom op de ‘Helling’ van Arte no 
Pendor in Portugal.w
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Arte no Pendor is een Nederlands-Portugees initiatief

werkt samen met kunstenaars

geeft workshops

verzorgt een kort verblijf op maat  in Portugal

ontwerpt, produceert grafiek en klein plastiek

U  K U N T  A B O N N E E - L I D  W O R D E N

A r t e  n o  P e n d o r
k u n s t  o p  d e  h e l l i n g

PENDOR-magazine is een uitgave van kunstbedrijf Arte no Pendor
Secretariaat:
St.Janstraat 5 - 7557 HV Hengelo
artenopendor@telfort.nl
www.artenopendor.eu
t +31 074 259 24 23  
m +31 06 44 789 127

Redactie en  vormgeving: Jenny de Groot, Tony Spelbos
Redactioneel medewerker: Mark Kooy
Fotografie: Jenny de Groot - Onno Dirks
Foto’s bovenrand: Pendorleden en abonnees
Oplage: 100
Verschijnt 6 keer per jaar

De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en 
geverifieerd.

Advertentiemogelijkheden
- Een advertentie kost bij eenmalige plaatsing € 10,-. Een maximum van 5 
regels + kleine foto c.q. 250 tekens of minder. incl. spaties en lettertekens. 

Portugal, foto: ingezonden door Anneke van Wittmarschen

Associatieve cartoon door Anir Witt

Een thuis gezocht voor een jong hondje (vr), 1/2 jr. Ze 
zal hooguit ca. 45 cm. hoog worden. Heeft bruine en 
zwarte krullen. Deze vondeling is geen ‘blaffer’.
Ze heeft wel een lief karakter.
info: anirwitt@sapo.pt             tel: 00351 - 238 648 397
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