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S E P T E M B E R  2 0 2 2

Onze eerste nieuwsbrief was een groot succes en we zijn

blij met alle positieve reacties. We hebben daarom met

liefde aan dit tweede exemplaar gewerkt, met een nieuwe

aanbieding en een speciaal samengestelde tekenset voor

hen die de komende periode met een tekencursus

beginnen: het startpakket houtskool en inkt.

 

Groetjes van team everycolor,

Monique, Erik, Joke en Joyce
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Helpende Handen
J O K E  I S  E R  I E D E R E  V R I J D A G

Iedere vrijdag is het feest in Ammerstol. Soms is zelfs
het hele team van Everycolor compleet. 

Wie er in ieder geval altijd is, is Joke. Vol liefde en
enthousiasme pakt ze al je pakketten in. Is je de
enorme hoeveelheid nieuwe producten op de website
op vrijdag ook al eens opgevallen? Juist, ook daar is
Joke druk mee bezig. 

Werken met Joke is iedere vrijdag een feestje!

In de webshop vind je weer heel veel nieuwe artikelen, iedere week komt er weer zoveel moois
binnen en op vrijdag voegen we die toe aan de webshop. Verderop in deze nieuwsbrief laten
we een selectie van de nieuwe artikelen zien. 

Het is teveel om hier alles wat nieuw binnengekomen is te benoemen, maar je vind ze in de
webshop. Of kom gezellig langs in Ammerstol om het uitgebreide atelier met alle artikelen te
bewonderen!

Je krijgt dan advies, kunt alle materialen uitproberen en lekker rondsnuffelen. En gewoon
supersnel je bestelling ophalen natuurlijk. Op afspraak ben je welkom in ons atelier in
Ammerstol, bij Gouda en Schoonhoven. In principe zijn we er op woensdag, vrijdag en
zaterdag. Je kunt vooraf een bestelling plaatsen, dan zorgen we dat die klaar ligt, maar ter
plekke dingen uitzoeken kan ook. 

Bestellingen kunnen ook opgehaald worden in Rotterdam of Schiedam. 
Je kunt je bestelling vooraf betalen met Ideal, of, (in Ammerstol en Rotterdam), contant of met
een Tikkie. 
 
Voor een afspraak: bel ons op 0617772021 of mail ons: info@everycolor.nl 

mailto:info@everycolor.nl
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Aanbieding
A R T G E C K O  S H A D Y  

Artgecko is een Engels, hip merk en zij
leveren ons deze prachtige Artgecko
Shady tekenboeken met lekker dik
papier in de kleuren grijs, zandkleur of
gemengd:  lichtgrijs, donkergrijs,
zandkleurig en zwart. Het boek heeft
een soft touch zwarte kartonnen kaft
en is gebonden met een spiraal, het
blijft goed openliggen en je kunt hem
helemaal omslaan. Geschikt voor
potlood, krijt, stift en niet al te natte
technieken. Een boek op A4 formaat
met 35 vel 200 grams papier kost nu
€11,50 (normale prijs €14,95). Met de
kortingscode
2022nieuwsbriefartgecko krijg je
hierop nog eens €1,50 extra korting.

Al sinds de start van Everycolor en helemaal sinds we deze verf tegenkwamen op de grote
beurs in Frankfurt staat hij op ons verlanglijstje , en daar is hij dan: Daniel Smith aquarelverf!
Dit is misschien wel de beste aquarelverf ter wereld en verkrijgbaar in tubes van 5 ml in 117
kleuren. 

Omdat veel mensen een napje handiger vinden werken, krijg je van ons een gratis leeg napje
bij je tube. 

Je kunt dan zelf je napje vullen, en krijgt zo meer verf voor je geld. Want aquarelverf is
natuurlijk best prijzig, en zeker deze topkwaliteit. Tip: omdat sommige pigmenten duurder zijn
dan anderen, zijn ook niet alle kleuren even duur. Je kunt prima beginnen door kleuren te
kiezen uit serie 1 : de goedkoopste categorie. 

Nog even over Daniel Smith: de meeste kleuren bevatten maar een pigment , en niet een
mengsel van verschillende, , zodat mengen van kleuren veel mooiere resultaten geeft. Een
aantal kleuren zijn gemaakt van echte edelstenen en mineralen, zoals Amethyst en Lapis Lazuli.
Deze herken je aan de toevoeging “Genuine”. 

Daniel Smith

https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=artgecko
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=artgecko
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=daniel+smith
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Starten met
H O U T S K O O L ,  O O S T I N D I S C H E  I N K T  O F
S I B E R I S C H  K R I J T

Het cursusseizoen gaat weer beginnen! 

Na de zomer beginnen veel mensen aan een
tekencursus, fysiek of online. Hier bespreken we de
materialen waar je als beginnend kunstenaar als
eerste kennis mee maakt: houtskool, siberisch krijt en
oostindische inkt.

Houtskool is het alleroudste tekenmateriaal: onze
verre voorouders haalden een verbrand stukje hout uit
het vuur en tekenden ermee op de wanden van hun
grot. 

Nog steeds wordt houtskool voor tekenaars gemaakt
van verbrand wilgenhout, maar dan met een proces
dat zo zacht en intens mogelijk materiaal oplevert. 
 

Met houtskool kun je lijnen tekenen, of vlakken met de zijkant. Je kunt ook het hele papier zwart maken
met houtskool en daarna de afbeelding met een kneedgum “tekenen”.
Wij verkopen houtskool van Coates, Faber Castell en Lyra. 

Houtskool moet wel tegen uitvegen beschermd worden met een fixatief. Wil je zwarter dan zwart? Dan
zijn er verschillende soorten geperst houtskool. Dit wordt ook wel Siberisch krijt genoemd. 

Houtskool en zwart krijt is er ook in potloodvorm. Ons topmerk daarin is het Amerikaanse Generals. We
verkopen hun potloden los en in leuke sets. En een tijdje geleden kochten we een partij Conte in. De
potloden en krijtjes zijn al wat ouder, maar dat doet niets aan de kwaliteit af. Als je voordelig uit wil
zijn kun je hiermee een goede start maken. 

Om te leren tekenen wordt er ook veel gewerkt met oostindische inkt. Dit is een diepzwart inkt van
pigment gemengd met schellak en/of arabische gom. Je kunt de inkt aanbrengen met een penseel,
rietpen, kroontjespen of omsteekpennetje. De naam van het laatste verwijst naar een handigheidje: om
het pennetje op te bergen steek je het omgekeerd terug in de houder. De pen waarmee je tekent
maakt een enorm verschil: iedere pensoort heeft een heel eigen karakter en geeft een andere lijn. 

Zin gekregen om deze materialen uit te proberen? Dan kun je met deze link het startpakket houtskool
en inkt bestellen.

https://www.everycolor.nl/webshop/tekenmaterialen/diverse-materialen/detail/3054/startpakket-houtskool-en-inkt.html


e e n  k l e i n e  s e l e c t i e

NIEUWE
ARTIKELEN

MARVY
UCHIDA

Marvy Uchida brushpennen en fineliners
zijn een begrip in de wereld van het
mangatekenen. Er is een grote online
community en er staan ook leuke
filmpjes op youtube en social media.
Alweer uit Japan, dus kwaliteit en
verfijning gegarandeerd. 

DERWENT
CHROMAFLOW
Een nieuw potlood, gericht op een
soepele kleurafgifte en goed te
blenden. Het is potlood bevindt zich qua
prijs in de middencategorie, €1.80 per
stuk. Verkrijgbaar per stuk, in blikken van
12, 36 en 48. En als je dit leest
waarschijnlijk ook in blikken van 72. 

ARA ACRYLVERF
v a n  O l d  H o l l a n d

Deze verf wordt in Nederland gemaakt
door Old Holland en is ontwikkeld voor de
studenten van de Rietveld academie. Het
is lekker dikke verf in een uitgekiende
kleurenrange van 97 kleuren. We hebben
potten van 250 ml op voorraad, en wil je
deze verf proberen, dan zijn er deze
kennismakingssetjes met kleinere flesjes
voor je met 6 x 100 ml. 

JAXON
KRIJTHOUDER
Als je niet van vieze vingers houdt is
deze krijthouder ideaal. Vanwege het
knijpersysteem is hij niet zo kieskeurig
qua maat: zo’n beetje alles tot 1,5 cm
past er in. Voor houtskool, hard en zacht
krijt, soft- en oliepastel.

https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=marvy
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=marvy
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=chromaflow
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=chromaflow
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=ara+acrylverf
https://www.everycolor.nl/webshop/pastels-en-krijt/diverse-materialen/detail/2927/jaxon-krijthouder-voor-pastels-uitverkocht.html
https://www.everycolor.nl/webshop/pastels-en-krijt/diverse-materialen/detail/2927/jaxon-krijthouder-voor-pastels-uitverkocht.html
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NIEUWE
ARTIKELEN

STAEDTLER
FINELINERS

We houden van fineliners in mooie
kleuren, en die van Staedtler horen
daarbij. We hebben sets van 10 tot 72
stuks, en ook veel setjes op kleur van 6
stuks

FABER CASTELL
BLACK EDITION
Naar ons idee het beste kleurpotlood in
zijn prijscategorie en van begin af aan
een bestseller. Er zijn nu 14 nieuwe
kleuren bijkomen, en daarmee telt de
grootste set 50 kleuren.

HOLBEIN
O l i e p a s t e l

Lekker zachte en smeuïge oliepastels met
de vertrouwde kleurkracht van Holbein.
Regelrecht vanuit Japan geïmporteerd. 

SENNELIER
TESTPACK
Een voordelige manier om kennis maken
met de verschillende Sennelier
producten. We hadden al een paar van
deze leuke blikjes, maar de familie is
uitgebreid met acrylverf, oilsticks,
olieverf in studiekwaliteit, en, de leukste
van allemaal, een testpack met van alles
wat (multi-techniek)

https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=staedtler
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=staedtler
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=faber+castell+black+edition
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=faber+castell+black+edition
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=holbein+oliepastel
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=sennelier+testpack
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=sennelier+testpack


e e n  k l e i n e  s e l e c t i e

NIEUWE
ARTIKELEN

MUS
STICKER LOVER

Een geweldig boek met 75 bladzijden
vol stickers in heel veel stijlen om je
bulletjournal, agenda, of kaarten mee
op te fleuren. 

CRETACOLOR
POEDER
Voor tekenaars op groot formaat zijn
poeders fantastisch materiaal om mee
te werken. Je brengt het aan met kwast,
een doekje of je vingers. Er is
grafietpoeder, houtskoolpoeder en
pigmentpoeder in de kleuren Sepia en
Sanguine. 

DEALER
v a n  S t a b i l o

Sinds vorige maand zijn we officieel Stabilo
dealer geworden. Dat betekent lagere
prijzen, ook voor jou, en nieuwe artikelen
sneller in ons assortiment. Om het te vieren
hebben we de Point 88 fineliners per stuk in
ons assortiment opgenomen. Overigens zijn
van zowel de point 88 als de pen 68, de
bekende gestreepte viltstift, 10 nieuwe
kleuren uitgekomen. Dat brengt het totaal
op 65, en die zijn ook als volledige sets
verkrijgbaar. 

DERWENT
GRAPHIC
Niet nieuw op de markt, maar wel bij
ons, en ook nog een in de aanbieding!
Derwent graphic is een collectie
grafietpotloden in alle mogelijke
hardheden,. We hebben 2 blikken met 12
grafietpotloden in verschillende
hardheden, en de sketching set met 24
potloden en krijtjes.

https://www.everycolor.nl/webshop/diverse-materialen/detail/2974/mus-sticker-lover-stickerboek.html
https://www.everycolor.nl/webshop/diverse-materialen/detail/2974/mus-sticker-lover-stickerboek.html
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=cretacolor
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=cretacolor
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=stabilo
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=derwent+graphic
https://www.everycolor.nl/zoeken.html?q=derwent+graphic

