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Actueel 
 

• 4 Jubilarissen dit jaar  

• Feestelijke presentatie ‘Ster-

ren op het doek’ 

• Werkbespreking door onze 

nieuwe docent Cindy ’t Hart 

 

 

Agenda 
 

05-12 Werk thematentoonstelling 

inleveren in de bieb 

07-12 Feestelijke opening  

thematentoonstelling  

‘Vakantie’ in Bibliotheek 

aan de Vliet in Rijswijk 

14-12 Kerstborrel voor docenten 

en vrijwilligers is ver-

plaatst naar zaterdag 14 

december om 15:00 uur  

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
 

Een naaste, geliefde of collega ver-
rassen met een origineel cadeau? 
Geef een tegoedbon voor schilde-

ren, boetseren of keramisch wer-
ken.  
Voor €150 een half jaar les cadeau 
doen (minder bij restant van het 
seizoen). U kunt de bon bestellen 
bij Riet v.d. Berg, T 070 393 2665. 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Jubilarissen  

Dit jaar had Amateurspalet niet 

één maar 4 jubilarissen! 

 
 

 
Op 14 november werden Riet 

Michels, Adrie van Efferen en Mia 

Klünen verrast in de les door de 

voorzitter. Alle drie keramisten, 

in dezelfde groep en alle drie 25 

jaar lid. Dit was nog niet eerder 

voorgekomen. Wat een feest! Zij 

kregen alle drie de ‘gouden 

speld’ van Amateurspalet opge-

speld en ontvingen bloemen om 

dit feestelijke feit te vieren. Ama-

teurspalet is blij met zulke trou-

we en betrokken leden en felici-

teert ze nogmaals van harte! 

 

Stoppen met les en lidmaat-

schap? 

Zoals je weet verlengen wij het 

lidmaatschap en deelname aan 

de les stilzwijgend. Als je wil 

stoppen met les en/of lidmaat-

schap of van les veranderen, 

geef dat tijdig, vóór 1 december, 

door aan de ledenadministratie. 

Mailadres: ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl 

Amateurspalet nieuwjaarskaart 

voor je schilder-, boetseer- of 

keramiek-vrienden 

 
In de week van 9 t/m 14 decem-

ber liggen nieuwjaarskaarten in 

het atelier die ontworpen zijn 

door Stef Valentijn. De vereni-

ging verstuurt de nieuwjaars-

wens aan familie, vrienden en 

kennissen van leden. Op de ach-

terkant van de kaart nodigen wij 

uit om een keer te komen kijken 

in de les. Wat moet je daarvoor 

doen? 

1.  Graaf even in je geheugen 

naar één of twee familieleden, 

vrienden of kennissen die graag 

tekenen, schilderen, boetseren of 

keramisch werken.  

2.  Schrijf het postadres op de 

blanco nieuwjaarskaart die in het 

atelier liggen. 

3.  Zet boven de tekst op de ach-

terkant van de kaart de naam 

van de geadresseerde en onder 

die tekst je eigen naam.  

4.  Stop de geadresseerde kaart 

in de doos in het atelier.  

Amateurspalet verstuurt de kaar-

ten vóór het einde van het jaar. 

 

 
Thematoonstelling ‘Vakantie’ 

in de bibliotheek van Rijswijk 

Opening 7 december 14.00 uur 

en te zien tot einde van het jaar. 

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.5.pdf
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl


Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4 

2282 HM RIJSWIJK  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Arentsburghlaan 100  

2275 TV VOORBURG  

T 070 3950925  

E info@amateurspalet.nl 

Ledenadministratie:  

ledenadministratie@amateurspalet.nl 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op 

onze website: 

www.amateurspalet.nl 

 

De voorpret van een vakantie is 

meestal net zo leuk als de va-

kantie zelf. Zo ook bij de aanko-

mende tentoonstelling; de voor-

bereidingen zijn in volle gang, de 

inschrijvingen stroomden binnen 

en de leden leggen veelal nog 

een laatste hand aan hun werk-

stuk.  
Tijdens de opening van de ten-

toonstelling wordt het werk ont-

huld dat op de werkbespreking 

van 17 november als 1e prijs 

werd uitgekozen. Het bestuur 

hoopt op een grote opkomst door 

zowel leden, familieleden en 

vrienden bij zowel de opening als 

gedurende de periode van de 

tentoonstelling. 

Samen maken wij er een mooie 

tentoonstelling van, zodat wij 

nog lang kunnen nagenieten van 

deze ‘Vakantie’. 

P.s. Inleveren van de werkstuk-

ken op 5 december tussen 11.00 

uur en 15.00 uur in de bieb. 

 
 

 
Werkbespreking ‘Vakantie’ 

door Cindy ’t Hart 

Op 17 november brachten 17 

schilders en 3 keramisten hun 

werk mee. Enkele leden kwamen 

zonder werk luisteren. Cindy ‘t 

Hart, onze nieuwe docente op de 

zaterdagmorgen, was voor deze 

zondagmiddag uitgenodigd als 

bespreker. Op een boeiende en 

leerzame wijze besprak zij alle 

schilderijen en de keramiek 

werkstukken en gaf ook nog 

vaak algemene tips uit haar ei-

gen ervaring. Het was voor alle 

aanwezigen, een hele prettige 

kennismaking met Cindy. Op het 

eind van de middag wees zij de 

prijswinnaars aan: de derde prijs 

ging naar Hans van der Kaaij, 

tweede prijs was voor Monica 

van der Heijden en de eerste 

prijs werd gewonnen door Ton 

Taal. Bij de keramisten werd Ma-

rianne van der Linden, de prijs-

winnaar. Als foto voor de poster 

werd gekozen het werk van Cor-

rie Vermeulen. 

Van de mogelijkheid om ansicht-

kaarten te laten maken van het 

eigen werk werd zeer beperkt 

gebruik gemaakt. 

 
 

 
 

 
Presentatie portretten 

‘Sterren op het doek’ 
Onder veel aandacht van de 

deelnemende leden, andere le-

den, geïnteresseerden en de 

pers, onthulde de burgemeester 

van Rijswijk, Michel Bezuijen, 

woensdag 20 november de 14 

portretten die de afgelopen 

maanden van hem werden ge-

maakt. 

De burgemeester was aange-

naam verrast over de resultaten. 

Niet eerder had hij model ge-

staan voor een schilderij. Nadat 

de burgemeester de schilderijen 

had onthuld, werden ze kort be-

sproken door onze docent 

Andrzej Wawrzyniak. Hij  

benadrukte het belang van het 

volgen van lessen in portretteke-

nen, -schilderen of boetseren. 

Niet alleen het gezicht is belang-

rijk maar ook de schedel die er-

onder zit. Vervolgens koos de 

burgemeester in overleg met zijn 

partner Nicole Dierdorp, voor het 

mooie olieverf portret gemaakt 

door Hans van der Kaaij. 

Bent u benieuwd naar de portret-

ten, kom kijken in de Bibliotheek 

aan de Vliet in Rijswijk. Daar 

zullen ze op een aparte wand te 

zien zijn, samen met de werken 

van de thematentoonstelling ‘Va-

kantie’ van Amateurspalet. Deze 

tentoonstelling is te bezoeken 

van 7 tot 31 december tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek. 

 
 

WhatsApp-groep 

werkt! 

Dit jaar werkte onze cursusgroep 

op de woensdagochtend voor het 

eerst met een WhatsApp-groep. 

Via deze groep kunnen wij elkaar 

in een berichtje laten weten als 

we afwezig zijn, zieken een hart 

onder de riem steken, elkaar op 

de hoogte brengen van mooie 

tentoonstellingen en af en toe 

mooie vakantiefoto’s toesturen. 

Het is een ideaal communicatie-

middel gebleken en zeker een 

aanrader voor andere groepen. 

 
 

In memoriam Kees Kort 

Van een van onze leden kregen 

wij het bericht dat Kees Kort is 

overleden. Kees werkte vele ja-

ren als vrijwilliger in de tuinen 

van landgoed Te Werve. Hij had 

een grote kennis van de planten 

die daar groeiden en ontving ons 

gastvrij bij buitenschilderdagen. 

Wij condoleren zijn familie. 

 
 

Wist u dat? 

- Meer foto’s van evenementen  

te vinden zijn op onze website 

onder Nieuws/Galerie. 
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