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Actueel 
 

• Gouden speld voor 25 jaar lid 

uitgereikt 

• Herinnering aan inschrijven 

voor de thematentoonstelling 

• Kunst aan de wand in het  

atelier 

 

 

Agenda 
 

17-11 Werkbespreking ‘Vakantie’ 

20-11 Feestelijke presentatie 

‘Sterren op het doek’ 

07-12 Feestelijke opening  

thematentoonstelling  

‘Vakantie’ in Bibliotheek 

aan de Vliet in Rijswijk 

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
 

Een naaste, geliefde of collega ja-
rig? Of gaat zij met pensioen, viert 

ze een jubileum en weet u geen 
origineel cadeau te bedenken? Geef 
een tegoedbon voor schilderen, 
boetseren of keramisch werken.  
Voor €150 kunt u een half jaar les 

geven (minder bij restant van het 
seizoen). Te bestellen bij Riet v.d. 
Berg, T 070 393 2665. 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Afscheid Rudi Agerbeek als be-

stuurslid 

In overleg met het bestuur heeft 

Rudi  besloten om af te treden 

als bestuurslid. Hij gaf in een 

gesprek aan dat hij, bij nader 

inzien, te veel hooi op zijn vork 

heeft om de bestuurstaken de 

aandacht te geven die deze nodig 

hebben. Rudi zal wel vrijwilliger 

blijven, met name bij het open 

atelier. 

 
Gerard Bogers 25 jaar lid 

 
Hoewel hij de op een na jongste 

is van zijn groep op woensdag-

ochtend,  heeft Gerard de mees-

te cursisten op deze ochtend zien 

komen. Hij begon te schilderen 

bij het Koorenhuis in Den Haag. 

Bij toeval kwam hij achter het 

bestaan van Amateurspalet. Dat 

bleek veel dichter bij zijn huis te 

zijn. 25 Jaar geleden ging hij 

daarom hier naar toe en is nooit 

meer weggegaan. 

Gerard is groot liefhebber van de 

schilderijen van Ans Markus en 

heeft enkele schilderijen van 

haar in zijn bezit. Ter ere van 

zijn 25 jaar lidmaatschap ontving 

hij een gouden speld en een 

boekje van Ans Markus. 

 

Zondag 17 november Werk-

bespreking ‘Vakantie’ 

Inloop, werk aanmelden en koffie 

of thee vanaf 13.30 uur, om 

14.00 start de bespreking.  

Benut de kans om het werk dat u 

maakt voor de thematentoonstel-

ling te laten bespreken door een 

professionele kunstenaar. Ook 

“werk in uitvoering” kan worden 

meegebracht ter bespreking.  

Op deze middag wijst de kunste-

naar ook de werkstukken aan die 

de eerste, tweede en derde prijs 

krijgen. Op deze middag kunt u 

ook nog ansichtkaarten bestellen 

van uw werkstuk. 

 
 

Herinnering: 

• Kans maken op uw werk op de 

tentoonstellingsposter, mail 

voor 17 november een duidelij-

ke foto naar: tentoonstel-

ling@amateurspalet.nl.  

• Inschrijvingen voor de tentoon-

stelling dienen uiterlijk 23 no-

vember binnen te zijn. Bij voor-

keur met het inschrijfformulier 

op de website. U heeft de tijd 

om uw werkstuk af te maken 

tot u het inlevert op 5 decem-

ber.  

• De feestelijke opening in de 

bibliotheek is op zaterdagmid-

dag 7 december. 

 
 

De burgemeester geschilderd 

Dit jaar kwam voor de tweede 

keer een BR’er, bekende Rijswij-

ker, model zitten voor Sterren op 

het doek lokaal. De burgemees-

ter van Rijswijk, Michiel Bezuijen 
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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 

 

nam op zondagmiddag 29 sep-

tember plaats voor de tekenaars 

en schilders. Hij toonde zich een 

professioneel model en bleef 

kaarsrecht stil zitten, iets dat erg 

moeilijk is, maar verklaarbaar, 

omdat hij ook een sporter is. 

Voor de poseersessie had hij een 

rondje hard gelopen. Naast zijn 

burgemeesterschap is hij voorzit-

ter van de landelijke badminton-

bond. De affiniteit met beeldende 

kunst is groeiende. Het Maurits-

huis had hij afgelopen tijd voor 

het eerst bezocht en het Ge-

meentemuseum wacht nog op 

een bezichtiging. 

De schilders en tekenaars heb-

ben tot 20 november de tijd om 

het portret af te maken. Meer 

foto’s staan op de website onder 

/Agenda 

 
Presentatie portretten 
‘Sterren op het doek’ 
Woensdag 20 november 

16:30 uur.  

Op die namiddag worden de por-

tretten in het atelier getoond en 

kiest de burgemeester een por-

tret uit. Iedereen is hierbij wel-

kom in het atelier. 

 

 
Ilona Senghore in Galerie 

Inkt in Delft 

Van 25 oktober t/m 28 november 

is er een expositie met nieuw 

werk van Henriëtte Boerendans 

en Ilona Senghore. Ilona toont 

beelden en aquarellen. De ope-

ningstijden zijn: do en vrij 12.30- 

17.30, za 12.00-17.00 uur.  

Choorstraat 29 in Delft. 

 
Wand in het atelier 

De woensdagavondgroep van 

Ilona Senghore schilderde de 

binnenkant van fruit. Te zien is 

een collage van geschilderde 

werken: smakelijk vruchtvlees, 

pitjes en schil.  

 
 

Overleden 

Via zijn zus vernamen wij dat 

Hans Steenbergen is overleden. 

Hans had sinds enige jaren les op 

de maandagavond bij Erni Kwast. 

Het bestuur wenst zijn familie 

veel sterkte met dit verlies. 

 
 

 
Aquarel in Pulchri, de Noor-

delingen 

Als je nog eens aquarellen wilt 

zien die niet dun en slap geschil-

derd zijn, dan heb je tussen 16 

november en 8 december een 

kans. In Pulchri Den Haag tonen 

zes schilders die tot de Noordelij-

ke Aquarellisten behoren hun 

werk. De verf spat van het papier 

af. 

 
Kleuren mengen 

André Wawrzyniak hamert in de 

lessen vaak op het mengen van 

kleuren. Hij verbiedt het gebruik 

van wit. Hoe je dan een lichtere 

kleur krijgt, is velen een raadsel. 

André doet het regelmatig voor 

en gaat dan achter de ezel zitten, 

pakt een klein kwastje en mengt 

met de kleuren die op het palet 

zitten, de kleur die hij zoekt. Het 

kunstje is moeilijk na te doen. 

Maar op een vrijdagmiddag 

neemt André zijn Poolse acryl-

verf, drukt tipjes rood, geel en 

blauw uit de tube en begint met 

zijn vingertoppen te mengen. 

Alle kleuren van de regenboog 

komen te voorschijn. Hij maakt 

intussen ook duidelijk dat wit wel 

mag, maar je moet beginnen 

met kleur. Wit erbij mengen is 

schilderen op toon en maakt de 

kleuren dof. 

 

 
Een terugkerend evenement 

waar meer dan 100 beroeps– en 

amateurkunstenaars, elk met 

één kunstwerk exposeren in het 

DUNAatelier van de Stichting 

Kunstvereeniging Katwijk. De 

kunstwerken worden via een vei-

lingsite per opbod verkocht en de 

opbrengst gaat dit keer naar het 

goede doel Alzheimer Nederland. 

De expositie Kunst Doet Leven is 

in maart 2020 en de opening is 

op 29 februari 2020.  

De aanmelding is vóór 15 januari 

2020. Zie hoe het werkt op de 

website: /kunst-doet-leven en 

schilderenaanzee.nl 
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