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Actueel 
 
Van het bestuur: 

• Ledenenquête wordt uitge-

werkt 

• Huisregels en opruimen na de 

les 

• Vacature voorzitter tentoon-

stellingscommissie 

• Inschrijving thematentoon-

stelling ‘Carnaval’ gestart 

• Kans op afbeelden van uw 

werkstuk op de poster 

 

Agenda 
 
30-09 Sterren op het doek 

 

18-11 Werkbespreking thema 

‘Carnaval’  

 

01-12 Feestelijke opening Ten- 

toonstelling ‘Carnaval’,  

te zien tot 31 december.  

 

 

 
 

Gouden spelden voor 25 jaar 

lidmaatschap 

 
 

 
In de eerste week van dit sei-

zoen reikte Annemiek namens 

het bestuur aan twee van onze 

leden een ‘gouden’ verenigings-

speld uit. Beide leden zijn 25 

jaar lid! Jan Vaartjes op de 

maandagavond en Tineke Gleijm 

op de woensdagochtend. Voor 

beiden bleek het een verrassing. 

Het bestuur wenst hen nog vele 

jaren schilderplezier!  

 
Ledenenquête  

De enquête heeft in alle lessen 

plaatsgevonden en vrijwel alle 

aanwezigen hebben deze in ge-

vuld waarvoor dank. Het bestuur 

is druk bezig met de verwerking. 

 
Huisregels 

De huisregels 

over veilig wer-

ken, koffie en 

thee zetten, af-

wassen en oprui-

men e.d. kent ie-

dereen natuur-

lijk. Voor de nieuwelingen en als 

geheugensteun voor iedereen 

hangt het lijstje in het atelier. 

 
 

Meubilair elke les op z’n plek 

Bij het opruimen na de les 

plaatst u alstublieft het meubilair 

terug volgens het indelings-

schema dat hangt op de binnen-

deur. 

 
Vacature voorzitter tentoon-

stellingscommissie 

De voorzitters-

zetel van de 

tentoonstellings-

commissie komt 

in 2019 vrij. U 

kunt al mee-

draaien en u 

vast inwerken 

bij de december tentoonstelling 

onder begeleiding van de schei-

dende voorzitter, Stef Valentijn.  

Een functie beschrijving is be-

schikbaar.  

Informatie en aanmelden bij:  

bestuur@amateurspalet.nl of  

Annemiek Verbrugh, voorzitter, 

M 06 5 357 9675. 

 
Inschrijven december thema-

tentoonstelling ‘Carnaval’ 

Het vrolijke thema biedt diverse 

mogelijkheden om uit te beel-

den. 

Leden kunnen inschrijven tot ui-

terlijk 18 november: 

• bij voorkeur digitaal met het 

inschrijfformulier via de link 

op homepage website; 

• voor diegenen zonder compu-

ter of tablet met het inschrijf-

formulier dat in de hal ligt.  

• Hang- en stageld leden € 7,00 

per individueel werkstuk en 

per persoon voor een groeps-

werk van keramiek. 

• Formaat van een hangwerk 

niet groter dan 1 m² incl. lijst. 

• Vanwege de beperkte wand-

ruimte kan groepswerk van 

schilderijtjes of tekeningen 

helaas niet meer. 

 

Lees verder volgende pagina. 
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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 

 

• Geweigerd worden schilde-

rijen/lijsten/ophangmogelijk-

heid met onvoldoende kwali-

teit (te licht in gewicht of 

krom)  

• Jeugdleden worden automa-

tisch ingeschreven en de ten-

toonstellingscommissie zorgt 

voor vervoer van de werken. 

Lees vooraf goed de voorwaar-

den voor deelname. 

 

Volwassenen leveren hun werk in 

bij de Bibliotheek in Rijswijk op 

donderdag 29 november tussen 

11.00 en 13.00 uur. 

 

De feestelijke opening is op za-

terdag 1 december om 14.00 

uur. De tentoonstelling is daarna 

te zien tot 31 december. 

 
Werkbespreking ‘Carnaval’ 

zondag 18 november  

Tijdens de verenigingsmiddag 

kunt u uw werk met dit thema 

ter bespreking inbrengen. Ook 

anderen zijn van harte welkom. 

 
Uw werkstuk op de poster? 

Deelnemers die met hun werk 

‘Carnaval’ een kans willen maken 

om gekozen te worden als af-

beelding op de poster kunnen ui-

terlijk zondag 11 november een 

foto (minimaal 1 MB) van hun in-

geschreven werk(en) mailen 

naar Stef Valentijn, email: svn-

brt@outlook.com. De tentoon-

stellingscommissie en de vrijwil-

ligers belast met de pr bepalen 

welke foto op de poster zal 

staan. 

 
Muurexposities in het atelier  

Ingepland zijn al zeven groeps-

werken voor de maandelijks wis-

selen muurexpositie in het ate-

lier. De belangstelling en waar-

dering hiervoor blijft groeien.  

 
Ansichtkaart van uw tentoon-

stellingswerk? 

U kunt een ansichtkaart van uw 

schilderij, tekening of beeld van 

 
de december tentoonstelling la-

ten maken als u vóór 16 novem-

ber een goede digitale foto van 

uw werk stuurt aan: 

bestuur@amateurspalet.nl.  

Kosten circa €2,50 (één afbeel-

ding vier ansichtkaarten). 

 
10e Strandwalfestival een 

succes 

 

De kraam van Amateurspalet 

stond ook dit jaar weer op haar 

bekende plek op de van Vreden-

burchweg. In het ‘buitenatelier’ 

zat een aantal leden te tekenen 

en te schilderen. Voorbijgangers 

kwamen in het algemeen of 

meer gericht vragen stellen over 

de vereniging. Geïnteresseerden 

namen een informatieboekje 

mee. Zoals elk jaar hadden we 

door leden geschonken aquarel-

len verwerkt tot kleine schilderij-

tjes voor de verloting. Dit jaar 

was er ook keramiek geschonken 

voor de loterij. Het bracht € 125  

op en de winnaars gingen dolge-

lukkig met hun kunstwerkje naar 

huis . 

Onze portrettekenaars hadden 

het weer druk. Op een zeker mo-

ment ontstond zelfs een wachtrij 

waar de moeders onenigheid 

kregen over wiens kind eerst 

was. Veel leden kwamen ook 

even binnen voor een praatje of 

een kop koffie. Zoals inmiddels 

traditie is geworden sloten de 

vrijwilligers na het opruimen van 

de kraam moe maar voldaan de 

dag af met een glaasje prosecco. 

Dank aan alle vrijwilligers!  

 

 
Heipalen worden geboord bij 

de buren 

Vanaf 20 september beginnen 

naast ons gebouw de werkzaam-

heden voor de bouw van de 

Brede School Rembrandtkwar-

tier. Er worden 20 dagen heipa-

len de grond in gedraaid. Deze 

techniek geeft minder trillingen 

en geluid dan het inslaan van 

palen maar het zal zeker voor af-

leiding zorgen. Het positieve er 

aan is dat de omgeving er qua 

uiterlijk op vooruit zal gaan. 

 
Kunstkrabbels 

• Ilona Senghore exposeert sa-

men met andere kunstenaars 

haar beelden in de tuin van 

woonzorgcentrum Stefana in 

Delft t/m 7 oktober. Dagelijks 

van 10.00 - 17.00 uur. Zie 

ook pietervanforeest.nl  

• De duo-tentoonstelling 

‘What’s Next?’ van Mariska 

Mallee en Ben Stolk is de eer-

ste tentoonstelling van het 

platform  ‘Ontmoeting in 

beeld’ en gaat over de duur-

zame en sociale wereld. De 

expositie is te zien tot en met 

14 oktober. Zie ook  

www.bibliotheekaandevliet.nl 

• Emile Köhler exposeert zijn 

schilderijen samen met ande-

ren tot 5 oktober bij ArtiBrak 

te Voorburg. Zie ook 

 www.artibrak.nl 

• Zie ook over exposities op de 

websites 

www.kunstgroepwassenaar.nl 

en www.museumrijswijk.nl 
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