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Actueel 
Van het bestuur 

 

• Lezing ‘De Expressionisten: 

schilders van de emoties’ in 

het atelier 

• Bijeenkomsten met Docenten 

en met Groepsvertegenwoor-

digers 

• Afscheid Charlotte Lefèvre en 

Welkom Janice Boekholt 

• Peiling behoefte extra cursus 

of workshops 

 

Agenda 
 

10-02 Lezing ‘De Expressionis-

ten: schilders van de 

emoties’ 

06-04 Algemene Ledenvergade-

ring  

18/26-05  Ledententoonstelling 

Museum Rijswijk 

 

 Meer in de Jaarkalender 

 
 

 

 
 

Het bestuur informeert 

 

Verenigingsmiddag 10 februari 

Velen van u weten de weg te 

vinden naar de verenigingsmid-

dagen die wij vier zondagen per 

jaar organiseren in het atelier. 

Op deze middagen komt gewoon-

lijk een bekende kunstenaar 

werk van leden bespreken en 

kunt u elkaars werk bekijken, 

leerzaam en leuk. Op zondag 10 

februari doen wij het een keer 

anders, met een lezing  

‘De Expressionisten: schilders 

van de emoties’.  

 

Nieuw systeem voor financiële en 

ledenadministratie 

Met ingang van januari moest 

Amateurspalet uitzien naar een 

nieuw programma omdat het 

oude Davilex programma niet 

meer wordt ondersteund. Omzet-

ting van programma’s heeft altijd 

veel voeten in de aarde. 

Het aanmaken van leskaarten 

bijvoorbeeld blijkt nog niet hele-

maal zoals het moet zijn, wij 

vragen daarvoor begrip van de 

docenten en leden. Secretaris, 

ledenadministratie en penning-

meesters werken er hard aan om 

het te vervolmaken. 

 

Docenten bijeenkomst 

De jaarlijkse bijeenkomst van 

docenten en bestuur vindt plaats 

op woensdag 30 januari om 

16.30 uur 

 

Groepsvertegenwoordigers ko-

men bij elkaar 

De bijeenkomst van groepsver-

tegenwoordigers met het bestuur 

is verzet van 20 februari naar 19 

maart om 16.30 uur. 

 

Interesse in workshops, kunst-

markt, buitenschildercursus? 

In de vorige nieuwsbrief las u dat 

wij in januari uw belangstelling 

peilen voor extra activiteiten dit 

jaar, zoals een buitenschildercur-

sus en of zomerworkshops. Tot 

31 januari ligt er een lijst op de 

tafel in de hal om in te schrijven. 

Alleen bij voldoende interesse en 

vrijwilligers wordt het georgani-

seerd. 

 
 

 “De Expressionisten:  

schilders van de emoties”. 

Lezing door Tieleke Huijbers 

10 februari 2019,  

15.00 -16.45 uur in het Atelier 

 

Tieleke Huijbers, lid van Ama-

teurspalet en docent Kunstge-

schiedenis geeft op 10 februari 

a.s. een lezing over “De expres-

sionisten: schilders van de emo-

ties”. Al jaren verzorgt Tieleke 

lezingen over uiteenlopende on-

derwerpen in de Kunstgeschiede-

nis. De lezing is een vooraankon-

diging van de tentoonstelling 

“Duitse expressionisten uit mu-

seum Ostwall, Dortmund”, die te 

zien zal zijn in april in het Sin-

germuseum. 

 
 

Afscheid Charlotte Lefèvre 

Charlotte Lefèvre, docente van 

de dinsdagochtend, heeft het 

bestuur laten weten dat zij ons 

met ingang van februari gaat 

verlaten. Charlotte heeft 18 jaar 

bij Amateurspalet de aquarelles-

sen gegeven. 

Zij had een vaste en hechte 

groep cursisten. Charlotte krijgt 

meer uren bij haar andere werk-

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.3.pdf


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 

 

gever waardoor het moeilijk voor 

haar wordt om nog bij ons les te 

blijven geven. 

Wij bedanken Charlotte zeer voor 

haar inzet en deskundigheid. 

Charlotte was er altijd, wij kon-

den op haar rekenen. Wij wensen 

haar het allerbeste in haar ande-

re werkkring. 

 

Welkom aan Janice Boekholt 

Het is een beetje vreemd om 

afscheid te nemen van een do-

cente en de nieuwe docente wel-

kom te heten in dezelfde nieuws-

brief.  

Gezien echter de korte termijn 

tussen het vertrek van Charlotte 

en de komst van Janice, willen 

wij bij deze ook Janice Boekholt 

van harte welkom heten als 

nieuwe docente van de dinsdag-

ochtend cursus. 

Janice is bekend bij Amateurspa-

let omdat zij in het verleden al 

enkele keren een werkbespreking 

deed op de verenigingsmidda-

gen. Ook gaf zij in 2012 een 

Masterclass Aquarel voor gevor-

derde cursisten. Wij zijn als be-

stuur zeer blij met haar komst. 

 

Op de dinsdagochtend ligt de 

nadruk op aquarel. Janice geeft 

al vele jaren aquarellessen on-

dermeer in haar sfeervolle atelier 

in Wassenaar en is zelf een geta-

lenteerde aquarelliste. Janice 

begint op 5 februari.  

 
 

Oproep ‘Een handige klusser 

gezocht’ 

Wie kan ons helpen om een ver-

hoging te maken (een soort po-

dium) voor de cursus Modelteke-

nen, waar het model op kan zit-

ten of liggen,  zodat de cursisten 

een goed overzicht hebben op 

het model? De verhoging moet 

stevig zijn en makkelijk op te 

bergen. Heeft u ideeën en bent u 

handig, mail naar ons 

bestuur@amateurspalet.nl 

 

 
Betty ten Tije stelt zich voor 

 

In de nieuwsbrief van december 

ben ik al kort door het bestuur 

aan u voorgesteld. Mijn naam is 

Betty ten Tije, aspirant bestuurs-

lid, en ga me vooral inzetten als 

opvolger van Stef Valentijn. Hij 

zal zijn werkzaamheden in het 

voorjaar 2019, na de tentoon-

stelling in het museum, als voor-

zitter van de tentoonstellings-

commissie aan mij overdragen. 

Deze activiteiten liggen in het 

verlengde van mijn huidige inte-

resses en opleiding. Graag wil ik 

u daar wat meer over vertellen. 

 

Na vele jaren gewerkt te hebben 

in de financiële dienstverlening 

werd het tijd om wat meer te 

gaan genieten van het leven. In 

het verleden had ik al diverse 

keramiekworkshops gevolgd en 

dat vond ik een heerlijke tijdbe-

steding. Door mijn vriendin, Di-

neke Huiskens, kwam 2 jaar ge-

leden voor het eerst in aanraking 

met Amateurspalet. Met veel 

enthousiasme begon ik met de 

lessen keramiek bij Noëlle aan 

een wereldbol. Vervolgens ben ik 

doorgegaan met de keramiekles-

sen en heb nu les op de dins-

dagmiddag. Ik heb de smaak 

aardig te pakken. Mede op aan-

raden van Noëlle ben ik in sep-

tember 2017 begonnen aan de 3-

jarige Nederlandse Keramiek- 

 

opleiding in Gouda.  

Naast keramieken heb ik nog 

twee andere passies en wel brid-

gen en mijn teckel Tetje. Inmid-

dels bridge ik alweer zo'n 20 

jaar, wat gaat de tijd toch snel. 

En Tetje, tja zij is nu 5 jaar en 

wij gaan overal samen naartoe, 

behalve naar keramieken.  

 

Ik verheug mij op een creatieve 

samenwerking. 

 
 

 
Project Rembrandt 

Op 27 januari 2019, tijdens het 

Nationale Rembrandt jaar, komt 

er een nieuw televisieprogramma 

‘Project Rembrandt’. In acht afle-

veringen wordt op zoek gegaan 

naar de meest getalenteerde 

kunstschilder van Nederland. Uit 

50 kandidaat-leerlingen worden 

10 gepassioneerde talenten ge-

kozen die zich in een half jaar 

tijd  het oude ambacht van 

kunstschilder meester proberen 

te maken.  

In aanvulling op de tv-serie is er 

ook online een competitie ‘Doe 

mee!’ voor (amateur) kunstschil-

ders. Zie: 

https://projectrembrandt.ntr.nl 

 
 

Tip van een van onze leden 

Wij geven deze tip door: een van 

onze leden laat haar lijsten heel 

voordelig maken bij DOEL Delf-

land, De Bras, Hout- en Fietsen-

werkplaats. Vrijenbanselaan 31, 

2612 CL Delft  

Email  winkelB@ggz-delfland.nl  

Tel. 015-219 2030. 
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