
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF JULI/AUGUSTUS 2020 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

 

• Lessen boetseren en portret 

tekenen, schilderen op woens-

dagmiddag 

 

• Open atelier in de zomer 

 

• Zomer Workshops kennisma-

king Grafiek: 

• Linoleumsnede maken en 

afdrukken nog 2 plaatsen 

 

• Afscheid docent Peter van 

Leusden 

 

• Docent Pat Houkes stopt 

 

 

 

 

Agenda 
 

25-07/26-07  Linoleumsnede  

01-08/02-08  Droge naald ets  

10-08 t/m 12-08  Buiten teke- 

                     nen en schilderen 

 

Uitgesteld zijn  

o Algemene Ledenvergadering 

o Ledententoonstelling 

 

 

De Jaarkalender 

 
 
 
 

 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Nu alles na de coronacrisis weer 

enigszins ‘normaal’ wordt, kun-

nen we weer gaan uitkijken naar 

september. Zoals we in onze mail 

van 14 april bekend maakten, 

zullen we de pijn van de gemiste 

lessen gelijkelijk verdelen over de 

cursisten en de docenten en zal 

ook de vereniging vanuit de re-

serves een deel van de kosten op 

zich nemen. Een kopie van de 

brief staat op de website. Het 

bestuur kreeg positieve reacties 

op het voorstel. Enkele leden bo-

den zelfs aan om af te zien van 

de aangeboden korting.  

Het bestuur is blij met de steun 

van de leden, voert de regeling 

uit zoals beschreven en hoopt alle 

leden terug te zien in september. 

De cursisten die ingeschreven 

stonden van januari tot en met 

mei 2020 en die in september 

weer les gaan nemen, krijgen dit 

najaar 40% korting op het les-

geld. De nota die u ontvangt als u  

zich niet uitschrijft zal dus 40% 

lager uitvallen. Amateurspalet is 

niet verplicht dit te doen maar 

doet dit omdat we een vereniging 

zijn en we ons een vereniging 

voelen ‘voor elkaar, met elkaar.’ 
 

Als we in september starten zal 

het even wennen zijn.  

De anderhalve meter regel zullen 

we moeten handhaven om alle-

maal veilig te kunnen werken. U 

heeft daarvoor op 22 juni in uw 

mail de opzet ontvangen. Natuur-

lijk beperkt het enigszins onze 

vrijheid maar dat is niet voor 

niets. Met ieders medewerking 

hoeven we geen leden af te zeg-

gen en hoeven we niet te vrezen 

voor onze gezondheid. Het ziet er 

misschien heftig uit maar het zal 

in de praktijk vast meevallen.  

We vragen de groepsvertegen-

woordigers en docenten om dit in 

de eerste lessen letterlijk ‘in goe-

de banen te leiden’. Geen leuke 

 
Beeldentuin Land Art Delft 
 

klus. We doen een beroep op 

eenieder om hen dat zo gemak-

kelijk mogelijk te maken.

 
 

 
 

Lessen boetseren en portret 

tekenen, schilderen op 

woensdagmiddag (1x 14 da-

gen) 

De portretlessen op vrijdagmor-

gen zijn vervallen vanwege een te 

geringe deelname. Het bestuur 

heeft in overleg met André 

Wawrzyniak een combinatie ge-

maakt met de veertiendaagse 

boetseerles. De boetseerders 

kunnen blijven boetseren. De 

mensen die portret willen teke-

nen, schilderen of boetseren ko-

men erbij. Twee maal in het sei-

zoen komt een model voor por-

tret boetseren, of tekenen of 

schilderen. De boetseerders kun-

nen meedoen met portret boetse-

ren. 

 
 

Afscheid van Peter van Leus-

den docent portret 

Op vrijdag 4 september om 10.00 

uur nemen we feestelijk afscheid 

van onze docent portrettekenen 

Peter van Leusden. Peter was 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/


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 

 

twaalf en een half jaar verbonden 

aan Amateurspalet. Veel cursisten 

leerden van hem hoe zij een ge-

lijkend portret moesten maken. 

We willen dit natuurlijk niet zo-

maar voorbij laten gaan en nodi-

gen hierbij zijn oud cursisten uit 

in het atelier voor koffie met ge-

bak.  

 
 

Pat Houkes niet terug in sep-

tember 

Na 16 jaar docentschap bij Ama-

teurspalet (kinderlessen en don-

derdagavondles) gaat Pat Houkes 

de Vereniging verlaten. Mede 

door ervaringen met corona in 

eigen familie durft zij het, on-

danks alle maatregelen, niet aan 

om in september weer les te ge-

ven. In haar mail schrijft zij: 

“Ik zal de kinders en de lol met 

hen, de grappige gesprekjes en 

ontwikkeling in hun eigen wijs-

heid en creatieve vermogen erg 

missen. En dan…. Al mijn trouwe 

gezellige vrolijke donderdagavond 

cursisten, de energie die ik na de 

donderdagen voelde, ik zal dat 

alles en iedereen erg missen.” 

“Het doet mij veel verdriet, om 

na al die jaren (sinds 2004) op 

deze manier te moeten stoppen, 

want ik heb het altijd met veel 

plezier gedaan. Dat het zo zou 

lopen, had ik aan het begin van 

2020 niet verwacht.” 

We zullen op onze beurt Pat mis-

sen en bedanken haar voor haar 

lessen,  haar inzet, haar betrok-

kenheid. En we hopen nog een 

keer op een passende wijze af-

scheid van haar te kunnen ne-

men. 

De donderdagavond cursisten zijn 

van haar vertrek op de hoogte 

gesteld. Het bestuur zal in juli en 

augustus op zoek gaan naar een 

nieuwe docent. 

 
  

In memoriam 

Op 18 mei 2020 is Cobie Mat-

thijssen-Overtoom overleden op 

84-jarige leeftijd. Zij was tot  

 

2016 lid van Amateurspalet en 

schilderde op de woensdagmor-

gen. Zij maakte de prachtigste 

aquarellen, vaak van bloemen. 

Cobie was een enthousiaste 

vrouw, hartelijk. Zij zat altijd op 

haar praatstoel. Haar medecursis-

ten vonden het dan ook allemaal 

erg jammer dat zij op het laatst 

steeds meer afhaakte. Zij had zo 

ontzettend veel talent maar was 

zelf nooit helemaal tevreden over 

haar werk. Zij leeft voort in onze 

gedachten. 

 

Kort daarna, op 5 juni 2020, 

overleed Ans Wassenaar, 85 jaar. 

Ans was sinds 1999 lid van Ama-

teurspalet en behoorde tot de 

vaste kern van de keramiekgroep 

op donderdagochtend. Ook nam 

zij jaren deel aan de portretles-

sen van Peter van Leusden. Met 

Ans verliezen we een van die le-

den die er altijd was bij alle eve-

nementen. Altijd stijlvol, altijd 

positief. Ze laat een lege plek 

achter. 

 

Adri van Efferen is op 15 juli 

vroeg in de avond overleden op 

91-jarige leeftijd. Zij was niet het 

oudste lid, maar wel de oudste 

van ons allemaal. Sinds 1994 was 

zij lid. Adri deed mee aan de ke-

ramiekgroep op donderdag en 

toonde altijd veel belangstelling 

voor iedereen en alles, was vrolijk 

en vol humor. Zij maakte interes-

sant beeldend werk. De laatste 

tijd vooral vogels. Vogels die haar 

nu begeleiden op haar laatste 

reis. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De in april uitgestelde Ledenver-

gadering zal worden gehouden in 

het najaar. De datum wordt zo 

snel mogelijk bekend gemaakt. 

We zoeken een geschikte ruimte 

waar voldoende mensen met af-

stand de vergadering kunnen 

bijwonen.  

In de nieuwsbrief van september 

leest u hier meer over.  

 
 

Open Atelier in de zomer 

Heb je het werken aan je hobby 

ook zo gemist? Kom dan gezellig 

naar het Open Atelier.  

 

Iedere woensdagmiddag tijdens 

de zomerperiode vanaf 13.00 uur 

ben je van harte welkom. 

Wel van te voren tijdig aanmel-

den bij Betty ten Tije via de mail 

(bettytentije@hotmail.com), in 

verband met het maximaal aantal 

plekken.  

De kosten zijn 2,50 euro, inclusief 

koffie of thee. 

 
 

Zomervakantie: 2 van de 3 

workshops volgeboekt 

Twee van de drie workshops, die 

we deze zomer organiseren, zijn 

volgeboekt. Voor ‘Linoleumsnede 

maken en afdrukken’ zijn nog 2 

plaatsen beschikbaar.  

Wanneer: Zaterdag 25 en zondag 

26 juli van 10.00 – 13.00 uur. 

Bent u geïnteresseerd, lees meer 

informatie op onze website.

 
 

Waltman Delft stopt 

Waltman’s Fine Art Delft is ge-

stopt. De winkel voor teken- en 

kunstbenodigdheden aan de Bin-

nenwatersloot heeft helaas de 

deuren moeten sluiten. We be-

danken hen voor hun sponsoring 

 
 

Rijswijk Talent Award 

Trias organiseert dit jaar een 

Rijswijk Talent Award voor ama-

teur beeldend kunstenaars. Meer 

informatie is te vinden op rijs-

wijktalentaward.nl/ 
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