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Actueel 
 

• Einde van het seizoen 
• Open Atelier in de zomer-

maanden  
• Beheerder van het atelier 
• Terugblikken op activiteiten in 

mei: Werkbespreking, Leden-

tentoonstelling, Stadstekenen 

en Kunstmarkt 
• Laat zien wat je maakt 

 
Agenda 

 

18-05 t/m 26-05 Ledententoon-

stelling Museum Rijswijk 

25-05 Kunstmarkt en Stadsteke-

nen met Urban Sketchers 

26-05 Finissage en prijsuitreiking 

bezoekersjury  

 

Meer in de Jaarkalender 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
 

Heeft zij of hij alles al dubbel en 
weet je niet wat je moet geven? 
Geef een cadeaubon voor twee 
proeflessen €15, of een seizoen 

schilderen, boetseren of keramisch 
werken €150 / €300. Te bestellen 
bij Riet v.d. Berg, tel. 070 393 
2665. 

 

 

Het bestuur informeert 

 

 
Directeur van het museum Rijswijk,  
foto Wil Kouwer 

 

Opening ledententoonstelling 

Op 17 mei verwelkomde de di-

recteur van het museum Rijswijk, 

Arnoud van Aalst de aanwezigen 

en in het bijzonder de nieuwe 

wethouder van Cultuur Johanna 

Besteman. Hij sprak zijn waarde-

ring uit over de tentoonstelling 

en ziet de leden van Amateurs-

palet ook de volgende jaren weer 

graag komen.  

 
Peter Hartevelt, voorzitter van de BBR, 
foto Wil Kouwer 
 

Peter Hartevelt, voorzitter van de 

BBR (Belangenvereniging Bedrij-

ven Rijswijk ) opende de ten-

toonstelling met een presentatie 

over de BBR in relatie tot kunst. 

De BBR heeft 260 leden waaron-

der hele grote zoals het Europees 

Octrooi Bureau tot alleenwerken-

de ZZP’ers. Naast belangenbe-

hartiging delen zij ondermeer 

kennis en heeft een van de be-

stuursleden, Marion Immerzeel, 

de portefeuille kunst en cultuur, 

want; een prettige sfeer en een 

fijne (werk) omgeving motiveert 

medewerkers van bedrijven. 

Voorbeeld De Loods, Street Art 

Plaspoelpolder. De BBR en Ama-

teurspalet gaan bekijken hoe 

kunstbeoefening en kunst bij de 

bedrijven gepromoot kan wor-

den. 

Op zondag 19 mei deden een  

10-tal bezoekers mee aan de 

rondleiding door Silvia Bonsink, 

bestuurslid van Amateurspalet. 

 

Bij het verschijnen van deze 

nieuwsbrief zijn de Kunstmarkt 

en het stadstekenen met Urban 

Sketchers op zaterdag 25 mei 

nog niet gehouden. Lees er later 

meer over in de pers en/of op 

onze website.  

 

 
Oud Rijswijk stadsschets, Peter Smets 

 

Einde van het seizoen 

Het seizoen loopt ten einde. 

Graag wensen wij als bestuur u 

een mooie zomer en we zien u 

graag eind augustus/begin sep-

tember weer terug. Denkt u er 

aan al uw werk mee naar huis te 

nemen! In de zomermaanden 

wordt het atelier grondig schoon-

gemaakt. Dat betekent dat werk 

wat er nog staat, wordt wegge-

gooid.  

 

Stoppen of veranderen van les? 

Als u wilt stoppen met les, lid-

maatschap óf van les wilt veran-

deren, geef dat dan vóór 1 juli 

per mail door aan Rudi Agerbeek,  

mailadres:  

ledenadministratie@ amateurs-

palet.nl of telefonisch  

M 0681 47 8607. Als we 

niets horen, wordt de les 

en het lidmaatschap stil-

zwijgend verlengd. 

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 

 

Nieuwe docente zaterdagochtend 

Zoals u weet gaat Mariska Mallee 

stoppen met de les op de zater-

dagochtend om meer tijd te heb-

ben voor haar eigen werk en te 

genieten van het weekend. We 

hoeven Mariska gelukkig niet te 

missen als docent, zij blijft les 

geven op de maandagmiddag. 

Op zaterdagochtend wordt Maris-

ka opgevolgd door Cindy ‘t Hart.  

We selecteerden haar uit 10 sol-

licitanten. Wij zijn blij met haar 

komst en wensen Cindy en haar 

cursisten succes. 

 

Beheerder van het atelier 

Het bestuur heeft een van de 

leden, Frans Berckenkamp, be-

reid gevonden om als beheerder 

op te treden voor het atelier. Dat 

betekent dat u zich tot hem kan 

richten als er problemen of wen-

sen zijn ten aanzien van het ate-

lier. Frans doet het een en ander 

in overleg met de groep die elke 

maandagochtend schoon maakt 

en zal zo nodig om vrijwilligers 

vragen om te helpen. Het be-

stuur is blij met deze versterking. 

Frans is te bereiken op het vol-

gende adres: mailto: 

berckenkamp@hetnet.nl 

 
 

Open Atelier tijdens de  

zomermaanden op  

woensdagmiddag 

Ook deze zomer bieden wij onze 

leden weer de mogelijkheid om 

op de woensdagmiddag te komen 

schilderen of keramieken zonder 

docent. Betty en/of Rudi, Stef en 

Frans zijn bereid u deze middag 

te ontvangen. Voor koffie en thee 

of iets fris wordt gezorgd.  

Het 1e open atelier op woensdag 

is op 5 juni en de laatste 28 au-

gustus, van 13.30 tot 16.00 uur.  

Kosten € 2,50 per volwassene en 

€ 1,25 per kind per middag.  

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Betty ten Tije, 

telnr. 06-19522011 of tijdens  

 

het open atelier tel.nr. 070 

3901429 

 
 

 
Corné Akkers en 1e prijswinnaar Corrie 
Vermeulen 
 

Werkbespreking jaarlijkse 

ledententoonstelling, door 

Corné Akkers op 5 mei 

De opkomst was weer als van-

ouds. Corné Akkers besprak het-

werk van zo’n 27 leden. Hij putte 

daarbij uit een rijke ervaring en 

kennis. Dit maakte het tot een 

boeiende en leerzame bespre-

king. In de pauze, met een glas 

wijn of fris in de hand, bekeken 

en bespraken de aanwezige le-

den ook elkaars werk. “Je steekt 

er altijd weer iets van op” “ het is 

gewoon gezellig om ook mensen 

te ontmoeten die niet in je eigen 

groep zitten”. Corné wees uitein-

delijk 3prijswinnaars schilderen 

aan: Corrie Vermeulen (1e prijs), 

Hans van der Kaay (2e prijs), 

Ankie Heeres (3e prijs)en prijs-

winnaar keramiek Betty ten Tije.  

 

  
 

Rudy Agerbeek stelt zich voor 

De Algemene Ledenvergadering 

benoemde mij op 6 april met  

algemene stemmen als nieuw 

 

bestuurslid. Ik stel mij nu graag 

aan u voor. In het bestuur ga ik 

me met name inzetten voor de 

ledenadministratie. Als voorbe- 

reiding liep ik al enkel maanden 

mee in het bestuur als aspirant-

lid en werk ik mij in voor de le-

denadministratie. Ik neem die 

taak over van Peter Smets, om-

dat ik daarvoor ben gevraagd en 

ik veel administratieve ervaring 

heb opgedaan. Door de overgang 

begin dit jaar op een nieuw sys-

teem voor de ledenadministratie, 

gekoppeld aan de boekhouding, 

vraagt dat extra inspanning.  

Bij Amateurspalet bevalt het mij 

best! Ik schilder op de donder-

dagmiddag bij Willem Kerklaan 

en ik bezoek ook regelmatig het 

Open Atelier op zaterdagmiddag.  

M’n hele leven heb ik geschilderd 

met aquarel-, acryl- en olieverf. 

Als andere hobby heb ik vele 

korte verhalen geschreven. U 

kunt mij mailen; zie onderstaand 

adres Ledenadministratie. 

 
 

    …enz. 

Laten zien wat je maakt 

Op veel manieren kun je laten 

zien wat je maakt bij Amateurs-

palet. Tip van deze maand:  

• Op de website van Flickr vind 

je o.a. de modellen die Geert 

Snijders bij onze vereniging 

getekend heeft. Bekijk ze via 

deze link  

• Een website waar je je eigen 

virtuele galerie kunt maken is 

www.exto.nl Koos Modder-

man, oud lid van de vereni-

ging, laat daar zijn werk zien. 

Bekijk ze via deze link  

Als je meer plekken weet waar 

leden hun werk kunnen tonen of 

tonen op internet, geef dat dan 

door aan het secretariaat, dan 

geven we er aandacht aan in de 

nieuwsbrief. mailto: 

bestuur@amateurspalet.nl  

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:mailto:%0Bberckenkamp@hetnet.nl
mailto:mailto:%0Bberckenkamp@hetnet.nl
https://www.flickr.com/photos/82608620@N07
https://www.flickr.com/photos/82608620@N07
http://www.exto.nl/
https://www.koos-modderman.nl/#.XOAKlMgzZPY
mailto:mailto:%0Bbestuur@amateurspalet.nl
mailto:mailto:%0Bbestuur@amateurspalet.nl

