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Actueel 
Van het bestuur 

 

• Tijdelijke vervanging Willem 

Kerklaan. 

• Inschrijven werk voor de le-

dententoonstelling tót 5 mei. 

• Kraam huren Kunstmarkt? 

 

 
Agenda 

 

19-03 Bijeenkomst bestuur met 

groepsvertegenwoordigers  

06-04 Algemene Ledenvergade-

ring in het atelier 

17-05 Opening Ledententoonstel-

ling Museum Rijswijk 

18-05 t/m 26-05 Ledententoon-

stelling Museum Rijswijk 

 

 Meer in de Jaarkalender 

 
 

 

 
 

Het bestuur informeert 

 

Tijdelijke vervanging Willem 

Kerklaan. 

Op 2 februari jl is onze docent 

Willem Kerklaan thuis van de 

trap gevallen. Na ziekenhuisop-

name en een operatie zal hij een 

tijdlang moeten revalideren. De 

cursus van Willem is tijdelijk 

overgenomen door Hans Dukker, 

Willem’s voorganger bij Ama-

teurspalet. Wij zijn erg blij dat 

Hans dit op korte termijn wilde 

doen, waardoor de lessen zonder 

onderbreking door kunnen gaan. 

Wij wensen Willem ontzettend 

veel sterkte en beterschap en 

hopen dat hij spoedig weer zelf 

de lessen zal kunnen geven. 

 

Bijeenkomst groepsvertegen-

woordigers 19 maart 16.30 uur 

Elke cursus bij Amateurspalet 

heeft een groepsvertegenwoordi-

ger. Deze vertegenwoordigers 

hebben een belangrijke rol bij 

het goed verlopen van de lessen, 

lief en leed, en het informeren 

van leden over evenementen.  

 

Algemene Ledenvergadering  

6 april 

Het bestuur nodigt alle leden van 

harte uit voor de jaarlijkse Alge-

mene Ledenvergadering op  

6 april a.s. Het bestuur legt dan 

verantwoording af over het ge-

voerde beleid en activiteiten. Ook 

bestaat o.a. de mogelijkheid mee 

te beslissen over het onderwerp 

van de thematentoonstelling in 

december. Meer informatie vindt 

u in de nieuwsbrief van april. 

 

Kunstmarkt op zaterdag 25 mei 

Dit jaar organiseert Amateurspa-

let bij voldoende belangstelling 

wederom een kunstmarkt op za-

terdag 25 mei op het plein voor 

Museum Rijswijk. Leden zowel 

als niet-leden kunnen hier een 

 

stand huren. De kosten zijn ong. 

40 euro. U kunt ook met twee 

personen een stand nemen. 

U kunt zich opgeven vóór 1 mei 

via een mail aan de voorzitter: 

annemiekcarlier@hotmail.com.  

 

Afscheid docent Charlotte Lefèvre 

Tijdens het mooie afscheid van 

Charlotte op 29 januari zijn deze 

foto’s gemaakt.  

 
 

 
 

Voorzitter overzee  

Wellicht is het u opgevallen dat 

de voorzitter niet bij alle evene-

menten aanwezig was en is. Dit 

heeft niet te maken met ziekte of 

gebrek aan belangstelling maar 

aan het feit dat zij enkele maan-

den per jaar in Jakarta, Indone-

sië, is. Haar man werkt daar aan 

een project waarbij ze hem zo-

veel mogelijk vergezelt. U be-

grijpt een dependance Ama-

teurspalet in Indonesië is in de 

maak! 

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.3.pdf
mailto:annemiekcarlier@hotmail.com


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 

 

Leden kunnen inschrijven 

voor de Jaarlijkse Ledenten-

toonstelling 2019 

Museum Rijswijk is een bijzonde-

re locatie voor onze leden om 

hun kunstwerk(en) te exposeren. 

Evenals vorig jaar zien wij graag 

weer veel inschrijvingen. Deze 

tentoonstelling wordt jaarlijks 

door een steeds breder publiek 

met veel waardering bezichtigd. 

De opening van de tentoonstel-

ling is op 17 mei om 16.00 uur. 

 

Inschrijven tót uiterlijk 5 mei: 

- bij voorkeur digitaal met het 

inschrijfformulier op de website 

- voor diegenen zonder computer 

of tablet met het inschrijfformu-

lier dat in de hal ligt. 

Hang- en stageld leden € 10,00 

per individueel (thema)werkstuk 

en per persoon voor een groeps-

werk van keramiek. Formaat van 

een hangwerk niet groter dan 1 

m² incl. lijst. Vanwege de be-

perkte wandruimte kan groeps-

werk van schilderijtjes of teke-

ningen helaas niet meer. 

Geweigerd worden schilderij-

en/lijsten/ophangmogelijkheid 

met onvoldoende kwaliteit (te 

licht in gewicht of krom). 

Jeugdleden worden automatisch 

ingeschreven en de tentoonstel-

lingscommissie zorgt voor ver-

voer van hun werken. 

Lees alle voorwaarden bij het 

inschrijfformulier. 

Werk(en) inleveren/ophalen bij 

het Museum Rijswijk op dinsdag 

14 mei van 11.00 en 13.00 uur. 

Terughalen van werk en be-

kendmaking prijswinnaars is op 

zondagmiddag 26 mei. 

 

Uw werkstuk op de poster? 

Deelnemers die met hun inge-

schreven werk een kans willen 

maken om gekozen te worden als 

afbeelding op de poster kunnen 

tot uiterlijk zondag 14 april een 

foto (minimaal 1 MB) mailen naar 

Stef Valentijn, email:  

svn-brt@outlook.com.  

De tentoonstellingscommissie 

bepaalt welke foto op de poster 

komt. 

 

Ansichtkaart van uw tentoon-

stellingswerk? 

U kunt een ansichtkaart van uw 

ingeschreven werk voor de Le-

dententoonstelling 2019 laten 

maken door tót uiterlijk zondag 

14 april een goede digitale foto 

ervan te mailen naar:  

bestuur@amateurspalet.nl  

De ansichtkaarten worden in een 

veelvoud van 4 gemaakt, kosten 

ongeveer € 2,50. Bij het inleve-

ren van het werk op 14 mei krij-

gen de makers de ansichtkaart 

geleverd. 

 

 
Elke zaterdag open atelier 

Leden kunnen wekelijks op za-

terdagmiddag van 13.00 uur tot 

15.30 uur – zonder aanmelden 

vooraf – komen tekenen, schil-

deren of keramiek maken in ons 

atelier zonder begeleiding. Vooral 

schilders en tekenaars worden 

hiervoor uitgenodigd. 

Het biedt een extra mogelijkheid 

om andere leden te ontmoeten. 

Kosten zijn € 2,50 per persoon 

per keer te voldoen, inclusief 

koffie of thee.  

 

 
Geen zomerexpo, buitenschil-
dercursus of workshops in de 
zomer 2019 
Vijf leden hebben gereageerd op 

de vraag of ze mee wilden doen 

aan de Zomerexpo 2019, work-

shops in de zomer of een buiten-

schilderencursus. Sommigen 

toonden belangstelling voor meer 

dan één activiteit of kwamen met 

ideeën, zoals niet-leden uitnodi-

gen en ouder-kind activiteiten 

organiseren. Toch komt het er 

niet van. Geen enkele activiteit 

haalde meer dan drie gegadigden 

en dat is te weinig om als Ama-

teurspalet iets te organiseren.  

 
Lezing door Tieleke Huijbers 

“De Expressionisten:  

schilders van de emoties”. 

Tieleke Huijbers - lid van de ver-

eniging - verzorgde op 10 febru-

ari, een regenachtige zondag, 

een prachtige inleiding met licht-

beelden, waarbij 15 leden aan-

wezig waren. Expressionisme 

stond centraal omdat het Singer 

Museum in Laren van april t/m 

augustus a.s. een deel van de 

kunstverzameling van het Dort-

mundse museum Ostwall laat 

zien. Bij expressionisme gaat het 

om een ‘persoonlijke -veelal 

emotionele- vertaling’ van in-

drukken van buitenaf. Dat bete-

kent: loslaten van realistische 

vormen, van natuurlijke kleuren 

en ook loslaten van het normale 

per-

spectief.  

Kleuren 

zijn 

vaak fel 

en hard, 

evenals 

de lijn-

voering. De onderwerpen kúnnen 

heftig en gewelddadig zijn, soms 

sociaal bewogen, maar hóéft 

niet. Ook landschappen komen 

veel voor. Meer over deze lezing, 

zie onze website/Galerie/Lezing 

 

Lezingenreeksen 

Wie meer wil weten over kunst of 

kunstgeschiedenis, kan terecht 

bij lezingenreeksen die Tieleke in 

Voorburg en Naaldwijk verzorgt. 

Informatie hangt op het publica-

tiebord in het atelier en is te vin-

den op de website: www.kunst-

en-reizen.nl > Tieleke Huijbers. 
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