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Actueel 
 

• Nieuwe docent zaterdagoch-

tend 
• Opening ledententoonstelling  
• Stadstekenen op Kunstmarkt 

 

Agenda 
 

05-05 Bespreking werk ledenten-

toonstelling en prijsuitrei-

king 

17-05 Opening Ledententoonstel-

ling Museum Rijswijk 

18-05 t/m 26-05 Ledententoon-

stelling Museum Rijswijk 

25-05 Kunstmarkt en Stadsteke-

nen met Urban Sketchers 

 

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 

 

Nieuwe docent zaterdagochtend 

Mariska Mallee geeft op maandag 

en zaterdag les bij Amateurspa-

let. Ze stopt met de lessen op 

zaterdagmorgen in het nieuwe 

seizoen, omdat ze meer vrije tijd 

wil hebben. Op maandag blijft 

zij. 

Wij bedanken Mariska enorm 

voor haar inzet, vakbekwaam-

heid en haar fijne manier van 

lesgeven! Op dit moment loopt 

de sollicitatieprocedure voor een 

opvolg(st)er voor de zaterdag-

ochtend.  

 

Bob Lens, 12 ½ jaar docent bij 

Amateurspalet 

16 April ontving Bob Lens, do-

cent op de dinsdagavond, bloe-

men en een fles wijn. Hij is deze 

maand 12 ½ jaar docent bij 

Amateurspalet. Wij feliciteren 

Bob van harte! 

 

Opening ledententoonstelling 

Op 17 mei  om 16.00 uur zal de 

ledententoonstelling weer op 

feestelijke wijze worden geo-

pend. Dit keer door de voorzitter 

van de Belangen Bedrijven Rijs-

wijk, Peter Hartevelt. U krijgt een 

uitnodiging per mail toegezon-

den. Verspreid deze vooral onder 

uw familie, vrienden en kennis-

sen. De gelegenheid om werk 

tentoon te stellen in een Museum 

is uniek voor amateurschilders en 

keramisten. Maak er gebruik 

van! Wij hopen zoals elk jaar 

weer op een grote opkomst. 

 

Kunstmarkt 

Op zaterdag 25 mei organiseren 

wij voor de 5e keer een kunst-

markt op het plein voor Museum 

Rijswijk. De kunstmarkt wordt dit 

jaar weer heel bijzonder. In de 

middag brengen Urban Sketchers 

de markt en het oude centrum 

van Oud Rijswijk in beeld. Een 

kraam  van 4 meter breed kost 

35,00 euro. U kunt hem ook met 

2 personen huren. Wilt u nog 

aanmelden voor een kraam stuur 

een mail aan:   

annemiekcarlier@hotmail.com of 

belt u: 06-53579675. Het belooft 

weer een leuke happening te 

worden. 

 

 
Oud Rijswijk stadsschets, Peter Smets 

 
Stadstekenen met Urban Sket-

chers  

Op zaterdag 25 mei tijdens de 

ledententoonstelling en de 

kunstmarkt nodigt Amateurspalet 

de Urban Sketchers Den Haag uit 

om te komen stadstekenen in 

Oud Rijswijk. U kunt daaraan 

meedoen, u hoeft zich niet vooraf 

aan te melden. U neemt uw te-

ken en/of schilderspullen mee en 

doet mee!  

Om 14:00 uur beginnen wij bij 

het museum Rijswijk. Het duurt 

tot ongeveer 16:00 uur. Dan ver-

zamelen wij weer en laten wij 

aan elkaar het resultaat zien.  

(inf.www.facebook.com/groups/U

SkDenHaag). 

 

 
Algemene Ledenvergadering 

2019  

Op 8 april kwamen 21 leden bij 

elkaar voor de algemene leden-

vergadering. De vereniging had 

eind 2018 net geen tweehonderd 

leden meer. Het waren er 199. 

Het ledenaantal loopt elk jaar 

een beetje terug, maar blijft nog 

steeds op een ongekend hoog 

niveau voor deze verenging ge-

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.5.pdf
http://www.facebook.com/groups/USkDenHaag
http://www.facebook.com/groups/USkDenHaag


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 

 

sticht in 1951. Elk jaar gaat on-

geveer een vijfde deel van de 

leden weg, maar een vergelijk-

baar aantal weten wij ook weer 

te werven. De trend is dat meer 

leden korter blijven, 2 tot 3 jaar, 

om vervolgens weer wat anders 

in de vrije tijd te gaan doen. Dat 

maakt het nodig om de werving 

en publiciteit van de vereniging 

te intensiveren via de mond-op-

mond reclame waar de vereni-

ging, dankzij de grote naamsbe-

kendheid, sterk in is.  

De leden zijn bijzonder tevreden 

over de lessen die ze dagelijks 

kunnen volgen. Dat bleek uit de 

enquête van afgelopen jaar. De 

leden zijn vooral te spreken over 

de vakbekwaamheid van de do-

centen, die ze gemiddeld een 9 

gaven. De financiën van de ver-

eniging zijn dankzij de inzet van 

actieve vrijwilligers gezond.  

 
 

 
 

Uw werk(en) op de poster 

Ledententoonstelling. 

Alle toegestuurde foto’s van de 

ingeschreven werken komen de-

ze keer op de poster/uitnodiging 

van de tentoonstelling. De  kleur-

rijke verzameling van werken 

laat de veelzijdigheid van onze 

vereniging zien. 

Zondag 5 mei Bespreking 

werk ledententoonstelling 

door bekende kunstenaar  

U bent welkom vanaf 13.30 uur 

in het atelier. Om 14.00 uur start 

de bespreking. Deze besprekin-

gen zijn niet alleen leerzaam en 

niet uitsluitend voor leden die 

werk meebrengen, ze bieden 

iedereen de mogelijkheid om 

onder het genot van een drankje 

met elkaar te spreken over  

werk,  technieken ed. Op deze 

middag worden ook prijzen uit-

gereikt voor het beste schilde-

rij/keramisch werk. 

 
 

Overleden 

Wouter Verbaan, lid van Ama-

teurspalet, is op 4 februari jl. 

overleden. Hij is 80 jaar gewor-

den en is bijna 20 jaar lid ge-

weest van onze vereniging. Tot 

eind 2013 volgde Wouter Ver-

baan les op zaterdagmorgen. Dat 

het schilderen hem aan het hart 

ging was te zien aan de rouw-

kaart, waar een mooi voorbeeld 

van zijn werk op te zien was.  

 
 

FOTOCLUB F70 55 jaar 

Museum Rijswijk tot 12 mei 

Fotoclub F70 bestaat 55 jaar en 

dat is aanleiding voor een jubile-

umtentoonstelling in. Aan de 

hand van vijf verschillende the-

ma’s presenteren de leden een 

grote diversiteit aan beelden en 

fotografische technieken. Zo laat 

het 1e thema ‘Verleden en Heden’ 

hedendaagse en soms heel be-

kende Rijswijkse beelden zien. 

 

  

Laten zien wat je maakt 

Op veel manieren kun je laten 

zien wat je maakt bij Amateurs-

palet. Op onze tentoonstellingen 

maar ook op internet. Eén van 

onze leden, Corinne van Ever-

dinck, beheert een besloten  

faceboekgroep Tekenen schil-

deren en kleuren: materialen en 

resultaten  

www.facebook.com/groups/kunst

resultaten/.  

In de volgende nieuwsbrief mel-

den wij er meer over. 

 
Laat zien hoe uw toekomst-

beeld van Rijswijk eruitziet! 

 ‘Onmoeting 

in beeld’  

nodigt 

(amateur) 

kunstenaars 

van alle leef-

tijden uit om 

deel te ne-

men aan een 

wedstrijd, 

waarin u 

kunt verbeelden hoe uw ideale 

leef- en woonomgeving in Rijs-

wijk er in de toekomst uit moet 

zien. De Kunstuitleen in Rijswijk 

stelt haar wanden in juni be-

schikbaar voor de kunstwerken 

die meedoen. 

 
Kies een plek in Rijswijk die voor 

u de ideale woonomgeving is of 

pas een bestaande omgeving aan 

uw wensen aan. Deelnemende 

kunstwerken moeten uiterlijk  

1 juni bij de Kunstuitleen zijn 

ingeleverd. Vrijdag 28 juni wordt 

de tentoonstelling afgesloten. 

 

Aanmelding en meer info over 

formaten e-mail: Jacqueline van 

Munster: jvmun-

ster@bibliotheekaandevliet.nl. 
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