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Actueel 
 
• Het bestuur van Amateurspa-

let is weer voltallig 

 

• Online lessen, hoe gaat het?  

 

• Online ledententoonstelling 

Amateurspalet, iedere maand 

 

• Algemene Ledenvergadering 

 

• Twee docent exposeren 

 

• Expositie Oude Kerk Rijswijk. 

Meedoen kan 

 

• Zin in een middagje kunst 

kijken? Ga mee op reis 

 

 

Agenda 
 

20-03  Algemene Ledenvergade-

ring Online 

April – en maandelijks 

Online Ledententoonstel-

ling Amateurspalet 

 

 - Bijzondere jubileumten-

toonstelling uitgesteld 

            - 70 jaar jong!  

- vrij werk. 

 

 De Jaarkalender 

 

 

 
        ---Cadeaubon---- 

      
Een naaste, geliefde of collega ver-
rassen met een origineel cadeau?  
U kunt de bon bestellen bij Frans 
van Asten, Tel. 06 239 95246 

 

Het bestuur informeert 
 

Bestuur Amateurspalet weer 

voltallig 

Onlangs kregen alle leden per-

soonlijk via de mail een brand-

brief van het bestuur om zich 

aan te melden als secretaris of 

penningmeester. Het water stond 

ons aan de lippen! 

Gelukkig gaven enkele leden aan 

deze dringende oproep gehoor. 

Suzanne Eijkemans, sinds Ze is 

sinds 2018 lid en cursist op de 

dinsdagavond, gaf aan dat ze 

secretaris wil worden. Frans van 

Asten, bestuurslid en tweede 

penningmeester, stelde voor om 

nog twee jaar langer aan te blij-

ven maar nu als penningmeester 

algemeen. Een aantal leden wil 

helpen bij verenigingsactivitei-

ten. Wij zijn bijzonder blij met dit 

aanbod!  

Ondertussen is Plony Wiggers 

zich aan het inwerken in de le-

denadministratie. Dit is niet een-

voudig omdat we werken met 

een nieuw automatiseringssys-

teem en iedereen die dat wel 

eens heeft meegemaakt, weet 

dat dat gecompliceerder is dan 

het lijkt. 

 

Al met al betekent het dat Ama-

teurspalet verder kan en verder 

gaat!  

 

 
Online lessen 

Sinds 1 februari werken 8 van de 

9 cursussen online. Dit terwijl de 

meeste van onze docenten geen 

enkele ervaring hadden met het 

geven van online lessen! Alle 

hulde aan de docenten en dank 

voor de extra tijd die zij aan deze 

lessen moeten besteden. De ke-

ramieklessen van Noelle Lamers 

lenen zich niet voor online wer-

ken. Haar cursisten zijn tevreden 

over de alternatieven die zij 

biedt. 

Uit de gesprekken met de docen-

ten en de groepsvertegenwoordi-

gers blijkt dat de werkwijze per 

docent en groep verschilt. 

Het is een andere wijze van wer-

ken. Om een beetje op gang te 

komen geven docenten meer 

opdrachten dan gewoonlijk, wat 

als leerzaam wordt ervaren. Ook 

het meer en langer zien en be-

spreken van elkaars werk inspi-

reert om eens iets anders aan te 

pakken dan men gewend is. De 

cursisten díe meedoen zijn over 

het algemeen enthousiast.  

 

Bijna allen maken gebruik van 

Jitsi Meet om bij elkaar te ko-

men. Daarnaast wordt de 

WhatsApp en de mail gebruikt 

om elkaar en de docent het werk 

te laten zien, meestal vooraf-

gaand aan de bijeenkomst. De 

docenten reageren op gemaakt 

werk via de mail, app en in de 

online bijeenkomsten. Sommigen 

groepen “zijn bij elkaar” online 

op het dagdeel dat er eigenlijk 

les zou zijn in het atelier, ande-

ren komen online kort samen om 

het werk te bespreken en gaan 

dan weer ieder op eigen gewens-

te tijd aan het werk. 

 

Aan de online lessen neemt in de 

regel een derde tot de helft van 

de cursisten deel. Er zijn ook 

leden die niet deelnemen aan de 

lessen. Sommigen beschikken 

niet over een laptop, smartphone 

of computer. Anderen hebben 

het te druk of kampen met ziek-

te. Enkelen geven er de voorkeur 

aan om te wachten tot de lessen 

weer in het atelier gegeven kun-

nen worden.  

En terwijl iedereen de lessen in 

het atelier prefereert boven on-

line lessen kunnen we wel zeg-

gen dat online les een ervaring is 

die zeker ook positieve kanten 

heeft en bijdraagt aan ons leer-

proces. 

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 

 

Ondertussen bereiden  wij ons 

voor op voortzetting van de cur-

sussen in het atelier die in ieder 

geval dit seizoen een maand lan-

ger doorgaan. Zodra de lockdown 

wordt opgeheven wordt er weer 

les gegeven in het atelier waarbij 

voor eventuele thuisblijvers de 

les via een computer en een 

beeldscherm interactief te volgen 

zal zijn. 

U krijgt een mail wanneer er 

zicht is op het opengaan van het 

atelier. 

 
 

Online ledententoonstelling 

Amateurspalet. 

Iedere maand, tot we weer aan 

de slag gaan in het atelier 

 

Wie is er niet nieuwsgiering naar 

wat andere leden maken tijdens 

coronatijd. Normaal gesproken 

konden we elkaars werken be-

wonderen bij de tentoonstellin-

gen in de bibliotheek of in het 

museum.  

We hebben daar wat op gevon-

den en wel tentoonstellingen on-

line op onze website. Wij willen 

daar al snel mee beginnen. Een 

lid mag 2 werkstukken per 

maand aanleveren. Er kunnen 

maximaal 30 werkstukken p/mnd 

online worden tentoongesteld. 

Mocht u werk niet op de site 

staan, dan zal het werkstuk een 

maand later op de site staan. 

Deelname is gratis. Afhankelijk 

van de hoeveelheid aangeleverde 

werken willen we, tot we weer 

aan de slag gaan in het atelier, 

iedere maand een tentoonstelling 

organiseren.  

Hoe kunt u meedoen: 

1. Maak een foto van je werk in 

JPG of JPEG formaat  

2. De foto dient minimaal tussen 

de 1,5 MB en 2 MB groot te 

zijn, meer mag. Zie ook tips. 

3. Mail je foto in de 1e week van 

elke maand naar: 

tentoonstelling@ama-

teurspalet.nl 

 

Vermeld in de mail: 

1. de naam van de maker van 

het werkstuk  

2. de titel van het werkstuk 

3. de gebruikte techniek  

4. eventueel de verkoopprijs. 

 

Tips voor fotograferen: 

Probeer het werk zo recht moge-

lijk te fotograferen. Leg je schil-

derij of tekening bijvoorbeeld op 

de grond. Fotografeer een kera-

miek werkstuk bij voorkeur op 

ooghoogte 

Fotografeer het werk niet als het 

nat is, er kunnen dan door schit-

tering vage plekken ontstaan. 

 

Mocht de kwaliteit van de foto 

niet voldoen aan bovenstaande, 

dan zal deze niet geplaatst wor-

den.  

 

Hopelijk bent u enthousiast ge-

worden en stuurt u snel een 

mooie foto in. 

 
Algemene ledenvergadering 

 

De Algemene Ledenvergadering 

2021 vond dit jaar digitaal plaats 

op zaterdag 20 maart met 21 

leden, het bestuur incluis. Twee 

gebeurtenissen hadden grote 

invloed op het reilen en zeilen 

van de vereniging in 2020, dat 

waren de definitieve weigering 

van het Museum Rijswijk om nog 

langer tentoonstellingen van 

Amateurspalet toe te staan en 

Corona. Corona leidde tot geen 

tentoonstellingen, drie sluitingen 

van het atelier en als gevolg 

daarvan tot een ledenverlies; van 

197 naar 179 eind december 

(maart 2021  148 leden). Het 

bracht ook nieuwe initiatieven, 

zoals het Corona proof inrichten 

van het atelier, het realiseren 

van online lessen, een zomercur-

sus en twee workshops grafiek.  

Financieel konden de verliezen 

beperkt worden door het stoppen 

van lessen met een klein aantal 

deelnemers, het wegvallen van  

kosten door het uitblijven van 

tentoonstellingen en andere eve-

nementen.  

De vereniging kampt met een 

tekort aan vrijwilligers voor be-

heerstaken. Het bestuur wil dat 

bestrijden door de administratie 

van de vereniging verder te digi-

taliseren en door krachtiger vrij-

willigers te werven binnen en 

buiten de verenging. De eerste 

vrucht daarvan leverde op: een 

nieuwe ledenadministrateur,  

Plony Wichers, en een nieuwe 

secretaris Suzanne Eijkemans.  

Tot slot stemde de ledenvergade-

ring in met de door het bestuur 

voorgedragen drie nieuwe erele-

den: Marianne van Asten, zij was 

meer dan 15 jaar secretaris, Riet 

v.d. Berg, ruim 12 jaar penning-

meester en Bea van Buuren, 

voormalig secretaris.  

 

 
Twee docenten exposeren 

 

 
 

Kunstproject Nieuw Benedic-

tus 

 

Mariska Mallee, docent op maan-

dagmiddag, is samen met Ben 

Stolk, kunstenaar op Torenstraat 

1e, uitgekozen om voor de 

‘Nieuw Benedictus’ een 3D object 

in de entree te maken en een 7 

meter lange muurschildering in 

de scootmobiel-oplaadruimte van 

de appartementen. Het werk 

verbeeldt de historie en de toe-

komst van de wijk. 

De panelen staan nu in het ate-

lier van Ben en zij werken er als 

gelegenheidsduo met veel plezier 

aan. Een gesamtkunstwerk!  

Foto's en meer informatie over  

de vorderingen vind je op  

de website van Mariska.  

 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:tentoonstelling@amateurspalet.nl
mailto:tentoonstelling@amateurspalet.nl
https://www.artsharemr.com/kunstopdracht/
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Misschien leuk om te zien hoe de 

corona tijd ook leuke andere mo-

gelijkheden brengt. Inspiratie ligt 

op straat...  

 
 

 
 

Het landschap als bron 

Expositie van 19 april 2021 

t/m 6 mei 2021 

 

Voor Cindy ’t Hart, docent op 

zaterdagochtend, is sinds haar 

afstuderen in 1999 het landschap 

in al zijn facetten haar favoriete 

onderwerp. Intens kan zij genie-

ten van het land, de kleuren, de 

ritmes, de luchten. “Ik maak veel 

foto's op vakantie in Engeland, 

Luxemburg en Denemarken. 

Maar ook de Hollandse polder, 

waar ik tien minuten van mijn 

huis vanaf woon, is fantastisch. 

De jaargetijden, waardoor de 

kleuren en structuren van het 

land veranderen, fascineren me 

enorm.” 

Meer informatie website Arti-

Shock  

 
 

 
 

Expositie Oude Kerk Rijswijk 

In de Oude Kerk van Rijswijk 

staat vanaf mei, gedurende de  

zomer de expositie ‘Ongeziene 

schoonheid in corona-tijd’. Hoe is 

deze corona-tijd voor u? Met wie 

bent u verbonden? Wat zijn de 

lichtpuntjes in deze periode? Een 

expositie op het snijvlak van co-

rona, verbondenheid en geloof.  

De expositie wordt georganiseerd 

door ‘Oude Kerk Open’ en Lies 

Op ’t Land, beeldend kunstenaar. 

 

Ook leden van Amateurspalet 

zijn welkom met hun werk.  

Vraag meer informatie en meld 

je aan vóór 26 maart door te 

mailen naar Lies Op ’t Land: 
lies@liesoptland.com of bel haar: 

06 2154 5544. Dan ontvang je 

een berichtje met meer details.  

 

 

 

Extra bijlage 

 
 

Zin in een middagje kunst 

kijken, maar kan een bezoek 

even niet? 

 

Er is goed nieuws. Ondanks dat 

de musea op dit moment dicht 

zijn, kan je ze nog steeds bezoe-

ken, gewoon via de computer. 

Een deel van de collectie van 

bekende musea is nu via internet 

te bewonderen. Je hoeft de deur 

niet uit en je kunt ze vanaf je 

bank bekijken. Een aantal musea 

biedt gratis virtuele tours aan. 

Ga mee op reis en dompel je 

onder in de kunst. 

 

 
‘Meet Vermeer’ - Mauritshuis - 

Den Haag 

We beginnen in Den Haag. Het 

museum, gelegen in het hart van 

Den Haag, is het thuis van de 

beste Nederlandse schilderkunst 

uit de tijd van Rembrandt en 

Vermeer. Ontdek meesterwerken 

als Vermeers Meisje met de pa-

rel, De Anatomische les van 

Rembrandt, Het puttertje van 

Fabritius, De stier van Potter en 

vele andere werken uit de be-

roemde collectie. Ook thuis kun 

je genieten van alle 36 kunst-

werken die de Delftse schilder 

Johannes Vermeer in zijn korte 

leven (1632-1675) heeft voort-

gebracht. Meet Vermeer is een 

van de mooiste projecten van het 

Mauritshuis. Bekijk de schilderij-

en tot in de detail en leer '12 

dingen die je nog niet wist' over 

Nederlands meest geniale, auto-

didactische kunstenaar. 

 

 
 
Art The Hague - Den Haag- On-

line winterpresentatie 

 

De kunstbeurs die het internatio-

nale karakter van Den Haag 

toont, organiseert rondleidingen 

en tentoonstellingen voor kunst-

liefhebbers ArtTheHague.online 

wintereditie is gestart. Op deze 

virtuele beurs zijn tentoonstellin-

gen te zien van 15 galeries die 

aan Art The Hague hebben deel-

genomen en/of dit jaar van plan 

zijn mee te gaan doen. Iedere 

galerie heeft een speciale selectie 

gemaakt voor ArtTheHa-

gue.online. Ook vindt u nieuws 

van partners en tentoonstellin-

gen uit Den Haag. Bovendien 

interessante artikelen uit de 

kunstwereld. Tot en met 31 

maart. Meer info 

www.artthehague.online. 

https://arti-shock-rijswijk.nl/expositie-het-landschap-als-bron-94
https://arti-shock-rijswijk.nl/expositie-het-landschap-als-bron-94
mailto:lies@liesoptland.com
https://artsandculture.google.com/project/vermeer
http://artthehague.online/
http://www.artthehague.online/
http://www.artthehague.online/
http://www.artthehague.online/
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Louwman Museum - Den Haag 

 

We vervolgen onze virtuele reis 

met een bezoek aan het Louw-

man Nationaal Automobiel Muse-

um. Het Louwman Museum heeft 

als doel om een zo helder en 

boeiend mogelijk beeld te geven 

van wat de automobielindustrie 

sinds 1887 heeft voortgebracht. 

Zonder twijfel heeft de automo-

biel onze wereld ingrijpend ver-

anderd. De auto is een van de 

belangrijkste uitvindingen van de 

negentiende en twintigste eeuw. 

De 275 uitzonderlijke automobie-

len in het Haagse Louwman Mu-

seum vertellen allemaal een ver-

haal dat je nu ook virtueel kunt 

volgen. Door te klikken op het 

instellingen icoon aan de rechter 

bovenzijde, kun je de audiotour 

inschakelen. Geniet van al het 

moois wat het Louwman Museum 

te bieden heeft. 

 

 
Kunstgroep Wassenaar - ART 

PRESENT | PRESENT ART 

 

Op naar Wassenaar. In de de-

cembermaand organiseerde de 

Kunstgroep Wassenaar een POP-

UP expositie in de Langstraat 

144. Helaas is ten gevolge van 

de nieuwe corona maatregelen 

deze galerie gesloten. Neem 

daarom een kijkje in de Online 

galerie. Een klein deel van alle 

kunstwerken die in de POP-UP 

galerie te zien waren, laten de 26 

deelnemende kunstenaars ook 

zien op de Online galerie. Online 

kunt u 24 uur per dag genieten 

van de expositie. Voor meer in-

formatie Kunstgroep Wassenaar  

 

 

 
 

Scheepsknopen leggen - Scheep-

vaartmuseum Amsterdam 

 

We reizen af naar Amsterdam. 

Het Scheepvaartmuseum in Am-

sterdam ligt even 'voor Pampus', 

zoals ze het zelf geestig zeggen, 

maar virtueel kun je gewoon 

rondsnuffelen in de op een na 

grootste maritieme collectie ter 

wereld. Voor de kids is er een 

leuke workshop scheepsknopen 

leggen. Vader en moeder leren 

intussen van de chef-kok van het 

museum hoe hij tovert met eer-

lijke producten. 

 

 
 
Toer langs 200 schilderijen: Van 

Gogh Museum - Amsterdam 

 

We bezoeken het kunstmuseum 

dat is vernoemd naar een van de 

beroemdste schilders van het 

Westen. Dit museum heeft een 

enorme Online sectie, die je toe-

gang geeft tot het leven, zijn 

brieven en de werken van Vin-

cent. Hij was een fervent brief-

schrijver. Hij had een grote be-

hoefte om zijn ideeën en gevoe-

lens te delen. Veel brieven van 

Vincent bleven bewaard en soms 

ook de antwoorden daarop.  

Veruit de meeste brieven zijn 

gericht aan zijn broer Theo, zijn 

beste vriend en vertrouweling. 

Theo bewaarde Vincents brieven 

zorgvuldig. Het museum biedt 

ook voor jongeren veel mogelijk-

heden om zich te vermaken ‘Van 

Gogh voor kinderen’: Hou je van 

 tekenen en schilderen, knutse-

len en spelen? Bekijk video's, 

kleurplaten en veel meer voor 

kinderen van alle leeftijden!  

 

 

 
 

Ontmoet kunstenaars: Stedelijk 

Museum - Amsterdam 

 

Tot slot sluiten we onze culturele 

tour af in het Stedelijk Museum. 

Het is een museum gewijd aan 

moderne en hedendaagse kunst 

en kunstnijverheid. De collectie 

geldt als één van de belangrijk-

ste collecties hedendaagse en 

moderne kunst van Europa. Het 

museum toont beeldende kunst 

uit de periode 1860 tot heden, 

waaronder werken van Vincent 

van Gogh, Piet Mondriaan en 

Henri Matisse. Voor zowel kunst 

als vormgeving zijn de belangrij-

ke stromingen van de 20e eeuw 

en 21e eeuw vertegenwoordigd, 

zoals de Amsterdamse School, 

Bauhaus, CoBrA, pop art en De 

Stijl. Het heeft een breed scala 

aan online content, waaronder 

het gevarieerd    Stay-at-Home 

programma, met o.a. podcasts, 

workshops en mini-docs.  

Speciaal voor pubers is de serie 

What The Art?! een leuk tijdver-

drijf: video's gemaakt door Blik-

openers, de jongste medewer-

kers van het Stedelijk Museum 

Amsterdam. 

 

 

 

----------- 

De bijlage ‘Museumbezoek’ is 

samengesteld door Emile Köhler. 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
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https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-Pampus
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kunst-en-verhalen/voor-kinderen
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https://www.stedelijk.nl/nl/stay-at-home-stedelijk
https://www.stedelijk.nl/nl/stay-at-home-stedelijk

