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Actueel 
 

• Vacature bestuurslid 

• Kijken in de les 

• ‘Sterren op het doek’ 

• Jaarlijkse tentoonstelling 

thema ‘Vakantie’. 

• Terugblik Strandwalfestival 

 

 

Agenda 
 

29-09 ‘Sterren op het doek’.  

Rijswijks burgemeester  

Michel Bezuijen. 

17-11 Werkbespreking ‘Vakantie’ 

20-11 Presentatie werk ‘Sterren 

op het doek’ 

 7-12  Opening expositie in de 

bibliotheek 

 

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
 

Heeft zij of hij alles al dubbel en 
weet je niet wat je moet geven? 
Geef een cadeaubon voor een sei-

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

 

 

Het bestuur informeert 

 

Vacature ledenadministratie 

Ons gezellige bestuur zit drin-

gend verlegen om uitbreiding 

met een bestuurslid voor de le-

denadministratie. Peter Smets 

neemt als secretaris op dit mo-

ment deze taak op zich. Wilt u 

weten wat dit inhoudt en wilt u 

de vereniging misschien (tijde-

lijk) uit de brand helpen, belt u 

met Peter Smets telefoonnum-

mer: 070-3950925 of mailt naar 

bestuur@amateurspalet.nl 

 
 

 
‘Sterren op het doek’  

Bekende Rijswijker 

Wie kent het programma níet? 

Omroep Max nodigt iedere week 

een bekende Nederlander uit om 

geportretteerd te worden door 

getalenteerde kunstenaars. 

Daarbij interviewt presentator 

Özcan Akyol de gast. 

Amateurspalet heeft sinds vorige 

jaar haar eigen ‘Sterren op het 

Doek’. 29 september is de bur-

gemeester van Rijswijk, Michel 

Bezuijen, te gast bij ons. Dan 

beelden 14 van onze leden hem 

af met potlood, houtskool, verf of 

inkt, terwijl Silvia Bonsink, be-

stuurslid, de burgemeester inter-

viewt. Tot 20 november kunnen 

zij er thuis nog aan werken. 

Op woensdag 20 november om 

16.00 uur zullen de gemaakte 

schilderijen worden onthuld en 

besproken door een kunstenaar. 

De burgemeester zal dan een 

van de schilderijen kiezen. U 

kunt bij deze feestelijke gelegen-

heid aanwezig zijn.  

Kijken in de les  

Veel nieuwe leden komen via 

onze leden bij Amateurspalet. 

Vrienden, kennissen, buren of 

familie die denken aan les ne-

men, maar het nog niet zeker 

weten, kunnen een keer in de les 

komen kijken. Dat kan direct 

door naar het atelier te komen 

en te vragen of ze een keer mo-

gen kijken. Het kan ook na aan-

melding telefonisch bij: 

- de ledenadministratie  

  tel. 0703950 925  

- door aanmelding via de website 

  Aanbod/kijkenles 

Let wel, niet in alle lessen is al-

tijd plaats. Waar wel? Eind sep-

tember waren er nog plaatsen in 

de volgende lessen:  
 
Dag deel Techniek

Dinsdag morgen Aquarel

Dinsdag middag Keramiek

Dinsdagavond Schilderen, tekenen

Woensdagmiddag Schilderen, tekenen

Donderdagmorgen Keramiek

Donderdagmiddag Schilderen, tekenen

Donderdagavond Schilderen, tekenen

Vrijdagmorgen Portret

Vrijdagmiddag Schilderen, tekenen

Vrijdagavond Model

Donderdagmiddag Kinderen

Woensdagmiddag Boetseren  

 
 

Thematentoonstelling ‘Vakan-

tie’ in de bibliotheek aan de 

Vliet  

Allereerst roept het bestuur alle 

leden op om mee te doen aan 

deze jaarlijkse tentoonstelling, 

dit keer met het thema ‘Vakan-

tie’. Wie heeft er niet een of 

meer herinneringen aan een leu-

ke, speciale en/of interessante 

vakantie die weergegeven kan 

worden in een prachtig kunst-

werk. Tijdens de verenigingsmid-

dag van 17 november kunt u uw 

werk laten bespreken door een 

professionele kunstenaar en dan 

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.5.pdf
mailto:bestuur@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/aanbod/kijkenles/


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 

 

wordt ook een winnaar gekozen. 

Ook “werk in uitvoering” kan dan 

al worden meegebracht ter be-

spreking.  

Inschrijvingen dienen uiterlijk 23 

november bij ons binnen te zijn. 

U heeft de tijd om uw werkstuk 

af te maken tot de datum van 

inlevering 5 december.  

De feestelijke opening van de 

thematentoonstelling in de biblio-

theek is op zaterdagmiddag  

7 december, met onthulling van 

het prijswinnende werkstuk. Ie-

dereen is daarbij welkom. 

Alles even op een rijtje: 

• Bespreking werkstukken op 

zondag 17 november om 

14:00 uur. 

• Inschrijven voor deelname 

expositie uiterlijk op zaterdag 

23 november bij voorkeur via 

de website. Degenen zonder 

computer of tablet met papie-

ren inschrijfformulier in het 

atelier (zie tevens de voor-

waarden van deelname). 

• Inleveren werkstuk in de bibli-

otheek op donderdag  

5 december van 11.00 uur tot 

13.00 uur. 

• Hang- en stageld leden € 7,00 

per werkstuk, kinderen gratis 

• Formaat van hangwerk is vrij.  

• Opening expositie op zaterdag 

7 december om 14.00 uur 

• Sluiting expositie dinsdag 31 

december 

• Ophalen werkstuk op donder-

dag 2 januari van 11.00 uur 

tot 12.30 uur 

• Kunt u uw werk niet zelf ko- 

men brengen of halen regel 

dan wie dat voor u kan doen. 

Dus aan de slag! 

 

Uw werkstuk op de poster? 

Deelnemers die hun werk als 

afbeelding op de poster willen 

zien, kunnen een foto van hun 

werk (minimaal 1 MB) mailen:  

tentoonstelling@amateurspalet.nl 

De tentoonstellingscommissie 

kiest op 17 november welke foto 

op de poster zal staan. 

 

Ansichtkaart van uw werk? 

Voor € 2,50 per set van vier een 

ansichtkaart van uw werk laten 

maken? Mail voor 17 november 

een goede digitale foto naar:  

bestuur@amateurspalet.nl   

U ontvangt en betaald de kaarten 

bij inlevering van uw werk . 

 
 

Buitenschilderen 

Schilderen “en plein air” werd 

mogelijk toen de olieverf in tubes 

verscheen. Sinds die tijd gingen 

kunstenaars naar buiten om de 

natuur vast te leggen. Naast dat 

het heerlijk is om buiten te zijn, 

heb je bij schilderen in de natuur 

te maken met het licht dat ver-

andert, met het afbakenen van 

het onderwerp, het perspectief, 

de invloed van de weidsheid van 

de lucht en ruimte op je waar-

neming etc. Als je buiten wil 

schilderen dan is het net als bij 

het schilderen in het atelier vaak 

gezelliger om met een groepje te 

gaan.  

Daarom wil het bestuur starten 

met een app-groepje van leden 

die geïnteresseerd zijn in buiten-

schilderen. Na een gezamenlijke 

start kunnen leden via de app 

polsen of anderen zin en tijd 

hebben om op een bepaald mo-

ment mee naar buiten te gaan. 

Lijkt het je wat mail naar: 

bestuur@amateurspalet.nl 

 
 

Strandwalfestival 2019 – 

Amateurspalet 

Veel belangstelling, zon en vrolij-

ke mensen  

Dit jaar stond Amateurspalet na 

tien jaar op een nieuwe plek.  

Nadat de vrijwilligers van onze 

vereniging de kraam hadden op-

gebouwd werd het al gauw druk, 

mede dankzij het zonnige weer. 

Een korte terugblik.  

Voor de foto’s zie de website. 

- De informatiestand trok veel 

belangstellenden die informatie 

wilden en, ten opzichte van eer- 

dere jaren, namen zij meer fol-

ders en inschrijfformulieren mee.  

- De loterij van kleine schilderij-

tjes bracht 125 euro op. 

- Open atelier: Schilders toonden 

hoe zij een aquarel schilderden. 

Boetseerder maakte een beeldje. 

Portrettekenaars Geert, Joke en 

Peter tekenden volop, mensen 

stonden soms in de rij te wach-

ten. Getekend werden mensen 

van alle leeftijden: van een dame 

van ruim 90 met haar dochter tot 

moeders die hun kleuters en ba-

by lieten tekenen. En van serieu-

ze gezichten (er mooi op willen 

staan) tot de laatste die Geert 

tekende, een oudere vrolijke 

man met gezellig postuur die 

trots zei: “Ik ga deze tekening 

laten zien aan mijn hobbyclub.”  

Dank weer aan alle vrijwilligers, 

die de dag gezellig afsloten met 

een drankje in de avondzon. 

 
 

  

Alles om het lijf 

De Bibliotheek aan de Vliet Rijs-

wijk organiseert in november een 

tentoonstelling met als thema: 

‘Alles om het lijf’. Iedereen kan 

meedoen; je kunt je kunstwerk 

tot en met maandag 31 oktober 

bij de bieb inleveren. Op het pu-

blicatiebord in ons atelier hangt 

de folder. Of lees er meer over 

op hun website Open Wand 
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mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
http://www.amateurspalet.nl/agenda/thematentoonstelling-2019/
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http://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/Alg.-voorwaarden-Thematentoonstelling-2019.pdf
http://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/Alg.-voorwaarden-Thematentoonstelling-2019.pdf
mailto:tentoonstelling@amateurspalet.nl?subject=Mijn%20werk%20op%20de%20poster
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https://www.amateurspalet.nl/sterren-op-het-doek/
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/indebibliotheek/kunstuitleen/openwand.html

