
 

 

 

Beste leden, 
 
Op 3 september starten we weer met de lessen. We hopen dat u deze zomer weer heeft 
kunnen opladen qua energie en creativiteit. 
Het atelier is klaar. Tafels en ezels staan op anderhalve meter afstand opgesteld. Het is niet 
de bedoeling om hiermee te schuiven. 
Waarschijnlijk heeft u inmiddels de factuur ontvangen, het mag duidelijk zijn dat we snelle 
betaling op prijs stellen. 
 
Activiteiten 
We beginnen met het Strandwalfestival. Op 10 september is Amateurspalet met een stand te 
vinden tussen de culturele organisaties langs het Rijswijkse bos, tussen het Huis van de Stad 
en de Rijswijkse Schouwburg. Er wordt informatie over de vereniging verstrekt, demonstraties 
gegeven en onder meer kunstwerkjes verloot, zeer de moeite van het bezoeken waard! 
 
Op zaterdagmiddag kunnen alle leden tegen een kleine vergoeding gebruik maken van het 
open atelier (werken zonder docent). Leden zijn welkom van 13.00 uur tot 15.30 uur. 
 
Eens in de maand op zondagmiddag is het Schilderscafe actief, leden kunnen zich hierbij 
aansluiten. 
 
Kijken in de les 
Kent u mensen die ook wel zouden willen tekenen, schilderen, boetseren of keramiek maken 
maar de drempel nog even over moeten, wijs ze dan op de mogelijkheid van gratis Kijken in 
de les. 
Of geef ze een cadeaukaart voor een cursusseizoen. 
 
Dit seizoen wordt de kindercursus opnieuw onder de loep genomen wat betreft vorm en 
inhoud. We hopen in januari weer een cursus te kunnen aanbieden aan getalenteerde 
kinderen van 8-12 jaar. 
 
Vrijwilligerspool 
We wijzen u op de vrijwilligerspool. Voor activiteiten kan een vereniging als Amateurspalet 
altijd vrijwilligers gebruiken. Wilt u ook best een keer iets doen of helpen organiseren en/of 
heeft u ergens speciale interesse in of talent voor, geeft u op met een mailtje naar de 
ledenadministratie! Het is leuk om betrokken te zijn bij een club gelijkgestemden en wij 
kunnen altijd mensen gebruiken! 
 
Afgelopen weken is een nieuwe pr-commissie enthousiast aan de slag gegaan om de pr van 
de vereniging op te frissen. Wij verheugen ons op de resultaten! 
 
Weet u nog iemand die zich wil ontfermen over de financiën van AP dan informeren wij 

https://www.amateurspalet.nl/aanbod/open-atelier/
https://www.amateurspalet.nl/aanbod/kijkenles/
https://www.amateurspalet.nl/lidmaatschap/lid-worden/


hem/haar graag over de activiteiten en tijdsbesteding die deze taak behelst. 
 
Wij attenderen u nog op de volgende activiteiten: 
- Tentoonstelling Open Wand van de Bibliotheek aan de Vliet (deelname nog 
mogelijk) www.bibliotheekaandevliet.nl 
- Rijswijk got Talent Award Beeldend (deelname nog  mogelijk) www.Rijswijktalentaward.nl 
 
Wij houden u dit seizoen via ledenmailberichten op de hoogte van de activiteiten en nieuws. 
Kijk ook regelmatig op: www.amateurspalet.nl 
 
Wij wensen u een fijn cursusseizoen! 
 
Bestuur Amateurspalet 
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