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Beste leden, 
 
Nu ook de laatste inhaallessen geweest zijn, begint de zomerstop. 
Maar ook deze zomer hoeft u het atelier niet te missen! 
 
U kunt vanaf 1 juli, 3 keer per week deelnemen aan het open atelier op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur. Hiervoor 
kunt u zich opgeven door, per keer, een mailtje te sturen aan Betty ten Tije. Het open atelier 
gaat door bij voldoende deelnemers en is deze zomer gratis voor leden. 
 
Houdt u van buitenschilderen? Sluit u dan aan bij de buitenschildergroep via Maria 
Peltenburg. Via een app laten leden elkaar weten als ze ergens gaan schilderen. Samen is 
vaak leuker dan alleen. Deelname is gratis voor leden. 
 
Wij rekenen er op dat de cursussen en andere activiteiten in september weer gewoon van 
start kunnen gaan. Er zijn enkele wijzigingen in het cursusrooster. 
De maandagmiddagles tekenen en schilderen wordt van nu af gegeven door Jacqueline 
Stubenitsky die in 2020 de cursus “tekenen met de rechter hersenhelft” gaf. 
De kinderles is verplaatst van donderdagmiddag naar maandagmiddag van 16.00 tot 17.30 
uur. 
Op vrijdagmorgen start dit seizoen een basiscursus “ tekenen en schilderen voor beginners”. 
Zoals u weet blijft u automatisch ingeschreven staan voor de cursus die u altijd volgt tenzij u 
iets wilt wijzigen. U kunt daarvoor terecht bij Plony Wichers, 
ledenadministratie: ledenadministratie@amateurspalet.nl 
 
En wat zou Amateurspalet zijn zonder exposities? Deze afgelopen maanden namen leden 
deel aan de online expositie. Deze is te zien op onze website. 
We gaan natuurlijk ons 70-jarig bestaan vieren met een grote tentoonstelling in december 
en speciale evenementen tijdens de weekenden. 
Ook het bestuur houdt nu een zomerstop. De eerstvolgende nieuwsbrief zal verschijnen in 
augustus. 
 
Het bestuur bedankt de leden die ook deze afgelopen periode Amateurspalet zijn blijven 
steunen en cursussen zijn blijven volgen. We zien u weer graag in september. En heeft u het 
naar uw zin bij Amateurspalet? Vertel het door aan familie, vrienden en kennissen! 
Een keer komen kijken in de les kan altijd na mailoverleg met de ledenadministratie. 
 
Namens het bestuur wens ik u een fijne en gezonde zomer en graag tot ziens. 
 
Annemiek Verbrugh, voorzitter 
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