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De Jaarlijkse ledententoonstelling in Museum Rijswijk 

Deze nieuwsbrief komt uit net voor de opening van de 

ledententoonstelling vrijdag 21 april. 

Zondag 30 april zal om 16.00 uur bekend worden gemaakt 

wie de publieksprijs heeft gewonnen. U kunt daarna uw werk 

weer mee naar huis nemen. 

Kunstmarkt 29 april van 11.00-16.00 uur 

Verschillende leden doen mee met de kunstmarkt. Er is van 

alles te koop. Kom vooral langs! Degenen die meedoen 

wensen wij een gezellige en succesvolle dag toe. 

Buitenschilderdag andere datum! 

De buitenschilderdag zal in verband met de locatie niet 

plaatsvinden op 3 juni zoals op de jaarkalender is vermeld, 

maar op zondag 11 juni a.s. U kunt zich nu opgeven. Zie 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Afscheid oude secretaris 

Door ziekte heeft Therese den Arend, die sinds 2012 

secretaris was van onze vereniging, haar werk als secretaris 

neer moeten leggen. Therese was niet alleen secretaris maar 

opende ook vaak de werkbesprekingen op de 

verenigingsmiddagen. Gelukkig gaat het na een geslaagde 

operatie goed met haar. Wij zullen haar als bestuur node 

missen en hopen ergens in de nabije toekomst in wat grotere 

kring afscheid van haar te kunnen nemen. Wij kunnen haar 

niet genoeg bedanken voor alles wat zij afgelopen jaren voor 

de vereniging heeft gedaan! Gelukkig blijft zij lid en kunnen 

wij en u haar nog regelmatig tegenkomen. 

Kennismaking nieuwe secretaris 

Ook deze wolk heeft een zilveren randje. Wij hebben het geluk 

dat wij in Peter Smets een goede nieuwe secretaris hebben 

gevonden voor onze vereniging zodat de continuïteit niet in 

gevaar komt. Peter is in de Algemene Leden Vergadering van 

25 maart jl door de vergadering aangesteld als opvolger van 

Therese. Hij heeft les op vrijdagmiddag bij Marja Schutte. Hij 

is regelmatig bij de verenigingsmiddagen. Peter heeft 

technische bedrijfskunde gestudeerd en werkte jaren als 

onderzoeker/adviseur in onderwijs en gezondheidszorg vanuit 

zijn eigen bedrijf. Hij kent daardoor alle kanten van 

organisaties. Het bestuur is bijzonder blij met zijn komst. 

Nieuwsbrief mei 2017 
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Prijzen Amateurspalet 

Heeft u de prijzen van Amateurspalet wel eens vergeleken 

met die van cursussen bij bijvoorbeeld het Korenhuis of de 

VAK in Delft? Wat valt u daarin op? 

U betaalt bij onze vereniging gemiddeld minder dan 8 euro 

per les. Bij de andere aanbieders is dit aanmerkelijk meer! 

Daar komt nog bij dat u bij Amateurspalet de mogelijkheid 

krijgt om tweemaal per jaar mee te doen aan een 

tentoonstelling waarvan een in een museum. Ook kunt u 

meedoen met een kunstmarkt en eenmaal per twee maanden 

uw werk te laten bespreken door een bekende kunstenaar.  

Hoe is dit mogelijk? 

Deze prijs heeft níets te maken met de subsidie 

(Amateurspalet heeft een relatief kleine subsidie waar we 

overigens wel heel blij mee zijn) maar álles met het feit dat al 

het werk binnen de organisatie wordt gedaan door leden die 

zich “om niet” inzetten voor de vereniging.  

 

Vindt u het belangrijk dat dit blijft bestaan? Geeft u zich dan 

op als vrijwilliger in de pool via info@amateurspalet.nl met als 

onderwerp vrijwilliger. Het bestuur kan dan af en toe een 

beroep op u doen als dat nodig is. 

 
 
 
 
 
 

 
Tekening Bert Conijn 

 

Buitenschilderdag zondag 11 juni 2017 

Geschreven door: Maria Peltenburg 

 

Amateurspalet organiseert haar jaarlijkse buitenschilderdag 

dit keer in hartje Oud Rijswijk. In en om het centrum vindt u 

veel bijzondere schilderachtige plekjes; denk aan de Oude 

Kerk, de oude dorpspomp, ’t Poortje van Verlaan en nog veel 

meer mooie plekken om te tekenen en schilderen en voor 

eeuwig vast te leggen. Iedereen kan meedoen, leden en niet-

leden, jong en oud! 

Op zondag 11 juni wordt u om 10.00 uur verwacht in het 

Restaurant van Onderwatershof, waar de koffie klaar staat. 

Daarna kunt u uw plekje gaan zoeken; u krijgt van ons een 

plattegrond van het centrum met daarin suggesties voor 

mooie plekjes. U zorgt zelf voor uw lunchpakket en drinken, 

een krukje en uw teken- en schilderspullen.  

Rond 15.30 uur stoppen wij met schilderen en kunt u uw werk 

meenemen naar het Museum Rijswijk. In de achtertuin zal een 

onafhankelijke jury zich over al het werk buigen om de 

prijswinnaars van die dag te bepalen. Wij sluiten de gezellige 

dag af met een hapje en een drankje. Kortom weer een 

heerlijk ontspannen dagje buiten, en plein air.  

Wij gaan uit van zomerse temperaturen, maar mochten we 

pech hebben met het weer dan biedt het museum ons een 

overdekte ruimte aan.  

Al voor € 12,50 p.p., kinderen € 7,50, incl. consumpties bij 

ontvangst en jurering kunt u deelnemen aan deze dag.  

Omdat ook niet-leden kunnen deelnemen kunt u ook een 

familielid, vriend of vriendin uitnodigen om in te schrijven.  
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Inschrijven kan vóór 1 juni a.s.  

 

DOEN! Schrijf zo snel mogelijk in via dit <inschrijfformulier>. 

Deelnemers krijgen per mail een bevestiging toegestuurd met 

de nodige informatie. 

Organisatie van de buitenschilderdag: 

- Bea van Buuren, 

- Bert Conijn  

- Maria Peltenburg 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler 

 

Museum Rijswijk - Textiel Biënnale 2017 

Van 16 mei t/m 24 september 2017 vindt de vijfde Rijswijk 

Textiel Biënnale plaats. 24 internationale kunstenaars tonen 

beeldende kunst van textiel. Beproefde textiele technieken als 

weven, breien en borduren, gecombineerd met fotografie en 

digitale procedés, worden ingezet om maatschappelijke en 

politieke, maar ook persoonlijke thema’s uit te dragen. 

Krachtige boodschappen over onder meer onderdrukking, 

terrorisme, ouderdom en gender worden verpakt in zacht 

textiel. Kortom 'stof' die tot nadenken stemt. 

Kijk voor meer informatie op: www.museumrijswijk.nl/ 

Galerie Arti-Shock 

Het nieuwe thema in de schilderijen van Rogier d'Ailly behelst 

figuren uit de Oudheid. Het betreft mythologische en ook 

historische figuren en personages uit verschillende 

godsdiensten. De voorheen belangrijke monumenten en 

tempels hebben nu plaats gemaakt voor de 'bewoners' van die 

tempels. Rogier heeft ook twee gastkunstenaars uitgenodigd: 

Charlotte Vonk en Bart Verburg. 

Kijk voor meer informatie op: www.galerie-arti-shock.nl 

Galerie ArtiBrak - Expositie Stichting Ateliers 1819 

Stichting Ateliers 1819 is verheugd om aan te kondigen dat 

dertien van haar kunstenaars van 26 april tot en met 21 mei 

2017 bij ArtiBrak te Voorburg exposeren. De opening is op 

zaterdag 29 april om 15:00 uur en zal worden verricht door 

Robin Paalvast. 

Kijk voor meer informatie op: www.artibrak.nl 

Iktoon - Kunst voor iedereen 

Ruim zes miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst. Maar 

de meeste amateurkunstenaarts zijn bekender als kassière, 

bankier, slager, meester, opa of oma dan als toneelspeler, 

schilder, gitarist, dichter of danser. Iktoon brengt daar 

verandering in: in de maand juni 2017 krijgen duizenden 

amateurkunstenaars de kans om zich te laten zien op podia in 

heel Nederland. Vanaf donderdag 1 juni is er op meer dan 

duizend locaties in meer dan 150 gemeenten kunst te zien. In 

de festivalagenda kun je zien wat er bij jou in de buurt is te 

zien. Doe mee als amateurkunstenaar en geef je op. 

Kijk voor meer informatie op: www.iktoon.nl 

 

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/agenda/buitenschilderdag-oud-rijswijk-2017/inschrijven-buitenschilderdag/
http://www.museumrijswijk.nl/
http://arti-shock-rijswijk.nl/expositie/oog-in-oog-16
http://www.artibrak.nl/
http://www.iktoon.nl/agenda/
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Gemeentemuseum - Rumoer in de stad 

Winkelende dames, volkse cafés en hossende menigten: hoe 

zagen die eruit in 1880? Je kunt het zien op een nieuwe 

tentoonstelling met schilderijen van het straatleven in 

Nederland in die tijd. Het Gemeentemuseum in Den Haag laat 

met de expositie 'Rumoer in de Stad' via de schilderkunst zien 

hoe de grote steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam 

zich in die periode ontwikkelden. Werk van George Hendrik 

Breitner, Isaac Israëls en Willem Witsen is tot november te 

bekijken. 

Kijk voor meer informatie op: www.gemeentemuseum.nl 
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