
 

 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS/SEPTEMBER 2018 

 

   

Colofon 
 

Bestuur:  

Voorzitter Annemiek Verbrugh,  

secretaris Peter Smets,  

penningmeester Riet v.d. Berg, 

2e penningmeester Frans van 

Asten, lid Maria Peltenburg,  

lid Silvia Bonsink 

 

Redactie:  

Emile Köhler, Maria Peltenburg 

 

Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4,  

2282 HM RIJSWIJK.  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Arentsburghlaan 100,  

2275 TV VOORBURG.  

T 070 3950925,  

E info@amateursplaet.nl  

 

Website: www.amateurspalet.nl 

________________________ 

 

Email: ledenadministratie@ 

amateurspalet.nl 

________________________ 

 

Deze Nieuwsbrief is ook digitaal 

te lezen op onze website.  

________________________ 

 

 
Heeft u uw contributie en lesgeld 

betaald? Dan staat niets u nog in 

de weg!  

Het bestuur wenst u een mooi 

kunstjaar toe! 

________________________ 

  

 

 

Agenda 
 

• 29 augustus: Start lessen en 

enquête van de vereniging 

• 8 september Strandwalfestival  

• 30 september: ‘Sterren op het 

doek’ in ons eigen atelier. 

• oktober: feestelijke 

presentatie van alle portretten 

‘Sterren op het doek’ met 

werkbespreking 

 

 

Welkom 

De zonovergoten vakantietijd is 

voorbij. Het open atelier werd 

elke woensdagmiddag druk 

bezocht en de maandagochtend-

ploeg werkte belangeloos door 

om het atelier weer spic en span 

te maken voordat de lessen weer 

beginnen. Al deze vrijwilligers 

zeer veel dank. 

________________________ 

 

 
Uw mening gevraagd 

In de eerste week van het nieuwe 

seizoen krijgt u aan het begin van 

de les een vragenlijst voorgelegd. 

Het bestuur vraagt uw mening 

over de lessen van afgelopen 

jaar, wat u vindt van het aanbod 

van de vereniging naast de lessen 

en hoe het bestuur met u 

communiceert. De vragenlijst is 

in vijf tot tien minuten in te 

vullen en wordt in de les 

verzameld. In oktober laat het 

bestuur weten wat de uitkomsten 

waren van het onderzoek en wat 

we met de resultaten doen. 

 
Bestuur informeert…..  
 

Nieuwe nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is erg belangrijk 

binnen de vereniging. Digitaal 

blijkt hij echter slecht gelezen te 

worden. Daarom is besloten dit 

seizoen te experimenteren met 

een korte nieuwsbrief op papier 

met alleen informatie die u als lid 

van de vereniging moet weten. 

Om de kosten laag te houden op 

één A4-tje. Helaas betekent dit 

zonder uitgebreide Kunstkrabbels 

verzameld door Emile Köhler. Met 

Emile wordt bekeken of wij deze 

rubriek voor de website voort 

kunnen zetten. Het bestuur 

bedankt hem zeer voor het 

leesplezier en “het zicht op de 

wereld van de kunst”. 

Elke maand geeft uw groeps-

vertegenwoordiger aan dat de 

nieuwsbrief er weer voor u ligt. 

De digitale versie op de website 

behoudt de links om door te 

klikken naar meer informatie over 

bijv. de aangekondigde 

tentoonstellingen. 

________________________ 

 

 
 

Cadeaubon 

Amateurspalet heeft een 

cadeaubon te koop voor twee 

proeflessen van €15, een half 

jaar wekelijks les met 

lidmaatschap voor €150 of een 

heel jaar voor €300. Is het een 

idee voor iemands verjaardag, 

jubileum of pensioen? Moeder- of 

Vaderdag, Sinterklaas, Kerst? 

Neem contact op met de 

penningmeester Riet van den 

Berg (T 070 393 26 65) en bestel 

een cadeaubon. 

z.o.z. pag. 2 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/losse-cursus/
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl


                                

 
Sterren op het doek 

In ons atelier 

Op zondag 30 september 

organiseert Amateurspalet 

“Sterren op het doek”. Schilders 

en tekenaars kunnen op 

zondagmiddag een portret maken 

van een Bekende Rijswijk.  

Deze eerste keer de wethouder 

van cultuur Marloes Borsboom.  

We beginnen om 13:00 uur en 

schilderen of tekenen tot 15:00 

uur. Pauze met een hapje en 

drankje, daarna sluiten om 16:00 

uur. Thuis, op de les of het open 

atelier kun je het werk afmaken 

aan de hand van foto’s. 

 

Er zijn 10 plaatsen beschikbaar. 

De kosten zijn €5 per persoon die 

bij de aanvang van de 

bijeenkomst betaald kunnen 

worden.  

Geef je vóór 8 september op via 

een mail aan 

bestuur@amateurspalet.nl  

Je krijgt bericht of je mee kunt 

doen.  

 

In oktober organiseren op een 

zondag- of zaterdagmiddag een 

feestelijke presentatie van alle 

portretten. Je hoort nog wanneer 

precies. 

 

 
Tentoonstellen in november  

in de bieb 

Van 3 t/m 30 november 2018 

organiseert de Kunstuitleen 

bibliotheek in Rijswijk de Open 

Wand Tentoonstelling met als 

thema Voeding. Alle amateur-

kunstenaars uit Rijswijk en 

omgeving kunnen een kunstwerk 

inleveren van 15 t/m 29 oktober 

bij de Kunstuitleen in de bieb.  

Meer informatie: Jacqueline van 

Munster E 

jvmunster@bibliotheekaandevleit.

nl   of  

www.bibliotheekaandevliet.nl/ope

nwand. 

 

Open atelier zaterdagmiddag 

tijdens schooljaar 

Data: 1 en 22 september,  

         6 en 20 oktober,  

         3 en 17 november,  

         1 december.  

Van 13.00 tot 15.30 uur.  

Kosten volwassene € 2,50 en 

kind € 1,25 (incl. koffie, thee). 

Vooraf aanmelden tot en met de 

donderdag vóór de betreffende 

zaterdag bij Stef Valentijn,  

e-mail: svn-brt@outlook.com, of 

tel.nr. 06-51043334. 

Bij minder dan vijf aanmeldingen 

gaat het open atelier niet door en 

ontvangt u hiervan op vrijdag 

bericht.

 
 

Strandwalfestival 

Dit jaar doet Amateurspalet al 

weer voor de 10e keer mee met 

het Strandwalfestival, de 

cultuurmarkt van Rijswijk. Dit 

jaar is het thema voor onze 

kraam: “Sterren op het Doek”. 

Naast de informatietafel en de 

loterij van kleine schilderijtjes 

kunnen voorbijgangers hun 

portret laten maken door 

schilders en tekenaars.  

Voelt u er ook voor om hier te 

komen schilderen/tekenen of 

boetseren meldt u zich dan aan 

via Silvia Bonsink, bestuurslid. 

sbonsink@hotmail.com 

 

Vrijwilligers gezocht!!! 

Wie vindt het leuk om onze 

Vereniging te versterken als 

vrijwilliger. We zoeken mensen 

voor hand- en span-diensten bij: 

de verenigingsmiddag, festivals 

en tentoonstellingen. Het betreft 

ongeveer 15 tot 20 uur op 

jaarbasis, niet veel op jaarbasis, 

maar voor de Vereniging is uw 

bijdrage van grote waarde. Heeft 

u interesse neem contact op met 

Silvia Bonsink, coördinator Vrij-

willigers. sbonsink@hotmail.com 

 

Expositie ‘Ontmoeting in 

beeld’  

Bibliotheek Rijswijk 

Ben Stolk en Mariska Mallee. 

Vrijdag 14 september 15:00 - 

17:30 uur ontmoeting. Het gaat 

over de duurzame en sociale 

wereld. Te zien tot 24 september. 
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