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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Allerbeste wensen 

Het cursusjaar is begonnen en het atelier bruist weer van de 

activiteit. Wij wensen u weer een heerlijk schilder- en 

keramiekjaar toe. 

Dit keer ontvangt u twee nieuwsbrieven in een; dat wil zeggen 

dat er volgende maand geen nieuwsbrief zal verschijnen. 

Betaling contributie en lesgeld 

Heeft u aan de contributie en het lesgeld gedacht? Zonder 

ontvangst van uw betaling is toelating tot de lessen niet 

mogelijk.  

Lidmaatschapskaart en jaarkalender 

U heeft allen een lidmaatschapskaart ontvangen. Met deze 

kaart krijgt u 10% korting bij de leveranciers die op de kaart 

zijn vermeld. Ook ontving u de jaarkalender. Hierop staat 

alles wat van belang is om te weten voor heel 2018. Voor 

aanvullende informatie kunt u de website/nieuwsbrief 

raadplegen en het informatiebord in de hal van het atelier. 

Creativiteit en mooie werken van leden 

Eerst, wat was het weer geslaagd, de thematentoonstelling in 

de bibliotheek. In de Rijswijkse bladen is veel aandacht 

geschonken aan de opening en in het Rijswijks Dagblad, een 

internetkrant, waren vele foto’s te zien. Dank aan de 

tentoonstellingscommissie en alle deelnemers. Zie elders in 

deze nieuwsbrief. 

Thema's 2018/2019 

Ook dit jaar wordt in de ALV - op 7 april - gestemd over de 

thema's voor 2018/2019 (najaar en voorjaar). Heeft u ideeën 

voor een thema, mail dit dan naar bestuur@amateurspalet.nl 

“Amateurspalet needs you!” 

Amateurspalet is een vereniging. Omdat iedereen zijn steentje 

bijdraagt kan de vereniging veel activiteiten bieden aan heel 

veel mensen. Dit is de basis.  

Iets doen voor de vereniging kost u een beetje tijd en geeft 

ook veel voldoening!  

De vrijwilligerspool maakt graag van uw bijdrage gebruik.  

Geef u op per email: bestuur@amateurspalet.nl of telefonisch 

bij een van de bestuursleden. 

Nieuwsbrief Januari/Februari 2018 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:info@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:bestuur@amateurspalet.nl
mailto:bestuur@amateurspalet.nl
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Besprekingen werk van leden/verenigingsmiddagen 

door bekende kunstenaars 

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

Op 4 februari krijgt u weer de kans uw werk te laten 

bespreken door een bekende kunstenaar. Werkbesprekingen 

zijn naast bijzonder leerzaam ook bijzonder gezellig.  

Welkom bij de besprekingen zijn alle leden en niet-leden. 

Aanvang 14.00 uur, inloop 13.30 uur 

Locatie: in ons atelier 

De bespreker: zie de poster in de hal van het atelier. 

Op 4 maart is de werkbespreking gericht op het thema: Stad. 
Wij verwachten weer veel creativiteit en mooie werken.  

Hier maakt u kans op een prijs. 

Lees op de website meer over voorgaande werkbesprekingen  

 

 
 

 
 

 

Atelier aangepast 

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

In de kerstvakantie hebben aanpassingen aan het atelier 

plaatsgevonden. Zo zal het u niet ontgaan zijn dat er een bord 

in de tuin in geplaatst zodat bezoekers en nieuwe leden ons 

gemakkelijker kunnen vinden. Zelfs tijdens de kerstborrel 

waren Herman en Therese den Arend, bijgestaan door enkele 

vrijwilligers, bezig om het bord te plaatsen. Waarvoor heel 

veel dank. 

Ook heeft Herman in de hal en de gang moderne lichtbakken 

geplaatst. Deze verlichten zowel de hal als het terrein buiten 

waardoor de veiligheid is verbeterd. Omdat het allemaal 

ledlicht is (zeer zuinig in gebruik!) kan het licht in de hal dag 

en nacht aanblijven. 

In de spoel-/keramiekkeuken is op verzoek van de leden een 

extra kraan geplaatst. Nu hoeft u aan het eind van de les niet 

meer te wachten op uw cursusgenoten voor het uitspoelen 

van uw penselen ed. 

 
 
 
 

 

 

Afscheid na 40 jaar les 

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

Net voor de kerst waren Lotty en Dirk Eyzenga voor het laatst 

op de maandagavond. 

Samen werden ze lid van Amateurspalet in september 1978. 

Ze kwamen een keer mee met iemand die schilderde bij 

Amateurspalet en ze zijn niet meer weggegaan.  

 

Onafscheidelijk zaten ze daar naast elkaar te werken in de 

hoek van het atelier. Nu namen ze samen afscheid. “We zijn 

altijd actief geweest binnen de vereniging” vertelt Dirk, “wij 

zijn echte verenigingsmensen ”.  

https://www.amateurspalet.nl/nieuws/galerie-overzicht/
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Zo was Dirk jarenlang redactielid van het maandblad. 

Buitenschilderdagen, verenigingsmiddagen, de jaarlijkse 

tentoonstellingen, overal deden ze aan mee. Beiden zullen de 

maandagavondgroep erg missen, ”Het was zo’n leuke groep”!  

Hoewel Dirk en Lotty nu geen les meer hebben, hopen wij ze 

als ’leden zonder les’ nog veel te mogen zien bij andere 

activiteiten van de vereniging! 

 
 
 

 
 

 

 

 

Eindejaarstentoonstelling ‘Vergankelijkheid/Verval’  

Geschreven door: Stef Valentijn  

De opening van de tentoonstelling in de bibliotheek door onze 

gast Wim Dammers, secretaris van de Historische Vereniging 

Rijswijk, werd door de bezoekers met veel belangstelling 

gevolgd. 

In zijn openingswoord gaf hij aan dat kunstenaars verval en 

vergankelijkheid door de eeuwen heen hebben toegepast in 

hun werk om de kijker ervan te doordringen, dat het leven 

eindig is. 

 

In de middeleeuwen gebruikte men hiervoor symbolen zoals 

o.a. schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen enz..  

Maar ook vertelde hij dat het proces van verval niet alleen 

sterfelijkheid in zich draagt. 

Het aanschouwen ervan kan ons aanzetten tot o.a. een 

deugdelijk leven, een blik op het hiernamaals, onderhoud, 

hergebruik, humor of nieuwsgierigheid naar hoe iets is 

ontstaan of er vroeger uitzag. 

Na de opening kwam bij het bekijken van de kunstwerken al 

snel de veelzijdigheid en opvallende kwaliteit ter sprake, 

waarmee het thema in beeld was gebracht. 

Gezien de groeiende belangstelling voor deelname aan de 

expositie en waardering voor de werken door de bezoekers, 

ziet Amateurspalet met vertrouwen uit naar de volgende 

tentoonstelling(en) in 2018. 

Zie voor meer foto’s onze website/Galerie  

 

 
 

 

 

Jubileum lid 

Geschreven door: Riet van den Berg 

Vanaf 1-10-1992 is Edith van Lindt-van Erk lid van 

Amateurspalet en al jarenlang de groeps-vertegenwoordiger 

van de donderdagmiddaggroep. De laatste les in 2017 was 

een mooie gelegenheid om Edith in het zonnetje te zetten.  

Het “gouden palet” met boeket werd haar namens het bestuur 

aangeboden door Riet van den Berg. Het werd een extra 

gezellige bijeenkomst met oliebollen en allerlei lekkere hapjes 

en drankjes waarmee tweede helft 2017 werd afgesloten. 

Jubilea docenten Pat en Ilona 

Er waren eind 2017 nog meer jubilea te vieren.  

De docenten Pat Houkes en Ilona Senghore werden tijdens  

de jaarlijkse kerstborrel voor alle docenten en vrijwilligers op 

zaterdag 16 december verrast met een bloembollenstukje  

voor hun 12,5 jarig jubileum, aangeboden namens het bestuur 

https://www.amateurspalet.nl/nieuws/galerie-overzicht/tt-in-de-bieb-2017/
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door Annemiek Verbrugh. 

Pat en Ilona zijn beiden gestart in augustus 2004. 

Lees meer over hen op de website Docenten/Ilona en 

Docenten/Pat 

 
 

 

 

 

 

Archief 

Geschreven door: Peter Smets 

Het archief van Amateurspalet vanaf het oprichtingsjaar 1951 

tot en met 2007 is op maandag 11 december 2017 

overgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft samen 

met andere gemeenten de archieven ondergebracht bij het 

Stadarchief Delft (Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn). Het 

Stadsarchief rubriceert en ordent onze archiefstukken en 

maakt ze daarna toegankelijk voor het publiek.  

Op de website van het Stadsarchief zal over enige tijd een 

overzicht van de stukken verschijnen. Geïnteresseerden 

kunnen dan inzage vragen in de stukken waarvoor ze 

belangstelling hebben. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Open atelier (vrij schilderen, tekenen, boetseren en 

keramiek) 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

In de maanden januari t/m mei 2018 kunnen de leden bij 

voldoende aanmeldingen 2 keer per maand op 

zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur vrij werken in 

ons atelier.  

Rekening houdend met de overige activiteiten op de 

zaterdagmiddag, zijn de data: 

6 en 20 januari, 3 en 17 februari /maart, 21 en 28 april, 12 en 

19 mei. De data worden ook aangekondigd op het 

mededelingenbord in de hal, in de nieuwsbrief en op de 

website 

 

Betty ten Tije of Stef Valentijn ontvangen u deze middagen. 

Omdat schilders en tekenaars zich nauwelijks aanmelden, 

worden zij in het bijzonder uitgenodigd om van de 

mogelijkheid om vrij te werken gebruik te maken. 

 

Door uiterlijk donderdag voorafgaand aan het open atelier een 

mail te sturen aan Stef Valentijn, svn-brt@outlook.com kunt u 

zich aanmelden. 

Het open atelier gaat door bij meer dan vijf aanmeldingen. 

Kosten € 2,50 en voor kinderen € 1,25 (inclusief koffie, thee 

of frisdrank), ter plekke te voldoen. 

 
 
 
 

 

Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler  

Gemeentemuseum Den Haag 

Stimulerende vriendschap tussen Picasso en González 

"De snelheid waarmee Picasso een stuk ijzer buigt en zegt 

tegen Gonzalez 'Het is goed, zet dit er even aan vast.’ Daar 

pikte Gonzalez ook weer wat van op". 

Het is 1928 als Pablo Picasso (1881-1973) in Parijs bij zijn 

https://www.amateurspalet.nl/docenten/ilona-senghore/
https://www.amateurspalet.nl/docenten/pat-houkes/
https://www.archieven.nl/nl/
mailto:svn-brt@outlook.com
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oude Spaanse vriend Julio González (1876-1942) aanklopt. Hij 

heeft de hulp van deze getalenteerde metaalbewerker nodig 

omdat hij een schilderij wil omzetten in een metalen 

sculptuur. De samenwerking is voor beide kunstenaars een 

belangrijke impuls in hun verdere ontwikkeling. Picasso vindt 

dankzij González nieuwe manieren van expressie in sculptuur, 

en voor González is de samenwerking een laatste zetje op 

weg naar een eigen stijl als kunstenaar. Het werk dat hij 

vanaf die periode maakt, zou baanbrekend in de 

kunstgeschiedenis blijken te zijn. Van oudsher werd een beeld 

uit één stuk steen gehouwen of geboetseerd in klei en 

vervolgens gegoten in brons. González verandert deze 

werkwijze: door stalen onderdelen aan elkaar te lassen, kan 

hij nieuw werk creëren. Hij komt tot een eigen zeer 

persoonlijke stijl. Te zien tot 2 april 2018. 

Zie voor meer informatie: www.gemeentemuseum.nl 

Tentoonstelling Charlotte le Fèvre bij Magasin Horaz 

Woensdag t/m zondag 11-19 uur Januari 2018.  

Schilderijen en werk op papier. Molenstraat 19, Den Haag. 

Galerie Arti-shock – Rijswijk 

Kersvers 

Van 7 januari t/m 25 januari 2018 exposeren nieuwe leden. 

Zie voor meer informatie: www.galerie-arti-shock.nl 

Bibliotheek aan de Vliet – Rijswijk 

Expositie Fotoclub F70 

Van 3 t/m 30 januari 2018 exposeren leden van de Rijswijkse 

Fotoclub F70 in de bibliotheek aan het Generaal 

Eisenhowerplein 101 in Rijswijk. Er zijn foto’s met 

verschillende onderwerpen te zien zoals natuur, landschap, 

architectuur, creatief, abstract en straatfotografie. 

Zie voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl 

Galerie Artibrak - Voorburg  

Grote Ledententoonstelling  

Van 3 januari t/m 28 januari. Opening en uitreiking 

galerieprijs: 6 januari om 15.00 uur 

Zie voor meer informatie: www.artibrak.nl 

Galerie in de Molen – Wassenaar 

Kunst verbindt Kabul, Bosnië en Wassenaar 

Zeven kunstenaars exposeren schilderijen, beelden en grafiek 

van 13 januari t/m 11 februari 2018 

Meer informatie: www.kunstgroepwassenaar.nl 

 

 

 

 

 

https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/gonzalez-picasso-en-vrienden
http://www.galerie-arti-shock.nl/expositie/kersvers-28
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/agenda/expositie-F70-rijswijk-0116.html
www.artibrak.nl
http://www.kunstgroepwassenaar.nl/

