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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Einde van het seizoen 

De zomer staat weer voor de deur. We sluiten de luiken voor 

een aantal maanden om eind augustus weer met verse 

indrukken aan de slag te gaan. Heeft u al zo’n boekje in uw 

tas of zak waarin u even iets vastlegt wat de moeite waard is? 

Beelden, spreuken of weetjes, interessante websites; dat kan 

zijn op een tentoonstelling, op een terras of ergens buiten. 

Maar ook kleinkinderen, dieren, planten, strand en zee. 

Allemaal bronnen van inspiratie. Die boekjes kunnen op 

zichzelf weer kunstwerkjes worden. 

Grote schoonmaak 

In de zomer maakt de maandagochtendploeg het atelier extra 

schoon. Daarbij staan kunstwerken in wording erg in de weg. 

Daarom verzoek ik u zeer dringend om al uw werk mee naar 

huis te nemen. Achtergebleven werk wordt weggegooid! 

Open atelier in de zomermaanden 

U hoeft niet de hele zomer zonder atelier te zitten. Elke 14 

dagen is er vrij werken op de woensdagmiddag. Bekijk 

hierover de informatie van Stef Valentijn elders in deze 

nieuwsbrief. 

Jaarlijkse ledententoonstelling in Museum Rijswijk een 

succes 

Een prachtige tentoonstelling is weer voorbij. De prijswinnaars 

zijn bekend. Zie elders in deze nieuwsbrief. De volgende 

tentoonstelling heeft als thema “verval” en vindt plaats in 

december in de Bibliotheek aan de Vliet. 

Amateurspalet in de media 

De vereniging heeft de afgelopen periode regelmatig in de 

krant gestaan. Dit is nodig om het ledental op peil te houden 

en om de activiteiten van de vereniging te promoten. Chapeau 

voor Ingrid Zalm en het PR team voor de persberichten! 

Buitenschilderdag 

De buitenschilderdag zal in verband met de locatie 

plaatsvinden op zondag 11 juni, in tegenstelling tot de datum 

op de jaarkalender. U kunt zich nog aanmelden en neemt u 

vooral andere geïnteresseerden mee. Voor maar 12,50 euro 

kan iedereen meedoen. Zie hierover elders in deze 

nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief juni 2017 
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Vrijwilligers pool 

Vindt u onze vereniging belangrijk en wilt u zich graag 

inzetten voor bepaalde activiteiten ? Wij kunnen uw hulp goed 

gebruiken! U kunt zich opgeven als vrijwilliger in de pool via 

info@amateurspalet.nl met als onderwerp vrijwilliger. Zet u er 

ook bij wat voor activiteit(en) u in het bijzonder aantrekken. 

Het bestuur kan dan een beroep op u doen als dat nodig is. 

 
 
 
 

 

 

Oproep begeleider schilderen 

Geschreven door: Ilona Senghore 

 

Ik heb jaren met veel plezier een cliënt begeleid met 

mondschilderen in verpleeghuis De Bieslandhof. Nico is zijn 

naam, geboren in de jaren ’50.  

Nico is verlamd geraakt en communiceert met een computer. 

Hij woont nu in Den Haag in de Strijp. Hij schildert daar ook 

weer en hij zoekt nu een vrijwilliger die hem kan begeleiden. 

Nico schildert landschappen en gebruikt verschillende kwasten 

en penselen met een rubberen houder, die hij in zijn mond 

klemt. Hij schildert op doek met Cobraverf van Talens, 

waterverdunbare olieverf. Nico heeft al een paar keer 

geëxposeerd en werken verkocht. Hij is zeer gemotiveerd. Hij 

heeft een face-book site en kan e-mailen.  

Wil je de uitdaging aangaan om Nico te begeleiden met zijn 

passie! Vraag ons zijn mailadres via info@amateurspalet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Ledententoonstelling 2017 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Onze jaarlijkse ledententoonstelling in het Museum Rijswijk is 

tijdens de 10 dagen weer door veel bezoekers bezocht en 

bewonderd. De karakteristieke uitstraling van het Tollenshuis 

in combinatie met onze kunstwerken gaf de expositie een 

mooi aanzien. In de opening bracht Elisabeth Rijkels van Piet 

Design een ode aan het amateur zijn. Geestig en met grote 

waardering sprak zij over de kwaliteit van werk van veel 

amateur kunstenaars.  

Veel bezoekers namen de tijd voor het bezichtigen van de 

werken, schreven een reactie in het gastenboek en vulden een 

stemformulier in. Ook kon nu apart gestemd worden op 

keramiek. Ondanks het bescheiden aantal werken is de 

keramiek met veel belangstelling bekeken en zijn twee 

werken verkocht.  

 

De publieksprijs voor keramiek ging naar het werk titel “Kat” 

van Mia Klünnen.  

Bij de schilderijen ging de 1e prijs naar het werk met de titel 

“Familie op tak” van Rudi Agerbeek, de 2e prijs naar het werk 

“Ode aan Boris” van Angela van Buuren en de 3e prijs naar 

het werk met de titel “Het café” van Annemiek Sleddering. 

In de hal van het Atelier hangt momenteel een lijst met het 

aantal stemmen van elk werk. 

Op onze website en op Facebook staan foto’s van de 

tentoonstelling.  

mailto:info@amateurspalet-rijswijk.nl
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Open atelier tijdens de zomermaanden 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Deze zomer kunnen leden om de 14 dagen weer op 

woensdagmiddag komen voor schilderen of keramiek, deze 

bijeenkomsten vinden plaats zonder docent.  

Stef Valentijn en Frans Houdé zijn bereid u deze middag te 

ontvangen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

Tijd:   13.30 tot 16.00 uur.  

Data:  7 en 21 juni, 5 en 19 juli, 2 en 16 aug.  

Kosten per volwassene € 2,50 en per kind € 1,25. 

 

U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 

 
 
 
 
 
 

 
Tekening Bert Conijn 

 

Buitenschilderdag zondag 11 juni 2017 

Geschreven door: Bea van Buuren 

 

U kent de gezellige drukte van de markt in het oude centrum 

op zaterdag, op zondag daarentegen is er meestal de rust 

voelbaar.  

 

Maar niet op zondag 11 juni aanstaande. Dan zijn de oude 

straten en lanen niet leeg maar veranderen we het centrum 

voor één dag in een zomers open atelier. Op de mooiste 

plekjes zijn dan schilders bezig.  

Doet u ook mee met deze buitenschilderdag? Dit is een leuke 

manier om Oud Rijswijk nog beter te leren kennen en uw 

waarneming vast te leggen op papier of canvas. 

Het thema ‘Stad’ is door Amateurspalet gekozen voor het 

voorjaar 2018, voor leden daarom wellicht een mooie start 

voor dit thema.  

En, Galerie Arti-Shock zet hun deuren die dag ook voor ons 

open. 

We willen ook niet-leden de kans geven om deel te nemen. 

Nodig gerust familieleden, vriend of vriendin en andere 

mogelijk geïnteresseerden uit. Ook niet beoefende deelnemers 

zijn van harte welkom.  

Oud Rijswijk is bereikbaar met OV – tram lijn 1 en bus 23.  

Parkeren is in het oude centrum vrij tot 18.00 uur. 

Schrijf u snel in! Graag vóór 31 mei via www.amateurspalet-

rijswijk.nl /agenda. Dus nog ruim een week de tijd. 

Organisatie van de buitenschilderdag: 

- Bea van Buuren - inschrijvingen 

- Bert Conijn  

- Maria Peltenburg 

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/agenda/buitenschilderdag-oud-rijswijk-2017/
http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/agenda/buitenschilderdag-oud-rijswijk-2017/
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Kunstmarkt 29 april 2017 

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

Ook dit jaar organiseerde Amateurspalet tijdens de 

ledententoonstelling weer een gezellige kunstmarkt op het 

plein voor Museum Rijswijk. Het weer was de vereniging goed 

gezind, af en toe brak zelfs de zon door. Leden en niet-leden 

verkochten, tijdens de klanken van Franse chansons, hun 

eigen werk en gingen met de bezoekers in gesprek. Het was 

een inspirerende en gezellige dag! 

 

Zie ook op onze website foto’s van de kunstmarkt. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kunstkrabbels 

Geschreven door: Maria Peltenburg 

 

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 

Van 2 juni 2017 t/m 22 juni 2017 exposeren Husein Huseinov 

en Carole Swarthof. Schilderijen en beelden. 

Een bijzondere tentoonstelling waarin het Oosten het Westen 

ontmoet. Van de vloeiende, aaibare vormen in de beelden van 

Carole Swarthof naar de zinderende en mysterieuze 

schilderijen van Husein Huseinov. De een creëert 

tweedimensionale werelden waarin je je kunt verliezen en de 

ander maakt intuïtieve ruimtelijke belevingen.  

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