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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Geen nieuwsbrief in juni en juli  

Na een druk 2016 hield het bestuur het deze zomer rustig, er 

kwamen daarom in juni en juli geen nieuwsbrieven uit. Achter 

de schermen gebeurde er wel het een en ander zoals blijkt uit 

het volgende. Saai is het nooit binnen onze vereniging! 

Veranderingen in het bestuur 

Terwijl vorig jaar het jaar was van de festiviteiten en het 

opknappen van het atelier, blijkt 2017 het jaar van de 

verandering. Peter Smets nam als secretaris het stokje over 

van Therese den Arend. 

Verandering ledenadministratie/ledenwerving 

Zoals u weet, heeft Marianne van Asten, als bestuurslid, vele 

jaren onder meer de ledenadministratie/ledenwerving 

verzorgd. Daaraan komt nu een einde. Na meer dan 14 jaar 

gaat zij dit jaar haar bestuurstaken afbouwen om wat meer 

toe te komen aan andere zaken die het leven mooi maken. Zij 

heeft de ledenadministratie/-werving overgedragen aan Willie 

van Driel. Wij zijn natuurlijk bedroefd dat Marianne het 

bestuur gaat verlaten maar tegelijkertijd ook heel blij met 

Willie, die heeft aangeboden deze belangrijke taak van 

Marianne over te nemen. 

Willie is lid van Amateurspalet sinds 2014 en heeft les op 

maandag bij Mariska Mallee. Willie zal de taak uitvoeren in 

zeer nauw contact met het bestuur. Marianne zal haar tot het 

eind van het jaar nog ondersteunen waar nodig. 

Docentenwijziging 

Clemens Zijlmans, docent op de maandagavond, liet ons eind 

van het seizoen weten dat hij vanwege pensioen en eigen 

werk stopt als docent. Wij zijn blij een uitstekende opvolger 

voor Clemens te hebben gevonden in de persoon van Erni 

Kwast. Erni geeft al een jaar bij ons les op de vrijdagavond in 

modeltekenen en zowel bestuur als cursisten zijn zeer 

tevreden over haar en haar wijze van lesgeven.  

Het bestuur bedankt Clemens voor zijn inzet en de prettige en  

bekwame wijze van lesgeven al die jaren bij Amateurspalet. 

Wij wensen Erni ook bij deze groep op maandagavond een 

goede tijd toe. 

Charlotte le Fèvre kondigde in de vakantie aan dat zij besloten 

heeft op dinsdagmiddag meer les te gaan geven op een school 

waar zij reeds langer les geeft. Dat betekent dat zij haar les  
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bij ons op de dinsdagmiddag stopt met ingang van komende 

seizoen. Zij laat ons en haar cursisten echter niet met lege 

handen achter maar adviseerde het bestuur om contact op te 

nemen met Elsa Hartjesveld. Elsa heeft al vaker ingevallen en 

is bekend bij Amateurspalet. Wij menen in de persoon van 

Elsa een bekwame opvolgster te hebben gevonden voor 

Charlotte. Wij hoeven Charlotte nog niet te missen omdat zij 

op dinsdagochtend les blijft geven.  

Wij begrijpen dat u als cursisten wellicht hieraan zal moeten 

wennen. Een nieuwe docent is altijd spannend vooral omdat 

beide docenten u al vele jaren les gaven. Een nieuwe docent 

biedt echter ook nieuwe kansen om nieuwe dingen te leren en 

nieuwe ideeën op te doen om uw werk weer te verbeteren.  

Verandering publicatie nieuwsbrief 

Om het voor onze leden gemakkelijker te maken om 

informatie over verenigingszaken in voorgaande 

nieuwsbrieven terug te vinden, heeft het bestuur besloten om 

nieuwsbrieven voortaan op de website te plaatsen onder het 

kopje Nieuws/Nieuwsbrief. 

U ontvangt nog steeds elke maand een mailtje met de 

aankondiging van de nieuwsbrief en met een druk op de knop 

kunt u hem openen. Ook zal de nieuwsbrief nog worden 

uitgeprint en neergelegd in het atelier voor leden zonder 

emailadres.  

De fantastische buitenschilderdag die niet doorging 

Op 11 juni hadden wij een leuke en interessante 

buitenschilderdag georganiseerd in het centrum van Rijswijk. 

Deze kon echter niet doorgaan vanwege gebrek aan 

belangstelling. Dit was zeer teleurstellend. Vakantie en de 

vrees van leden om in de belangstelling te staan van 

voorbijgangers leek de lage opkomst te verklaren. De 

organisatoren, Maria Peltenburg vanuit het bestuur samen 

met Bea van Buuren en Bert Conijn, willen wel meteen weer 

vol goede moed beginnen aan een buitenschilderdag voor 

volgend jaar. Wij rekenen dan op meer enthousiasme! 

Het bestuur bedankt bij deze de organisatoren, de juryleden 

Frans Holtkamp en Robert Heijdemann, Onderwatershof en 

Museum Rijswijk voor hun medewerking aan deze “beste niet 

gehouden buitenschilderdag”.  

Strandwalfestival 

Amateurspalet zal op 9 september a.s. weer met een grote 

stand aanwezig zijn op het Strandwalfestival, hét 

Cultuurfestival van de gemeente Rijswijk op de Van 

Vredenburchweg.  

Het Strandwalfestival dankt zijn naam aan de oude Strandwal 

die eeuwen terug op deze plaats ontstond toen de zee nog tot 

aan Rijswijk reikte. In onze stand kunnen bezoekers 

informatie over de vereniging krijgen, kan men in een loterij 

mooie schilderijtjes van leden winnen of een portret laten 

tekenen op de achterkant van een bierviltje. Vindt u het leuk 

om te helpen bij de organisatie of te schilderen in de stand? 

Meld u aan via info@amateurspalet.nl.  

Aankondiging: Uw werk besproken door Remigius op 

zondag 1 oktober 

Het lijkt nog ver weg maar over twee maanden is het zover!  

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/nieuws/nieuwsbrief/
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Op 1 oktober is het weer verenigingsmiddag en kunt u uw 

werk laten bespreken door Remigius, een bekende kunstenaar 

uit Voorburg. Besproken worden werken uit alle disciplines 

tekenen, schilderen en keramiek.  

U kunt inschrijven vanaf 13.30uur. De bespreking begint om 

14.00 uur. In de pauze is er tijd om elkaar te spreken en te 

leren en genieten van elkaars werk met een hapje en een 

drankje. Mis het niet! Meer informatie vindt u in de 

nieuwsbrief die eind september uitkomt. 

Veiligheidsvoorschriften keramiek 

Cursisten die met klei en glazuren werken, zijn niet altijd op 

de hoogte van het feit dat het hier om fijnstof gaat en dat 

glazuren elementen bevatten die niet goed voor de 

gezondheid kunnen zijn. Daarom heeft het bestuur op basis 

van literatuur en advies van GGD een aantal 

veiligheidsvoorschriften opgesteld. Deze zijn opgehangen in 

de keuken waar de glazuur wordt aangemaakt en voor elke 

keramiekcursist is een geprint exemplaar beschikbaar op de 

tafel in de hal. Ook het gebruik van de oven en de afzuiger is 

aangepast. Dit is in handen van degenen die bakken. Alle 

andere docenten en cursisten wordt gevraagd niet aan de 

afzuiger te komen. 

Vrijwilligerspool 

Amateurspalet is een vereniging. Dat wil zeggen een 

organisatie voor en door de leden. Dat is ook de charme van 

onze organisatie. Omdat al het werk door vrijwilligers wordt 

gedaan kunnen de prijzen laag zijn. Dit veronderstelt wel dat 

leden zich op een of andere manier inzetten voor de 

vereniging. Wij begrijpen dat niet iedereen evenveel tijd heeft 

maar vele handen maken licht werk.  

Op dit moment zoeken wij hulp bij het ophangen van een 

nieuw  bord met logo buiten aan het atelier. 

Hulp is ook welkom bijvoorbeeld bij: onze stand op 

Strandwalfestival, verzorgen verenigingsmiddagen, ophangen 

schilderijen voor tentoonstellingen, e.d. 

Wilt u best af en toe of structureel iets voor de vereniging 

doen, meldt u dan aan via info@amateurspalet.nl. Vermeld er 

ook bij bij welke activiteit(en) u in het bijzonder betrokken 

wilt worden. Het bestuur zal dan af en toe een beroep op u 

doen als dat nodig is. 

28 augustus, start lessen 2e half jaar 

Namens het bestuur wens ik zowel de docenten als de 

cursisten een prettig schilder- en keramiekseizoen. 

 

 

 

Vacatures bestuursleden 

Geschreven door: Peter Smets 

 

Het bestuur van Amateurspalet zoekt twee nieuwe 

bestuursleden. Als u belangstelling heeft kunt u zich bij het 

bestuur melden. Leden die zelf geen bestuurslid willen 

worden, maar wel iemand kennen die mogelijk geschikt is, 

kunnen het bestuur op hen attenderen.  

Lees meer in de advertentietekst.  

mailto:info@amateurspalet-rijswijk.nl?subject=vrijwilligerspool%20Strandwal
http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/wp-content/uploads/17.327-Advertentietekst-bestuursleden.pdf
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Open atelier tijdens de zomermaanden 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Leden kunnen deze vakantieperiode nog één keer op 

woensdagmiddag komen om te schilderen of keramiek te 

maken.  

Het open atelier is zonder docent.  

Tijd:  13.30 tot 16.00 uur.  

Data: 16 aug.  

U hoeft zich voor 16 aug. niet aan te melden. 

  

Open Atelier 2e halt jaar 2017 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

In de zomermaanden is door veel leden gebruik gemaakt van 

het Open atelier. Het vrij werken wordt ervaren als gezellig, 

waarbij men van elkaar leert. 

Bij voldoende belangstelling (minimaal vijf deelnemers per 

keer) is vanaf september tweekeer per maand  een open 

atelier op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur. Stef 

Valentijn en Betty ten Tije zijn bereid u hier te ontvangen. 

Een aanrader voor iedereen die buiten het atelier niet aan 

tekenen/schilderen of boetseren/keramieken toekomt. Dus 

hebt u zaterdagmiddag vrij maak er gebruik van! 

De data staan op het mededelingenbord in de hal en op de 

website. 

De data tot en met december: 

 - 9 en 23 september 

 - 7 en 21 oktober 

 - 4 en 18 november 

 - 2 december (1 keer vanwege kerstborrel docenten en 

vrijwilligers op 16 dec.) 

Kosten per volwassene € 2,50 en per kind € 1,25 (inclusief 

koffie, thee of frisdrank). 

 

Aanmelden: Voor deelname dient u zich - tot en met de 

donderdag vóór de betreffende zaterdag - op te geven bij Stef 

Valentijn, bij voorkeur per e-mail: svn-brt@outlook.com en 

anders per sms of bellen telnr. 06-51043334. 

Bij minder dan vijf aanmeldingen gaat het open atelier niet 

door en ontvangt u op vrijdag hiervan bericht. 

  

Reminder thema eindejaarstentoonstelling  

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Het thema van de eindejaarstentoonstelling in de Bibliotheek 

aan de Vliet, gekozen met de meeste stemmen tijdens de 

Algemene Ledenvergadering, is “Vergankelijkheid/Verval”.  

De bespreking van het werk zal plaatsvinden op de 

verenigingsmiddag van 19 november. 

mailto:svn-brt@outlook.com
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Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler 

 

Bibliotheek aan de Vliet - Quilts  

Expositie kleurrijke quilts. Van 4 juli tot en met 31 augustus 

exposeert Arnout Cosman zijn prachtige en bijzondere quilts 

bij de Kunstuitleen in de bibliotheek in Rijswijk. Toegang is 

gratis. 

Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekaandevliet.nl 

 

Museum Rijswijk - Textiel Biënnale 2017 

23 internationale kunstenaars tonen tot 24 september 

beeldende kunst van textiel, die veelal voor het eerst in 

Nederland is te zien. Beproefde textiele technieken als weven, 

breien en borduren, gecombineerd met fotografie en digitale 

technieken leiden tot een hedendaagse beeldtaal. Opvallend is 

daarbij de grote betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s: 

een krachtige boodschap verpakt in zacht textiel. 

Grote textielmarkt bij Museum Rijswijk op 10 september van 

12.00-17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: www.museumrijswijk.nl 

 

Opnieuw Piet Mondriaan in het Gemeentemuseum 

Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat ‘De Stijl’ ontstond, 

heeft het Haagse Gemeentemuseum opnieuw een weergaloze 

tentoonstelling over het werk van Piet Mondriaan ingericht. 

In het museum worden bezoekers tussen 3 juni en 17 

september 2017 uitgebreider dan ooit meegenomen door het 

leven en werk van Piet Mondriaan. Daarnaast zijn er brieven, 

foto’s en persoonlijke objecten – zoals zijn verzameling 

grammofoonplaten – te zien en kan er een kijkje worden 

genomen in een reconstructie (op ware grootte) van 

Mondriaans Parijse atelier. Zo kan de bezoeker deze zomer 

niet alleen de ontwikkeling van Mondriaans werk ontdekken, 

maar ook de modernste kunstenaar van de twintigste eeuw 

beter leren kennen. 

Kijk voor meer informatie op: www.gemeentemuseum.nl 

 

 

MUSEUM DE LAKENHAL - 100 JAAR ‘DE STIJL’ 

Museum de Lakenhal is dicht voor een renovatie, daarom 

openen ze deze zomer Openlucht museum De Lakenhal. Met 

deze expositie ‘100 jaar ná De Stijl’ kunt u nog t/m 27 

augustus op het Pieterskerkhof in Leiden geniet van grote 

monumentale kunstwerken. Twintig internationale 

kunstenaars geven invulling aan het gedachtegoed van ‘De 

Stijl’ en vertalen dat naar gigantische ‘Wall Paintings’. Meer 

weten over de werken? Elke zondag wordt een gratis 

instaprondleiding gegeven om 14.00 uur. 

Het openlucht museum is gratis toegankelijk en kan dag en 

nacht worden bezocht. Je vindt het museum op het 

Pieterskerkhof Leiden van 2 juni t/m 27 augustus. 

Kijk voor meer informatie op: www.pieterskerk.com 

https://www.bibliotheekaandevliet.nl/actueel/expositie-kleurrijke-quilts.html
http://museumrijswijk.nl/rtb2017/index.html
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-ontdekking-van-mondriaan
http://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/100-jaar-na-de-stijl
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Kunstgroep Wassenaar - Wassenaarse salon IX 

Ledententoonstelling Kunstgroep Wassenaar 

Vrije Vogels zijn geland in hun veelkleurige nesten op het 

gazon voor Raadhuis De Paauw. Een aantal leden van 

Kunstgroep Wassenaar heeft het terrein tijdelijk verrijkt met 

een pop-up kunstwerk met vrije vogels van diverse 

fantastische pluimage. De mooie tentoonstelling met werk van 

22 kunstenaars in het Raadhuis De Paauw is nog te bezoeken 

tot en met 13 augustus op donderdag t/m zondag van 12.00 

tot 16.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: www.kunstgroepwassenaar.nl 
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