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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Jaarlijkse ledententoonstelling 

De ledententoonstelling in Museum Rijswijk is dit jaar van 18 

mei tot en met 27 mei. Zie verder in deze nieuwsbrief voor 

informatie en inschrijfformulier.  

Kunstmarkt 

Op de laatste zaterdag van de ledententoonstelling kunt u 

weer uw werk verkopen of laten zien op de kunstmarkt die 

wordt gehouden op het plein voor het Museum. De 

kastanjeboom is drastisch gekortwiekt maar de sfeer zal er 

niet minder om zijn! Meer details daarover in de volgende 

nieuwbrief. 

Geniet extra van de lente! 

Vergeet u niet zich in te schrijven voor de 

buitenschildercursus en/of de jaarlijkse buitenschilderdag! Zie 

de website. 

Werkbespreking Thema ‘Stad’ 4 maart 

Degenen die er niet waren hebben wat gemist! Zoals 

gewoonlijk viel er heel wat te leren van de grondige 

bespreking van de meegebrachte schilderijen door onze oud 

docent Ben Stolk. Zie verder in deze nieuwsbrief.  

Kunst in het atelier, 21 maart verkiezingsdag 

Op 21 maart was ons atelier stemlokaal. Het bestuur greep 

het verzoek van de gemeente, om het atelier wat aan te 

kleden met werk van leden, met beide handen aan.  

In het atelier stonden op de verkiezingsdag niet alleen 

schilderijen op ezels; aan beide wanden hing prachtig werk 

van de woensdagmiddaggroep van Andreej Warzyniack en de 

zaterdaggroep van Mariska Mallee. Tevens werd voor 

geïnteresseerde stemmers informatiemateriaal neergelegd. 

Overigens zijn de maskers van de cursisten van Mariska 

Mallee ook te zien via de homepagina van de website. 

Algemene Jaarlijkse Vergadering van Leden op  

zaterdag 7 april! 

Op 7 april kunt u weer meepraten en meebeslissen in uw 

eigen vereniging in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 

Laat deze kans niet voorbijgaan. Aanvang 14.00 uur, inloop 

13.30 uur. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor thema’s 

 

Nieuwsbrief April 2018 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:info@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/


2 

 

 

of andere zaken die u kwijt wilt? Bel of mail Peter Smets, 

secretaris. 

Alle leden krijgen via de mail de vergaderstukken met bijlagen 

van te voren toegestuurd. 

 
 

CURSUS 

 
Peter Smets 

 

 

------- 

 

 

 

DAG 

 
Bea van Buuren 

Twee verschillende buitenactiviteiten in april: 

HERINNERING - Cursus 

Cursus ‘En plein air tekenen en schilderen’  

4 april – 9 mei door Daniëlla Kreiken 

Nog 3 aanmeldingen en de cursus, docente Daniëlla Kreiken, 

kan definitief doorgaan. Dus schrijf u snel in als u graag mee 

wilt doen!  

Alle informatie over deze cursus vindt u op  

- de website/Homepage; hier ook bij voorkeur inschrijven 

- inschrijfformulieren in het atelier. 

 

HERINNERING - Buitenschilderdag 

Buitenschilderdag zaterdag 21 april 2018  

Natuurtuin Wilhelminapark 

Onze jaarlijkse buitenschilderdag! DOEN!  

Al voor € 7,50 kunt u deelnemen aan deze dag, incl. 

consumpties. Kinderen of kleinkinderen samen met volwassen 

deelnemer zijn gratis. Ook niet-leden kunnen deelnemen.  

 

Dit jaar gaat de buitenschilderdag gegarandeerd door! 

Ook alle informatie deze buitenactiviteiten vindt u op  

- de website/Homepage; hier bij voorkeur inschrijven 

- inschrijfformulieren in het atelier. 

 
 

 

 

Expositie Peter van Leusden & Ilona Senghore 

Schilderijen & keramische beelden 

 

Een dubbelexpositie van twee van onze docenten.  

Nog t/m 29 maart 2018 te zien in Arti-Shock; helaas door 

omstandigheden kregen we dit bericht niet eerder door. 

Peter maakt schilderijen van bouwwerken en stedelijke 

structuren die grotendeels aan de fantasie zijn ontsproten. 

Ilona toont beelden van keramiek. Mensen, dieren en planten 

zijn in onverwachte combinaties aanwezig. Zij gebruikt 

vervreemding om uitdrukking te geven aan haar visie op het 

leven. 

Arti-Shock, Schoolstraat 26, centrum oud Rijswijk 

Openingstijden: 

woensdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur;  

zaterdag 11.00 - 16.00 uur; zondag 14.00 - 17.00 uur 

Meer informatie: Arti-shock-rijswijk.nl/expositie 

https://www.amateurspalet.nl/
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Inschrijven Jaarlijkse Ledententoonstelling 2018 in 

Museum Rijswijk 18 mei t/m 27 mei 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Voor onze Ledententoonstelling in het Museum Rijswijk 

kunnen wij evenals vorig jaar gebruik maken van drie zalen 

op de eerste etage en twee kamers op de begane grond. Dat 

biedt de mogelijkheid weer een mooie tentoonstelling in te 

richten. 

Ter nagedachtenis aan Marja Schutte, docente tekenen en 

schilderen, zal ook een groepswerk van haar cursisten worden 

geëxposeerd. 

 

Inschrijven uiterlijk 5 mei  

Er zijn twee mogelijkheden, om u aan te melden: 

- digitaal, via het inschrijfformulier 

- met het inschrijfformulier, dat in de hal van het atelier 

ligt, voor diegenen zonder computer. Inleveren in het 

witte kastje in de hal of per post. 

Digitaal inschrijven heeft onze voorkeur. Het bespaart ons 

veel werk! 

Lees de voorwaarden. 

 

Hang- en stageld 

- Voor volwassen leden € 10,00 per individueel 

(thema)werkstuk. 

- Voor niet ingelijste modeltekeningen en groepswerk (een 

relatief klein werk dat bij elkaar hoort) € 5,00 per persoon. 

- Jeugdleden worden gratis en automatisch ingeschreven én 

de tentoonstellingscommissie zorgt voor het vervoer van 

de werken (een doek van 30 x 40 cm.) naar en van het 

museum. 

 

Uw werk op de poster/flyer 

Op de poster/flyer van de ledententoonstelling 2018 zullen 

1 à 2 werkstuk(ken) worden afgebeeld. Deelnemers die met 

hun werk een kans hierop willen maken worden verzocht, 

uiterlijk zondag 1 april een foto (minimaal 1 MB) van hun 

ingeschreven werk(en) te mailen naar Stef Valentijn, email: 

svn-brt@outlook.com. Tentoonstellingscommissie en PR 

commissie bepalen gezamenlijk welke werkstuk(ken) op de 

poster/flyer te zien zullen zijn. 

 

 

 
 

 

Wandexposities in het atelier  

Geschreven door: Maria Peltenburg 

 

Dat het werk van de ‘amateurs’ in onze cursussen vaak een 

heel behoorlijke kwaliteit heeft, wist u wel. Wij laten het 

daarom ook graag zien.  

Nu zijn er de maskers van de cursisten van Mariska Mallee; 

ook te zien via de homepagina van de website. 

 

 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/ledententoonstelling-2018-in-museum-rijswijk/
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Werkbespreking ‘De stad’ zondag 4 maart  

Geschreven door: Peter Smets 

 

Ben Stolk besprak de zes schilderijen die waren 

binnengebracht. Driedimensionaal werk ontbrak deze keer. 

Direct viel op dat de stad vele gezichten heeft in de 

verbeelding van de schilders. We zagen duiven op de dam, 

een stadsvrouw, panorama Kijkduin, een winterse Hoekweg 

Voorburg (Trekvliet), historisch Den Haag en hoogbouw in de 

stad. Silvia Bonsink verzorgde de middag uitstekend. 

 

Deze keer was er één prijs en die ging naar Ton Taal. Zijn 

schilderij getiteld 'Another day at the office' prees Ben Stolk 

aan als poëtisch door kleurgebruik en lichtval. 

 

Zie tips en foto’s op de website Werkbespreking 'Stad'. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler  

Tiende Wassenaarse Salon 

Ledententoonstelling van de Kunstgroep Wassenaar 

Te zien in Raadhuis De Paauw en in Galerie in de Molen van 

23 maart tot 29 april 2018.  

Tijdens de Salon wordt een grote diversiteit aan verschillende 

kunstdisciplines getoond: schilderijen, tekeningen, grafiek, 

sieraden, beelden, keramiek en foto's. Bij deze Salon neemt 

het project 'Aurore' een speciale plaats in. Diverse werken 

gebaseerd op het gedicht 'Aurore' (Dageraad) van Hélène 

Courier zijn in een aparte ruimte in De Paauw bijeengebracht. 

Zie www.kunstgroepwassenaar.nl voor de openingstijden. 

Museum Rijswijk  

Stillevens van Herman Berserik 

Te zien t/m 13 mei 2018. 

Het stilleven loopt als een rode draad door het oeuvre van 

Berserik. Vanaf begin jaren zestig schildert hij schijnbaar 

willekeurig gekozen voorwerpen, bijeen gezet op een plint, 

een vensterbank of een tafeltje. De relatie tussen die 

voorwerpen is lang niet altijd duidelijk en het merkwaardige 

perspectief versterkt het vervreemdende effect van de 

voorstelling. Ook in zijn interieurs duiken de stillevens 

veelvuldig op. De tafels en kastjes worden bevolkt door 

uiteenlopende voorwerpen die daar ogenschijnlijk spontaan op 

terecht zijn gekomen hoewel hun samenstelling vermoedelijk 

zorgvuldig door de kunstenaar is gecomponeerd.  

Meer informatie: www.museumrijswijk.nl 
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Museum Noordwijk  

Escher in glas 

Te zien t/m 13 mei 2018. 

Momenteel is in Museum Noordwijk het werk van de 

Noordwijkse kunstenaar Joost Wijnberg te bewonderen. Hij 

toont een groot aantal van zijn unieke glas in lood 

kunstwerken, in de stijl van Tiffany, die allemaal gebaseerd 

zijn op het werk van de beroemde Nederlandse kunstenaar 

M.C. Escher (1898-1972). De als graficus opgeleide Joost 

Wijnberg heeft tientallen werken van Escher in glas in lood 

gevangen. Ze worden voor het eerst in een omvangrijke 

tentoonstelling aan het publiek getoond.  

Meer informatie www.museumnoordwijk.nl 
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