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Actueel 
Van het bestuur 

 

• Algemene ledenvergadering  

2019 

• Herinnering aan o.a. inschrij-

ven werk ledententoonstelling 
 

Agenda 
 

06-04 Algemene Ledenvergade-

ring in het atelier 

05-05 Werkbespreking in het 

atelier 

17-05 Opening Ledententoonstel-

ling Museum Rijswijk 

18-05 t/m 26-05 Ledententoon-

stelling Museum Rijswijk 

 

Meer in de Jaarkalender 

 
         ---Cadeaubon---- 

      
Is dit een idee voor een verjaar-

dag, jubileum of pensioen, 
moeder- of vaderdag? Een ca-
deaubon voor twee proeflessen 
€15, of een seizoen schilderen, 
boetseren of keramisch werken 
€150 / €300. Te bestellen bij 
Riet v.d. Berg, T 070 393 2665. 

 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Algemene Leden Vergadering 

zaterdagmiddag 6 april 

Graag nodigen wij u uit voor de 

jaarlijkse ledenvergadering op 

zaterdag 6 april in het atelier. Elk 

lid krijgt per mail een uitnodiging 

en kan tot 30 maart de verga-

derstukken digitaal aanvragen bij 

het secretariaat. Hoe? Stuur een 

mail met dat verzoek aan:      

bestuur@amateurspalet.nl  

Inloop met koffie/thee vanaf 

13.30 uur, start  vergadering om 

14.00 uur. 

 

Thema’s voor de thematentoon-

stelling december  

Op de ALV 6 april kiezen de aan-

wezigen het thema voor de na-

jaars-tentoonstelling 2019 in de 

Bibliotheek. Heeft u nog onder-

werpen schrijf ze dan op de lijst 

die geplakt is op de tafel in de 

hal van het atelier, of mail naar 

bestuur@amateurspalet.nl  

Beide vóór 1 april. 

 

Uw werk besproken door  

Kunstenaar op zondag 5 mei 

De verenigingsmiddag waarop u 

uw werk voor de jaarlijkse leden-

tentoonstelling kunt laten be-

spreken door een kunstenaar is 

verzet van zondag 12 mei naar 

zondag 5 mei. U bent welkom 

vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur 

start de bespreking.  

 

 
 

Deze besprekingen zijn niet al-

leen leerzaam, ze bieden ook de 

mogelijkheid om onder het genot 

van een drankje mede cursisten 

te spreken over elkaars werk,  

technieken ed. Op deze middag 

worden ook prijzen uitgereikt 

voor het beste schilderij/stuk 

keramiek. 

 

 
Reminders vorige nieuwsbrief  

 

Uw werk op de poster  

Met uw werk kans 

maken door de 

commissie geko-

zen te worden als 

afbeelding op de 

poster voor de tentoonstelling? 

Dat kan tot 14 april door een foto 

(minimaal 1 MB) te mailen naar 

svn-brt@outlook.com 

 

Inschrijven ledententoonstelling 

tot uiterlijk 5 mei 

De tentoonstellingscommissie 

ziet weer graag dat veel leden 

deelnemen aan de expositie in 

het museum. Uw werk hoeft op  

5 mei nog niet klaar te zijn, 

daarvoor heeft u de tijd tot de 

inleverdatum 14 mei. Wacht niet 

met inschrijven, maar doe het 

nu: 

- bij voorkeur digitaal met het 

inschrijfformulier op de website 

- voor diegenen zonder computer 

of tablet met het inschrijfformu-

lier dat in de hal ligt. 

- Hang- en stageld € 10,00 per 

individueel (thema)werk-stuk 

en € 5,00 per persoon voor een 

groepswerk van keramiek. 

 

Ansichtkaart van uw tentoonstel-

lingswerk 

Mail tót uiterlijk zondag 14 april 

een goede digitale foto van uw 

werk naar:  

bestuur@amateurspalet.nl  

Vermeldt u daarbij: titel werk, 

naam van de maker en het jaar 

dat het gemaakt is. Een setje 

van 4 kaarten kost € 2,50. 
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Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4 

2282 HM RIJSWIJK  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Arentsburghlaan 100  

2275 TV VOORBURG  

T 070 3950925  

E info@amateurspalet.nl 

Ledenadministratie:  

ledenadministratie@amateurspalet.nl 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op 

onze website: 

www.amateurspalet.nl 

 

Laatste oproep inschrijven 

kraam op kunstmarkt 25 mei 

Tot 13 mei kunt u inschrijven 

voor een kraam op de kunst-

markt op het plein voor Museum 

Rijswijk kan. Leden zowel als 

niet-leden kunnen een stand hu-

ren voor ong. 40 euro.  

Stuur hiervoor een mail aan de 

voorzitter:  

annemiekcarlier@hotmail.com.  

 

 

 
 
Wand-expositie woensdag-

ochtendgroep, docent Erni 

Kwast, febr. 2019 

Erni gaf aan de groep de op-

dracht elk op hetzelfde formaat 

doekje, op een blauwe achter-

grond een bloem te maken. Dat 

leverde erg mooie werken op. 

Voor grote foto en meer foto’s 

van andere werken ga naar onze 

website /Lesprofielen 
 

 
Project Rembrandt, razend 

populair, 1 mln kijkers 

 
In dit Rembrandtjaar loopt op 

televisie een serie over  

schilderen als Rembrandt. On-

derdeel van het programma is 

een uitleg van de schildertech-

niek van Rembrandt in enkele 

lessen. Daarna kon iedereen het 

zelf proberen met als model de 

journaal presentatrice Annechien 

Steenhuizen. Op internet zat ze 

ruim een kwartier model (niet 

stil) en toen konden alle liefheb-

bers het zelf proberen. Niet min-

der 1600 portretten werden in-

gezonden. Nu is het aan het pu-

bliek en een jury om daaruit tien 

winnaars te kiezen. Zij zullen 

aanwezig zijn bij de laatste uit-

zending waar de meest getalen-

teerde kunstschilder van Neder-

land wordt gekozen. 

 

 
Kunstkrabbels 

 

Museum Rijswijk 

6 april – 26 mei 

Dit jaar is het 

vijftig jaar 

geleden dat 

Armand van 

der Helm 

overleed op 

zijn atelier in 

De Voorde. Slechts bij een enke-

ling is zijn naam nog bekend. Met 

deze tentoonstelling wil Museum 

Rijswijk stil staan bij een beeld-

houwer die niets beloofde maar 

die desondanks in de korte tijd 

die hem gegeven was, een klein 

en consistent oeuvre naliet dat 

het waard is gezien te worden. 

Een veelbelovend kunstenaar 

werd hij genoemd. "Ik beloof 

helemaal niets", zei Armand van 

der Helm en ging onbekommerd 

door met het maken van beelden 

die hem bekoorden en waarin hij 

zijn artistieke aspiraties kwijt 

kon. In een tijd waarin abstracte 

voorstellingen en de verfexplo-

sies van Karel Appel hoogtij vier-

den, bleef hij vasthouden aan de 

naturalistische stijl waarin hij 

was opgeleid. Hij hield van de 

traditie waarin zijn werk wortelde 

en zag geen reden hiervan af te 

wijken.  

 

Kunstgroep Wassenaar 

28 maart – 28 april  

Elfde Wassenaarse Salon in Cul-

tureel Centrum De Warenar en  

 

in Galerie in de Molen.  

De Kunstgroep Wassenaar is een 

vereniging professionele beel-

dend- en podium-kunstenaars. 

Eén keer 

per jaar 

organiseert 

de Kunst-

groep een 

grote Le-

denten-

toonstel-

ling: de 

Wassenaar-

se Salon. 

Dit jaar 

tonen 21 

deelnemers 

hun indrukwekkende werk: schil-

derijen, aquarellen, tekeningen, 

grafiek, gemengde technieken, 

sculpturen en beelden, digitale 

beeldmanipulatie, keramiek, col-

lages en fotografie. 

 

Museum Voorlinden 

22 maart – 1 september 

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt 

één van de belangrijkste en 

meest spraakmakende heden-

daagse kunstenaars Yayoi 

Kusama 90 jaar! Voorlinden 

toont in de tuinzaal enkele iconi-

sche werken uit eigen collectie 

waaronder haar spiegelende Infi-

nity Room tot haar wereldbe-

roemde gestippelde pompoen en 

monumentale Infinity Nets. De 

presentatie wordt aangevuld met 

enkele bruiklenen van privéver-

zamelingen en musea. 

Kusama wist al als klein meisje 

dat ze kunstenaar wilde worden. 

De Japanse kunstenaar wordt 

ook wel the princess of polka 

dots genoemd. Haar schilderijen, 

sculpturen, installaties en per-

formances hebben één ding ge-

meen: stippen! Sinds haar jeugd 

heeft Kusama last van psycho-

ses. Om haar angsten te over-

winnen vult ze de ruimte met 

stippen. In haar hele oeuvre pro-

beert ze iets ongrijpbaars als 

grenzeloosheid te vangen.  
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