
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF APRIL/MEI 2022 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Vacatures bestuursleden/pr-

commissie 

• De laatste nieuwsbrief 

• Algemene ledenvergadering 

• Informatie Jaarlijkse Leden-

tentoonstelling 3 tot 17 juni  

• Einde van het seizoen 

• Tijdens de zomermaanden 

Open atelier  

 

 
Agenda 
 

15-05 Werkbespreking 

15-05  Laatste dag uw werk  

           inschrijven  

3-17 juni Jaarlijkse Leden- 

          tentoonstelling 

04-06 Kunstmarkt 

  

 De Jaarkalender 

 

 
       ---Cadeaubon---- 

      
Een naaste, geliefde of collega 
verrassen met een origineel ca-
deau? U kunt de bon bestellen bij 

Frans van Asten, Tel. 06 239 
95246 

 

Het bestuur informeert 
 

Vacatures bestuursleden/pr-

commissie 

Plotselinge ziekte van een van de 

bestuursleden en vertrek van 

een ander maakt dat we op korte 

termijn weer leden nodig hebben 

om het bestuur te versterken. 

We denken aan het instellen van 

een pr-commissie die samen de 

social media, de website, posters 

en de perscontacten voor zijn 

rekening neemt. Ook komt de 

voorzittersfunctie en die van 

penningmeester over niet al te 

lange tijd beschikbaar. Een kans 

op verjonging van onze vereni-

ging. 

Lijkt het je leuk om wat voor de 

vereniging te doen en wil je er 

wel een paar uur per week in 

steken meld je dan aan bij: be-

stuur @amateurspalet. Je wordt 

met open armen ontvangen. 

 

De laatste nieuwsbrief! 
Dit zal vooralsnog de laatste 

nieuwsbrief zijn. Tekort aan be-

stuursleden dwingt ons tot het 

maken van keuzes tussen de 

activiteiten die we als bestuur 

nog wel en niet meer kunnen 

doen. Het houdt in dat we bij 

nieuws vaker een email zullen 

rondsturen. 

 
 

Algemene Ledenvergadering 

Op 19 maart vond de ALV plaats. 

Hierbij waren naast het bestuur 

18 leden aanwezig.  

 
Maria Peltenburg ontving bij haar 

afscheid als bestuurslid een inge-

lijste aquarel van Dory Groher, 

oudlid en beeldend kunstenaar. 

Het bestuur bedankte Maria voor 

al haar werk rondom de website, 

de nieuwsbrief en de ondersteu-

ning toen de lessen tijdens de 

lock downs online gingen.  

 

 

 

 
 

De nieuwe ereleden Riet van de 

Berg, Marianne van Asten en Bea 

van Buuren kregen bloemen en 

een oorkonde. 

 
 

Informatie Jaarlijkse Leden-

tentoonstelling 3 tot 17 juni  

Locatie Rijswijk: Generaal Eisen-

howerplein 101, Rijswijk. 

 

Feestelijke opening vrijdag  

3 juni om 15.00 uur 

De opening zal worden verricht 

door de directeur van de Biblio-

theek aan de Vliet, de heer Ge-

rard Hendriks en de bekende 

illustrator Aad Goudappel. 

 

In verband met het 70-jarig jubi-

leum krijgt alles een extra fees-

telijk tintje. Het thema van de 

uitgestelde tentoonstelling blijft 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/


Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4 

2282 HM RIJSWIJK  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Lindelaan 125,  

2282 ER, Rijswijk 

E bestuur@amateurspalet.nl 

Ledenadministratie:  

ledenadministratie@amateurspalet.nl 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op 

www.amateurspalet.nl 

 

‘Boekomslag’, maar de werken 

hoeven zich daartoe niet te be-

perken. Naast het thema is te-

vens vrij werk welkom! Anders 

dan de vorige jaren hebben we 

dit jaar niet de filmzaal, maar 

alle andere wanden in de Biblio-

theek tot onze beschikking. 

Omdat we veel ruimte tot onze 

beschikking krijgen, kunnen alle 

leden die dat leuk vinden, mee-

doen met 2 werken. Het hang-

geld bedraagt vanwege het jubi-

leumjaar € 5,00 per werk. 

 

Werkbespreking zondag 15 

mei 14.00 uur 
Inloop 13.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt je tentoon te stellen werk 

laten bespreken op zondag 15 

mei om 14.00 uur in het atelier.  

 

Hiervoor hebben we de kunsthis-

toricus Wil Maas uitgenodigd.  Er 

is dan tevens de laatste moge-

lijkheid om in te schrijven voor 

de tentoonstelling. 

 

Inschrijving tót 15 mei  

Tot 15 mei kan ieder lid werk 

inschrijven via de website 

www.amateurspalet.nl/70-jarig-

jubileum-2022 U vindt er het 

inschrijfformulier en de algemene 

voorwaarden 2022. De inschrij-

vingen van vorig jaar vervallen. 

 

Inleveren van het werk   

Dinsdag 31 mei 11.00-13.00 uur 

Locatie Bibliotheek Rijswijk 

Met name de aangeleverde schil- 

 

derijen/tekeningen moeten zijn 

voorzien van deugdelijk hang-

werk. Dat wil zeggen twee oog-

jes aan de binnen zijkant, met 

touw of ijzerdraad om op te han-

gen. Modeltekeningen op papier 

mogen zonder lijst worden aan-

geleverd. 

 

Kunstmarkt zaterdag 4 juni 

Op 4 juni van 10.00-15.30 uur 

wordt er tijdens de tentoonstel-

ling in de Bibliotheek een kunst-

markt georganiseerd waarvoor je 

je kan inschrijven om je werk te 

koop aan te bieden. Inschrijven 

kan bij Bea van Buuren, bagel-

ling@gmail.com 

 

Ophalen van het werk 

Vrijdag 17 juni 11.00-12.30 uur 

De tentoonstelling eindigt op 17 

juni. Ben je niet zelf in de gele-

genheid om je werk in de biblio-

theek te brengen en of op te ha-

len, vraag dan een medecursist 

om het mee te nemen. Als werk 

blijft staan zijn er kosten aan 

verbonden voor het vervoer te-

rug naar het atelier. 

 

Je werk op de poster 

Vindt u het leuk als je werk dit 

keer op de poster van de ten-

toonstelling komt? Stuur dan een 

goede foto vóór 25 april naar  

bestuur@amateurspalet.nl 

 
 

Tekenen, schilderen en/of 

keramiek met Oekraïnse kin-

deren 

De Snijderschool, een van de 

scholen tegenover het atelier, 

gaat lessen organiseren voor 

kinderen uit Oekraïne. Leeftijd 4 

tot 8 jaar. Zij zouden ook graag 

een keer iets doen op het gebied 

van tekenen, schilderen en/ of 

keramiek. Wie, docent of cursist, 

zou hieraan mee willen werken? 

Reacties graag naar Annemiek 

Verbrugh, annemiekcarlier@-

hotmail.com M. 06-53579675

 
 

 

Einde van het seizoen 

De lessen eindigen in de tweede 

week van juni! Blijf je de les in 

september weer volgen dan hoef 

je niets te doen.  

Wil je stoppen óf een andere les 

gaan volgen, geef dat dan snel 

door via ledenadministratie@-

amateurspalet.nl 

 
 

Tijdens de zomermaanden 

Open atelier op woensdag-

middag  

Nog een kleine twee maanden en 

dan zitten de lessen er weer op!! 

Maar in de zomermaanden be-

staat de mogelijkheid vanaf 15 

juni – op woensdagmiddag van 

13.00 tot 15.30 uur - om gebruik 

te maken van het Open atelier. 

Heel gezellig een paar uur extra 

schilderen of keramieken onder 

het genot van een kopje koffie of 

thee en de mogelijkheid elkaars 

werk te bewonderen en elkaar te 

inspireren. 

De kosten zijn € 2,50 per mid-

dag, te betalen met een atelier-

strippenkaart van 5 of 10 keer. 

Deze schaf je aan door € 12,50 

of € 25,00 over te maken op  

Rabobank IBAN nummer:  

NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. 

Amateurspalet o.v.v. “kaart 

Open atelier”. Meldt jezelf wel 

aan bij: Wil Boode  

w.boode@casema.nl 

 
 

Rijswijk got talent award 

In 2020 is Trias, Centrum voor 

de Kunsten in samenwerking met 

lokale culture organisaties ge-

start met de Rijswijk Talent 

Award Beeldend. Dé talenten-

jacht voor amateur beeldende 

kunstenaars uit Rijswijk en om-

geving. Hen wordt gevraagd om 

werk in te leveren in het thema 

‘Transitie’. Je zou kunnen denken 

aan: beweging, overgang e.d. De 

aanmeldperiode Beeldend, foto-

grafie en film 2022 is van 1 juni 

– 1 september. Binnenkort is 

meer informatie te vinden 

op rijswijktalentaward.nl  
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