
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS/SEPTEMBER 2019 

  

 

Actueel 
 

• Atelier - alles gerepareerd en 

schoon  

• Proeflessen wordt ‘Kijken in de 

les’ 

• Bestuurslid ledenadministra-

tie; wie o wie helpt 

• Aanmelden ‘Sterren op het 

doek’ 

 

 

Agenda 
 

14-09 Strandwalmarkt 

29-09 ‘Sterren op het doek’.  

Rijswijks burgmeester  

Michel Bezuijen. 

20-11 Presentatie werk ‘Sterren 

op het doek’ 

 

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
 

Heeft zij of hij alles al dubbel en 
weet je niet wat je moet geven? 
Geef een cadeaubon voor een sei-

zoen schilderen, boetseren of ke-
ramisch werken €150 / €300.  
Te bestellen bij Riet v.d. Berg, tel. 
070 393 2665. 
 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Start nieuwe seizoen 

2 September beginnen de lessen 

weer! Heeft u uw contributie en 

lesgeld overgemaakt? Dan zien 

wij u graag weer in ons opge-

ruimde atelier aan de Daniël Cat-

terwijckstraat 4.  

 

Atelier weer spic en span 

De maandagochtendploeg heeft 

in de vakantiemaanden weer 

hard gewerkt aan de opknap-

beurt van het atelier. Het ziet er 

weer glimmend en aantrekkelijk 

uit. De nieuwe vrijwilliger be-

heerder, Frans Berckenkamp 

repareerde de krukken. Deze 

kunnen nu allemaal weer om-

hoog en omlaag.  

Oproep aan alle cursisten om het 

atelier netjes te 

houden en na 

elke les weer 

achter te laten 

volgens de  

plattegrond op 

de deur van het 

lokaal. 

 

 

Open atelier 

Nu de lessen zijn gestart wordt 

het open atelier voortgezet op de 

zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 

tot 15.30 uur. U kunt hiervan 

gebruik maken zonder inschrij-

ving vooraf.  

 

Proeflessen wordt ‘Kijken in de 

les’ 

Het bestuur heeft besloten om 

met ingang van september te 

stoppen met proeflessen. Nieuwe 

leden kunnen zich direct inschrij-

ven voor een cursus van een half 

jaar. Iemand die eerst kennis wil 

maken, mag een keer komen 

kijken in de les van haar of zijn 

voorkeur, als er plaats is in de 

groep.  

Bestuur zoekt bestuurslid voor 

ledenadministratie  

Het bestuur is op zoek naar een 

(bestuurs)lid dat de komende tijd 

de ledenadministratie op zich wil 

nemen. Iedereen kan zich aan-

melden bij het bestuur 

(bestuur@amateurspalet.nl) of 

de voorzitter, Annemiek Ver-

brugh. Het bestuur zal in de ko-

mende weken ook leden indivi-

dueel benaderen. 

 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie wordt tij-

delijk waargenomen door de se-

cretaris, Peter Smets ledenadmi-

nistratie@amateurspalet.nl 

 
 

 
 

‘Sterren op het doek’  

Bekende Rijswijker 

Op zondag 29 september organi-

seert Amateurspalet ‘Sterren op 

het doek’. Schilders en tekenaars 

kunnen op die middag een por-

tret maken van een Bekende 

Rijswijk. Deze keer de Rijswijkse 

burgemeester Michel Bezuijen.  

Wij beginnen om 13:00 uur en 

schilderen of tekenen tot 15:00 

uur. Pauze met een hapje en 

drankje, daarna sluiten wij om 

16:00 uur. Thuis, op de les of het 

open atelier kan je het werk af-

maken aan de hand van foto’s. 

Er zijn 10 plaatsen beschikbaar 

voor schilders en tekenaars. De 

kosten zijn €5 per persoon die bij 

aanvang van de bijeenkomst 

betaald kunnen worden. Geef je 

vóór 8 september op via mail 

bestuur@amateurspalet.nl. Je 

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.5.pdf
mailto:bestuur@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:bestuur@amateurspalet.nl


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 

 

krijgt bericht of je mee kunt 

doen. Op zondag 20 november 

om 16:00 uur is de feestelijke 

presentatie van alle portretten.  

 
 

 
Wie o wie wil onze creatieve 

vrijwilliger zijn die handig is met 

de computer, een wizkid light!  

Het betreft af en toe helpen met 

op de computer maken van o.a.: 

• reclame-uitingen, denk bij-

voorbeeld aan het maken van 

posters voor de jaarlijkse ten-

toonstelling in de bibliotheek 

van Rijswijk; 

• maken/printen van lijsten en 

etiketten uit Excel/Word voor 

tentoonstellingen; 

• maken van een tekening of 

cartoon voor de nieuws-

brief/website. 

Deze werkzaamheden kunnen 

thuis worden uitgevoerd. Mocht 

jij een steentje willen bijdragen 

aan het succes van al de activi-

teiten die Amateurspalet voor en 

door de leden organiseert, mail 

naar bestuur@amateurspalet.nl 

 
 

 
Zaterdag 14 september 

Strandwalmarkt 2019 

Zoals de afgelopen 11 jaar staat 

Amateurspalet weer op de cul-

tuurmarkt van Rijswijk op de van 

Vredenburchweg. Anders dan 

voorheen hebben alle stands, dus 

ook die van ons, een andere plek 

gekregen. Je vindt ons nu rechts 

aan de van Vredenburchweg net 

voor de hoek van de Burgemees-

ter Elsenlaan. In de stand geven 

enkele leden demonstraties te-

kenen en schilderen. Ook kunnen 

voorbijgangers hun portret laten 

tekenen.  

 
 

Thema wintertentoonstelling 

‘Vakantie’ 

Het is gelukkig nog lang geen 

winter maar misschien wil je al 

gaan beginnen aan je schilderij 

of keramiek voor de tentoonstel-

ling in de bibliotheek in decem-

ber.  

 
 

Overleden 

Annette Zwetsloot is op 27 mei 

jl. op 51-jarige leeftijd overleden. 

Annette was tot eind 2018 actief 

lid van Amateurspalet en nam les 

bij Noëlle Lamers vrije keramiek. 

Ze maakte onder meer een  

ladekastje in keramiek.  

 
 

Schilderwedstrijd: maak een 

historiestuk 

In Museum Paul Tetar van Elven 

in Delft is de tentoonstelling te 

zien ‘Het Verleden Verheerlijkt’ 

De Gouden Eeuw door 19de-

eeuwse kunstenaars verbeeld’. 

Hoe brachten zij die historische 

gebeurtenissen in beeld?  

Paul Tetar daagt u uit om de 

nieuwe ‘historieschilder’ te wor-

den. Leg de geschiedenis vast in 

kunst: een wereldschokkende 

gebeurtenis of een lokaal belang-

rijke gebeurtenis. Stuur vóór 29 

september een digitale foto van 

je werk naar tetar@hetnet.nl 

Meer informatie op het prikbord 

in het atelier en op de website 

van het museum: www.tetar.nl 

 
 
De Plastic Tas* Ook daar kun 

je kunst mee maken  

Tegelijkertijd met de expositie 

"Meesterlijke vrouwen" heeft een 

van onze docenten, Bob Lens, op 

de zolder van Stedelijk Museum 

Schiedam een tentoonstelling. 

 
Opeens zag je hem overal in het 

straatbeeld: de plastic tas. Vanaf 

eind jaren zestig omarmde onze 

docent/kunstenaar Bob Lens het 

nieuwe materiaal als alternatief 

voor doek, als drager van kunst. 

Met zijn fascinatie voor het ma-

teriaal sluit Lens aan bij pop art, 

de stroming die onderdelen uit 

de consumptiemaatschappij tot 

kunst verhief. In 1981 procla-

meerde Rob Lens bij het Ge-

meentemuseum Den Haag zijn 

manifest. Hij drukte zijn beginse-

len over een plastic tas van het 

Gemeentemuseum en bedekte 

daarmee het logo/beeld op de 

tas. Hij beschilderde tassen, 

poetste logo’s weg en maakte er 

poëzie mee. Ook gaf hij plastic 

tassen weg aan andere kunste-

naars met de vraag er iets mee 

te doen. Delen van zijn tassen-

series exposeerde Lens bij onder 

andere het Gemeentemuseum 

Den Haag, Franklin Furnace in 

New York en de Verbeke Founda-

tion in België. In het Stedelijk 

Museum Schiedam is de tentoon-

stelling te zien t/m 8 september. 

Op de laatste dag van de ten-

toonstelling geeft Bob Lens een 

rondleiding bij De plastic tas. 

Deze rondleiding is de afsluiting 

van de tentoonstelling en dé ide-

ale kans om al je vragen te kun-

nen stellen aan Bob. De rondlei-

ding is gratis, exclusief entree-

kosten museum. Aanmelden via 

rsvp@stedelijkmuseumschiedam.

nl 
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