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Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Nieuwe leden gezocht 

• Strandwalfestival Try out 

• Wijzigingen Jaarkalender 

• Schoon atelier 

• Voorbereiding Jubileumten-

toonstelling 

 

 

Agenda 
 

28-11  Werkbespreking thema 

 ‘Boekomslag’ 

10-12 Opening Jubileumten-

toonstelling in de biblio-

theek  

11-12 & 18-12 Kunstmarkt en 

 andere activiteiten  

11 t/m 31-12 Jubileumtentoon- 

 stelling  

19-12 Kerstborrel docenten,  

 vrijwilligers en bestuur 

 

 

 De Jaarkalender 

 

 
 

Vrijwilliger, ja gezellig! 

 
Een vereniging als Amateurspalet 
kan altijd vrijwilligers gebruiken voor 
de verschillende activiteiten. Wilt u 

ook wel af en toe of meer structureel 
iets doen voor de club? Geeft u zich 

dan op voor de vrijwilligers pool! 
 

 
        ---Cadeaubon---- 

      
Een naaste, geliefde of collega ver-
rassen met een origineel cadeau?  
U kunt de bon bestellen bij Frans 

van Asten, Tel. 06 239 95246 

 

Het bestuur informeert 
 

Start van de lessen 

Na een korte zomerbreak starten 

we op maandag 30 augustus 

weer met de cursussen. 

 

Eindelijk weer normaal 

We hopen en verwachten dat in 

het komende seizoen de lessen 

weer gewoon zullen kunnen 

doorgaan volgens het “nieuwe 

normaal” dat wil zeggen ander-

halve meter afstand houden en 

ventileren. Daarbij gaan we uit 

van maximaal 15 cursisten per 

cursus, zodat er 1,5 meter af-

stand kan worden gehouden. 

Tijdens lessen kan u wifi gebrui-

ken en indien nodig, kunt u les-

sen online volgen. 

 

OPROEP: NIEUWE LEDEN GE-

ZOCHT  

Bij verschillende lessen hebben 

we nog lege plekken beschikbaar 

die we graag zouden willen op-

vullen met nieuwe leden. Ken jij 

mensen die het leuk zouden vin-

den om komend najaar te gaan 

tekenen, schilderen of keramie-

ken, overtuig ze dan om bij ons 

les te komen volgen en lid te 

worden van onze mooie vereni-

ging.  

 

“Strandwalfestival 2021 

‘Wij gaan ervoor’ !” 

 
6 t/m 12 september 2021 

De 12e editie van het Strand-

walfestival in Rijswijk ziet er door 

de coronapandemie dit jaar an-

ders uit. Deze editie bevat vier 

onderdelen: Try Out – Culinair - 

Live - Fris&Fruitig.  

 

Tijdens de Strandwal Try Out 

organiseren alle lokale organisa-

ties, verenigingen, clubs en 

stichtingen in de gehele festival-

week op hun eigen locatie activi-

teiten, workshops en bijeenkom-

sten waarvoor mensen zich 

vóóraf kunnen aanmelden.  

 

 
‘Kom kijken in de les’ - Uiter-

aard is Amateurspalet ook on-

derdeel van deze Try out. Men-

sen die het leuk vinden kunnen 

zich aanmelden om te komen 

kijken in de les en zo kennisma-

ken met wat wij als vereniging 

allemaal te bieden hebben.  

Voor meer informatie over het 

festival en aanmelden voor een 

van de try outs ga naar: strand-

walfestival.nl/try-out  

 

Wijzigingen Jaarkalender 

2021 

De jaarkalender die in het begin 

van het jaar is uitgereikt is op 

verschillende punten gewijzigd. 

De bijgewerkte jaarkalender 

staat op de website. 

Belangrijke wijziging is de perso-

nele bezetting:  

Mariska Mallee heeft voor de zo-

mer afscheid van ons genomen 

omdat ze graag meer tijd wil 

besteden aan haar eigen werk. 

Jacqueline Stubenitsky gaat haar 

opvolgen. Jacqueline zal ook de 

kinderles voor haar rekening 

gaan nemen op maandagmiddag. 

De schilderles door Lilian Kreutz-

berger op donderdagmiddag is 

vorige seizoen moeten stoppen 

vanwege het te kleine aantal 

deelnemers. Deze middag wordt 

nog even niet opgevuld.  

De schilderles door Andrzej 

Wawrzyniak op woensdagmiddag 

eens in de 14 dagen is samenge-

voegd met de boetseerles.  

Op vrijdagochtend zal Willem 

Kerklaan bij voldoende aanmel-

dingen starten met een nieuwe 

groep tekenen en schilderen.  

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
https://strandwalfestival.nl/try-out.php
https://strandwalfestival.nl/try-out.php


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 

 

Tentoonstelling op de wand 

Door de aanschaf van het grote 

scherm en verhuizing van de 

attributenkast is in het atelier 

een mogelijkheid voor expositie 

weggevallen. Dat betekent dat 

we op één wand het tentoonge-

stelde werk gaan exposeren. 

De docenten kunnen dit regelen 

met Wil Boode.  

 

 
Donderdagavondgroep Casper 

Verborg 

 
Heeft u al betaald? 

Eind augustus ontving u een 

rekening van de penningmeester 

voor contributie en lesgeld. U 

heeft alleen toegang tot de les 

als uw betaling ontvangen is. 

 
 

Een schoon atelier werkt be-

ter 

Tijdens de zomervakantie hebben 

de vrijwilligers van de maandag-

ochtendploeg het atelier weer 

spic en span gemaakt. Elke 

maandagmorgen zorgen zij dat 

het atelier weer schoon en netjes 

is voor de week. Draagt u uw 

steentje bij om het zo te hou-

den?! 

Cursisten worden geacht hun 

tafels en ezels na de les schoon 

achter te laten, afwas gedaan en 

opgeruimd, de vloer aangeveegd, 

ramen dicht en gordijnen open. 

 
 

Voorbereiding Jubileumten-

toonstelling 

De tentoonstellingscommissie is 

al diverse malen bij elkaar ge-

komen om voor dit jaar een 

mooie tentoonstelling en leuke 

activiteiten rondom het jubileum 

te organiseren. Natuurlijk hebben 

wij wel jullie hulp daarbij nodig. 

Noteer de volgende datum alvast 

in jullie agenda:  

1. Vrijdag 10 december om 

15.00 uur opening in de bibli-

otheek van Rijswijk.   

2. Dinsdag 7 december tussen 

11.00 en 13,00 uur kunt u uw 

werkstuk(ken) inleveren en 

3. maandag 3 januari tussen 

11.30 en 13.00 uur ophalen. 

4. Op de zaterdagen 11 en 18 

december organiseren wij  

diverse activiteiten in de bi-

bliotheek. U kunt dan denken 

aan workshops, lezingen, en 

een kunstmarkt. Op de 

kunstmarkt kunt u uw eigen 

werk verkopen.  

Nadere informatie hierover volgt. 

 

Het thema van deze tentoonstel-

ling is "Boekomslag".  

Ontwerp een 

boekomslag 

van een be-

staand- of zelf 

bedacht boek. 

U kunt het ge-

heel naar eigen 

idee invullen. 

Denk bijvoorbeeld aan een boek 

over reizen, detective, (lief-

des)roman of stripverhaal. Maar 

mocht het thema u niet aanspre-

ken, dan mag u ook een vrij 

werkstuk inleveren. Wij mogen in 

de gehele  bibliotheek exposeren, 

dus u mag dit jaar 2 werkstuk-

ken inleveren en tevens mogen 

er groepswerken ingeleverd wor-

den. Ik wil u er wel aan herinne-

ren dat alle werkstukken maxi-

maal 1 m2/1 m3 (keramiek) groot 

mogen zijn.  

Hopelijk heeft u net zoveel zin  

om aan de slag te gaan als wij! 

 

Werkbespreking 28 november 

Verenigingsmiddag 

 

Voorafgaand aan de Jubileum-

tentoonstelling zal de werkbe-

spreking plaatsvinden op zondag 

28 november; inloop vanaf 13.30 

uur, start 14.00 uur. De inge-

brachte werken worden dan be-

sproken door een deskundige en 

er zal weer een winnaar worden 

uitgekozen. Dit werkstuk wordt 

onthuld bij de opening op 10 de-

cember. 

 
 

Vragen of opmerkingen 

Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben dan kunt u altijd terecht 

bij uw docent, het bestuur of 

individuele bestuurslid door te 

mailen of te bellen. Adresgege-

vens staan op de Jaarkalender én 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 
 

Onderwatershof zoekt en-

thousiaste vrijwilliger/ster 

Op de locatie Van Vredenburch-

weg 26 is een groep van circa 8 

bewoners al enige tijd elke vrij-

dagochtend van 10.00 - 12.00u 

met elkaar aan het tekenen en 

schilderen (potlood, houtskool, 

krijt, aquarel, acryl en olieverf). 

Deze activiteit is vanuit de bewo-

ners zelf ontstaan. Naast een 

creatieve functie, heeft deze ac-

tiviteit ook een belangrijke socia-

le functie. Voor deze activiteit 

zoekt Onderwatershof, via o.a. 

Amateurspalet, een enthousiaste 

vrijwilliger/ster(s) die de bewo-

ners creatief kan inspireren en 

ondersteunen. Van u wordt niet 

verwacht dat u actief les gaat 

geven, maar ideeën om de crea-

tiviteit van de bewoners verder 

te stimuleren zijn welkom. 

Mocht vrijdagochtend niet schik-

ken dan is een andere dag en/of 

tijd evt. samen per toerbeurt, 

bespreekbaar. Heeft u interesse 

neem contact op met Lidewij van 

Rhoon (maandag, dinsdag en 

donderdag) tel. 06-48517340 of 

mail lvroon@cardia.nl  

 
31e Bossche Amateur schil-

derdag 12 sept. 2021 

Amateurs uit het 

hele land worden 

uitgenodigd. In-

formatie en 

aanmelden via 

wi.rijt@planet.nl kosten €12,00 

pp 

mailto:bestuur@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:wi.rijt@planet.nl?subject=BAS%202021%20-%20lid%20Amateurspalet

