
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 
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Actueel 
Van het bestuur 

 

• Veranderingen in het cursus-

aanbod m.i.v. januari 2019 

• Tentoonstelling CARNAVAL 

• Nieuwe aspirant bestuursleden 

• Docent Ilona Senghore wint 

Arti-Shock Prijs 2018 

 

 

Agenda 

 
29-11 Inleveren werk voor ten-

toonstelling in bibliotheek 

tussen 11:00-13:00 uur 

01-12 Feestelijke opening om 

14:00 uur 

Dec.  Tentoonstelling ‘Carnaval’,  

te zien tot 31 december 

02-01 Ophalen werk in biblio-

theek tussen 11.00-12.30 

uur  

 

 
 

Aanpassingen in het cursus-

aanbod in het nieuwe jaar 

Met ingang van 1 januari 2019 

veranderen de volgende cursus-

sen: 

• Dinsdagmiddag schildercursus 

wordt vervangen door kera-

miekcursus. De cursisten van 

de dinsdagmiddaggroep kun-

nen ter compensatie in deze 

laatste weken twee gratis 

proeflessen nemen in andere 

cursussen om zo uit te zoeken 

waar ze een plek zouden wil-

len krijgen. Wij verzoeken hen 

hiervoor contact op te nemen 

met Willie van Driel,  

mailto: ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl 

• De cursus keramiek op vrijdag 

en zaterdag, eens in de 14 

dagen vervalt. Cursisten van 

deze cursus hebben voorrang 

bij het overstappen naar de 

dinsdagmiddag. Wij verzoeken 

de cursisten dit zo snel moge-

lijk kenbaar te maken aan  

Willie van Driel,  

mailto: ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl 

• Dinsdagavondcursus wordt 

teken- en schildertechnieken.. 

Zie elders. 

• De cursus portrettekenen en 

de cursus modeltekenen, nu 

3x per maand, worden per 1 

januari elke vrijdag gegeven. 

 

Open atelier 

Vanaf 12 januari is er in principe 

elke week op zaterdagmiddag 

vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur 

voor leden de mogelijkheid om 

vrij te schilderen, boetseren of 

keramiek te maken zonder do-

cent. U hoeft zich hiervoor niet 

aan te melden. De kosten blijven 

2,50 euro, per keer te voldoen. 

 
 

Nieuwe asp. bestuursleden 

Het bestuur is verheugd twee  

nieuwe aspirant bestuursleden 

te hebben gevonden in Betty ten 

Tije en Rudi Agerbeek.  

Betty zal tevens, als bestuurslid, 

Stef Valentijn opvolgen als voor-

zitter van de tentoonstellings-

commissie als hij in de loop van 

2019 zijn functie gaat neerleg-

gen. De komende tentoonstellin-

gen zal zij door hem worden in-

gewerkt.  

In een volgende nieuwsbrief 

gaan wij hen aan u voorstellen. 

 
 

Opening Thematentoonstel-

ling 1 december 14.00 uur 

Zaterdagmiddag 1 dec. bent u en 

uw familie welkom in de Biblio-

theek aan de Vliet in Rijswijk, 

Generaal Eisenhowerplein 101. 

Dan openen we feestelijk onze 

tentoonstelling ‘Carnaval’ die zal 

worden verricht door het prinse-

lijk paar van de Leidschendamse 

Carnavalsvereniging ‘De Dam-

zwabbers’. Bent u ook zo 

nieuwsgierig hoe iedereen het 

thema heeft vormgegeven? Wij 

hopen u daar te ontmoeten en 

samen een glas te drinken. Alaaf! 

Mocht u niet aanwezig kunnen 

zijn dan kunt nog de hele maand 

december terecht in de biblio-

theek tijdens openingsuren.  

 
 

Werkbespreking thema ‘Car-

naval’ 18 november 

22 Leden woonden de bespreking 

bij van 17 werken, waaronder 

één keramiekwerkstuk. De schil-

derijen illustreren het volksfeest 

of tonen taferelen tijdens of na 

Lees verder volgende pagina.  
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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 

 

de carnaval. De illustraties tonen  

kleurige carnavalsvoorwerpen en 

kledingstukken. Ben Stolk gaf bij 

elk schilderij of keramiekwerk-

stuk een korte beschrijving en 

vestigde de aandacht op onder-

delen of aspecten die de aan-

dacht trokken. Op het einde 

kreeg de maker of maakster ver-

betervoorstellen aangereikt. De 

prijzen gingen deze keer naar 

Gerda Verduin (1e prijs), Peter 

Smets (2e prijs) en Hans van der 

Kaaij (3e prijs). De keramiekprijs 

was voor Marianne van der Lin-

den. Voor foto’s zie de website.  

De hele maand december zijn de 

werken te bewonderen in de 

Rijswijkse bibliotheek.  

De middag werd georganiseerd 

door de leden: Riet van de Berg, 

Willie van Driel, Monica van der 

Heijden, Peter Smets en Corrie 

Vermeulen. 

 
 

Diverse teken- en schilder-

technieken 

In januari begint op de dinsdag-

avond een cursusgroep teken- en 

schildertechnieken. 

Deze cursus is bedoeld voor de-

genen die altijd al hebben willen 

tekenen en schilderen of zich 

daar verder in willen bekwamen. 

Cursisten leren vanaf de basis de 

verschillende technieken en ma-

terialen kennen. De bedoeling is 

dat de cursisten daarin hun eigen 

handschrift gaan ontwikkelen en 

door ontwikkelen. Hierbij komen 

allerlei onderwerpen aan de orde 

zoals landschap, mens, dier, por-

tret, stilleven, werkelijkheid en 

fantasie. Er wordt veel aandacht 

gegeven aan compositie, vorm 

en perspectief, licht en schaduw, 

werken in zwart/wit en kleurge-

bruik. 

De lessen worden gegeven door 

Bob Lens. Hij is een nationaal en 

internationaal bekend kunstenaar 

die in zijn lessen ook veel aan- 

dacht geeft aan kunstbeschou-

wing en aan de tentoonstellingen 

 

die op dat moment te zien zijn. 

Vereiste is dat de cursisten be-

reid zijn de verschillende materi-

alen aan te schaffen en te ge-

bruiken als zij in de les worden 

behandeld. 

Uiteraard zijn de huidige cursis-

ten even welkom in deze les als 

altijd. 

 
 

 
Ilona Senghore wint  

Arti-Shock Prijs 2018 

Ilona Senghore, onze docent op 

woensdagavond, heeft dit jaar de 

prijs van galerie Arti-Shock ge-

wonnen. Zij had een groep kleu-

rige huizen met een fabrieks-

schoorsteen in geglazuurde klei 

gemaakt. Boven de gebouwen 

hangt een enorme witte wolk die 

uit de schoorsteen komt. De titel 

van het kunstwerk ‘Wolken bo-

ven de stad’.  

De juryleden waren verrast door 

het werk. Het juryrapport ver-

meldt: “Het is weliswaar erg 

eenvoudig van uitvoering, maar 

toch verrast het omdat het een 

actueel thema op een onver-

wachte wijze aansnijdt. Het ver-

bindt een simpel, overzichtelijk 

verleden met het moderne he-

den. Het brengt de toeschouwer 

in verwarring door de combinatie 

van ‘naïef’ en ‘dreigend”. 

Wij hebben haar van harte felici-

teren met deze prijs. 

 
 

Tentoonstelling Voeding 

In november loopt de tentoon-

stelling Voeding in de bibliotheek 

van Rijswijk.  

 

Mariska Mallee heeft met haar 

groep een flink aantal inzendin-

gen verzorgd. Maar ook andere 

Amateurpalet-leden hebben een 

schilderij ingezonden, zodat bijna 

de helft van alle werken uit onze 

vereniging komen.  

 
 

Vrijwilligersdiner  

Op 7 november jl. schoven de 

wekelijks actieve vrijwilligers van 

Amateurspalet aan tafel voor het 

vrijwilligersdiner van de vereni-

ging. De obers en koks in oplei-

ding bij ROC Mondriaan verzorg-

den een uitstekend diner in res-

taurant Classique van de school. 

Dit initiatief werd zeer gewaar-

deerd. 

 

  
Zaterdagmiddag 17 nov. namen 

Annemarie Wijnhoven en Peter 

Smets, leden van Amateurspalet, 

deel aan een urban sketching op 

de Pier in Den Haag. Met anderen 

tekenden en schilderden ze drie 

uur. Na afloop werd het werk aan 

elkaar getoond. Urban Sketching 

is een gemeenschap van teke-

naars en schilders die op locatie 

in de eigen woonplaats of op reis 

werken. Het begon in 2007 in de 

Verenigde Staten en is nu uitge-

groeid tot een internationaal fe-

nomeen met groepen op vele 

plaatsen in de wereld. De organi-

satie van Urban Sketching is los-

jes en verloopt vooral via Face-

book, waar bijeenkomsten op 

worden aangekondigd waaraan 

iedereen, meestal gratis, mee 

kan doen als hij of zij zich heeft 

aangemeld. 

De volgende is gepland op zater-

dag 8 december. Kijk voor de 

exacte tijd en plaats op de Haag-

se groep: 

www.facebook.com/groups/UskD

enHaag. Landelijk: 

www.urbansketchers.nl ; interna-

tionaal: www.urbansketchers.org 
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