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Actueel

Het bestuur informeert

Het cursusjaar 2020 stond dit
jaar in het teken van de coronapandemie. Dat betekende dat we
in de eerste helft van dit jaar
helaas het atelier een tijdlang
moesten sluiten.
Gelukkig konden we in september weer open. De maatregelen
die we in het atelier hebben genomen om besmetting te voorkomen bleken goed te werken.
De ruime opstelling in het atelier
beviel goed, eigenlijk zo goed dat
iedereen nu heel tevreden is met
een vaste plek zonder gesjouw
met ezels en tafels. Ons zijn tot
nu toe geen gevallen van cursisten met een positieve covid-test
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2021 Jubileumjaar
Voor Amateurspalet is 2021 een
heel bijzonder jaar. We vieren
dan dat de vereniging 70 jaar
bestaat. Opgericht in 1951 op de
zolder van het voormalige hotel
Kuys Witsenburg door een klein
groepje kunstliefhebbers groeide
de vereniging uit tot een vereniging met nu tegen de 200 leden.
Natuurlijk laten we dit jubileum
niet zonder meer voorbij gaan.
Inmiddels is er een jubileumcommissie samengesteld. Er is
een start gemaakt met het verzamelen en uitwerken van een
aantal ideeën. U leest er ongetwijfeld in volgende nieuwsbrieven meer over.
Vóór 7 december stoppen of
veranderen doorgeven
Stoppen of veranderen van les in
het nieuwe jaar? Dat kan mits je
dit doorgeeft vóór 7 december
via de mail: ledenadministratie@amateurspalet.nl.
Zonder bericht wordt je lidmaatschap én les stilzwijgend verlengd.

Plony Wichers, ledenadministratie
Via de vrijwilligersbank van de
gemeente Rijswijk kwam Plony
Wichers onze vereniging op het

spoor. Zij heeft altijd gewerkt in
de financiële administratie en
sinds ze hiermee is gestopt, is ze
met veel plezier actief als vrijwilliger. Naast haar activiteiten als
fietsvrijwilliger bij een woonzorgcentrum in Rijswijk, wil ze
ook graag op administratief gebied actief blijven en een steentje bijdragen. Zo kwam ze met
ons in contact. Plony viel met
haar neus in de boter, omdat
secretaris en penningmeester in
deze maanden bezig zijn met de
overgang naar een nieuw softwaresysteem, dat in het nieuwe
jaar moet gaan draaien. Plony
kon gelijk meewerken aan de
inrichting van de administratie en
kennismaken met onze ledenadministratie. Plony woont in Rijswijk en schildert of boetseert zelf
niet. Maar wat niet is, kan nog
komen.

naar het atelier. Daarna volgen
de montage werkzaamheden in
het atelier.
Als de aansluiting functioneert
zal deze o.a. worden gebruikt
voor digitale en online ondersteuning in de lessen door docenten en de thuiswerkende
cursisten.
Open atelier
Het open atelier is na de laatste
gedeeltelijke lock down weer
opgestart op de zaterdagen van
13.00 uur tot 15.30 uur.
Aanmelden/reserveren is nog
verplicht. Meldt u tijdig aan door
een mailtje te sturen naar:
bettytentije@hotmail.com

Kerst in het atelier
Elk jaar zorgt de maandagochtendploeg dat het atelier feestelijk wordt versierd.
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teveel
plaats innemen. Wij hopen weer
op volgend jaar. Ook de kerstborrel voor docenten en vrijwilligers kan dit jaar geen doorgang
vinden. Wel zorgen we in de
laatste weken voor een attentie
om onze docenten en vrijwilligers
te bedanken.

Internetverbinding in het atelier
Op 16 november zijn de civiele
werkzaamheden uitgevoerd, dat
wil zeggen de graafwerkzaamheden zijn gedaan en er is een
nieuwe glasvezel kabel gelegd

Atelier:
Daniël Catterwijckstraat 4
2282 HM RIJSWIJK
T 070 3901429

Overleden
Anne de Vos-van Kooten is 31
oktober 2020 op 84-jarige leeftijd overleden. Ze was vanaf
2017 tot begin 2019 lid van
Amateurspalet, eerst op de dinsdagmiddag en later op de vrijdagmiddag.

Postadres:
Arentsburghlaan 100
2275 TV VOORBURG
T 070 3950925
E info@amateurspalet.nl

Kunstkrabbels
• Galerie Arti-Shock - Rijswijk
Van 6 t/m 30 december
‘KunstKado’
De jaarlijkse
KunstKado
tentoonstelling omvat
veel kleine en
betaalbare
werkjes, ideaal om aan een dierbare te schenken. Naast het
werk van de deelnemende kunstenaars aan deze speciale expositie, biedt ook de stockvoorraad
van de galerie een ruime keuze.
• Pulchri Studio
Pulchri Studio is een kunstenaarsvereniging en galerie voor
hedendaagse kunst, gelegen in
het mooie en historische centrum
van Den Haag. Gemiddeld organiseert Pulchri Studio 60 tentoonstellingen per jaar. Op een
oppervlakte van 750 m2 zijn er
elke maand wisselende tentoonstellingen van onder andere Pulchri kunstenaars .
• Kunstgroep Wassenaar
Van 5 december t/m 10 januari
POP-UP galerie, kunst in klein
formaat van €10 tot €250.
Om iedereen op een veilige manier te kunnen ontvangen in coronatijd is voor de decembertentoonstelling Present Art | Art Present een prachtlocatie gevonden
in het centrum van Wassenaar
Langstraat 144 (naast boekhandel De Kler). Passend bij het
feestelijk karakter van deze
maand hebben de kunstenaars
veel unieke werken gemaakt.
Van schilderkunst tot keramiek,
van fotografie tot sieraden, van
grafiek tot beeldhouwwerk, het is
er allemaal. Aangeschafte kunst
mag direct worden meegenomen,
lege plekken worden direct aangevuld. Zo blijft het verrassend.
Open op donderdag t/m zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Ledenadministratie:
ledenadministratie@amateurspalet.nl
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op
onze website:
www.amateurspalet.nl

