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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Diverse activiteiten 70 jarig 

Jubileum 2021 uitgesteld 

• Jaarkalender 2022, nieuwe 

cursussen 

• Basiscursus Tekenen en schil-

deren op dinsdagavond 

• Cursus Portret tekenen en 

schilderen op vrijdagochtend  

• Aftrap Zondagmiddag teken- 

en schildercafé  

 

 

 

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  

12-12 Aftrap Zondagmiddag  

 teken- en schildercafé 

9-12 Kerstborrel docenten,  

 vrijwilligers en bestuur, 

 onder voorbehoud 

 

 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 

 
Corona 

De persconferentie van 11 no-

vember heeft voor Amateurspa-

let in het atelier geen zwaardere 

maatregelen opgeleverd. De ba-

sis blijft belangrijk: scannen van 

de QR code, handen wassen, 

afstand houden en ventileren. 

Ventileren in ons atelier betekent 

tussen de lessen de ramen even 

tegen elkaar open en tijdens de 

les aan twee kanten een boven-

raampje open! 

Een mondkapje bij het lopen 

door de ruimte wordt aangera-

den. Als nieuwe maatregelen dat 

nodig maken brengen wij u met-

een op de hoogte via de mail. 

 

 
 

Uitstel Jubileumactiviteiten 

 

Afgelopen maandag heeft de 

tentoonstellingscommissie (TTC) 

vergaderd over de haalbaarheid 

van alle festiviteiten rondom de 

viering van het 70 jarig jubileum 

gezien de onzekere tijden in ver-

band met corona-

ontwikkelingen/-maatregelen. Er 

is tot nu toe veel werk verricht 

niet alleen door de TTC maar ook 

door de leden. 

 

Toch heeft de TTC het bestuur 

dringend geadviseerd om het 

gehele evenement uit te stellen 

tot juni 2022. Het bestuur heeft 

dit advies overgenomen en laat 

hierbij weten, dat de viering van 

het jubileum uitgesteld is. 

 

 

 

Redenen voor deze keuze zijn: 

de corona gevallen nemen toe, 

we moeten nu al maatregelen 

nemen waardoor bepaalde on-

derdelen van het programma 

niet door kunnen gaan, de ver-

wachting is dat de maatregelen 

nog strenger gaan worden, de 

bibliotheek geplande evenemen-

ten niet door laat gaan én er is 

voorzichtigheid en onzekerheid 

onder de leden.  

 

Werkbespreking uitgesteld 

Omdat de op 28 november geor-

ganiseerde werkbespreking he-

lemaal in het licht staat van de 

jubileum tentoonstelling zal ook 

deze bespreking worden opge-

schort naar volgend jaar. Voor-

afgaand aan de ledententoon-

stelling in juni wordt dan het 

ingebrachte werk besproken door 

beeldend kunstenaar Wil Maas. 

 

Vrijwilligersprijs 

Velen van ons hebben gestemd 

op de maandagochtendploeg, die 

vrijwillig het atelier mooi en 

schoon houdt. Helaas is de be-

kendmaking van de uitslag en 

het Vrijwilligersfeest op 2 de-

cember wegens corona geannu-

leerd. De gemeente Rijswijk 

hoopt het op een later moment 

alsnog te kunnen organiseren. 

 

 
Jaarkalender 2022 

 

De jaarkalender voor 2022 is 

compleet. Zoals u van ons ge-

wend bent, is er voor 2022 weer 

een mooie jaarkalender samen-

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 

 

gesteld. Uiteraard wordt deze in 

december tijdens de lessen uit-

gedeeld en is terug te vinden op 

www.amateurspalet.nl 

 

De jaarkalender 2022 bevat een 

aantal wijzigingen. Zo is er voor 

de les op de dinsdagavond een 

nieuwe docent Machiel van Soest 

en hij gaat de onderstaande cur-

sus verzorgen. 

 

  
Introductie nieuwe docent 

 

Basiscursus Tekenen en 

schilderen 

Op dinsdagavond 

 

In deze cursus worden de basis-

beginselen van het tekenen en 

schilderen op een gestructureer-

de wijze behandeld. De cursist 

doet kennis op over de werking 

van kleur, vorm en contrastsoor-

ten. Begrippen als zeggings-

kracht, compositie, perspectief 

maar ook de werking van licht en 

schaduw en de opbouw van een 

tekening of schilderij komen aan 

bod. Deze cursus geeft daarmee 

een grondige basis voor verdere 

ontwikkeling van het eigen werk. 

De thema-opdrachten waarbij 

onderwerpen aan de orde komen 

als landschap, mensfiguur, por-

tret en stilleven, helpen de cur-

sisten op weg bij het vinden van 

de eigen techniek en eigen on-

derwerpkeuze. 

 

Voor wie? 

Zowel de beginner die het  

tekenen en schilderen wil leren 

en zich de basisprincipes eigen 

wil maken, als ook gevorderden 

die wellicht zijn vaardigheden wil 

opfrissen en zich verder wil be-

kwamen zijn welkom. Ook voor 

scholieren biedt deze cursus een 

kans zich te oriënteren in de 

beeldende kunst en hun talent op 

dit vlak te ontplooien. 

 

Door wie? 

De lessen worden gegeven door 

de ervaren docent, kunstenaar 

en tentoonstellingsmaker Machiel 

van Soest. Zijn lessen kenmer-

ken zich door een serieuze en 

gezellige sfeer. Aan het begin 

van elke les geeft de docent een 

introductie met voorbeelden 

waarbij het thema van de les 

tegen het licht gehouden wordt 

van de kunstgeschiedenis en de 

opdracht uitgelegd wordt. Ver-

volgens gaat iedereen aan het 

werk waarbij elke cursist indivi-

dueel begeleidt wordt. Aan het 

eind van de les volgt er een klas-

sikale bespreking van het werk. 

Machiel volgt Bob Lens op die 

eind van dit jaar onze vereniging 

gaat verlaten. In de volgende 

nieuwsbrief besteden wij uitge-

breid aandacht aan zijn afscheid. 

 

Cursus portrettekenen en -

schilderen 

Op vrijdagochtend 

 

Op vrijdagochtend starten we 

met een nieuwe cursus portret 

tekenen en schilderen. Deze cur-

sus is zowel geschikt voor de 

beginnende als de gevorderde 

cursist. Docent en beeldend kun-

stenaar Casper Verborg, onder 

meer bekend van zijn deelname 

aan Sterren op het Doek (Ali B), 

gaat in deze cursus op gestructu-

reerde wijze in op allerlei aspec-

ten van het portretteren: vorm, 

gelijkenis, kleur etc. Wij informe-

ren u daar nog nader over.  

 

Daarnaast hebben we het ko-

mende seizoen op zondag voor 

onze leden een middag Tekenen 

en schilderen naar model. 

 
Pentekening Agnetapark Delft, Peter Smets 

Aftrap Zondagmiddag teken- 

en schildercafé  

12 december 14:00 uur in het 

atelier. 

 

Met leden die mee willen doen 

met een schildercafé maken we 

tijdens de aftrap een opzet, 

waarbij een of twee keer per 

maand op zondag een teken- en 

schilderbijeenkomst wordt geor-

ganiseerd. Binnen of buiten. Bin-

nen in het atelier of een andere 

binnenruimte en buiten - bij 

goed weer - waar je ongestoord 

kunt werken. Iedereen werkt aan 

hetzelfde onderwerp, binnen bij-

voorbeeld aan een model en bui-

ten aan een stadsgezicht of land-

schap. Na afloop bekijken we 

elkaars werk onder het genot 

van een drankje.  

 

We gaan uit van zelforganisatie, 

zodat de bijeenkomst kosteloos 

is met uitzondering van de con-

sumpties. Zelforganisatie houdt 

in dat iedere deelnemer – naar 

vermogen - een taakje krijgt. 

Peter Smets coördineert het 

schildercafé. Laat Peter Smets 

weten of je naar de aftrapbijeen-

komst komt (T 070 3950 925 of 

mailto: ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl).  

 
 

Gevonden 

Er is voor de buitendeur van het 

atelier een trouwring gevonden 

met de naam “Herman” er in. De 

eigenaar kan zich melden bij het 

bestuur. 
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