
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 

  

 

 
Actueel 
• Workshop 'Meng je eigen 

kleurenpalet'  

• Oproep van de keramiek-

groepen aan de schilders 

• Buiten tekenen en schilderen 

 

 

 

Agenda 
 

 

16-02 Verenigingsmiddag met 

een workshop ‘Meng je ei-

gen kleurenpalet’ 

19-02 Bijeenkomst groepsverte-

genwoordigers en bestuur   

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 
        ---Cadeaubon---- 

      
Een naaste, geliefde of collega ver-
rassen met een origineel cadeau? 
Geef een tegoedbon voor schilde-
ren, boetseren of keramisch wer-

ken.  
Voor €150 een half jaar les cadeau 

doen (minder bij restant van het 
seizoen). U kunt de bon bestellen 
bij Riet v.d. Berg, T 070 393 2665. 
 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Jaarlijkse ledententoonstelling 

 
 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schre-

ven wij reeds dat de jaarlijkse 

ledententoonstelling, door een 

beleidswijziging van het Museum 

Rijswijk, dit jaar misschien niet 

in het Museum zal kunnen 

plaatsvinden. 

Het bestuur betreurt dit maar 

vindt het belangrijk dat er toch 

een ledententoonstelling wordt 

georganiseerd. 

Daarom zijn wij op zoek naar een 

andere aantrekkelijke locatie in 

oud-Rijswijk. 

Omdat de locatie nog niet be-

kend is kunnen wij ook de datum 

nog niet met zekerheid zeggen. 

wij gaan er vooralsnog vanuit dat 

het de laatste twee weken van 

mei zal zijn. Dit geeft iedereen 

optimaal de tijd om een kunst-

werk voor deelname te maken. 

In de volgende nieuwsbrief leest 

u meer hierover. 

 

Jaarlijkse bijeenkomsten met de 

docenten en groepsvertegen-

woordigers 

Net als vorig jaar is er ook dit 

jaar een bijeenkomst met be-

stuur en docenten. Deze wordt 

gehouden op woensdag 29 janu-

ari om 16.30 uur.  

De bijeenkomst met de groeps-

vertegenwoordigers is op woens-

dag 19 februari om 16.30 uur. 

De bijeenkomsten zijn gericht op 

onderlinge uitwisseling van idee-

en en punten ter verbetering. 

Heeft u als leden onderwerpen 

die u graag onder de aandacht 

wil brengen van docenten, 

groepsvertegenwoordigers of 

bestuur, geef ze door. 

 
 

 
Verenigingsmiddag Workshop 

'Meng je eigen kleurenpalet'. 

Zondagmiddag 16 februari in het 

atelier 13.00 tot 16.00 uur 

 

Zondag 16 februari zal Erni 

Kwast, een van onze docenten, 

de workshop 'Meng je eigen kleu-

renpalet' verzorgen. Op die mid-

dag wordt ingegaan op een stuk-

je kleurentheorie maar wij gaan 

ook vooral praktisch aan de slag 

met het mengen van kleuren. 

Bijvoorbeeld hoe kan ik dezelfde 

mengkleur van twee weken gele-

den, vandaag weer maken? Of 

hoe maak ik een kleurenstaal 

kaart?  

 

Neem je eigen schildermaterialen 

mee. De middag start om 13.00 

tot 16.00 uur. wij gaan in het 

atelier werken, dus 15 deelne-

mers kunnen er aan mee doen. 

 

Vind je het leuk om mee te doen, 

stuur dan een mail naar 

 sbonsink@hotmail.com.  

U ontvangt een mail als bevesti-

ging van uw deelname. Deelna-

me voor leden is gratis. 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
mailto:sbonsink@hotmail.com.?subject=Workshop%20Kleurenpalet%20aanmelding


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 

 

 
Oproep aan de schilders;  

een initiatief van de kera-

miekgroepen 

 

De keramisten van de dinsdag-

middag en donderdagochtend 

willen graag een tegeltableau 

maken naar een schilderij van 1 

of 2 schilders van Amateurspalet. 

Het schilderij moet een origineel 

schilderij zijn, uit eigen inspiratie 

ontsproten. 

Uit alle inzendingen kiezen de 

keramisten 1 of 2 foto’s die 

overgezet worden op tegels. 

In november worden deze in het 

atelier tentoon gesteld. 

Daarna gaan de keramisten kij-

ken of zij met een interne veiling 

of via Marktplaats het tableau 

kunnen verkopen. De opbrengst 

gaat naar het Amateurspalet. 

 

Meedoen! 

Lijkt het je leuk om met jouw 

schilderij mee te doen, stuur dan 

vóór 1 april een foto van je werk 

naar noelle-lamers@hotmail.com 

of leg voor 1 april een foto van je 

werk in het 2e laatje van links in 

de kwasten-schoonmaak keuken.  

 
 
 

Vooruitblik! 
2021 

Lustrumjaar  

 

 

 

De eerst volgende feestelijke 

Buitenschilderdag van Amateurs-

palet wordt volgend lustrumjaar 

gehouden, dus in 2021. 

 

 
Buiten tekenen en schilderen 

 

Dit voorjaar en zomer een nieuw 

initiatief, we willen opnieuw bui-

ten tekenen en schilderen orga-

niseren. Het thema is dit keer 

‘Buitenplaatsen Rijswijk’. Het 

bestuur bespreekt de opzet ko-

mende weken met docenten en 

met de groepsvertegenwoordi-

gers, o.a. ook de voorkeur voor 

start in het voorjaar, dus 

maart/april, of na de lessen in 

het zomerseizoen. Heb je be-

langstelling of ideeën, geef dit 

door aan je groepsvertegen-

woordiger vóór de bijeenkomst 

met het bestuur op 19 febr. In 

de volgende nieuwsbrief informe-

ren wij je over de gekozen opzet. 

 

Wil je je aanmelden als belang-

stellende, dat kan. Mail naar  

ledenadministratie@amateurs-

palet.nl  en vermeld op welkdag-

deel je wel of niet wilt deelne-

men.  

 
Kunstkrabbels 

 

 
• Galerie Arti-Shock - Rijswijk 

Expositie ‘Modeltekeningen’ t/m 

13 februari 

Al een aantal jaren wordt er één 

keer in de maand naar model 

getekend in de galerie. Binnen 

het tijdsbestek van bijna drie uur  

wordt er dan een portret of  

gekleed model getekend waarbij 

het materiaal geheel vrij is. Van 

al die sessies worden nu een 

(bijna) honderdtal tekeningen 

tentoongesteld, getekend of ge-

schilderd door ongeveer vijftien 

deelnemers waaronder onze do-

centen Ilona Senghore en Peter 

van Leusden.  

Leuk om een kijkje te nemen. 

 

 
• Galerie ArtiBrak - Voorburg 

Expositie t/m 23 februari 

Elbert van den Berg - sculptuur; 

Erik van ’t Hoff - tekeningen; 

Jolie Kentie - tekenigen/schilde-

rijen; Paul Carga - fotografie. 

 

 
• Galerie in de Molen -  

Wassenaar 

Expositie ‘Niet ver van de boom’ 

t/m 16 februari 

De eerste expositie dit jaar van 

de Kunstgroep Wassenaar in Ga-

lerie in de Molen heeft als titel 

‘Niet ver van de boom’. Het is 

een duo-tentoonstelling van   

Marianne Hartemink en Marloes 

Koster die als moeder en dochter 

voor het eerst samen exposeren. 

De titel verwijst vanzelfsprekend 

naar hun familierelatie, maar ook 

naar de inspiratie die zij beiden 

vaak vinden in de natuur. Mari-

anne maakt keramiek en objec-

ten van glas, Marloes schildert. 

Hun werk is op het eerste gezicht 

heel verschillend, maar de oplet-

tende kijker zal zeker ook veel 

opvallende overeenkomsten kun-

nen ontdekken. 
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