
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF JANUARI/FEBRUARI 2022 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Cursusseizoen op 17 januari 

gestart 

• Oproep werving nieuwe leden! 

• Afscheid Bob Lens 

• Aftrap Zondagmiddag teken- 

en schildercafé gehouden 

• Open atelier weer van start 

 

 

Agenda 
 

05-02 Start Open atelier 

06-02 1e Teken- en Schildercafé 

19-03 Algemene Leden  

 Vergadering 

03-04  Kunstworkshop 

3-17 juni Verenigings- 

 tentoonstelling 

  

 

 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 

 
De cursussen zijn weer ge-

start 

Op 17 januari mochten de lessen 

een week na de geplande datum 

weer starten! Daarom gaan de 

lessen een week langer door in 

juni. 

Corona heeft ons echter (nog) 

niet verlaten. Het lijkt er meer 

op dat we er vreedzaam en voor-

zichtig mee moeten gaan samen-

leven. Daarom vragen we jullie 

het volgende: 

• Houd je aan de bekende hygi-

ëne maatregelen (handen 

wassen, hoesten in elleboog, 

geen hand geven, bij klachten 

thuisblijven).  

• Zet voor de les de ramen even 

open. 

• Ventileer tijdens de les door 

twee bovenraampjes tegen el-

kaar open te zetten. 

 

 
 

• Voor toelating in de les is een 

coronatoegangsbewijs nodig. 

De docent zal dit de eerste 

lessen controleren.  

• Binnen het atelier dragen do-

centen en cursisten een (liefst 

medisch) mondkapje. 

• Het lokaal is ingericht op an-

derhalve meter; wij verzoeken 

jullie om alles zo te laten 

staan tijdens de lessen met 

uitzondering van de lessen 

waar sprake is van een levend 

model, portret of stilleven.  

• Houd ook als je bij iemand 

gaat kijken of praten de an-

derhalve meter in de gaten. 

 

 

• Beperk het aantal bewegingen 

door het atelier door alles in 

een keer mee te nemen naar  

je plek en ook koffie en thee  

zoveel mogelijk op de werk-

plek op te drinken. Breng een 

eigen mok mee en neem deze 

weer vuil mee naar huis. Was 

ook je kwasten thuis uit.  

• Wij verzoeken jullie om het 

lokaal en de tafels weer 

schoon achter te laten voor de 

volgende lessen en alles weer 

op zijn plek te zetten. Daar-

voor stopt de les tijdig. 

• In het lokaal is een scherm 

aanwezig waardoor cursisten 

bij ziekte desgewenst online 

de les kunnen volgen. Overleg 

in dat geval met je docent. 

• De meeste cursussen hebben 

een whatsapp groep zodat do-

cent en cursisten elkaar ge-

makkelijk kunnen informeren. 

Nieuwe cursisten kunnen hier-

bij aanhaken. 

• Het bestuur wenst iedereen 

een gezond, creatief en gezel-

lig jaar! 

 

 
OPROEP!    … 

SPREAD THE WORD!!! … 
 

Het bestuur wil graag dat ko-

mende jaren onze vereniging 

blijft groeien. Uiteraard zal er 

vanuit bestuur geïnvesteerd 

worden om nieuwe leden te wer-

ven door het plaatsen van adver-

tenties in verschillende lokale 

kranten, persberichten, inter-

views voor lokale radio en nog 

veel meer. Sinds vorig seizoen 

hebben zich voor de verschillen-

de groepen al 10 nieuwe cursus-

deelnemers aangemeld. Maar de 

allerbeste PR is het enthousiaste 

verhaal van onze eigen leden 

zelf. Daarom bij deze een oproep 

om met enthousiasme onze 

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 

 

mooie vereniging daar waar je 

kan onder de aandacht te bren-

gen en potentiële nieuwe leden 

enthousiast te maken. 

 

 
 

Afscheid Bob Lens 

 

Op zaterdag 18 december heb-

ben we na dik 20 jaar afscheid 

genomen van Bob Lens als do-

cent teken- en schildertech-

nieken bij Amateurspalet. Vanuit 

de dinsdagavond groep werd een 

kleine afscheidsborrel georgani-

seerd, waar ook een aantal oud 

deelnemers bij aanwezig waren. 

Namens bestuur was Annemiek 

er voor een mooie speech en 

voor overhandigen van een pas-

send cadeau. 

 
 

 
Pentekening Agnetapark Delft, Peter Smets 

Aftrap Zondagmiddag teken- 

en schildercafé  

 

Voor het Teken- en schildercafé  

hebben zich tot nog toe 8 leden 

aangemeld. In de aftrap bijeen-

komst op 16 januari zijn de af-

spraken gemaakt, o.a. “Hoe 

gaan we het doen?”. Het onder-

werp wordt kort ingeleid. Daarna 

aan het werk en na anderhalf uur 

afronden. Bespreken onder genot 

van een kopje koffie thee en iets 

lekkers.  

Wanneer: Vaste dag en tijdstip, 

zondagmiddag van 14:00 tot 

16:00 uur, een keer per maand, 

de eerste zondag van de maand.  

 

Verder: Binnen of buiten afhan-

kelijk van seizoen en weer. Bin-

nen in het atelier. Er is een or-

ganisator en een man of vrouw 

voor koffie, thee en koekjes. Ta-

ken worden op toerbeurt gedaan.  

Lidmaatschap van Amateurspalet 

is verplicht. Iedereen moet zich 

aanmelden voor het 

schildercafé. Deelname aan de 

zondagmiddag is niet verplicht, 

taken verrichten wel. 

Aanmelden kan per mail 

ledenadministratie@ama-

teurspalet.nl 

 
 

Geef je op als vrijwilliger! 

Amateurspalet wordt georgani-

seerd door leden/vrijwilligers. 

We kunnen altijd mensen gebrui-

ken voor onze gezellige vrijwil-

ligerspool. 

Wil jij ook incidenteel of meer 

structureel iets doen? 

Of heeft iets speciaal je interes-

se? Geef je dan op voor de vrij-

willigerspool! Mail naar het be-

stuur. 

 
 

 
 

Open Atelier weer van start 

 
Vanaf zaterdagmiddag 5 februari 

gaat ook het open atelier weer 

van start. Dit biedt leden in prin-

cipe elke week op zaterdagmid-

dag vanaf 13.00 uur tot 15.30 

 

uur de mogelijkheid om vrij te 

schilderen, boetseren of  

keramiek te maken zonder  

docent. Een aanrader voor ieder-

een die buiten het atelier niet 

aan tekenen/schilderen of boet-

seren/keramieken toekomt.  

 

De toegang is nog steeds € 2,50 

per persoon per keer. Omdat 

contant geld steeds lastiger blijkt 

te zijn, worden ‘atelierkaartjes’ 

verkocht voor volwassenen:  

- € 25,00 – goed voor 10x   

- € 12,50 – goed voor   5x.  

Over te maken € 25,00 resp.  

€ 12,50 op bankrekening Rabo-

bank IBAN nummer:  

NL31 RABO 0300 0950 90 t.n.v. 

Amateurspalet, onder vermelding 

voor ‘Open atelier’ 

Uiteraard gelden de coronamaat-

regelen en kunt u niet zo maar 

binnenlopen. Er is een maximum 

aantal deelnemers in het atelier 

toegestaan. Stuur ruim op tijd 

een mailtje naar: 

w.boode@casema.nl (tijdelijk 

niet naar Betty).  

 

In de bevestiging leest u of er 

een plaats is voor u en hoe u 

kunt betalen. 

 
Project Rembrandt 

Seizoen 3  

 

Wil je de strijd volgen tussen een 

groep uiterst gedreven schilder-

talenten? Annechien Steenhuizen 

begeleidt de talenten in voor- en 

tegenspoed als zij de penselen 

kruisen om de titel 'beste ama-

teur kunstschilder van Neder-

land'. Project Rembrandt is vanaf 

23 januari 2022 elke zondag om 

20.25u te zien op NPO 1.  

Ook voor de kijkers die thuis aan 

de slag willen, is er dit jaar weer 

een online competitie. Dat doen 

ze dit jaar iets anders dan voor-

heen. Via video’s delen Iris en 

Tyas iedere week een technische 

opdracht en tips & tricks. Thuis-

schilders die hun werk insturen 

maken kans op een prijs. 
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