
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 

  

 

Het bestuur wenst  
u een gelukkig en 
creatief 2020 
 
 

Actueel 
• Groepsvertegenwoordigers 

gezocht 

• Promotie lessen Portretteke-

nen-schilderen en Boetseren 

• Terugblik tentoonstelling in de 

bibliotheek 

 

Agenda 
 

06-01 Start lessen. 

16-02 Verenigingsmiddag met 

een kunstbeschouwing 

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 

 

Ontwikkeling ledententoonstel-

ling 

 
 

 

 

 

 

Zoals u weet organiseren wij als 

vereniging elk jaar - al zo’n 60 

jaar - een ledententoonstelling in 

Museum Rijswijk. Met de komst 

van een nieuwe directeur en een 

nieuwe Raad van Toezicht heeft 

het museum een nieuw beleid 

ontwikkeld, waarin geen plaats 

meer is voor ledententoonstellin-

gen van verenigingen zoals Ama-

teurspalet en Arti-Shock. Wij als 

bestuur zijn hierover zeer teleur-

gesteld. Wij willen in ieder geval 

nog een jaar een tentoonstelling 

in het museum kunnen houden 

om de leden de mogelijkheid te 

geven om afscheid te nemen van 

deze voor onze vereniging be-

langrijke tentoonstellingslocatie. 

In het jaar 2021, als de vereni-

ging haar 70ste verjaardag viert, 

zou dan een start kunnen worden 

gemaakt met een nieuwe locatie. 

Het bestuur overweegt welke 

stappen zij kan ondernemen om 

dit te bewerkstelligen. Wij hou-

den u op de hoogte. 

 

Groepsvertegenwoordigers ge-

zocht 

Het bestuur vindt het belangrijk 

dat elke groep een groepsverte-

genwoordiger heeft. Deze zorgt 

in het kort, dat zaken in de cur-

susgroepen goed lopen, dat in-

formatie uit de nieuwsbrief en 

over op handen zijnde activitei-

ten wordt verspreid in de groep, 

dat er aandacht is voor lief en 

leed en dat de docent iemand 

heeft om op terug te vallen met 

vragen en wensen. Ook zorgen 

veel groepsvertegenwoordigers 

tegenwoordig voor een app-

groep waarin leden van een cur-

susgroep elkaar op de hoogte 

houden van leuke tentoonstellin-

gen e.d. Dus heeft uw groep 

geen groepsvertegenwoordiger? 

Bied u aan met een mail aan  

bestuur@amateurspalet.nl. 

Groepsvertegenwoordigers en 

bestuur komen bij elkaar op 19 

februari 2020. 

 

Wil Boode aspirant bestuurslid 

Wil Boode is sinds een jaar lid 

van Amateurspalet en volgt de 

cursus keramiek op de dinsdag-

ochtend bij Noelle Lamers. 

Wil heeft zich vrijwel meteen als 

vrijwilliger opgegeven om mee te 

zorgen dat er elke zaterdagmid-

dag open atelier kan zijn. Zij zal 

de komende maanden als aspi-

rant bestuurslid de vergaderin-

gen van het bestuur bijwonen.  

 

Zo mogelijk zal zij de ledenadmi-

nistratie van Peter Smets gaan 

overnemen, die deze taak op zich 

heeft genomen naast het secre-

tariaat. Een dubbele taak als 

vrijwilliger. Wij hopen dat het 

gaat lukken en heten Wil van 

harte welkom in het bestuur. 

 

Ledenwerving 

Een vereniging moet altijd zor-

gen voor voldoende leden. Dat is 

bij Amateurspalet niet anders. 

Daarom zorgen we regelmatig 

voor persberichten, allerlei activi-

teiten en proberen we inwoners 

van Rijswijk en omgeving te inte-

resseren voor onze lessen. 

Proeflessen en halve lessen zijn 

afgeschaft omdat het te zwaar 

drukte op de ledenadministratie. 

Vereenvoudiging was noodzake-

lijk. Nu is het wel zo dat geïnte-

resseerden mogen komen kijken 

in de les van hun keuze. Wij re-

kenen erop dat u hen gastvrij zal 

ontvangen en informeren. Volle 

lessen én voldoende vrijwilligers 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
mailto:bestuur@amateurspalet.nl


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 

 

om al het werk voor de vereni-

ging te doen zijn voorwaarden 

om als vereniging te kunnen blij-

ven draaien. Wij rekenen op u. 

 

Portrettekenen-schilderen 

Wist u dat Amateurspalet op vrij-

dagochtend een cursus portret-

tekenen en –schilderen biedt? In 

deze les wordt gewerkt met een 

model. Het tekenen en schilderen 

naar portret of model is een ma-

nier om ook beter te worden in 

het tekenen en schilderen van 

andere onderwerpen. Het is “le-

ren kijken en leren zien” niet 

alleen van de buitenkant maar 

ook van wat zich onder de huid 

bevindt. Vormen, schaduwen en 

lijnen maken samen de gelijke-

nis. Het is de moeite waard om 

eens een tijdje zo’n les te volgen 

naast of in plaats van uw huidige 

les. 

 

“Let there be light” 

Weinig is zo belangrijk bij schil-

deren als goed licht. Wij hebben 

in het atelier daar dan ook veel 

aandacht aan besteed. Er zijn 

lichtbakken en er zijn spots aan-

gelegd.  

Nu is het pro-

bleem dat deze 

beiden kwets-

baar zijn. Met 

ezels wordt er 

regelmatig te-

genaan gesto-

ten. Repareren 

vraagt veel 

kunst en vlieg-

werk omdat de 

onderdelen niet 

meer te krijgen 

zijn. Het is in uw en ons belang 

dat ze heel blijven. Dus kijk om-

hoog en wees voorzichtig met 

het schuiven van de ezels!!!!!! 

 

 
Herinnering: 

Een terugkerend evenement  

 

waar meer dan 100 beroeps– en 

amateurkunstenaars exposeren 

in het DUNAatelier. De kunstwer-

ken worden via een veilingsite 

per opbod verkocht en de op-

brengst gaat dit keer naar het 

goede doel Alzheimer Nederland.  

De expositie is in maart 2020. De 

aanmelding is vóór 15 januari 

2020. Zie de website: /kunst-

doet-leven en schilderenaan-

zee.nl 

 
 

 
Boetseren voor iedereen 

Andrzej Wawrzyniak: “In deze 

cursus leert u spelenderwijs 

boetseren. U maakt kennis met 

diverse kleisoorten en hun eigen-

schappen. U leert hoe het mate-

riaal onder uw handen kan groei-

en tot een vorm. De onderwer-

pen die aan de orde komen zijn: 

portret en figuur, een voorwerp 

naar eigen fantasie of idee en 

een aantal onderwerpen uit de 

kunstgeschiedenis. Verhoudingen 

en een gevoel voor de menselijke 

anatomie worden ook geleerd. U 

leert snel en handig om de goede 

vorm en proportie onder de knie 

te krijgen. Ook eigen ideeën zijn 

welkom en worden serieus ge-

nomen. Bakken en patineren 

behoort ook tot de afwerking van 

de kunstvoorwerpen die u zelf 

gaat maken. U kunt uw beeld in 

de ledententoonstelling expose-

ren. Schrijf u snel in, het aantal 

plaatsen is beperkt.  

Tot ziens op woensdagmiddag 

13:00–15:30!!” 

 
Opening Thematoonstelling 

‘Vakantie’ door gastspreker 

Harm Jan Buruma van de 

ABNWB 

De tentoonstellingscommissie is 

er weer in geslaagd van de in-

drukwekkende, vaak persoonlijke 

schilderijen en keramiek een 

mooie overzichtstentoonstelling 

te maken. De werken inspire-

ren de ene kijker voor het maken 

van nieuwe vakantieplannen, de 

ander gaat al kijkend automa-

tisch terug naar eigen herinne-

ringen aan mooie plekjes of bij-

zondere indrukken van vakan-

ties. 

 

De nieuwe voorzitter van de ten-

toonstellingscommissie, Betty ten 

Tije, stelde zich voor en verwel-

komde de vele aanwezigen, een 

zaal vol. In een persoonlijk ver-

haal ging ze terug naar haar kin-

dertijd, toen in een vakantie met 

autopech hun gezin strandde op 

een jeu de boule terrein, waar de 

plaatselijke bevolking hen gast-

vrij ontving en hielp de tijd leuk 

door te komen, in afwachting van 

het auto-onderdeel uit Neder-

land. 

Dat sloot mooi aan op de gast-

spreker Harm Jan Buruma van de 

ANWB, vakgebied illustraties. Hij 

ziet in de kunstwerken ook inspi-

ratie voor de kijkers. Uiteraard 

schetste hij de veelzijdigheid van 

de ANWB, van vakantieboeking 

tot hulpdiensten.  

 

Tot slot onthulde Harm Jan het 

schilderij van Ton Taal dat in de 

voorafgaande werkbespreking 

van 17 november als winnaar 

werd gekozen.  
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