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Actueel 
Van het bestuur 

 

• Wijziging in het lesprogram-

ma 

• Wijziging ledenadministratie 

• Eindejaarstentoonstelling 

“Carnaval” 

• Peiling belangstelling:  

buitenschildercursus,  

zomermaanden workshops en  

Zomerexpo 2019 

 

Agenda 
 

06-04 Algemene Ledenvergade-

ring  

18/26-05  Ledententoonstelling 

Museum Rijswijk 

 

 Meer in de Jaarkalender 

 
 

 

 

 
 

Het bestuur informeert 

 

Het bestuur heet u weer van har-

te welkom in het atelier. De les-

sen en activiteiten gaan van start 

en we hopen dat u er dit jaar 

weer evenveel van zal genieten 

als wij dat zelf doen. 

De jaarkalender is uitgedeeld. 

Met de maandelijkse nieuwsbrief 

heeft u alle informatie over cur-

susdata, evenementen en ten-

toonstellingen.  

 

Wijziging in het lesprogramma 

Per 1 januari is er verandering in 

het lesprogramma. De keramiek-

les op vrijdagochtend en zater-

dagmiddag, eens per 14 dagen, 

is verhuisd naar de dinsdagmid-

dag. Noelle Lamers verzorgt we-

kelijks deze les. 

Met deze wisseling komt de dins-

dagmiddag teken- en schilderles 

te vervallen. De model- en por-

tretteken en –schilderlessen, 

beiden naar model, vinden vanaf 

nu elke week plaats op respec-

tievelijk vrijdagmorgen en vrij-

dagavond. 

 

Afscheid van dinsdagmiddagles 

Begin november heeft het be-

stuur de dinsdagmiddagcursisten 

het besluit meegedeeld dat deze 

cursus ging eindigen. Aanleiding 

tot dit besluit was dat deze cur-

sus al lang kampt met te weinig 

cursisten, terwijl aan de andere 

kant er een wachtlijst is voor 

keramiek en een niet goed func-

tionerende keramiekgroep op 

vrijdag en zaterdag. Deze mede-

deling is hard aangekomen bij de 

cursisten. Zij konden zich met 

name niet vinden in de min of 

meer abrupte wijze waarop de 

wijziging werd medegedeeld. Het 

bestuur spreekt hier haar spijt 

over uit en realiseert zich achter-

af dat dit anders had gekund. 

Aan de cursisten zijn gratis 

proeflessen aangeboden in de 

andere lessen. Een aantal cursis-

ten heeft hier gebruik van ge-

maakt en is overgestapt. Enkele 

cursisten hebben Amateurspalet 

verlaten. Letta de Jager, de 

groepsvertegenwoordiger van de 

dinsdagmiddag, is een van deze 

laatsten. Zij laat in haar opzeg-

brief weten dat zij 34 jaar lang 

met veel plezier heeft deelgeno-

men aan de lessen van de op-

eenvolgende docenten van Ama-

teurspalet. Zij wenst Amateurs-

palet alle goeds en haar vrienden 

en medecursisten het allerbeste 

toe. 

 

Afscheid Willy van Driel, leden-

administratie 

Willie van Driel heeft de afgelo-

pen anderhalf jaar de ledenadmi-

nistratie op zich genomen. Zij 

startte na de ALV van 2017 toen 

de vereniging geen bestuurslid 

kon vinden die deze taak op zich 

wilde nemen. Willie is met ingang 

van 1 januari gestopt met de 

ledenadministratie. Het bestuur 

bedankt Willie ten zeerste voor 

de wijze waarop zij de vereniging 

uit de brand hielp toen dit nodig 

was en de zorgvuldige en betrok-

ken wijze waarop zij deze taak 

heeft uitgevoerd de afgelopen 

periode.  

De ledenadministratie zal naar 

alle waarschijnlijkheid worden 

overgenomen door een van de 

bestuursleden en wordt tijdelijk 

beheerd door onze secretaris, 

Peter Smets. 

Heeft u vragen over dit onder-

werp neemt u dan contact met 

Annemiek Verbrugh op per email 

of telefonisch. 

 

 
Eindejaarstentoonstelling 

“Carnaval” 

De leuke opening van de ten-

toonstelling in de bibliotheek 

Rijswijk werd door veel belang-

stellenden bezocht. De eregasten 

https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.0.pdf
https://www.amateurspalet.nl/wp-content/uploads/180099-Amateurspalet-jaarkalender-2019-2.0.pdf


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 

 

van de Carnavalsvereniging De 

Damzwabbers uit Leidschendam 

gaven met hun antwoorden op 

vragen van onze zuiderling Peter 

Smets onze sfeervolle tentoon-

stelling extra vrolijkheid. 

Met het onthullen van het win-

nende schilderij “Daar komt de 

optocht” van Gerda Verduin en 

een gezamenlijke toost werd de 

tentoonstelling geopend. 

De kleurrijke kunstwerken had-

den op de vele bezoekers veel 

aantrekkingskracht en er vond al 

meteen verkoop van enkele wer-

ken plaats. Steeds meer bezoe-

kers ontdekken de kunst van 

onze leden. Dat ondersteunt de 

bekendheid van onze vereniging 

en interesse bij velen voor onze 

volgende tentoonstelling.  

 
 

ZOMER EXPO19 

De Royal Academy of Arts in 

Londen, de kunstacademie al-

daar, organiseert in de zomer 

van 2019 voor de 250e keer de 

Summer Exhibition, een tentoon-

stelling waar iedereen aan mee 

kan doen. Beroeps- of amateur-

kunstenaar, iedereen mag een 

nieuw werk inzenden. Ook kera-

miek. Het idee van zo’n breed 

opgezette zomertentoonstelling 

is enkele jaren geleden in Neder-

land opgepikt en de eerste Zo-

merexpo’s waren in het Gemeen-

temuseum van Den Haag. Onge-

veer duizend werken waren er te 

zien. Tegenwoordig vindt het 

evenement in de Fundatie in 

Zwolle en Heino plaats.  

Ook nu weer kan iedereen mee-

doen, maar moet hij of zij wel 

 

door de voorronden zien te ko-

men om een plaats te veroveren 

op de expositie. Het thema van 

de komende zomerexpo in de 

Fundatie is Europa en loopt van 

25 maart t/m 1 september. Als je 

meer wilt weten of mee wilt doen 

kijk dan op: www.zomerexpo.nl 

De aanmelding voor de Europa 

ZomerExpo 2019 sluit op 15 

maart 2019. 

 

De leden die interesse hebben 

om samen met andere Ama-

teurspalet-leden mee te doen 

met de Zomerexpo 2019 kunnen 

zich tot 31 januari aanmelden bij 

het bestuur: 

bestuur@amateurspalet.nl  

 
 

 
 

Buitenschildercursus 

De buitenschildercursus voorjaar 

2018 was een succes. Gaan wij 

het dit jaar weer doen? Dat 

hangt af van het aantal deelne-

mers en of er vrijwilligers zijn die 

de organisatie op zich willen ne-

men. Als er meer dan 10 leden 

zijn en er mensen die willen or-

ganiseren wordt er weer een bui-

tenschildercursus georganiseerd. 

Kosten ongeveer €60. Wie in 

beginsel belangstelling heeft om 

wekelijks in de maanden april en 

mei zes keer buiten te werken 

kan zich opgeven tot 31 januari 

opgeven bij het bestuur: 

bestuur@amateurspalet.nl  

 

 
 

Zomermaanden workshop  

Wie vindt het 

leuk in de zo-

mermaanden een 

workshop teke-

nen, schilderen 

of boetseren te 

volgen: óf enkele dagen op het 

atelier óf buiten?  

Wij peilen de belangstelling on-

der de leden voor dit idee. Als je 

interesse hebt om in juli of au-

gustus een of meer workshops te 

volgen of misschien zelfs een 

week achter elkaar te werken 

met collega’s laat het dan weten 

in een mail aan het bestuur vóór 

31 januari. Geef aan waaraan je 

denkt. Als er voldoende mensen 

zijn met belangstelling organise-

ren wij een bijeenkomst op een 

zondagmiddag, waar wijconcrete 

plannen gaan maken. Mail naar: 

bestuur@amateurspalet.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 

Schilderij van het jaar en Te-

kening van het jaar zijn verkie-

zingen voor iedereen die schildert 

of tekent. Het afgelopen jaar 

deden heel veel mensen mee. 

Een vakjury onder leiding van 

Joop Daalmeyer koos in twee 

ronden 10 schilder- en 10 teken-

werken uit. Het publiek koos via 

internet haar eigen favoriet. De 

finalisten en de winnaars van de 

publieksprijs van Schilderij van 

het jaar 2018 en Tekening van 

het jaar 2018 mogen met hun 

genomineerde schilderij en teke-

ning deelnemen aan een exposi-

tie in Kunstzaal van Heijningen 

op het Noordeinde in Den Haag 

van 2 t/m 24 februari 2019. 

www.schilderijvanhetjaar.com/ 

en 

www.tekeningvanhetjaar.com/ 
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