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Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Open atelier komende maan-

den 

• Amateurspalet actief op  

Instagram 

 

• Online ledententoonstelling 

Amateurspalet 

 
<klik naar de website> 
 

• Groepswerk zaterdagoch-

tend

 

<klik naar de website> 
 

 

Agenda 
 

 December - Bijzondere jubile-

umtentoonstelling  

            - 70 jaar jong!  

- vrij werk. 

 

 De Jaarkalender 

 

 

 
        ---Cadeaubon---- 

      
Een naaste, geliefde of collega ver-
rassen met een origineel cadeau?  
U kunt de bon bestellen bij Frans 
van Asten, Tel. 06 239 95246 

 

Het bestuur informeert 
 

19 mei mochten na bijna 6 

maanden van lockdown de deu-

ren van het atelier weer open.  

De intentie was al die tijd dat het 

atelier weer open zou gaan zodra 

het door de overheid werd toe-

gestaan en nu is het zover! Even 

wat onwennig maar al gauw is 

iedereen blij dat het weer kon. 

Wat een feest!  

Tijdens de lockdown stond de 

vereniging niet stil. Het bestuur 

en de docenten hebben er alles 

aan gedaan om de lessen zoveel 

mogelijk door te laten gaan in de 

vorm van online lessen. De ke-

ramisten konden klei komen ha-

len en hun werk laten bakken. 

 

De combi-cursus schilderen en 

boetseren op woensdagmiddag 

gaat elke week plaatsvinden tot 

eind juni.  

De cursusduur is verlengd tot 

eind juni of zoveel minder als de 

docenten al lessen online gege-

ven hebben. Cursisten kunnen 

dit bij hun eigen docent navra-

gen. Het bestuur stelt veiligheid 

voorop. De coronaregels zijn ui-

teraard nog steeds van kracht. 

deze informatie is naar de leden 

gemaild op 15 mei. Het open 

atelier is in de maanden juli en 

augustus 3x per week gratis 

 

Na rijp beraad vanwege de kos-

ten is besloten een groot beeld-

scherm en camera aan te schaf-

fen, zodat tegelijkertijd online en 

live les kan worden gegeven. Via 

Jitsi Meet kunnen degenen die 

nog niet kunnen of het nog niet 

aandurven om te komen, de les 

goed volgen en ook hun eigen 

werk aan de docent laten zien 

voor commentaar. “Het is net 

alsof je erbij bent” merkte een 

van de online cursisten op.  

Het was afgelopen maanden an-

ders dan anders, maar degenen 

die de online lessen volgden wa-

ren over het algemeen enthou-

siast. Het was eigenlijk onver-

wacht ook weer heel leerzaam. 

Voor de online ledententoonstel-

ling op de website zijn mooie 

gevarieerde werken ingezonden. 

Van de zaterdaggroep staat een 

interessante online expo op de 

website.  

 

De corona periode is in de 70-

jaar van het bestaan van Ama-

teurspalet slechts een hobbel 

maar wel een die we niet gauw 

zullen vergeten. Deze ongebrui-

kelijke tijd vroeg van ons allen 

ongebruikelijke flexibiliteit. 

Wij willen de leden bedanken die 

ook dit seizoen de vereniging 

bleven steunen door lid te blijven 

en cursussen te blijven volgen. 

We bedanken de docenten voor 

hun betrokkenheid en hun be-

reidheid op een andere wijze les 

te geven.  

Het bestuur wenst u allen een 

fijne zomer en een mooi najaar 

waarin we weer gewoon in het 

atelier les kunnen hebben en ons 

70-jarig jubileum met verve 

kunnen gaan vieren.  

 

Open atelier nu en in de zo-

mermaanden 

Voor leden die weer lekker willen 

werken is het atelier komende 

maanden open: 

- In juni zaterdagmiddagen van 

13.00 - 15.30 uur.  

In juli en augustus 3x per week: 

- woensdagmiddag en zater-

dagmiddag 13.00 - 15.30 uur 

- vrijdag 09.30 - 12.00 uur en 

De toegang is gratis, er zullen 

wel gezondheidsvragen gesteld 

worden en neem je mondkapje 

en eigen beker mee. Omdat een 

maximum aantal in het atelier is 

toegestaan dient u zich aan te 

melden, stuur ruim op tijd een 

mailtje naar  

bettytentije@hotmail.com  
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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 

 

 
Amateurspalet actief op In-

stagram! 

 

Vanuit het bestuur is er de wens 

om zichtbaarder te zijn en meer 

te laten zien wat er allemaal bin-

nen onze mooie vereniging ge-

beurt. Om deze reden gaan we 

aan de slag met social media en 

dat in het bijzonder met Insta-

gram. En we zijn inmiddels live!!. 

Dus de oproep is aan iedereen: 

volg ons, tag ons, deel ons 

@amateurspalet 

Komende weken gaan we hard 

aan de slag om onze mooie pagi-

na te vullen. Hebben jullie 

beeldmateriaal van de lessen, 

van werk uit de lessen stuur deze 

dan incl. een korte omschrijving 

naar bestuur@amateurspalet.nl. 

Dan voegen we deze toe! 

Denk je nu super leuk! En wil je 

ook graag een bijdrage leveren 

aan de marketing en PR van de 

vereniging dan zijn we opzoek 

naar jou. Op het moment hebben 

we namelijk een vacature voor 

een marketing/pr vrijwilliger. 

Voor meer info stuur een mailtje 

naar bestuur@amateurspalet.nl. 

 

 
Online-expositie zaterdagoch-

tendgroep 

 

Dit jaar heeft docent Cindy 't 

Hart de focus vooral gelegd op 

kleur, de kleurcontrasten, etc.  

De afgelopen maanden waren 

cursisten online goed bezig en 

lag de nadruk dus op kleuren-

leer. Dat is dan ook te zien op de 

website /Nieuws/Groepswerk  

 
Online ledententoonstelling 

Amateurspalet. 

 

Deze maand heeft Wil Kouwer 

weer voor ons een mooie opstel-

ling gemaakt te zien op de web-

site via de homepage. Meedoen 

kan nog tot de zomer. Voor de 

spelregels en de tentoonstelling 

ga naar 'Online tentoonstelling 

2021' 

 

 
 

Expositie Ongeziene schoon-

heid, ‘samen’ leven in corona-

tijd 

 

12 mei opende Wethouder Jo-

hanna Besteman de expositie in 

de Oude Kerk in Rijswijk, waar-

aan 8 kunstenaars deelnemen. 

Een mooie toegankelijke expo 

waaraan Beatrix van Buuren mee 

doet met drie aquarellen. Haar 

belangrijkste beweegreden om 

mee te doen was: “Om je op een 

of andere manier door deze nare 

tijd heen te worstelen. Schilderen 

is voor mij een van de dingen om 

mee te blijven doen.” Het ver-

baast haar dat niet meer leden 

van Amateurspalet het fijn von-

den om hun werk te laten zien. 

Is het drempelvrees of te weinig 

zelfvertrouwen? Er zijn ongeveer 

20 werken komen maanden te 

bewonderen. Aquarellen, schilde-

rijen met thema dieren, kera-

miek werken en foto’s. Er is een 

route uitgezet in het koor die u 

veilig kunt bezoeken.  

U kunt de expo bewonderen elke 

zaterdag van 11-15 uur, t/m  

 

september.  

Adres: Herenstraat 62B 

 

 
Kunstopdracht De Nieuw-

Benedictus. 

 

Mariska Mallee en Ben Stolk heb-

ben een 3D kunstwerk uitge-

voerd voor de entree en een ze-

ven meter lange muurschildering 

gerealiseerd. Deze werken gaan 

over de historie van Rijswijk met 

titel: "Toen, nu en later"  

Aansluitend op deze opdracht 

hebben zij linosneden van enkele 

markante stukjes Rijswijk ge-

maakt die ook in het 3D object 

voorkomen: de Benedictuskerk, 

het oude station Rijswijk, land-

goed Te Werve, de Naald, de 

Boogaart en de zaagmolen langs 

de Vliet. Deze linosneden worden 

in een mooie bewaardoos aange-

boden op site site van Mariska  

//www.artsharemr.com/linosned

en-rijswijk/  

 

 
Pop-up Uitstalling keramiek 

 

Noëlle Lamers is een van de 14 

kunstenaars met een keramiek-

stand in een boerenstal.  

Te bezoeken  t/m 15 juli op  

wo t/m zo, 11-17 uur.  

Adres: Rijksstraatweg 16,  

Schipluiden info website 

 
 

 

 

 

Lees verder pag. 3 
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Op zoek naar de graal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Senghore heeft binnenkort 

een solo-expositie in Arti-Shock. 

Ilona exposeert haar schilderijen 

en beelden van 20 juni t/m 8 juli 

bij Galerie ArtiShock in Rijswijk. 

In de weekenden is zij aanwezig 

alsmede op woensdag en don-

derdag op afspraak. Kom kijken, 

zie website Arti-shock-Rijswijk 

 
 

Planning nieuwe seizoen: 

 

Werkplaats: Tekenen en 

schilderen naar levend model 

 

Het tekenen en schilderen van 

een portret of model is altijd een 

uitdaging. Het is lastig, maar 

behoort ook tot de basisoefenin-

gen van elke opleiding in de 

beeldende kunst. Amateurspalet 

gaat een werkplaats portret en 

model studie organiseren. Circa 

tien leden kunnen meedoen. We 

nodigen een model uit dat in een 

dagdeel getekend of geschilderd 

kan worden. Het gaat in deze 

werkplaats zonder docent vooral 

om het oefenen. Er zal ook gele-

genheid zijn om een tekening of 

schilderij verder uit te werken. 

De precieze werkwijze ligt nog 

niet vast. Een veelal geslaagde 

aanpak is beginnen met korte 

standen, waardoor iedereen een 

beetje los kan komen. Daarna 

één of meer langere standen 

waar gewerkt kan worden aan 

een tekening of schilderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De werkplaats wordt elke don-

derdagmiddag van 13:00 tot 

15:30 uur georganiseerd door 

Peter Smets.  

Eerste keer 7 september.  

Kosten voor het najaar: €100. 

 

Om na te gaan of er voldoende 

belangstelling is, wordt iedereen 

die mee wil doen opgeroepen 

zich vóór 30 juni te melden bij de 

ledenadministratie. mail-

to:ledenadministratie@amateurs

palet.nl 

 

Er kunnen 10-12 leden meedoen. 

Minimaal moeten 8 leden zich 

inschrijven om de werkplaats 

doorgang te laten vinden.  
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