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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Jaarlijkse ledententoonstelling 19 – 27 mei 

Heeft u zich al ingeschreven? Welke andere 

vereniging/organisatie biedt de mogelijkheid om in een 

museum te exposeren? Grijp deze kans! U kunt nog 

inschrijven tot 5 mei a.s. via de website Inschrijven 

Ledententoonstelling of met het formulier op de tafel in de hal 

van het atelier. 

Kunstmarkt op 26 mei van 11.00-16.00 uur  

Ook dit jaar organiseren wij tijdens de ledententoonstelling 

weer een gezellige kunstmarkt op het plein voor Museum 

Rijswijk. De voorgaande jaren werd deze markt druk bezocht. 

Leden en niet-leden kunnen vóór 13 mei een kraam 

reserveren. U kunt de kraam ook met twee personen huren. 

De ledenprijs bedraagt € 30 per kraam; voor niet-leden is dit 

€ 40 inclusief consumptiebonnen en afsluitende borrel.  

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 

bestuur@amateurspalet.nl of mocht u daar niet de 

gelegenheid voor hebben met het betreffende formulier op de 

tafel in de hal van het atelier 

Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in een kraam, geeft u 

dit bericht dan door. Heeft u vragen? Bel 06-53579675 

Docenten woensdagochtend en vrijdagmiddag 

Met het onverwacht overlijden van Marja Schutte in januari 

van dit jaar ontstond een vacature voor twee cursussen. Het 

bestuur heeft Erni Kwast en Andrzej Wawrzyniak bereid 

gevonden deze lessen over te nemen. Zij zullen ook  het 

tweede halfjaar deze lessen als docent vervolgen. 

Buitenschilderdag 

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is de 

buitenschilderdag alweer achter de rug. Foto’s komen op de 

website/Nieuws/Galerie. 

Nieuw bestuurslid 

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 april jl. is het 

nieuwe bestuurslid Silvia Bonsink gekozen. Zij stelt zich 

verderop in deze brief aan u voor. 

Nieuwsbrief Mei 2018 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:info@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/ledententoonstelling-2018-in-museum-rijswijk/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/ledententoonstelling-2018-in-museum-rijswijk/
mailto:bestuur@amateurspalet.nl?subject=Kraam%20Kunstmarkt%202018
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Carnaval 
  of  

Stilleven* 
  

 

 

 

 

Breng uw stem uit op het thema van uw keuze voor de 

tentoonstelling najaar 2018.  

Geschreven door: Stef Valentijn 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering jl. zijn met een gelijk 

aantal stemmen geëindigd de onderwerpen: Carnaval en 

Stilleven*.  

Om tot een uiteindelijke keuze te kunnen komen worden de 

leden die niet op de ledenvergadering aanwezig waren, 

gevraagd te stemmen op één van beide thema’s. 

Bij het thema Stilleven* geldt, dat keramisten werk 

meenemen naar les waar schilders een schilderij van maken 

en omgekeerd keramisten een werk maken van wat op een 

bestaand schilderij van schilders staat. 

In de hal van het atelier ligt de stemlijst. U brengt uw stem uit 

door uw naam vóór 1 juni a.s. te vermelden onder het door u 

gekozen onderwerp. 

 

 

 
 

 

Expositie Mariska Mallee "What's next?"  

De duurzame toekomst verbeeld 

van 12 t/m 31 mei 2018 bij Arti-Shock Rijswijk  

Schilderijen en lino’s over de mens en de stad van de 

toekomst. De opening is zondag 13 mei om 15 uur waar 

iedereen van harte welkom is.  

Galerie Arti-Shock is gevestig in de Schoolstraat 26, 2282RD 

Rijswijk 

Openingstijden: Woensdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur. 

Zaterdag 11.00 - 16.00 uur. Zondag 14.00 - 17.00 uur.  

Mariska is in de galerie aanwezig op vrijdag 18 en 25 mei, 

zondag 20 en 27 mei Meer informatie: Arti-shock-

rijswijk.nl/expositie 

Daarna is de  expositie te zien  t/m 29 juni bij TERRA Arts 

Projects, Dorpsstraat 12, 2712 AK Zoetermeer 

Openingstijden: Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 

zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Met het openbaar vervoer: Het TERRATORIUM ligt in wijk 12, 

op 5 minuten loopafstand van Randstadrail halte Dorp of 

Stadhuis. Vanaf Station Oost: bus 71, halte Julianalaan. 

Met de auto: Op het Nicolaasplein, achter het TERRATORIUM, 

kunt u met een blauwe parkeerschijf drie uur gratis parkeren. 

Meer informatie op de website van TERRA  

 

 

 

Nieuw bestuurslid Silvia Bonsink  

Geschreven door: Silvia Bonsink 

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 april jl. ben ik als 

bestuurslid gekozen. Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.  

Mijn naam is Silvia Bonsink. Sinds 2 jaar ben ik lid van de 

vereniging. Op de woensdagmiddag boetseer ik er.  

Ik vind het leuk om realistische of figuratieve beelden te 

maken. Van huis uit ben ik kunstzinnig therapeut.  

Ik heb diverse functie gehad in de Welzijnssector zoals 

projectcoördinator voor sociaal maatschappelijk projecten,  

 

http://arti-shock-rijswijk.nl/expositie/peter-van-leusden-en-ilona-senghore-31
http://arti-shock-rijswijk.nl/expositie/peter-van-leusden-en-ilona-senghore-31
http://www.terra-artprojects.com/category/exposities/
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cliëntondersteuner en kunstzinnig therapeut. Daarnaast heb ik 

vele trainingen gegeven aan ouders en kinderen om ze in hun 

kracht te zetten. Nu vind ik het leuk en bijzonder om mij in te 

zetten voor Amateurspalet. Ik vind het een gemoedelijke 

vereniging met een fantastisch atelier.  

Mijn taak in het bestuur wordt o.a. coördinator vrijwilligers. 

 

 

 

Woensdagavondgroep exposeert 

De schilders van de woensdagavondgroep exposeren hun werk 

in de gangen van De Bieslandhof in Delft. Een initiatief van 

Ilona Senghore. Het thema is Lente. Gelet op de vele 

enthousiaste reacties van de bezoekers een geslaagd project 

en zeker voor herhaling vatbaar.  

Bekijk hier de impressie die Ron van Ee, een van de 

deelnemers, heeft gemaakt  //youtu.be/Y2CSTxkDeqA. 

 

 

 
 

 

 

Nieuwe cursus ‘En plein air tekenen en schilderen’  

Geschreven door Maria Peltenburg 

 

Inmiddels zitten de eerste twee lessen er al weer op. Een  

groep van 9 deelnemers bezocht voor de eerste les 

Buitengoed Dorrepaal langs de Vliet. In de tweede les leerden 

ze over compositie en lijnschetsen aan de Fokkerhaven bij 

Capriole op de Binkhorst. Op het einde van deze les was bij 

iedereen te zien dat je met een paar goed getroffen lijnen een 

complete compositie in de steigers kan zetten. 

De volgende les is in Delft op het terrein van St. Joris.  

 

Wilt u ook meedoen? Er zijn nog geen concrete plannen voor 

een volgende cursus, maar dat zit er wel in. Meldt u aan als 

geïnteresseerde voor een volgende korte cursus 

buitenschilderen via de website www.amateurspalet.nl. U 

krijgt dan als eerste bericht. 

  

Reminder Ledententoonstelling mei 2018 

Geschreven door: Stef Valentijn 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al was vermeld, kunt u zich tot 

uiterlijk 5 mei inschrijven voor de jaarlijkse 

ledententoonstelling in het Museum Rijswijk - bij voorkeur via 

onze website Inschrijven Ledententoonstelling. 

Diegenen die niet in het bezit zijn van een computer kunnen 

gebruik maken van het inschrijfformulier in de hal van het 

atelier. 

https://youtu.be/Y2CSTxkDeqA
https://www.amateurspalet.nl/agenda/losse-cursus/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/ledententoonstelling-2018-in-museum-rijswijk/
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Vanwege de waardering voor de kwaliteit van de door onze 

leden gemaakte werken en de steeds  terugkerende 

belangstelling van de bezoekers, biedt het museum de leden 

van Amateurspalet jaarlijks de speciale gelegenheid hun 

werk(en) daar te exposeren. 

Het tentoonstellen van uw werk geeft u de gelegenheid uw 

kunstwerk(en) met het publiek te delen. De waardering voor 

de kwaliteit en bewondering bij de bezichtiging, leidt 

regelmatig tot de aankoop van een kunstwerk. 

De exposite komt de aandacht voor de vervaardigde werken  

door onze leden en de bekendheid van onze vereniging bij het 

publiek zeer ten goede. Het bestuur en de tentoonstellings-

commissie nodigt u daarom graag uit aan de tentoonstelling 

deel te nemen door inschrijving van uw werk. 

 

 
 

Ansichtkaart  
van je werk 

 

Ansichtkaart van je werk? 

Geschreven door: Peter Smets 

Iedereen die meedoet aan de ledententoonstelling kan van 

zijn werk een digitale foto maken, waarna de vereniging er 

ansichtkaarten van laat drukken.  

Een setje van 4 kaarten kost €2,50. 

 

Als je wilt meedoen, moet je voor 5 mei de digitale foto met 

gegevens (titel werk, naam van de maker, jaar waarin het 

werk gemaakt is) mailen naar bestuur@amateurspalet.nl.  

Hoe het verder precies gaat, lees je in een mail die je krijgt 

als je je tijdig inschrijft voor de tentoonstelling. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemene jaarvergadering leden 7 april jl. 

Geschreven door: Peter Smets 

Op zaterdagmiddag vond de algemene ledenvergadering in het 

atelier plaats. Het was de eerste lentedag dit jaar en toch 

waren er 25 leden inclusief het bestuur aanwezig. De 

voorzitter liep in rap tempo door de agenda. Dat kon ook, 

omdat de vereniging op rolletjes loopt, de kascommissie 

adviseerde na controle van de boeken om het bestuur te 

dechargeren en er spelen geen bijzondere punten op dit 

moment in de vereniging. Besloten is om in 2019 de lessen 

met €10-€20 per jaar te verhogen om de oplopende kosten te 

kunnen dekken. Dit komt neer op tussen de 50 en 75 cent per 

les. 

Het ledenaantal zakt een klein beetje, maar er zijn nog steeds 

ruim 200 lesvolgende leden die op alle dagen van de week 

lessen volgen. Amateurspalet is en blijft een grote vereniging 

met een lange historie. De twee tentoonstellingen per jaar 

bieden elke keer aan veel leden de kans om hun schilderij, 

tekening of keramiek te laten zien in het Museum Rijswijk of 

de Bibliotheek aan de Vliet. De verenigingsmiddagen kampen 

met een afnemende belangstelling, waardoor deze activiteit  

mailto:bestuur@amateurspalet.nl?subject=Ansichtkaart%20werk%20Ledententoonstelling
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onder druk komt. Dat heeft ook te maken met het afgenomen 

animo van leden om zich als vrijwilliger in te zetten voor de 

vereniging, waardoor het lastiger wordt om activiteiten buiten 

de lessen om te organiseren.  

Van twee bestuursleden, Ingrid Zalm en Marianne van Asten 

werd afscheid genomen. Marianne van Asten heeft vijftien jaar 

in het bestuur van de vereniging gezeten en daarin  talloze 

functies vervuld. Haar omvangrijke taak is door meer mensen 

overgenomen. De voorzitter Annemiek Verbrugh bedankte 

Marianne voor haar inzet en schonk haar namens de 

vereniging een enorme mand met bijna bloeiende bollen als 

dank. Ingrid Zalm, die niet aanwezig was bij de vergadering, 

werd de volgende dag thuis bedankt voor met name haar 

voorzitterschap van de pr-commissie en de moderniserings-

slag van de pr.   

Binnenkort krijgen de leden de concept notulen via het 

secretariaat toegezonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler  

GEM - Den Haag  Thorsten Brinkmann - Life is funny,  

my deer 

Te zien tot 16 juni. 

GEM is een museum voor actuele beeldende kunst, waar 

steeds gelijktijdig werk van Haagse, Nederlandse en 

internationale kunstenaars te zien is. Een grote diversiteit aan 

disciplines komt aan bod: (video)installaties, schilder- en 

beeldhouwkunst, multimedia, performance, film, fotografie, 

tekeningen, digitale kunst, design, etc. Het museum is 

gevestigd naast het Haags Gemeentemuseum en in het 

gebouw bevindt zich ook het Fotomuseum Den Haag. 

Onstuitbaar is de verzamelwoede van de Duitse kunstenaar 

Thorsten Brinkmann. Allerlei voorwerpen, die door anderen 

zijn afgedankt, brengt deze ‘serieverzamelaar' bij elkaar in 

zijn atelier in Hamburg. Hij recyclet en herdefinieert deze 

voorwerpen tot kunstwerken waarbij de herkomst en het nut 

van het materiaal er bijna niet meer toe doen. Op 

humoristische wijze verwijst hij naar historische en literaire 

figuren of momenten in de kunstgeschiedenis. Dit voorjaar 

presenteert het GEM de eerste overzichtstentoonstelling van 

Brinkmann in Nederland. Te zien zijn meer dan 60 werken met 

een overkoepelend thema: de (mis)match tussen ons lichaam 

en de objecten die ons omringen.  

Meer informatie, zie www.gem-online.nl/ 

Museum Prinsenhof Delft - Art Nouveau | Nieuwe 

Zakelijkheid | Delft 

Te zien tot en met 26 augustus. 

In de periode 1880 tot 1940 groeit Delft dankzij de bijzondere 

wisselwerking tussen kunst, kennis en industrie uit tot een 

van de belangrijkste centra van de kunstnijverheid. Art  

http://www.gem-online.nl/
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Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft vertelt dit inspirerende  

verhaal aan de hand van verschillende objecten, zoals 

affiches, keramiek en glas-in-lood die in deze periode zijn 

gemaakt. De tentoonstelling laat zien hoe Delft zich van een 

provinciestadje ontpopt tot een van de belangrijkste centra 

van de art nouveau in Nederland. De in Delft gevestigde 

industrie, Polytechnische School en kunstenaars staan aan de 

basis van deze bloeiperiode. Hun samenwerking betekent een 

enorme stimulans voor het artistieke klimaat. De 

vooruitstrevende industrieel Jacques van Marken speelt hierin 

een sleutelrol. Zo geeft hij Jan Toorop de opdracht om voor de 

Nederlandsche Oliefabriek een, inmiddels wereldberoemd 

geworden, affiche voor slaolie te ontwerpen. De Nederlandse 

art nouveau dankt hieraan zijn bijnaam ‘slaoliestijl’.  

Meer informatie, zie www.prinsenhof-delft.nl 

Kunsthal Rotterdam - HYPERREALISME SCULPTUUR 

Te zien tot 1 juli. 

Met 35 kunstwerken van 28 kunstenaars toont de Kunsthal 

voor het eerst in Nederland een toonaangevend overzicht van 

de ontwikkeling van vijftig jaar hyperrealistische 

beeldhouwkunst wereldwijd. Sinds de jaren 1960 en 1970 

houden kunstenaars zich vanuit verschillende invalshoeken 

bezig met een vorm van figuratieve kunst waarbij de 

menselijke figuur zo levendig en levensecht mogelijk wordt 

verbeeld. Het oog in oog staan met deze beelden prikkelt de 

reactie van bezoekers en roept vragen op over de 

maakbaarheid van de mens en over identiteit. Hoe kijken we 

naar onszelf en naar anderen? Een interessant gegeven in de 

huidige selfiecultuur op social media.  

Meer informatie, zie www.kunsthal.nl 

 

 

 

 

 

http://prinsenhof-delft.nl/ontdek-de-collectie/tentoonstellingen
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hyperrealisme-sculptuur/

