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Agenda 
 

 

April – en maandelijks 

Online Ledententoonstel-

ling Amateurspalet 

 

 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 
 

Het is inmiddels al weer bijna 

mei als u deze nieuwsbrief leest. 

En hopelijk bent u ook een of 

twee keer gevaccineerd! 

Intussen geven vrijwel alle do-

centen online les. Natuurlijk is 

het een groot experiment en 

hebben we er allemaal geen er-

varing mee maar degenen die 

deze lessen volgen zijn enthou-

siast. Er wordt vaker dan nor-

maal met opdrachten gewerkt. 

Hierdoor probeert men dingen uit 

die men normaal misschien niet 

zou doen. Het “inzoomen” op de 

verschillende werkstukken blijkt 

leerzaam.  

 

Voorbereidingen les in het 

atelier  

Niemand kan in de toekomst kij-

ken maar wij houden er rekening 

mee dat in de (nabije) toekomst 

zowel aan cursisten in het atelier 

als thuis tegelijkertijd les gege-

ven gaat worden. Om dit moge-

lijk te maken hebben wij in het 

atelier Wifi aan laten leggen. Ook 

is er een groot scherm opgehan-

gen en een laptop aangeschaft 

zodat thuisblijvers in kunnen 

schakelen en via hun mobiel of 

computer de les kunnen volgen 

en aanwijzingen kunnen krijgen 

van de docent.  

In april heeft de overheid een 

aantal regels voor corona ver-

soepeld en wij verwachten nog in 

mei weer in het atelier les te 

kunnen gaan geven.  

 

Extra’s 

Zoals u weet zullen de docenten 

in juni in ieder geval doorgaan 

met de lessen ter compensatie 

van januari toen de online lessen 

nog niet gestart waren. 

Extra is ook dat u in de zomer-

maanden driemaal per week gra-

tis gebruik kunt maken van het 

atelier zonder docent.  

Informatie hierover vindt u zo 

snel mogelijk op de website. 

 

We wijzen ook nog een keer op 

de mogelijkheid om deel te ne-

men aan de online tentoonstel-

ling. Een leuke wijze om uw werk 

aan elkaar en een groter publiek 

te laten zien. Meedoen? Raad-

pleeg dan de website. 

Wij kunnen niet wachten om u 

weer in het atelier te kunnen 

ontvangen en duimen dat dit snel 

zal zijn! 

 

 
 

Kort voorstel rondje van de 

nieuwe secretaris 

Graag wil ik me via deze weg aan 

jullie voorstellen. Ik ben Suzanne 

Eijkemans, 43 lentes jong. Ik 

ben geboren en getogen in het 

prachtige Loon op Zand, onder 

de rook van het sprookjesbos. In 

1999 ben voor studie naar Den 

Haag verhuisd en zo in 2004 in 

Rijswijk terecht gekomen.  

Ik ben de afgelopen jaren werk-

zaam geweest in de evenemen-

ten sector, wat ik tot op heden 

nog met veel plezier doe. Ik ben 

sinds april vorig jaar werkzaam 

als Director Events voor Sijthoff 

Media in Amsterdam in een 

prachtig ingericht pand. Ik raad 

je aan een keer een kijkje te 

nemen op capitalc.amsterdam/ 

nl/over-ons/kunst, ons hele pand 

is ingericht door designers en 

kunstenaars. 

De afgelopen 2 jaar schilder ik 

met veel plezier op de dinsdag-
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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 

 

avondgroep bij Bob. Echter daar-

naast sta ik ook graag in de keu-

ken om recepten uit te proberen 

uit de verschillende landen aan 

de middellandse zee en ben ik 

zodra de zon schijnt te vinden op 

het Katwijks strand.  

Ik hoop met mijn kennis de ko-

mende tijd in mijn rol als secre-

taris een bijdrage te kunnen le-

veren en heb er zin in om aan de 

slag te gaan. 

 

 
 

Online ledententoonstelling 

Amateurspalet. 

Iedere maand, tot we weer aan 

de slag gaan in het atelier 

 

Deze maand heeft Wil Kouwer 

voor ons een mooie opstelling 

gemaakt van de - helaas nog 

weinige - werken die zijn ingele-

verd voor de online tentoon- 

stelling. Deze is te zien op de 

website via de homepage. Alsnog 

wil ik een ieder vragen om ook 

mee te gaan doen en een foto in 

te sturen van eigen werk.  

In de nieuwsbrief van vorige  

maand kon u lezen hoe de fo-

to(‘s) aangeleverd dienen te  

worden, maar ook op de website 

vindt u de spelregels. Ga naar 

'Online tentoonstelling 2021' 

De tentoonstellingcommissie  

hoopt dat er komende tijd meer 

aanmeldingen zijn, zodat we 

mooie tentoonstellingen kunnen  

maken. 

 
 

 

 
Buitenschilderen gaat weer 

beginnen 

 

In de loop van mei zal het toch 

wel weer mogelijk worden; met 

elkaar samen op een mooie loca-

tie heerlijk buiten tekenen en 

schilderen. De groepsgrootte 

moet uiteraard onderling worden 

afgestemd op het toegestane 

maximum. Vaak komt het er niet 

van om er alleen op uit te gaan 

of is het eng zo 'te kijk' te zitten, 

maar met een aantal anderen is 

het een stuk makkelijker en ge-

zelliger natuurlijk. 

 
Hoe doen we het? Er is geen or-

ganisator die alles regelt, wel een 

Whatsapp groep waarin ideeën 

en afspraken worden uitgewis-

seld. Dan is iedereen vrij om te 

komen. De locaties zijn in princi-

pe op fietsafstand. 

Er zijn voor leden geen kosten 

aan verbonden. Wel wordt als 

regel in de buurt een terras ge-

zocht met toilet, daar betaalt 

iedereen zelf voor zijn of haar 

consumptie. Wil je ook in deze 

Whatsapp groep worden opge-

nomen, meld je aan via 

bestuur@amateurspalet.nl onder 

vermelding: app groep buiten-

schilderen. 

 
 
Expositie Oude Kerk Rijswijk 

In de Oude Kerk van Rijswijk is 

van 15 mei tot en met september 

de expositie ‘Ongeziene schoon-

heid, 'samen' leven in corona-

tijd' te bezoeken. “Acht kunste-

naars brengen tot uitdrukking 

 

waar deze coronatijd hen bij be-

paalde.” Een van de deelnemers 

is lid van Amateurspalet. Open 

elke zaterdag van 11-15 uur, 

met in achtneming van de coro-

na-richtlijnen van de overheid. 
Herenstraat 62B, Rijswijk 

 

 

Kunstkrabbels 

• The Palace Museum in Bejing  

Kijk digitaal rond in de prachtige 

paleizen van twee dynastieën. Je 

kunt hier 15 tentoonstellingen 

bewonderen en het voelt soms 

net alsof je echt in Bejing rond-

loopt. 

• The National Gallery of Art in 

Londen  

Talloze grote schilderwerken van 

de belangrijkste kunstenaars uit 

vervlogen tijden, die bewonder je 

in de (digitale) Nationale Gallery 

of Art. 

• The Guggenheim in New 

York  

Dit museum staat vooral bekend 

vanwege haar unieke architec-

tuur. Via de digitale tour kun je 

de bijzondere bouwstijl, en na-

tuurlijk alle kunstwerken, van-

achter je pc of laptop bewonde-

ren. 

• Vaticaanse Museums  

De 360 graden tours van de Va-

ticaans Museums zijn een lust 

voor het oog. Sla zeker de we-

reldberoemde Sixtijnse Kapel 

niet over en werp een uitgebrei-

de blik op het plafond van  

Michaelangelo.  

• Museum of Ethnology and 

Art in Lissabon  

Wil je je verdiepen in andere 

culturen en tradities? Bezoek 

dan virtueel het Museum of Eth-

nology and Art in Lissabon. Met 

meer dan 40.000 objecten uit 

meer dan 380 culturen ben je 

hier voorlopig niet uitgekeken. 

• MoMa in New York  

MoMa staat voor Museum of Mo-

dern Art en hier bewonder je 

talloze moderne kunstwerken. 
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