
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF MEI/JUNI 2020 

  

 

Actueel 
 
• Verder met schetsen 

 

• Zomer Workshops 

o Kennismaking Grafiek: 

- Linoleumsnede maken en 

afdrukken  
- Droge naald ets maken en 

afdrukken 

o 3-Daagse: Buiten tekenen 

en schilderen 

 

• Voorbereidingen in het atelier 

 

• Wijziging Cursussen woens-

dagmiddag en vrijdagochtend 

 

 

 

Agenda 
 

25-07/26-07  Linoleumsnede  

01-08/02-08  Droge naald ets  

10-08 t/m 12-08  Buiten teke- 

                     nen en schilderen 

 

Uitgesteld zijn  

o Algemene Ledenvergadering 

o Ledententoonstelling 

 

 

De Jaarkalender 

 

 

Website 

 

Ga voor meer informatie over  

onze activiteiten naar 

 

www.amateurspalet.nl   
 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Samen gaan we verder  

Alles is tijdelijk anders. 

Het is natuurlijk niet zoals in de 

cursus, en ook wij missen ontzet-

tend de medecursisten en de 

vaste ochtend middag of avond 

in de week, maar de docenten 

staan elke dag voor u klaar om 

uw werk aan de hand van foto’s 

die u stuurt, te beoordelen en u 

van persoonlijk advies of alge-

mene instructie te voorzien, zo-

dat u weer verder kunt. Probeer 

er gebruik van de te maken.  

 

In deze nieuwsbrief leest u wat 

wij wél doen en kijken wij voor-

uit, wat gaan wij doen als het 

weer kan? Het bestuur wenst u 

sterkte. Blijf gezond. 

 
 

 
Verder met schetsen 

Beeldend werken in tijden van 

corona.  

Wat is het heerlijk om te zien 

hoe elke week de schetsen bin-

nenkomen! Wie deed er mee, 

wat hebben ze gemaakt en wat 

maakt de fotograaf Wil Kouwer 

er al fotoshoppend weer van? 

Misschien bent u er zelf nog niet 

aan toegekomen? Vindt u het 

moeilijk om u ergens toe te zet-

ten nu alle structuur een beetje 

uit de dagen verdwenen is?  

Op onze website kunt u zien wat 

medecursisten wekelijks ge-

maakt hebben. Pak uw potlood, 

uw pen of houtskool en doe mee 

met schetsen, zodat wij in sep-

tember nog beter aan de slag 

kunnen!  

 
 

Mail een foto van uw schets elke 

week vóór vrijdag 12.00 uur. Alle 

info staat op de website.

 
 

Zomer Workshops  

Er zijn nog enkele plaatsen!  

Voor alle zomeractiviteiten gel-

den uiteraard de coronamaat-

regelen.  

 

Kennismaken met grafiek 

Docent: Cindy ’t Hart 

Altijd al een linoleum snede wil-

len maken of een droge lijn ets??  

 

Linoleumsnede maken en af-

drukken 

Zaterdag 25 en 

zondag 26 juli 

van 10.00 – 

13.00 uur  

 

Uitgebreidere 

info leest u op 

de website: 

- Kennismaken met grafiek 

 

Droge naald ets maken en af-

drukken 

Zaterdag 1 

en zondag 2 

augustus 

10.00 – 

13.00 uur  

 

 

De workshops Grafiek worden 

afgesloten met een gezamenlijk 

bezoek aan de Grafische Werk-

plaats Prinsengracht Den Haag. 

 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
http://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/docenten/cindy-t-hart/
https://www.amateurspalet.nl/workshops-grafiek/


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 

 

Kosten € 30,00 per 2-daagse 

workshop, excl. materiaal.  

In samenwerking met Brugman 

stellen wij voor grafiek een pak-

ket met materialen samen.  

 

Buiten tekenen en schilderen  

Docent Janice Boekholt. 

 
Maandag 

10 t/m 

woensdag 

12 augus-

tus 

10:00 -

14:00 uur 

 

Kosten € 45,00 excl. materiaal,  

 

Uitgebreidere informatie over 

deze drie zomerworkshops leest 

u op de website: 

- Kennismaken met grafiek 

- Buiten tekenen en schilderen 

 

Bent je geïnteresseerd geef je 

op. Mail naar ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl  

 
 

‘Open’ atelier 

Vanaf 1 juni willen we de weke-

lijkse mogelijkheid om vrij te 

werken in het atelier weer van 

start laten gaan. Het open atelier 

is in de zomer altijd op de 

woensdagmiddagen van 13.00 

tot 15.30 uur.  

Belangrijk: Uiteraard gelden de 

coronamaat-regelen en kunt u 

níet zo maar binnenlopen. Meldt 

u aan uiterlijk de dinsdag vooraf-

gaand aan de woensdag door 

een mailtje te sturen naar:  

bettytentije@hotmail.com 

In de bevestiging leest u of er 

nog een plaats is voor u.  

 
 

Ledententoonstelling  

In mei kan er in verband met 

corona geen ledententoonstelling 

plaatsvinden. Wel organiseren 

we, als de coronamaatregelen 

het toelaten, in december een  

 

grotere tentoonstelling dan nor-

maal in de bibliotheek of op een 

andere mooie locatie. De leden-

tentoonstellingen in Museum 

Rijswijk zijn voltooid verleden 

tijd geworden. De directeur van 

het museum heeft driemaal ca-

tegorisch geweigerd om te over-

leggen over zijn abrupt besluit 

om te stoppen met de ledenten-

toonstelling van Amateurspalet 

die al vanaf 1960 jaarlijks in het 

museum plaatsvonden. Ook het 

bemiddelend overleg via de wet-

houder Johanna Besteman had 

geen effect. Wat de deur defini-

tief met een klap dicht deed was 

een brief van de directeur aan de 

gemeente Rijswijk d.d. 4 maart 

2020, waarin samenwerking met 

Amateurspalet werd afgebroken. 

 
 

 
Voorbereidingen in het atelier 

 

Wij hebben goede hoop dat wij in 

september weer kunnen starten 

in het atelier met de cursussen 

op de anderhalve meter afstand 

van elkaar. Wij hebben alle tijd 

om dit in samenspraak met de 

docenten goed voor te bereiden 

en het atelier en de activiteiten 

die daar plaats vinden zo in te 

richten dat het veilig kan. Wij 

houden u op de hoogte. 

 
 

Wijziging Cursussen woens-

dagmiddag en vrijdagochtend 

 

Lessen portrettekenen en  

-schilderen  

Omdat de belangstelling helaas 

al enige tijd te klein was op de  

 

vrijdagochtend, zullen deze les-

sen in het najaar 2020 niet meer 

worden voortgezet. In plaats 

daarvan kunnen portrettekenaars 

en -schilders eens in de 14 da-

gen terecht in de les op de 

woensdagmiddag van Andrez 

Warzyniak (zie volgende item). 

Het bestuur bedankt Peter van 

Leusden, die meer dan twaalf 

jaar deze lessen bij ons heeft 

gegeven. Tot er een andere in-

vulling is gekozen zal op de vrij-

dagmorgen voorlopig geen les 

gegeven worden.  

 

Lessen Koppen boetseren met 

portrettekenen -schilderen  

De 14-daagse les boetseren van 

Andrez Warzyniak op de woens-

dagmiddag trekt niet voldoende 

mensen. Er is nog geen aanlei-

ding om daar mee te stoppen, 

maar wel om iets toe te voegen 

aan deze les. De boetseerlessen 

zullen zowel ruimte bieden om 

koppen te boetseren als portret-

ten te tekenen of schilderen - 

deels met een model en deels 

aan de hand van foto’s - . Het 

wordt dus een gemengde les 

twee- en driedimensionaal wer-

ken.  

 
 

Vóór 1 juli  

Stoppen of veranderen van les?  

Als u wilt stoppen met les, lid-

maatschap óf van les wilt veran-

deren, geef dat dan vóór 1 juli 

per mail door aan: ledenadmi-

nistratie@ amateurspalet.nl of 

schriftelijk aan het postadres, zie 

onderaan de pagina.  

Als u niets laat horen, wordt 

de les en het lidmaatschap 

stilzwijgend verlengd. 

 
 

Jubileum jaar 2021! 

En dan op naar volgend jaar! Het 

jaar van ons 70 jarig jubileum! 

Heeft u ideeën en inspiratie? Wilt 

u helpen met organiseren? Laat 

het ons weten. 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/docenten/janiceboekholt/
https://www.amateurspalet.nl/workshops-grafiek/
https://www.amateurspalet.nl/3daagse-buitenschilderen-2020/
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomerworkshop
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomerworkshop
mailto:bettytentije@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Wijziging%20les%20of%20lidmaatschap
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Wijziging%20les%20of%20lidmaatschap

