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• Het bestuur informeert
Corona en het atelier
• Vrijwilligers bedankt
• Algemene Ledenvergadering
• Bericht van de tentoonstelling
commissie/bestuur
• Expositie docent

Corona en het atelier
Het covid-19 virus is een blijvertje. Zolang er nog geen doeltreffend vaccin is, blijft het noodzakelijk preventieve maatregelen te
nemen. De herinrichting van het
atelier en de aangepaste werkwijze is in september ingegaan.

AMATEURSPALET
zoekt vrijwilligers
•

PENNINGMEESTER
• SECRETARIS
Informatie: bel of mail secretaris,
Peter Smets. T 070 3950 925 of
Mail bestuur@amateurspalet.nl

Agenda
12-12 Ledententoontelling ‘Vrij
werk’ - UITGESTELD
De Jaarkalender

Kort samengevat zijn de maatregelen die gelden in het atelier:
• Bij ziekteverschijnselen
thuisblijven
• Handen reinigen bij binnenkomst
• Advies: mondkapjes bij
rond bewegen
• Altijd anderhalve meter
• Ventileren
Na de laatste aanscherping van
de overheid is dus aan de werkwijze het advies toegevoegd om
mondkapjes te dragen bij verplaatsingen in het atelier.
De mailing van het bestuur aan
de leden van 13 oktober over de
aangescherpte maatregelen van
de overheid vindt u op de website homepage.

docenten beelden laten zien, zowel in het atelier als online aan
de thuiswerkenden.

Vrijwilligers bedankt
Ieder jaar zijn we trots op onze
vrijwilligers die onze vereniging
ondersteunen. Ook al denk je
misschien, dit jaar met Coronatijd heb ik niet zo veel gedaan
voor de vereniging, omdat een
aantal evenementen niet door
zijn gegaan. Het bestuur vindt
het fijn om te weten dat jullie er
zijn en dat we een beroep op
jullie kunnen doen als dat nodig
is. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, zonder onze vrijwilligers wordt het moeilijk om
onze vereniging draaiende te
houden.
Dank jullie wel lieve

vrijwilligers
De evaluatie
Het bestuur heeft na de eerste
maand de aanpak geëvalueerd.
De algemene conclusies zijn:
1. De leden en docenten werken volop mee om covid-19
besmettingen te voorkomen.
2. De nieuwe inrichting van het
atelier voldoet.
3. 1,5 m afstand houden vraagt
voortdurend aandacht.
Algemene Ledenvergadering
4. Internet aangeleggen.
2020
Online mee kunnen doen
Het laatste punt van de evaluatie
slaat op het bestuursbesluit om
een wifi punt in het atelier aan te
laten leggen en apparatuur aan
te schaffen. Daardoor kunnen

Op een regenachtige zaterdag,
10 oktober 2020, vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats in het Kindcentrum
Snijders, de buren van ons. In

het lokaal dat we ter beschikking
kregen was het mogelijk om op
1,5 m afstand van elkaar te zitten en te overleggen. Er waren
15 personen aanwezig, inclusief
het bestuur.
Op de vergadering zijn het algemene en financiële jaarverslag
van de vereniging besproken en
de wisseling in het bestuur die
eind van dit jaar en begin volgend jaar gaan plaatsvinden.
Het vinden en behouden van bestuurders is een knelpunt in de
vereniging, omdat te weinig leden bereid zijn deze vrijwilligersfuncties te vervullen. Een van de
gevolgen kan zijn, dat stap voor
stap vrijwilligerswerk zal worden
uitbesteed aan betaalde krachten. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de prijs van de lessen. Lessen die nu nog 30%40% goedkoper zijn dan elders in
de regio.
Voor informatie of aanmelden,
bel of mail de secretaris, Peter
Smets. T 070 3950 925 of mail

vrouwen hun werk in galerie
ArtiBrak. Doortje van Ginneken schilderijen, Hermien Buytendijk
- keramiek, Louise Harley - schilderijen. Hun werk is zeer verschillend, maar heeft een ding
gemeen: de fantasie moet aan
het werk, want niets is wat het
lijkt.
Expositie docent Arti-Shock Rijswijk
Fantastische Tuinen
t/m 12 november
In Galerie Arti-Shock kunt u het
‘Tuinwerk’ van drie kunstenaars
bekijken. Het werk is zeer verschillend, maar de combinaties
van werkstukken en de rijke
variatie maken van deze tuinententoonstelling een wonderlijk
geheel. Er is een nieuwe tuin
ontstaan waar de bezoeker in
rond kan dwalen en even kan
ontsnappen aan de hectiek van
het dagelijks leven.

Jacqueline Stubenitsky – docent
bij ons voor de dertien lessen
bestuur@amateurspalet.nl
‘Tekenen met de rechterhersenhelft’ - exposeert met Linaaa en
Ben Stolk bij Arti-Shock, SchoolTentoonstellingen en Corona straat 26, Rijswijk. De geschilderde tuinen van Jacqueline, zijn
Bericht van de tentoonstelling
ideeën en ontwerpen voor tuinen
commissie/bestuur: “Tentoondie wellicht uitgevoerd kunnen
stellingen, met een feestelijke
worden, maar vaak zo surreëel
opening en corona gaan niet
zijn dat de toeschouwer er alleen
goed samen. Dit is de reden
in gedachte doorheen kan dwawaarom dit jaar ook onze leden- len. Deze schilderijen zijn een
tentoonstelling in december in de onderdeel uit haar imposante
bibliotheek niet wordt georgani- serie ‘Imaginaire Tuinen’ waarin
seerd. Op dit moment zijn we
zij op zoek is naar haar ideale
mogelijkheden aan het bekijtuin. Zij is op drie middagen
ken/onderzoeken om volgend
aanwezig, laat het haar even
jaar de tentoonstelling(en) op
weten als je wilt komen (06 2167
een alternatieve (buiten) locatie 1542).
wel door te laten gaan. Zodra
daar meer over bekend is, kom
ik er bij u op terug. Tot die tijd
Kunstkrabbels
wens ik u vele creatieve coronavrije uurtjes toe.”
• ArtiBrak - Voorburg
‘Niets is wat het lijkt’ 4 - 29 november
In november presenteren drie

Atelier:
Daniël Catterwijckstraat 4
2282 HM RIJSWIJK
T 070 3901429

Postadres:
Arentsburghlaan 100
2275 TV VOORBURG
T 070 3950925
E info@amateurspalet.nl

• Online en Galerie In de Molen
- Wassenaar
‘CADANS’ t/m 29 november
Kunstgroep Wassenaar organiseert een expositie online en in
Galerie in de Molen. Online op
www.kunstgroepwassenaar.nl
laten de exposerende kunstenaars hun werk zien en lichten
het in korte video’s toe. Deelnemende kunstenaars zijn: Stephanie Knage, Lili, Birke Hesse,
Marian, Erik Rumpff, Thea
Schenk, Frits Veenland, Vivienne
Lopes de Leão Laguna. Het tentoongestelde werk refereert aan
ervaringen die de kunstenaars
hun hele leven hebben meegenomen, hebben uitgediept en nu
hebben toevertrouwd aan papier,
doek of hout.
• Arti-Shock Ledententoonstelling – Online tot 6 november
Door de coronacrisis gaat dit jaar
niet een jury bepalen wie de
winnaar wordt van de felbegeerde Arti-Shock Prijs. Arti-Shock
heeft een originele manier gevonden om de werken te exposeren en te beoordelen. Iedereen
mag tót 6 november stemmen op
zijn of haar favoriete kunstwerk
en meebeslissen wie genomineerd wordt.
Ga naar arti-shock/pollledententoonstelling-2020
Op zondag 8 november zal Johanna Besteman, wethouder van
Cultuur, Welzijn en Onderwijs de
Arti-Shock Prijs en Publieksprijs
in een kleine kring uitreiken. De
uitreiking is later online te zien
op hun website.

Ledenadministratie:
ledenadministratie@amateurspalet.nl
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op
onze website:
www.amateurspalet.nl

