
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Maandagochtendteam geno-

mineerd 

• Werkbespreking (vereni-

gingsmiddag) 

• 70-jarig jubileum 

• Vrijwilligersuitje en afscheid 

bestuursleden 

 

 
Stem op ons 
genomineerde 
schoonmaakteam!! 
 

 

Agenda 
 

28-11  Werkbespreking thema 

 ‘Boekomslag’ 

10-12 Opening Jubileumten-

toonstelling in de biblio-

theek  

11-12 & 18-12 Kunstmarkt en 

 andere activiteiten  

11 t/m 31-12 Jubileumtentoon- 

 stelling  

19-12 Kerstborrel docenten,  

 vrijwilligers en bestuur 

 

 

 De Jaarkalender 

 

 
  
 
       ---Cadeaubon---- 

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

 

Het bestuur informeert 
 

 
Het maandagochtend team 

genomineerd! 

 

De gemeente Rijswijk reikt elk 

jaar de vrijwilligersprijs uit voor 

de beste vrijwilligers van het 

jaar. Daarbij gaat het om indivi-

duele prijzen en groepsprijzen. 

Dit jaar is ons maandagochtend 

team genomineerd als groep! 

Deze leden zorgen samen elke 

maandagochtend vrijwillig dat 

ons atelier weer helemaal spic en 

span is voor de komende week. 

Door hen kunnen wij allemaal 

lekker werken, zijn er altijd pa-

pieren handdoekjes, zijn tafels, 

vloer en keuken schoon en opge-

ruimd en is de koffie aangevuld. 

Zij zijn onmisbaar voor onze ver-

eniging!  

Reden voor het bestuur om hen 

aan te dragen bij de gemeente 

voor deze prijs. 

Dinsdag 19 oktober j.l. kwam 

een filmploeg van tv Rijswijk 

naar het atelier om te filmen en 

om enkele van deze leden te 

interviewen. Een leuke happe-

ning! 

Dit filmpje wordt in november 

vertoond op tv Rijswijk. Iedereen 

kan dan stemmen op de genomi-

neerde kandidaten. 

Zou het niet leuk zijn als zij de 

prijs krijgen! 

Wij rekenen op jullie stem!!!!!! 

 
 

Werkbespreking  

zondagmiddag 28 november 

door Wil Maas. 

Na een hele periode van weinig 

kunnen, mogen we  weer veel 

meer. Heel fijn dat we weer een 

besprekingsmiddag kunnen or-

ganiseren. Wil Maas bespreekt 

uw werk dat u hebt gemaakt 

voor de jubileumtentoonstelling 

in december. Wil heeft op veler-

lei wijzen de kunst bestudeerd 

en zal u daar zelf alles over ver-

tellen. Uw werk hoeft dan nog 

niet klaar te zijn.  

 

13:30 Inloop en  aanmelden  

14:00 Begint de bespreking.  

Er is een korte pauze voor een 

kopje thee of een glas wijn. In 

de pauze kunt u mee beslissen 

via een stemformulier, wie de 

prijswinnaars worden. Temeer 

reden om aanwezig te zijn!  

Met het thema ‘Boek-

omslag’ kan je veel 

kanten op.  

Deze middag is te-

vens de laatste moge-

lijkheid om nog in te 

schrijven als deelnemer aan de 

tentoonstelling.  

Wij hopen op een grote opkomst! 

 
 

70 jarig Jubileum programma 

 

De tentoonstellingscommissie is 

in volle gang om dit heugelijke 

feit op een onvergetelijke manier 

te vieren. Er worden veel activi-

teiten op touw gezet naast de 

tentoonstelling ‘Boekomslag’. 

Hopelijk is er voor ieder een leu-

ke activiteit bij.  

 

Het programma: 

• Vrijdag 10 december om 

15.00 uur Feestelijke opening 

in de bibliotheek met muzikale 

omlijsting  

https://www.amateurspalet.nl/agenda/


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 

 

• Zaterdag 11 december diverse 

kunstproeverijen waar u gratis 

aan kunt deelnemen: 

➢ ochtend Workshop illustre-

ren door Aad Goudappel 

➢ middag Workshop boetse-

ren door Andrzej Wawrzy-

niak 

➢ middag Workshop tekenen 

door Ilona Senghore.  

• Zaterdag 18 december kunt u 

deelnemen aan: 

➢ ochtend Workshop illustre-

ren door Aad Goudappel 

➢ middag Workshop schil-

deren door Cindy ’t Hart  

➢ middag Workshop tekenen 

door Ilona Senghore. 

• Zaterdag 11 en 18 december: 

➢ hele dag kunstmarkt. In de 

bibliotheek worden tafels 

klaar gezet waar u uw zelf 

gemaakte werken van de 

afgelopen jaren kunt ver-

kopen. 

 

Alle workshops, behalve de 

workshops gegeven door Aad 

Goudappel, zullen het thema 

‘Kunstkop’ hebben.  

Aad Goudappel is al sinds 1996  

illustrator, hij is afgestudeerd 

aan de Willem de Kooning Aca-

demy in Rotterdam en daarnaast 

cursussen gevolgd aan de Cam-

berwell College of Art in Londen 

en de Art Institute in Boston. 

Naast dat hij meer dan 100 prij-

zen won over de laatste jaren, 

deelt hij graag zijn kennis, erva-

ring en passie door het geven 

van lessen, masterclasses en 

workshops.  

Bij inschrijven op de website 

leest u meer over hem. 

  

Het aantal inschrijvingen is 

beperkt en verplicht.  

Alle activiteiten vinden plaats in 

de bibliotheek van Rijswijk en u 

kunt aan alle activiteiten gratis 

deelnemen. Gezien de beschik-

bare ruimte in de bibliotheek en 

rekening houdend met de corona 

maatregelen is het aantal in-

schrijvingen beperkt en verplicht. 

Leden gaan voor niet-leden.  

Schrijf u als lid in op onze websi-

te. Dat kan voor zowel deelname 

aan de tentoonstelling, als voor 

alle genoemde workshops.  

Eenvoudig alles bij elkaar op één 

inschrijfformulier  

<Klik voor inschrijven>. Samen 

maken we er een mooi jubileum 

van. 

 

 
Uitje vaste vrijwilligers 

 

Wist u dat er op het Binnenhof 

vroeger een tennisbaan was, en 

dat er op enkele meters van de 

Denneweg een nog steeds werk-

zame manege is? En wie heeft er 

wel eens bij stilgestaan dat on-

dernemers uit Rotterdam en Am-

sterdam een vaste plek hadden 

op het Plein? 

Dat waren leuke feiten die de 

gids Hans Drabbe ons zaterdag 

16 oktober vertelde op de wan-

deling door het centrum van Den 

Haag, voor de vrijwilligers die 

vrijwel dagelijks voor Amateurs-

palet bezig zijn. De wandeling 

eindigde met een gezellige lunch, 

toepasselijk dan in Studio Pul-

chri, een kunstvereniging die 

volgend jaar 275 jaar bestaat! 

 

Tijdens de lunch werd feestelijk 

afscheid genomen van bestuurs-

leden Peter Smets, Riet van de 

Berg en Silvia Bonsink. Dit had 

door de coronalockdown nog niet 

kunnen plaatsvinden. 

Peter zette zich als secretaris in 

en investeerde veel tijd in Ama-

teurspalet, zorgde onder meer 

voor een enquête onder de  

leden, bracht meer structuur 

inde organisatie en zorgde mede 

voor de invoering van een nieuw 

administratiesysteem wat veel 

voeten in de aarde had.  

Riet was tien jaar lang penning-

meester, iets wat dagelijks haar 

aandacht en tijd vroeg.  

 

Bovendien hielp ze altijd mee bij 

activiteiten zoals de vereni-

gingsmiddagen, Strandwalfesti-

vals, kunstmarkten en kerstbor-

rels. Silvia had als bestuurslid 

onder meer de vrijwilligers onder 

haar hoede. 

 
De afscheidscadeaus voor Riet en Peter 
werden gemaakt door Betty ten Tye 

 

Veel dank aan hen! 

Wilt u ook incidenteel of structu-

reel iets doen voor onze mooie 

vereniging, meld u dan aan.  

 
 

 
De Bloementuin 

De keramiek cursisten van de 

dinsdagmiddag en de donder-

dagochtend van Noëlle Lamers 

vonden het tijd, na de sombere 

tijden vanwege corona, voor een 

vrolijke noot!Door de inzet van 

de groepen zijn er wel 100 bloe-

men gemaakt zodat er een weel-

derige tuin kon ontstaan. Daar-

naast hebben enkelen ook nog 

voor kikkers, vlinders en vogels 

gezorgd om de tuin compleet te 

maken. Klik naar de website 

mailto:bestuur@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/70-jarig-jubileum/
https://www.amateurspalet.nl/nieuws/groepswerk-2020/

