
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert over 

herstart in het atelier 

• Nieuwe toiletten klaar  

• Algemene Ledenvergadering  

• Expositie docent Casper  

Verborg 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

10-10  Algemene Leden- 

           vergadering 

11-10  Vrijwilligersuitje 

12-12  Opening Ledententoon- 

           stelling ‘Vrij werk’,  

           (zonder thema) 

 

De Jaarkalender 

 

 

 
Tekenen met 

rechterhersenhelft 

• leren tekenen  

• in 13 lessen 

• elke vrijdag van 9:00 tot 

11:30 uur, vanaf 25 

september 

• €110 (excl. contributie 

lidmaatschap) 

• opgeven bij  

ledenadministratie@ama

teurspalet.nl  

Nog enkele plaatsen  

beschikbaar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur informeert 

 

 
Herstart lessen 

 

Op 31 augustus zijn de lessen 

weer begonnen. Enigszins onze-

ker kwam iedereen binnen. 

Sommigen helemaal voorbereid 

met eigen stuk plastic, eigen 

beker en schoonmaak doekjes. 

Anderen gingen het eerst eens 

aanzien. Even wennen was het 

aan het circuit, dus eerst naar de 

kapstok, dan handen reinigen, 

via de keramiekkeuken naar bui-

ten en naar een eigen vaste plek 

in het lokaal. Geen geschuif meer 

met ezels of tafels. Alles heeft 

een vaste plek op anderhalve 

meter afstand van elkaar. Ge-

ventileerd werd er ook genoeg. 

In sommige lessen hield men 

zelfs de buitendeuren tegen el-

kaar open tijdens de les. Dat was 

nog wel te doen in deze warme 

nazomer maar in de winter is het 

beter om ze dicht te doen zodat 

we niet ziek worden van de kou. 

Florence Nightingale, een hele 

intelligente vrouw, zei het al in 

haar tijd: ventileren en niet de 

kachels uít doen maar juist hoger 

zetten, dat is de manier om de 

virussen tegen te gaan”. 

 

De meeste cursisten vinden het 

heerlijk om weer te kunnen 

schilderen en keramiek maken in 

de oude vertrouwde groep. Ont-

zettend jammer dat twee ver-

trouwde docenten en ook cursis-

ten in verband met eigen ge-

zondheid of die van hun naasten 

niet meer terug durven of kon-

den komen.  

Het betekende dat twee groepen 

een nieuwe docent hebben ge-

kregen. Hoewel we Pat Houkes 

en Willem Kerklaan, na zoveel 

jaren bij Amateurspalet, ontzet-

tend zullen missen, zijn we blij 

met de komst van Lilian Kreutz-

berger en Casper Verborg die vol 

energie de donderdagmiddag-, 

de kindercursus en de donder-

dagavondcursus hebben opge-

start. 

Begin oktober zal het bestuur de 

werkbaarheid van het coronapro-

tocol in het atelier met de docen-

ten en groepsvertegenwoordigers 

evalueren. Aan de hand daarvan 

worden zonodig aanpassingen 

gedaan. Houd u daarvoor de pos-

ters in het atelier in de gaten.

 
 

  Nieuwe 
    
 

Het leidde de 

eerste twee 

weken tot onrust en ergernis, 

maar nu zijn de toiletten ver-

nieuwd. Ondanks meermaals 

aandringen van het bestuur bij 

de gemeente lukte het niet om 

ze toch vooral voor aanvang van 

de lessen klaar te hebben.  

Nu zijn wij blij met het resultaat: 

mooie goed te reinigen toilet-

ruimten, goede verlichting in de 

keramiekruimte en de gang. 

Dank daarvoor aan de gemeente! 

 
 

Algemene Ledenvergadering 

zaterdagmiddag 10 oktober 

2020 

Start: 14:00 uur 

Waar: Kindcentrum Snijders in 

het nieuwe schoolgebouw achter 

het atelier. 

In het Kindcentrum Snijders kan 

onderling voldoende afstand 

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


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 

 

worden gehouden.  

Op de agenda staan o.a.: 

• jaarverslag van het bestuur 

2019 en de financiën 

• beleid 2020 en verder.  

Bij het punt beleid komen veel 

interessante punten aan de orde, 

zoals de continuïteit van de ver-

eniging, inzet vrijwilligers, de 

taken van het bestuur en plan-

ning activiteiten.  

 

Alle leden hebben op 5 sept. per 

mail of post de agenda toege-

zonden gekregen. Aanmelden is 

verplicht in verband met Corona. 

Aanmelden kan nog tot 1 oktober 

via bestuur@amateurspalet.nl.  
Een beperkt aantal kopieën van 

de vergaderstukken zullen een 

week van te voren in het atelier 

neergelegd worden ter inzage. 

 

 
Speciaal: Tekenen met de 

rechterhersenhelft  

 

Voor de dertien lessen door Jac-

queline Stubenitsky hebben zich 

voldoende deelnemers aange-

meld. De cursus start vrijdag 25 

september om 9 uur. Er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar. 

Opgeven via de website of via 

ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl  

 
 

Collages ‘Verder met schet-

sen tijdens Corona’  

Wie van de deelnemers of leden 

wil een poster met de schetsen? 

Gratis, zolang de voorraad 

strekt! Stuur een mail naar: 

bestuur@amateurspalet.nl  

Wie het eerst komt,  

die het eerst maalt. 

 

Expositiewanden groepswerk 

De planning voor expositie 

groepswerken in het atelier 2020 

bleek niet uitvoerbaar. Komende 

maanden hangen er daarom de 

posters met de schetsen die  

tijdens de coronatijd wekelijks 

zijn gemaakt en werken van de 

Buitenschildergroep.  

 

Voor de planning 2021 kunnen 

docenten groepswerken aanmel-

den bij het bestuurslid Riet van 

de Berg. 

 

 
Open Ateliers Den Haag 

3 en 4 oktober 2020 

 

Open Ateliers is een jaarlijks 

kunstevenement in het eerste 

weekend van oktober. In dit 

weekend zijn ruim 49 kunste-

naars in de binnenstad van Den 

Haag in hun eigen atelier te be-

zoeken.  

Één van die kunstenaars is onze 

nieuwe docent Casper Verborg, 

een leuke manier om kennis te 

maken met zijn werk. 

De kunstenaars zijn zaterdag en 

zondag in hun atelier aanwezig.  

 
Atelier Casper Verborg:  

Brouwersgracht 25, Den Haag 

 
Informatie over alle deelnemen-

de kunstenaars staat op de site  

www.openateliersdenhaag.nl 

 

 
Afscheid Peter van Leusden 

 

Op vrijdag 4 september namen 

bestuur en enkele oud-cursisten 

afscheid van Peter van Leusden. 

Peter gaf twaalf en een half jaar 

portrettekenen bij Amateurspa-

let. Veel cursisten leerden van 

hem met plezier een gelijkend 

portret te maken. 

 
 

Open Wand  

 

Van 4 tot en met 

28 november stel-

len de Bibliotheek 

aan de Vliet en de 

Kunstuitleen in 

Rijswijk hun ‘Wand’ beschikbaar 

voor alle amateurkunstenaars uit 

Rijswijk. Het thema is ‘Uit het 

leven gegrepen’. Hoe je mee 

kunt doen is te vinden op de 

website van de bieb.  

 
 

Haagse Kunstkring 

Schilderkunst is springlevend! 

 

Tentoonstelling met schilderijen 

van leden van de Haagse Kunst-

kring. Met deze tentoonstelling 

wil de Kunstkring graag de rijk-

dom aan recente schilderkunstige 

uitingen in de schijnwerpers zet-

ten. Voorbeelden van de vele 

stijlen en stromingen die de 26 

kunstenaars laten zien, zijn het 

zinderende, lyrisch-abstracte 

werk van Rineke Kop en de kleu-

rige, warme, figuratieve schilde-

rijen van Rob van Doeselaar.  

Te zien t/m zondag 25 oktober. 
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