
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Strandwalfestival Try out een 

succes 

• Uw werk op de Jaarkalender 

• Thema Boekomslag Jubileum-

tentoonstelling 

• Vrijwilligers gezocht 

 

 

 

 

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 ver-
rassen met een origineel cadeau?  
U kunt de bon bestellen bij Frans 

van Asten, Tel. 06 239 95246 

 

Het bestuur informeert 
 

Het atelier is inmiddels alweer 

enige tijd open. Het waren mede 

door de try-outs drukke weken 

voor cursisten en docenten. Nu 

kunnen de lessen weer worden 

voortgezet als vanouds. Veel 

dank aan docenten die de kijkers 

in de les opvingen en wegwijs 

maakten. Dank ook aan de cur-

sisten die misschien die eerste 

weken iets minder geconcen-

treerd hebben kunnen werken. 

 

14 september hielden Mark Rutte 

en Hugo de Jonge weer een 

persconferentie. Gelukkig bete-

kent het voor Amateurspalet 

geen verzwaring van maatrege-

len. 

Het blijft natuurlijk belangrijk om 

onszelf en elkaar te beschermen.  

• Blijf thuis als u zich niet lekker 

voelt, doe een zelftest of laat 

u testen. 

• Ventileer het atelier, dus 

neem een vest/trui mee als 

het weer kouder wordt 

• Handhaaf de anderhalve me-

ter afstand. In het atelier is dit 

mogelijk als iedereen zich zo-

veel mogelijk aan de plaatsen 

houdt zoals die zijn neergezet.  

• Zet alles weer terug zoals het 

hoort. 

 

 
 

 
Strandwalfestival Try-out 

 

Dit jaar was er vanwege alle be-

perkingen een alternatief voor de 

gebruikelijke markt op het 

Strandwalfestival in de vorm van 

het Strandwal Try-out. En wat 

een succes was dat, 29 mensen  

 

 

hadden zich aangemeld voor een 

try-out bij een van onze lessen.  

Het was mooi om te zien dat er 

zoveel interesse was en nog 

mooier dat een aantal van deze 

mensen ook lid zijn geworden. 

 

Via deze weg willen we dan ook 

onze docenten en groepsverte-

genwoordigers bedanken voor 

het fantastisch opvangen van 

deze mensen en zorgen dat ze 

zich welkom voelden in ons 

mooie atelier.  

Wij kijken alweer uit naar de edi-

tie van 2022!  

 
 

 
Uw werk op de Jaarkalender 

2022 

 

De jaarkalender van Amateurs-

palet heeft altijd vier afbeeldin-

gen van recent werk van onze 

leden. Meestal de prijswinnaars 

van de tentoonstellingen. Dit jaar 

hebben we nog geen tentoonstel-

ling gehad door Corona maar 

volgend jaar hebben we wel een 

nieuwe jaarkalender. Daarom 

roepen we iedereen op om een 

goede foto van zijn mooiste werk 

te maken van afgelopen jaar. We 

zoeken daaruit vier nieuwe af-

beeldingen die op de Jaarkalen-

der 2022 komen. 

 

Stuur uw foto met uw naam en 

de titel van uw werk vóór 15 okt. 
naar E bestuur@amateurspalet.nl 

 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
mailto:bestuur@amateurspalet.nl?subject=Mijn%20werk%20op%20de%20Jaarkalender%202022


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Boekomslag 

 

Het onderwerp voor de jubileum-

tentoonstelling in december is 

boekomslag. Ontwerp een boek-

omslag van een bestaand of zelf 

bedacht boek. U kunt het geheel 

naar eigen idee invullen.  

 

Waar kunt u aan denken? 

Als ik in een boekhandel ben dan 

pak ik vaak een boek op omdat 

het een mooie kaft heeft. Vervol-

gens ga ik verder kijken of het 

een goed boek is. Dit is het idee. 

Het is een onderwerp waarbij je 

van alles kunt bedenken: een 

volledige kaft met voor-, zij- en 

achterkant geschilderd in plat 

vlak, het kan ook alleen een 

voorkant zijn voor een boek dat 

u eerder heeft gelezen. Maar het 

mag ook een fantasieboek of 

kinderboek zijn.  

 

Inschrijven voor de tentoon-

stelling 

Binnenkort kunt u uw werkstuk 

aanmelden via de website. 

Noteer de volgende datum alvast 

in jullie agenda:  

1. dinsdag 7 december tussen 

11.00 en 13,00 uur kunt u uw 

werkstuk(ken) inleveren  

2. maandag 3 januari tussen 

11.30 en 13.00 uur (laten) 

ophalen. 

 
 

Vrijwilliger, ja gezellig! 

 

Een vereniging als Amateurspalet 

kan altijd vrijwilligers gebruiken 

voor de verschillende activiteiten. 

Wilt u ook wel af en toe of meer 

structureel iets doen voor de 

club? Geeft u zich dan op voor de 

vrijwilligers pool! 

 

 
Amateurspalet in de Boog-

aard 

 

Zaterdag 18 september beman-

den we een stand op de vereni-

gingsmarkt om voorbijgangers  

te informeren over de mogelijk-

heden van onze vereniging.  

 

 
Zoals op het jaarlijkse Strandfes-

tival tekende Geert Snijders tot 

op de laatste minuut kinderen en  

volwassenen. Voor velen een 

dierbare herinnering. Bij kin-

deren die helaas niet meer aan 

de beurt kwamen vloeiden zelfs 

tranen. 

 
 

Vacature Marketing/Pr func-

tionaris 

Voor de marketing/pr is Ama-

teurspalet op zoek naar een vrij-

williger met affiniteit met dan wel 

kennis over marketing en pr. Wil 

jij ons helpen bij het vergroten 

van onze zichtbaarheid, ons hel- 

pen te laten zien wat voor mooi 

aanbod onze vereniging heeft en 

welk prachtige werken onze cur-

sisten maken dan ben jij degene 

die we zoeken. 

Ook zoeken wij iemand die ons 

kan helpen bij het opzetten van 

onze social media en kan bijdra-

gen aan werven van nieuwe le-

den. Lees meer op de website: 
Vacature Marketing en Pr functionaris 

 

 
Wilt u ook exposeren bij 

Brugman Art? 

 

Brugman Art biedt achter de 

winkel de mogelijkheid te expo-

seren in hun galerie. Heel ge-

schikt voor onze leden. Voor een 

solo-expositie bijvoorbeeld zijn 

de kosten € 350,00 voor een 

periode van een maand, voor 

een groep € 450,00. Neem voor 

meer informatie en voorwaarden 

contact op via telefoonnum-

mer 070 300 00 80 of via het 

emailadres info@brugman-art.nl  

 
 

 
Ledententoonstelling 2021 

 

Van 2 t/m 21 oktober 2021 vindt 

de jaarlijkse ledententoonstelling 

plaats bij Arti Shock. Er wordt 

een mooie selectie van recent 

werk getoond: schilderijen, foto-

grafie, tekeningen, sieraden en 

ruimtelijk werk. Zoals elk jaar 

wordt het ingeleverde werk be-

oordeeld door een onafhankelijke 

jury onder voorzitterschap van 

wethouder Johanna Besteman.  

 

mailto:bestuur@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
http://www.amateurspalet.nl/home/actueel-bericht-leden/
phone:0703000080
mailto:info@brugman-art.nl

