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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Gebruik schilderplanken 

Het bestuur vraagt aandacht voor het gebruik van de planken 

bij schilderen op papier. Het is niet de bedoeling dat deze na 

de les met schilderij en al te drogen worden gezet. Vaak zijn 

er daardoor te weinig planken. Op vrijdagavond hebben we 

bijvoorbeeld een volle groep leden die modeltekenen en ook 

een plank nodig hebben voor hun tekeningen.  

Wilt u toch uw werk op een plank laten drogen, neemt u dan 

zelf een plank mee, zet uw naam er op en het probleem is 

opgelost. 

Open atelier 

Eenmaal per 14 dagen is er vrij werken op zaterdagmiddag. 

Geef u op via Stef Valentijn, want het atelier gaat alleen open 

bij voldoende deelnemers! De data en het e-mailadres vindt u 

terug op onze website. 

Raku stoken 

Zaterdag 30 september gaan de cursusgroepen Keramiek van 

Noëlle Lamers weer Raku stoken. Dit jaarlijks terugkerende 

evenement is altijd weer een feestje. Wat zal er gebeuren met 

dit potje, of dit beeldje als ik het buiten bak in een vuur 

gestookt met houtkrullen van eikenhout? Altijd weer een 

verassing welke kleuren er uit komen! Een hapje en een 

drankje maken het feest compleet. Wij wensen de groepen 

veel plezier. 

Uw werk besproken door bekende kunstenaar op 

zondag 1 oktober 

Op 1 oktober is het weer verenigingsmiddag in ons atelier en 

kunt u uw werk laten bespreken door Remigius. Remigius is 

geen onbekende voor Amateurspalet. Zo was hij ook bij ons te 

gast op de verenigingsavond van 31 augustus 2014. Hij 

toonde zich toen behalve als markante portretschilder, een 

geanimeerd causeur. 

Remigius afficheert zich vooral als portretschilder. Hij 

schilderde onder meer Nelie Smit bij het televisieprogramma 

“Sterren op het doek” in 2009. Hij geeft les in 

portretschilderen bij Brugman in Voorburg. Naast portretten 

heeft hij ook veel naakten geschilderd en hij exposeerde in 

meerdere galeries en musea.  

Wij verwachten een boeiende bespreking. Bent u schilder,  
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keramist of gewoon geïnteresseerd dan bent u van harte 

welkom.  

De bespreking begint om 14.00 uur. U kunt inschrijven vanaf  

13.30uur.  

In de pauze is er met een hapje en een drankje tijd om elkaar 

te spreken en van elkaars werk te leren en te genieten. 

Toegang, koffie en thee zijn gratis, voor een drankje vragen 

wij een kleine bijdrage. Mis het niet!  

Openbare verkoop 1 oktober 

Op zondag 1 oktober start in de bestuurskamer om 12.30 uur 

een verkoop van schilderspullen met onder meer een tracer, 

schildersezels en lijsten. Echter “op is op”. Met de opbrengst 

doen wij extra dingen voor de vereniging. 

Vele handen maken licht werk, klusjes doen 

Amateurspalet is een vereniging. Dat wil zeggen een 

organisatie voor en door de leden. Dat is ook de charme van 

onze organisatie. Omdat al het werk, ook het bestuurlijke en 

de schoonmaak, door vrijwilligers wordt gedaan kunnen de 

prijzen laag zijn. Dit veronderstelt wel dat veel leden zich op 

een of andere manier inzetten voor de vereniging. Enkele 

nieuwe vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Wij begrijpen 

dat niet iedereen evenveel tijd heeft maar vele handen maken 

licht werk. Dus, wilt u best af en toe iets doen? Meldt u dan 

ook aan via info@amateurspalet.nl 

We zoeken vrijwilligers voor onder meer de volgende zaken: 

• af en toe schrijven en versturen van korte persberichten, 

voorbeelden aanwezig (ong. 6 keer per jaar); 

• ontwerpen en maken posters voor PR (tweemaal per 

jaar); 

• uitnodigen van besprekers voor de verenigingsmiddagen 

(eenmaal per jaar); 

• verzorgen kerstborrel voor alle vrijwilligers en docenten 

(eenmaal per jaar); 

• helpen ophangen van schilderijen op tentoonstellingen 

(kunnen hanteren van een hamer is vereist) (tweemaal 

per jaar); 

• repareren van lampen e.d. in atelier in overleg met de 

maandagochtendgroep(af en toe); 

• organiseren van een verkoop van gekregen 

schilderspullen, ezels e.d. (eenmaal per jaar of via de 

website); 

• helpen organiseren van de kunstmarkt (eenmaal per 

jaar); 

• helpen bij klusjes zoals het ophangen van het reclamebord 

van Amateurpalet samen met wat andere sterke mannen 

(af en toe). 

Heeft u problemen of suggesties hoe het beter kan? 

Heeft u aandachtspunten voor het bestuur geeft u die dan bij 

voorkeur door via e -mail of via een telefoontje. Wij kunnen 

dan in overleg bekijken of, wat en hoe wij er iets mee kunnen. 

mailto:info@amateurspalet-rijswijk.nl?subject=vrijwilligerspool
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Steunpilaar neemt afscheid 

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

Op maandag 18 september was het zover. Willem Breedijk 

nam afscheid van de maandagochtendploeg, met bloemen en 

heerlijke zelfgemaakte appeltaart “beter dan Heel Holland 

Bakt” van Riet te Winkel. Het sluit een periode af van 25 jaar 

waarin Willem actief was voor de vereniging. 

Van maart 1992 tot maart 2003 was hij voorzitter; van 2003 

tot 2012 eindredacteur van het maandblad en van 2012 tot 

heden actief binnen onze ateliercommissie/maandag-

ochtendploeg.  

Willem onderzocht en schreef mee aan de historie van 

Amateurspalet in het kookboek ter ere van het 60 jarig 

bestaan en het boekje ‘65 jaar Amateurspalet - een kleurrijk 

verleden’. 

Willem is ook ons erelid. Het voelt wat als afscheid van een 

icoon. Tot onze grote vreugde hoeven wij Willem nog niet 

helemaal te missen! Hij blijft als lid nog lessen volgen op de 

dinsdagavond in de cursusgroep van Bob Lens. 

Wij hopen hem nog veel te zien.  

 
 
 
 
 

 

 

Parkeerbeleid Gemeente Rijswijk 

Geschreven door: Peter Smets 

De gemeente Rijswijk heeft de mogelijkheid geopend om de 

eerste twee of drie uur vrij te parkeren in bepaalde gebieden 

waar winkels en verzorgingsinstellingen staan.  

Deze reductieregeling geldt niet voor de Daniël 

Catterwijckstraat waar ons atelier staat (zone 4; betaald 

parkeren van 18:00-24:00 uur; betaalcode 32240).  

Wel valt onder de regeling nabij het atelier: 

• Winkelcentrum Hendrik Ravesteijnplein (zone 4b; 

betaalcode 32265; 2 uur gratis) 

• Van Zweedenzaal/Jacob van Offwegenlaan (zone 4a; 

betaalcode 32245; 3 uur gratis). 

Om er gebruik van te maken moet de parkeerder zich 

aanmelden bij de gemeente anders riskeert hij een boete.  

 

 

 

Nieuwe docent stelt zich voor  

Geschreven door: Maria Peltenburg  

Elsa Hartjesveld is de nieuwe docent op dinsdagmiddag. Zij 

deed haar opleiding bij de KABK Den Haag in 1987 -1992.  

We vroegen ook haar: “Wat komt er aan bod tijdens de lessen 

en hoe?” 

Haar antwoord vindt u op onze website onder Docenten.  

 

https://www.rijswijk.nl/nieuws/gratis-parkeren-bij-reductiezones
http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/docenten/elsa-hartjesveld/


4 

 

 

 

 

Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar 

Geschreven door: Ingrid Zalm  

Voor kinderen die willen leren schilderen of tekenen is er les 

elke donderdagmiddag van 16:15 tot 17:45 uur. Onder 

begeleiding van docent Pat Houkes leren kinderen bepaalde 

technieken en maken de mooiste dingen. 

Tijdelijk kosten twee proeflessen 10 euro! 

Meer informatie over de lessen en voor aanmelden ga naar de 

website Kinderlessen. 

 

 

 

 

 

'Open Wand' Kunstuitleen Bibliotheek Rijswijk 

Geschreven door: Maria Peltenburg 

Van 11 t/m 30 november stellen de bibliotheek en de 

Kunstuitleen hun ‘Wand’ beschikbaar voor alle 

amateurkunstenaars uit Rijswijk. Kunstenaars kunnen hun 

kunstwerk tot en met dinsdag 7 november inleveren. Meld van 

tevoren uw kunstwerk aan door een e-mail te sturen naar 

Jacqueline van Munster.  

Op zaterdag 18 november is de opening van de ‘Open Wand’ 

tentoonstelling. 

Kijk voor de voorwaarden deelname en voor meer informatie 

op www.bibliotheekaandevliet.nl/openwand 

 

 

 

‘Ode aan Boris’ 

Geschreven door: Ingrid Zalm 

Angela van Buuren, lid van onze vereniging, heeft zaterdag 2 

september haar schilderij overhandigd aan de Rijswijkse 

orgelman Kees. Angela schilderde Kees met zijn paard Boris 

en won daarmee met de titel ‘Ode aan Boris’ op de 

ledententoonstelling de tweede prijs. Kees nam op zijn 

bekende plek voor het museum onder belangstelling van het 

publiek het prachtige schilderij in ontvangst en heeft beloofd 

dat het een mooie plek krijgt in zijn huis. 

 

 

 

Strandwalfestival 2017 

Geschreven door: Ingrid Zalm 

Ook dit jaar werd er, tussen de regenbuien door, door de 

vrijwilligers van Amateurspalet hard gewerkt om de 

vereniging op ludieke wijze te presenteren aan het publiek.  

In onze creatieve stand waren de portrettekenaars Geert en 

Joke continue bezig om geïnteresseerde voorbijgangers te 

portretteren. Ook werd volop geschilderd. Met het juiste lootje 

getrokken mocht men een leuk schilderij uitzoeken bij de 

informatiestand.  

 

 

 

 

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/kinderlessen-2017/
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/actueel/open-wand-tentoonstelling-2017.html
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Voor de kinderen was de stand extra opgevrolijkt door een 

opvallend grote minion, gemaakt van papier maché door Mart 

v.d. Bulk. De kinderen mochten de minion natekenen. De 

minion werd aan het einde van middag als hoofdprijs 

gewonnen door een jongen en vader die er dolblij mee waren. 

Meer foto’s vindt u op de website onder Nieuws > Galerie. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler 

 

Herfstexpositie in Galerie in de Molen (Wassenaar) met 

werk van 3 kunstenaars 

Van 23 september t/m 22 oktober exposeren Marianne 

Hartemink keramiek, glas en brons, Erik van ’t Hoff 

pentekeningen en Janine Neuteboom collages en schilderijen 

bij de Kunstgroep Wassenaar.  

De expositie wordt zaterdag 23 september om 16.00 uur 

feestelijk geopend door René van der Smede, Voorzitter van 

Museum Voorschoten. 

Meer informatie zie: www.kunstgroepwassenaar.nl 

Vijf visies op het landschap bij Galerie ArtiBrak 

(Voorburg) 

In de komende expositie bij galerie ArtiBrak tonen vijf 

kunstenaars t/m 5 oktober vijf heel verschillende visies op het 

landschap.  

De expositie is zondag 17 september om 15.00 uur officieel 

geopend door Daniella Kreiken, beeldend kunstenaar, tot voor 

kort galeriehouder van Arti-Shock in Rijswijk. 

Meer informatie zie: www.artibrak.nl 

Mary Bezembinder solo bij Galerie Arti-Shock (Rijswijk) 

Zij is al bijna een halve eeuw lid van Arti-Shock en ook al 

bijna vijftig jaar kunstenaar. En nu mag zij in september ook 

haar zeventigste verjaardag vieren, het liefst met heel veel 

kunstbroeders en -zusters om haar heen. Dat zijn natuurlijk 

goede redenen om een mooie overzichtsexpositie te houden. 

De rode draad in het hele oeuvre is omschreven als: 

vrouwenlandschappen, vrouwenlichamen in verschillende 

vormen. 

Meer informatie zie: www.galerie-arti-shock.nl 

Gemeentemuseum Den Haag 

Het werk van kunstenaar Anton Heyboer (1924-2005) is  

t/m 4 februari 2018 te zien op de tentoonstelling in het 

Gemeentemuseum Den Haag. Veertig jaar na zijn laatste 

grote museale expositie wil het museum de internationale 

kwaliteit van zijn werk uit de jaren zestig en zeventig opnieuw 

laten zien. 

Wat men doorgaans niet weet is dat Heyboer in de jaren 60 

en 70 een gevierd kunstenaar was wiens werk werd 

aangekocht door het MoMA in New York, getoond op de 

Documenta in Kassel, en met grote tentoonstellingen werd 

geëerd in het Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk 

Museum Amsterdam.  

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/nieuws/galerie-overzicht/
http://kunstgroepwassenaar.nl/nieuws/133-komende-expositie
http://www.artibrak.nl/
http://www.galerie-arti-shock.nl/expositie/mary-bezembinder-solo-23
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In 1975 werd hij zelfs samen met David Hockney  en Lucian 

Freud in LACMA in Los Angeles gepresenteerd als een van de 

belangrijkste Europese schilders van dat moment.  

Veertig jaar na zijn laatste grote museale tentoonstelling wil 

het Gemeentemuseum de internationale kwaliteit van zijn 

oeuvre opnieuw voor het voetlicht brengen. 

Meer informatie zie: www.gemeentemuseum.nl 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/anton-heyboer

