
Eigen atelier en professionele begeleiding  
De vereniging heeft een eigen atelier in 
Rijswijk met schilderezels, werktafels en een  
keramiekoven. Elke cursus heeft een eigen 
docent die de deelnemers begeleidt. Elke 
docent heeft zijn eigen specialisme en 
aanpak. Alle docenten zijn ervaren en 
academisch geschoold.  

 
Wat kost het? 
Amateurspalet biedt een hoge kwaliteit voor 
een lage prijs. De organisatie is in handen 
van de leden; er zijn buiten de docenten geen 
betaalde krachten. Dit houdt de kosten en 
prijzen laag. Kijk voor meer informatie op 
www.amateurspalet.nl  

 
 
 

 
 

 Amateurspalet 
De vereniging voor beeldende kunst in de vrije 
tijd, opgericht in 1951, is met ongeveer 200 
leden een van de grootste in Nederland.  

Het atelier is gevestigd in de  
Daniël Catterwijckstraat 4  
2282 HM RIJSWIJK 
T  070 390 14 29 
 
 

 
 
Bereikbaar in 15 minuten vanuit het centrum 
van Den Haag, Ypenburg,  Delft, Voorburg en 
Wateringen. 
Fiets: Parkeren bij atelier  
OV: bus 23 halte Hendrik Ravesteijnplein en 
tramlijn 17 halte Generaal Spoorlaan 
Auto: Parkeren overdag gratis, in de avonden 
betaald parkeren van 18:00-24:00 uur. 
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Informatie lidmaatschap en cursussen  

• Rudi Agerbeek   M 068147 8607 

• E  ledenadministratie@amateurspalet.nl 
 

Informatie bestuur 

• Voorzitter: Annemiek Verbrugh  
M 0653 579 675 

• Secretaris: Peter Smets  T 070 3950 925 
 
 

Post- en e-mailadres vereniging  

• P   Secretariaat Amateurspalet 
     Arentsburghlaan 100 
     2275 TV  Voorburg 

• E  bestuur@amateurspalet.nl 

mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:bestuur@amateurspalet.nl


Tekenen en schilderen kunt u leren  
Amateurspalet biedt schildercursussen elke 
dag van de week : ’s ochtends, ’s middags en 
‘s avonds.  Elke cursus heeft een eigen 
karakter. De deelnemers werken met 
uiteenlopende materialen, acryl, pastel, 
olieverf en aquarel. Het werk is figuratief of 
abstract afhankelijk van wat de deelnemers 
zelf willen. 
Enkele cursussen zijn gericht op 
tekentechnieken met diverse materialen. In 

andere speelt het als 
basisvaardigheid een rol.  
In de cursus 
Modeltekenen wordt 
gewerkt naar levend 
model. Dit geldt ook voor 
de cursus Portrettekenen. 
Hoewel de nadruk ligt op 
tekenen kan een deel van 
de cursus gebruikt 
worden voor het 
schilderen naar portret 
en model. 

Zeeuws meisje  
- Cor Guldenmund (2018)  
 

Boetseren en keramiek, iets voor u?  
In de cursus boetseren ligt de nadruk op het 
vormgeven in klei. Hierbij wordt niet 
gebakken. In de cursus keramiek maken de 
deelnemers verschillende werkstukken die 
vervolgens worden gebakken. Daarna kunnen 
ze geglazuurd worden. Het atelier heeft 
daarvoor alle faciliteiten in huis.  

 Alle dagen wat te doen   
Naast de cursussen worden diverse 
activiteiten geboden. Zo worden er regelmatig 
werkbesprekingen georganiseerd waar een 
bekende kunstenaar wordt uitgenodigd om het 
werk van leden te bespreken.   
Leden kunnen gebruik maken van het open 
atelier, ook tijdens de zomermaanden, waarbij 
wordt gewerkt zonder docent. Jaarlijks 
organiseren we een buitenschilderdag voor 
onze leden en andere geïnteresseerden.  

 
Werk laten zien 
Tweemaal per jaar krijgen leden de 
mogelijkheid hun werk te exposeren op mooie 
locaties zoals Museum Rijswijk en Bibliotheek 
aan de Vliet . 
 
Tussentijds instromen 
Amateurspalet kent twee seizoenen, voor- en 
najaar, die min of meer gelijklopen met het 
schooljaar. Wilt u tussentijds beginnen dan is 
dat mogelijk als er plaats is.  

Een club waar ieder iets voor wil doen! 
De organisatie draait op vrijwilligers. Leden 
verzorgen de tentoonstellingen, onderhoud 
van het atelier, het besturen van de 
vereniging, het werven van leden en verzorgen 
van website en publiciteit, evenementen enz.  
De vereniging doet op de leden een beroep om 
mee te helpen naar eigen mogelijkheden en 
motivatie. 

 Nieuwsbrief 
Maandelijks ontvangen leden een 
nieuwsbrief met het laatste nieuws over 
activiteiten, exposities e.d. De 
nieuwsbrief staat ook op de website.  

 
 

Oud Shanghai - Hans van der Kaay (2018) 

Doe mee! Beginners en gevorderden 
Onze docenten spelen in op het niveau 
van de individuele deelnemers. Een echte 
beginnerscursus is er niet, maar iedereen 
moet een keer beginnen en dat kan altijd 
bij Amateurspalet.  

 
Wilt u meer weten?   
Kijk op onze website.  
W  www.amateurspalet.nl  
E   info@amateurspalet.nl  
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