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Van de bestuurstafel 
ALV2018 

De Algemene Ledenvergadering op 15 maart was met slechts 12 leden (excl. bestuursleden) zeer 

matig bezocht. Er zijn geen signalen dat dit zou wijzen op desinteresse voor de KWA, dus we gaan 

ervan uit dat de leden in het algemeen tevreden zijn over de gang van zaken en geen aanleiding 

zien om zich tijdens de ALV te laten horen. Hans ter Beek leidde ons als voorzitter met strakke 

hand door de agenda, waardoor er aan het einde nog tijd was voor een uitvoerige en zeer 

gewaardeerde presentatie van het Verbeterplan huisvesting KWA. Het concept-verslag van de ALV 

zal jullie in de loop van april worden toegezonden; hier alvast enkele hoofdpunten. 

 

Nieuwe naam/logo 

De ALV reageerde enthousiast op de presentatie door Gerda Hendriks van de nieuwe naam, het 

logo en de nieuwe opzet van de website. Deze zullen tijdens het jubileumfeest worden gelanceerd 

en in de gang naast de deur naar het tekenlokaal hangt het nieuwe logo. Tijdens het feest in april 

wordt ook het nieuwe bord onthuld.  

 

Financiën 

De financiële rapportage over 2018 kreeg de goedkeuring van de kascommissie en daarmee ook 

van de ALV. Er was veel waardering voor het financiële beheer.  

Een kritische kanttekening kreeg de begrotingsoverschrijding bij de renovatie van het 

glazuurlokaal. De noodzaak om de onverwacht slechte toestand van de dakconstructie meteen en 

op een structurele manier aan te pakken, werd niet betwist, maar deze tegenvaller had wel wat 

eerder gemeld mogen worden. 

Het voorstel om de contributie in 2020 met €10,- te verhogen tot €268,- werd met algemene 

stemmen aangenomen; de dagdeelvergoeding blijft in 2020 ongewijzigd. Ook de begroting voor 

2019 werd goedgekeurd, inclusief een budget van €10.000,- voor de viering van het jubileum en 

€25.000,- voor het Verbeterplan huisvesting.  

 

Statuten en Privacyverklaring 

De ALV was het ermee eens dat de statuten op een aantal punten om herziening vragen. Deze zal 

nu door het bestuur verder worden voorbereid in overleg met een notaris en in 2020 ter 

goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. De Privacyverklaring werd goedgekeurd met de 

afspraak om nog een opmerking over de privacybescherming van modellen toe te voegen. 

 

Benoeming leden kascommissie 

De ALV bedankte Gerard ter Heijne en Jan van Weeren voor hun inzet in de kascommissie. 

Gerards’ termijn van 2 jaar zit er op, dus hij nam afscheid van deze commissie. Jan was bereid om 

door te schuiven en deze commissie te gaan leiden. We zoeken dus nog twee mensen voor de 

kascommissie: één om de plaats van Jan in te nemen en één reserve-lid. 

 

Benoeming bestuursleden 

Gerda Hendriks behartigt binnen het bestuur al vanaf april 2018 de portefeuille Promotie, PR en 

ledenwerving en is nu ook formeel door de ALV benoemd als bestuurslid. De driejarige termijn van 

Hans ter Beek (voorzitter) en Dinie Rengers (penningmeester) zit er nu op. Beiden waren bereid 

hun functie nog een jaar te vervullen en werden door de ALV weer voor deze termijn benoemd. De 

bestuurstermijn van Jacques Jansen (secretaris) eindigt in oktober van dit jaar. Ook hij toonde zich 

bereid een nieuwe termijn aan te gaan en werd door de ALV voor 3 jaar benoemd.   
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Expositie kistjes 

De ALV toonde zich ingenomen met de mededeling door Hans, dat besloten is de kistjes niet alleen 

tijdens het feest op zondag 14 april te exposeren, maar ook op zaterdagmiddag 13 april. Leden die 

niet aan het feest kunnen deelnemen, krijgen zo ook de gelegenheid om de kistjes te bewonderen. 

Dit kan op die zaterdag echter alleen tussen 17 en 18 uur, om te voorkomen dat bezoekers de 

voorbereiding van het feest teveel hinderen. De kistjes zullen ook nog in de week na het feest 

blijven hangen. 

 

Inleveren Kistjes 

Tentoonstelling Kistjesproject KWA gebouw. 

Iedereen die meedoet aan het kistjesproject kan het werkstuk tussen 8 en 12 april inleveren bij 

een van de docenten. Alleen als je die week niet kunt, mag het eerder. Maar wel bij een docent 

inleveren!Schrijf duidelijk je naam achterop. Overleg met je docent of het kistje eventueel buiten 

geëxposeerd mag worden. Er zijn inmiddels al meer dan tweehonderd kistjes meegenomen en er 

zijn al mooie resultaten. Dat belooft een mooie tentoonstelling te worden! 

 

Excursie KWA naar Bonn 

Op 28 september gaat de excursie naar twee musea in Bonn, het 

Kunstmuseum (www.kunstmuseum-bonn.de) en de Bundeskunsthalle 

(www.bundeskunsthalle.de). De musea staan in het centrum van Bonn op 

loopafstand van elkaar. 

We willen eerst een peiling houden onder de leden om in te kunnen 

schatten hoeveel zitplaatsen in de bus(sen) gereserveerd moeten worden. 

Begin april hangt op het prikbord een formulier om je naam op te 

schrijven als je belangstelling hebt. Dit is nog geen aanmelding. In juni 

komt op het prikbord de deelnemerslijst voor de definitieve inschrijving en 

met een concrete prijsopgave. 

 

 

Diversen 
Hulp nodig bij aanbrengen jubileum spandoek 

We hebben enkele sterke mensen nodig om te helpen bij het bevestigen van het jubileumspandoek 

aan de gevel van ons gebouw.  

Tijd: vrijdagochtend 5 april om 10.00 uur. Een intekenlijst hangt in de gang.  

Eventuele vragen: Leanne Kelderman (leannekelderman@live.nl) en Christien Klein 

(ctlaansma@planet.nl)  

 

Zomerworkshops beeldhouwen in steen. 

De beeldhouwdocent Anjeliek Blaauw geeft in augustus  

3 drie-daagse workshops beeldhouwen in steen.  

De eerste workshop is in het gebouw van de KWA op 

vrijdag, zaterdag en zondag, 2, 3 en 4 augustus.  

De andere 2 workshops zijn in haar atelier op het 

platteland vlakbij het boekenstadje Bredevoort.  

Op vrijdag, zaterdag en zondag, 9,10 en 11 augustus.  

En vrijdag, zaterdag en zondag, 16,17 en 18 augustus.  

Kosten voor de workshop van 3 dagen zijn € 125,- 

Meer informatie vind je op www.anjeliekblaauw.nl.  

Je kunt je opgeven door te mailen naar alblaauw@xs4all.nl 

 

 

 

 

In Aalten 

August Macke 

http://www.kunstmuseum-bonn.de/
http://www.bundeskunsthalle.de/
mailto:leannekelderman@live.nl
mailto:ctlaansma@planet.nl
http://www.anjeliekblaauw.nl/
mailto:alblaauw@xs4all.nl
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Viltworkshop" onderzoek in vilt" 

Op zaterdag 11 mei zal Carla Louwes weer een workshop vilten geven bij de 

KWA, van 10 tot 16 uur. De kosten zijn 60 euro, inclusief basismaterialen, koffie 

en thee.  

Carla zal de techniek uitleggen en vertellen wat je met de materialen zoal kunt 

doen waarna je zelf aan de slag kunt gaan met kleine proefjes maken om zo tot 

een eigen beeld te komen. Opgave en nadere info: carla-louwes@planet.nl zie 

ook: www.carlalouwesvilt.nl 

 

Zomerworkshop schilderen en grafische technieken door Margreet Heinen en Elsbeth 

Zimmermann.  
Dit jaar geven we bij de KWA weer 2 x een driedaagse workshop: 

 A op 8-10-12 juli en B op 15-17-19 juli. De kosten zijn €215,- inclusief 

basismateriaal, koffie, thee en uitgebreide lunch. We starten elke dag in 

het KWA gebouw om 9.30 uur en eindigen om 15.00 uur.   
We beginnen de eerste dag van de workshop bij de Hes, een bijzondere 

parkachtige buitenlocatie waar we met slecht weer ook goed binnen 

kunnen werken. We combineren snelle grafische technieken met het 

schilderen op papier en plaatmateriaal. De workshop is zowel voor 

beginners als gevorderden een avontuur waarbij je veel experimenteert en 

leert over de toepassing van de materialen. Iedereen wordt op zijn eigen 

niveau begeleid. We nemen regelmatig de tijd om elkaars werk te bekijken 

en te bespreken zodat je elkaar kunt inspireren en ook van elkaar kunt leren. 
Opgave en nadere info: e.zimmermann@me.com of margreetheinen@gmail.com. 
 

Tuingroep 

Op 9 maart zijn we begonnen met onze werkzaamheden in de tuin. 

We boften enorm met het weer. In de tuin hebben we veel bladeren 

en uitgebloeide takken verwijderd én genoten van wat er al in bloei 

staat. En ook de koffie/thee smaakte weer voortreffelijk. 

In verband met het jubileum in april zijn onze data anders. Wij werken 

op de zaterdagen 6 en 20 april, 's morgens, vanaf 9.30 u tot 

ongeveer 12.00 u. Je bent van harte welkom om een keer mee te 

doen. Meer informatie hangt op het prikbord in de gang of kun je 

verkrijgen bij Frank Spreekmeester; 06-23367478 of frankspreekmeester@gmail.com 

 

Koningsdag Schaarsbergen 

Op 27 april 's middags wordt Koningsdag weer uitbundig gevierd en dit keer zijn we weer actief in 

Schaarsbergen. Emmy Krom en Marianne Klop geven een workshop voor de kinderen van 

Schaarsbergen. Daarnaast krijgen we een paar marktkramen waar we eigen werken mogen 

verkopen. Heb je interesse in een deel van een marktkraam, meld je dan even aan door mij een 

mailtje te sturen gerda.m.hendriks@gmail.com. 

 

Exposities 
Marga Knaven exposeert 

Van 30 maart tot/met 1 juni exposeert Marga met de Gelderse Vrouwen bij 

Galerie Bibliotheek Te Zelhem. Voor meer informatie zie de uitnodiging aan het 

eind van dit maandbericht. 

 

 

 

 

 

mailto:carla-louwes@planet.nl
http://www.carlalouwesvilt.nl/
mailto:margreetheinen@gmail.com
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
mailto:gerda.m.hendriks@gmail.com
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Margreet Heinen exposeert met haar cursisten van de vrijdagochtendgroep 

Zie voor verdere informatie de grote flyer aan het eind van het maandbericht 

 
 

 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 Basquiat – Schunck Glaspaleis, Heerlen t/m 2 juni 2019 

…het verhaal van de jonge Jean-Michel Basquiat (1960-1988):zijn ontwikkeling in de vroege 

jaren ’80 in New York van graffitischrijver tot schilder van wereldfaam; zijn omgeving alsmede 

de werken van New Yorkse tijdgenoten … 

 Richard Long – Museum De Pont, Tilburg, t/m 16 juni 2019 

…  Long onderzoekt concepten als tijd, afstand en geografie door in te grijpen in het landschap 

(…) zichtbaar en onzichtbaar. Van een monumentale cirkel in een onherbergzaam gebied tot 

een steen die hij oppakt en ergens anders weer achterlaat ... 

 Maria Lassnig, Ways of Being – Stedelijk Museum Amsterdam 6 april t/m 

11 augustus 2019. 

… eerste overzichtstentoonstelling van de Oostenrijkse kunstenaar in 

Nederland. Ze maakte naam met haar ‘Körperbewusstseinsbilder’: 

gewaarwordingen van haar lichaam werden tot thema en definieerden 

haar relatie tot de wereld … 

 Bettina van Haaren, Spiegelingen – Coda Museum Apeldoorn  

t/m 2 juni 2019 

…schilderijen met het meesterschap van de alchemist die met ei-tempera 

werkt waardoor er een grote helderheid en bijna tactiele werkelijkheid 

ontstaat. Deze nieuwe werken worden voor het eerst aan publiek getoond… 

 (Dis)connection.Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim t/m 5 mei 2019  

…installaties, sculpturen en videowerken van dertien internationale kunstenaars:  verschillende 

artistieke posities die verbonden zijn door een gedeelde zorg: hoe kunnen wij samenleven? … 

 Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Museum de Fundatie, Zwolle 

t/m 12 mei 2019 

… Vrijheid is nadrukkelijk subjectief, en wil zowel een uitnodiging tot discussie zijn als een 

liefdesverklaring aan de Nederlandse kunst … 

 

 

Maria Lassnig, 
Selbstporträt mit 

Hasen 2002 
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Docenten mededelingen 
Gemiddelde dagdeelbezetting afgelopen kwartaal (Met behulp van deze informatie kunnen 
leden zelf beoordelen of ze eventueel kunnen uitwijken naar een minder druk bezette groep).  
 

Dag Ochtend Middag Avond 
Ma. Annemarie 

13,9 
  Jos 13,5   Marijke 

12,6 
  

Di. Conny 15,3   Anjeliek 

14,0 
Margreet 

9,3 
Margreet 

14,0 
Conny 

8,0 
Wo. Jos 9,9 Anjeliek 

13,8 
Anjeliek 

10,4 
Annemarie 

9,4 
Marga 9,3   

Do. Marijke 14,4   Merlijne 9,9   Anjeliek 9,0   
Vrij. Margreet 

13,3 
  Marga 11,1   Margreet 

9,8 
  

 
 

Maandagochtend  olie- en acrylverf  Annema r i e  Noo rde rwe r f  

April-Lente-Metamorfose. 

Schilder (het proces van de) verandering. Of maak een schilderij van je wijnkistje dat je voor de 

expositie hebt gemaakt. Varieer op het thema, 2- of 3 dimensionaal. 

   
  Anselm Kiefer 

 

Maandagmiddag aquarel of acrylverf  J o s  van  Gess e l  

Spelen met kleur 

Kleur is een van de belangrijkste beeldelementen bij het schilderen. Kleur 

kan een kwestie zijn van persoonlijke keuze en smaak. Je kunt een boom in 

de “juiste kleur” schilderen, bijvoorbeeld in bruintinten. Of juist niet door 

deze een totaal andere kleur te geven. Met kleur kun je een bepaalde sfeer 

oproepen. We gaan kleuren mengen, ordenen en combineren. We laten 

kleuren botsen. We gaan kleuren vervagen en versterken en kijken wat 

voor effect ze opleveren. Kortom: we gaan spelen met kleur. 

 

Maandagavond Model & Portret   Mar i j ke  Po s t ma  

1 april  naakt korte standen 

8 april  gekleed model (1 stand) 

15 april  naakt (2 standen) 

22 april  geen les i.v.m. 2e paasdag 

29 april  geen les i.v.m. meivakantie 

 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Geen bijzonderheden. 

 

Jan Sluijters 
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Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l a auw  

2 april vertel ik in de pauze over het thema "groei", in de natuur begint 

alles weer te ontluiken en vind je prachtige vormen die je kunnen 

inspireren.  

Dinsdagmiddag 23 april bezoeken we de bronsgietwerkplaats Bogart, 

www.bronsgieterijbogart.nl, Nijverheidsweg 19a, 6651 KS Druten. Ze 

zullen aan het gieten zijn, we krijgen uitleg en je kunt een wasmodel 

meenemen en overleggen over de prijs. We verzamelen om 13.15 uur bij de 

KWA en om 14.00 uur in Druten. Je kunt je tijdens de les hier voor inschrijven. Let op 23 april is er 

geen les! Zondag 14 april is het jubileumfeest met de expositie van de kistjes. Lever je het kistje in 

de week daarvoor in? 

 

Dinsdagmiddag Aquarel- en acryl   Marg re e t  He i nen  

We vieren de lente weer met zelf meegebrachte bloemen/bollen en 

bloeiende takken. We gaan ze grof opzetten en daarna pas fijner 

uitwerken. Neem naast je gebruikelijke schildersmateriaal ook pastel- of 

aquarelpotloden mee voor de details die je toe wilt voegen. Je kunt als je 

wilt ook vetkrijt gebruiken van de KWA voor bijzondere effecten.   

 

 

 

 

Dinsdagavond  acryl- & olieverf  Ma rg ree t  He i nen  

We vieren de lente weer met zelf meegebrachte bloemen/bollen en bloeiende takken. We gaan ze 

grof opzetten en daarna pas fijner uitwerken. Neem naast je gebruikelijke schildersmateriaal ook 

pastel- of aquarelpotloden mee voor de details die je toe wilt voegen. Je kunt als je wilt ook 

vetkrijt gebruiken van de KWA voor bijzondere effecten. 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Geen bijzonderheden. 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

3 april vertel ik in de pauze over het thema "groei", in de natuur begint alles 

weer te ontluiken en vind je prachtige vormen die je kunnen inspireren.  

Woensdagochtend 17 april bezoeken we de bronsgietwerkplaats Bogart, 

www.bronsgieterijbogart.nl, Nijverheidsweg 19a, 6651 KS Druten. Ze zullen aan 

het gieten zijn, we krijgen uitleg en je kunt een wasmodel meenemen en 

overleggen over de prijs. We verzamelen om 9.15 uur bij de KWA en om  

10.00 uur in Druten. Je kunt je tijdens de les hier voor inschrijven. Let op 

woensdagochtend 17 april is er geen les! Zondag 14 april is het jubileumfeest 

met de expositie van de kistjes. Lever je het kistje in de week daarvoor in? 

 

Woensdagochtend Tekenen & Schilderen  J o s  van  Ges se l  

Kleur is een van de belangrijkste beeldelementen bij het tekenen en 

schilderen. Kleur kan een kwestie zijn van persoonlijke keuze en smaak. Je 

kunt een boom in de “juiste kleur” afbeelden, bijvoorbeeld in bruintinten. Of 

juist niet door deze een totaal andere kleur te geven. Met kleur kun je een 

bepaalde sfeer oproepen. We gaan kleuren mengen, ordenen en combineren. 

We laten kleuren botsen. We gaan kleuren vervagen en versterken en kijken 

wat voor effect ze opleveren. Kortom: we gaan spelen met kleur. Denk bij 

tekenmaterialen aan: Olie- en sofpastel, papier in allerlei kleuren, schaar, lijm. 

 

 

Bladmoes 

Varen 

Erik Matthijssen 

http://www.bronsgieterijbogart.nl/
http://www.bronsgieterijbogart.nl/
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Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

3 april vertel ik in de pauze over het thema "groei", in de natuur begint alles weer 

te ontluiken en vind je prachtige vormen die je kunnen inspireren.  

Op woensdag 17 april om 10.00 uur en dinsdagmiddag 23 april om 14.00 uur gaan 

we kijken bij de bronsgietwerkplaats Bogart in Druten, zie voor meer info de 

betreffende dagdelen. Je kunt je tijdens de les hier voor opgeven. 

Woensdagmiddag 17 april is er gewoon les.  

Zondag 14 april is het jubileumfeest met de expositie van de kistjes. Lever je het 

kistje in de week daarvoor in? 

 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

April-Lente-Metamorfose.  

Van de kale bomen naar de bloesem. Schilder (het proces van) de verandering, bijv. in een 

leporello. Of maak een collage, of schilderij van je wijnkistje dat je voor de expositie hebt gemaakt. 

Varieer op het thema, 2- of 3 dimensionaal. 

 

   
    Anselm Kiefer 

 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

 

Donderdagochtend Model & Portret  Mar i j ke  Po s tma  

4 april  naakt ( 1 stand) 

11 april  naakt korte standen 

18 april  gekleed model (2 standen)            

25 april  portret 

 

 

 

 

 

Donderdagmidag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

Geen bijzonderheden. 

 

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l a auw  

4 april vertel ik in de pauze over het thema "groei", in de natuur begint alles weer te ontluiken en 

vind je prachtige vormen die je kunnen inspireren.  

Op woensdag 17 april om 10.00 uur en dinsdagmiddag 

23 april om 14.00 uur gaan we kijken bij de 

bronsgietwerkplaats Bogart in Druten, zie voor meer 

info de betreffende dagdelen. Je kunt je tijdens de les 

hier voor opgeven.  

Zondag 14 april is het jubileumfeest met de expositie 

van de kistjes. Lever je het kistje in de week daarvoor in?  

Pronkboon 
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Vrijdagochtend  olie- en acrylverf  Marg ree t  He i nen  

Deze maand doen we een onderzoek naar het gebruik van verzadigd (helder) en onverzadigde 

kleuren. Wat kun je doen om de helderheid van een kleur te benadrukken en hoe is het mogelijk 

om een kleur te vergrijzen zonder dat het meteen modder wordt? We passen onze bevindingen toe 

aan de hand van een meegebrachte zwart/wit afbeelding. 

 

Vrijdagmidag Model & Portret  Marg ree t  He i nen  

5 april  korte standen gekleed 

12 april  portret 

19 april  naaktmodel 2 standen 

26 april  gekleed model 1 stand 

 

 

Vrijdagmiddag Keramiek  Marga  Knaven  

Om de file op de A12 op vrijdagmiddag voor te zijn, heb ik in overleg met de deelnemers en het 

bestuur besloten om de lestijd een uur naar voren te halen. Met ingang van 5 april gaat dit in. 

12.30 - 1500 uur. 

 

 

Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  Zaterdag 6 april en zaterdag 20 april vanaf  

 9.30 u tot ongeveer 12.00 u.   

Kopij Maandbericht Deadline  15 april naar kwamaandbericht@gmail.com 

 

 

 

 

Website: VrijetijdKunstenaars.nl 

Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl 

 

  

mailto:kwamaandbericht@gmail.com
mailto:Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl
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