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Van de bestuurstafel  
Massale steun voor bestuursbenoemingen Ferry van den Boom en Guido Popeyus 

De ingelaste ALV met als enige agendapunt de goedkeuring van deze beide benoemingen, was een 

groot succes. Het aantal leden dat via de e-mail heeft gestemd was 136. Als we dit in 

verkiezingsjargon als ‘opkomst’ mogen rekenen, was het opkomstpercentage 49%. Dit is ongekend 

hoog voor de KWA, waar gewoonlijk nog geen 10% van het aantal leden aan een ALV deelneemt. 

De uitslag vertoonde een treffende gelijkenis met partijcongressen in Peking en Pyongyang: 100% 

van de deelnemers steunde het voorstel van het bestuur. We zijn erg blij met deze massale steun 

en wensen Ferry en Guido een goede start in hun rol als resp. penningmeester en bestuurslid 

algemeen. 

 

Vervolg van de lockdown 
Vanaf 15 december 2020 zitten we weer in een lockdown en mogen we niet meer naar de KWA. 

Voor de meeste schilders hebben de docenten een aardig alternatief digitaal aanbod ontwikkeld. 

Voor alle 3 D-lesblokken en de grafiekgroep is digitale les onpraktisch, maar de docenten doen wat 

ze kunnen, in overleg met de groepen. Een aantal leden maakt wel gebruik van individuele 

begeleiding via mail of whatsapp. Sommige docenten bieden inhaallessen aan op een later 

moment.  

Vanaf 16 maart zijn de coronamaatregelen iets versoepeld voor activiteiten in de buitenlucht. We 

hebben onderzocht of er voor ons buiten ook meer mogelijk is. Zowel de gemeente Arnhem 

als het RIVM geven aan dat wij niet mogen starten met onze activiteiten, binnen niet, maar ook 

niet buiten. Ons gebouw en terrein worden gezien als openbaar toegankelijke locatie, vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld Rozet, daar mag voorlopig tot 20 april niets georganiseerd worden. Dat 

geldt ook voor ons, helaas. 
 

Het bestuur 

 

Diversen 
Workshop digitaal tekenen en schilderen 
Vijf mensen hebben zich aangemeld voor de workshop Digitaal Teken en 

en Schilderen. Tien was in het stukje in het afgelopen Maandbericht de 

minimale groepsgrootte. Op dit moment maken sommige KWA-leden al 

gebruik van digitale technieken, maar de “kritische massa” lijkt nu nog te 

klein om er op korte termijn in workshop- of cursusverband iets aan te 

doen. 

 

De tuingroep 

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we weer gestart. De 

weersverwachting zag er de eerste keer somber uit, maar het viel 

gelukkig heel veel mee. Het was fijn om elkaar weer te zien en te 

spreken, ook al was het met een kleine groep. We hebben kalk 

gestrooid, voor de bemesting, en her en der wat gesnoeid en dor 

spul eruit geknipt. 

Om te laten zien, dat het voorjaar zich al aankondigt, een foto. 

Voorlopig kunnen we alleen in een klein groepje werken, op afspraak. 

We wachten op betere tijden! Intussen blijven we zorgen dat de tuin 

er ook dit jaar weer mooi bij komt te liggen. 
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Nieuwe docent grafiek, Brechtje Verberne, stelt zich voor 

Zoals jullie al hebben kunnen lezen ben ik per 1 maart jl. de nieuwe 

docent voor de grafieklessen. Met plezier ben ik al begonnen met het 

geven van zoomlessen, al had ik uiteraard liever live kennisgemaakt. 

Ik ben Brechtje, 39 jaar, en woon samen met mijn man en twee 

kinderen aan de bosrand in Wolfheze. Ik vind het heerlijk om hier door 

de natuur rond te struinen en de (voor mij relatief nieuwe) omgeving te 

verkennen.  

Die natuur is voor mij ook meteen een grote inspiratiebron. Ik zoek 

naar bijzondere, kleine details in blaadjes, verbaas mij over de 

prachtige zaaddoosjes in mijn moestuin en neem regelmatig van alles 

mee naar huis om onder de microscoop te bekijken of om af te 

drukken. Ik vind het boeiend om de oorspronkelijke vorm los te laten 

en een eigen, nieuwe wereld te creëren met wezens, vormen en structuren. Een verstilde, 

dromerige, ietwat sombere en desolate wereld. Soms zelfs bedreigend. Ik werk graag in 

verschillende grijstinten naar het zwart toe. 

Het drukken heb ik geleerd tijdens mijn uitgebreide vierjarige opleiding ‘Vrije Grafiek en Tekenen’ 

aan de academie van Antwerpen. Vanaf de eerste dag wist ik dat ik daar op de goede plek zat, en 

dat de grafiek mijn richting was. Later rondde ik aan de Artez in Arnhem mijn tweede studie af, als 

eerstegraads docent beeldende kunst en vormgeving.  

Naast de KWA geef ik les op De Lindenberg - cultuurhuis – in Nijmegen en verzorg ik 

kunstprojecten op brede basisscholen. De manier van lesgeven bij de KWA vind ik inspirerend, en 

ik hoop natuurlijk snel samen achter de drukpers te kunnen staan! 

 

Brechtje Verberne 

 

Expositie Hortus Nijmegen 

De groepen van Anjeliek exposeren dit voorjaar in de theetuin en in de Botanische tuin van Hortus 

Nijmegen. De meeste beelden zullen in de theetuin komen, in de 

Botanische tuin worden vooral tijdelijke installaties 

gemaakt. Vanaf half april kunnen de tijdelijke werken opgebouwd 

worden. We hopen dat de theetuin vanaf 26 april weer open 

mag, zodat we in de week daarvoor de expositie kunnen 

inrichten. De expositie zal te zien zijn tot en met 25 juni.  

De Theetuin is een gecultiveerde tuin met diverse 

bloemenborders, een grote insectenhotel-heuvel, bijenkast, 

kruidentuin, een schaduwtuin en kweekvelden. De beelden staan 

op diverse plekken door de gehele tuin. Op het terras onder de 

grote witgele parasol kun je genieten van een hapje en een 

drankje.  

In de Botanische tuin worden diverse landschappen nagebootst 

met hun kenmerkende 'natuurlijke' vegetaties. De alpine-heuvel 

met een bergbeekje dat uitmondt in de vijver en het veenmoeras 

met het knuppelpad zijn de meest in het oog springende 

landschap-types. Alles wordt omsloten door een bosrand van 

verschillende bostypes met ieder een karakteristieke 

ondergroei. Kortom een prachtige locatie om te mogen 

exposeren. 

De theetuin is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 

tot 16.00 uur, de Botanische tuin is alle dagen van 

zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk. Het adres 

van de Hortus is: d'Almarasweg 22d, 6525 DW 

Nijmegen. www.hortusnijmegen.nl 

http://www.hortusnijmegen.nl/
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Exposities 
Jos van Gessel zal onder voorbehoud in april en mei samen met 

Mariës Hendriks, exposeren in De Nieuwe Gang in Beuningen. 

Voor meer informatie kijk op:  denieuwegang.nl 

 

 

 

 

 

 

Tentoonstelling tips april – online 

⚫ Als vervolg op het nu al fameuze nummer van het SeeAllThis kunstmagazine “Pretty Briljant, 

Women in the Arts” is er een hele fijne Instagram pagina opgezet met veel kunstwerken, kort 

biografieën, filmpjes en veel informatie over kunstenaressen 

https://www.instagram.com/prettybrilliantclub/ 

⚫ In the Presence of Absence – Stedelijk Museum, Online tour  

… deze tentoonstelling vertelt aan de hand van het werk van 23 kunstenaars en collectieven 

verhalen die vaak ongezien blijven, genegeerd zijn of vaker verteld mogen worden, onder meer 

Sadik Kwaish Alfraji, een Iraanse kunstenaar (http://sadik.nl/)… 

https://www.youtube.com/watch?v=ulT6gqMc_V4 

⚫ Luc Tuymans – Monkey Business 

… vanaf het begin staat tekenen centraal in Tuymans’s werk. Af en toe maakt hij korte 

animaties van zijn schilderijen en tekeningen. Gemaakt over het afgelopen pandemie jaar, zij 

deze werken gefilterd door de lens van het internet en de restricties … 

https://www.davidzwirner.com/viewing-room/2021/luc-tuymans-monkey-

business?authkey=20210226&utm_source=DZS&utm_medium=email&utm_campaign=LTDZO

N2021&utm_content=grid 

⚫ Slimen El Kamel – Onderhuid 

…geboren in Mazouna in de regio Sidi Bouzid in Tunisie. Gevormd in een rurale omgeving waar 

tradities van volksverhalen en poëzie bloeiden. Zijn schilderijen worden geproduceerd door een 

nauwgezette pointillistische techniek…  

https://www.artsy.net/viewing-room/sulger-buel-gallery-slimen-el-kamel-underskin 

⚫ Anna Maria Maiolino - Poetic wanderings https://www.youtube.com/watch?v=UdfF0sXRBPw 

… een oeuvre van meer dan 50 jaar waarin haar persoonlijke geschiedenis — als kunstenaar, 

migrant en moeder de leidraad vormen. In 2018 was haar werk te zien bij Hauser & Wirth in 

New York. In de video hieronder vertelt ze over die tentoonstelling, Poetic Wanderings en de 

sensualiteit van klei … 

        
 

 

 

 

Sadik Alfraji, “The River That Was in the 

South,” 2019, still image of animation film, 

5:05 min., black and white, sound. 

Courtesy the artist

 

 

Luc Tuymans, Orchidee, 

2020, Acrylic ink op 

polyester tracing papier 

(29.7 x 21 cm) 

 

 

Slimen El Kamel 'Across the 

Road' (2018) Acrylic en inkt 

op canvas (195x150 cm) 

 

https://www.instagram.com/prettybrilliantclub/
https://www.davidzwirner.com/viewing-room/2021/luc-tuymans-monkey-business?authkey=20210226&utm_source=DZS&utm_medium=email&utm_campaign=LTDZON2021&utm_content=grid
https://www.davidzwirner.com/viewing-room/2021/luc-tuymans-monkey-business?authkey=20210226&utm_source=DZS&utm_medium=email&utm_campaign=LTDZON2021&utm_content=grid
https://www.davidzwirner.com/viewing-room/2021/luc-tuymans-monkey-business?authkey=20210226&utm_source=DZS&utm_medium=email&utm_campaign=LTDZON2021&utm_content=grid
https://www.artsy.net/viewing-room/sulger-buel-gallery-slimen-el-kamel-underskin
https://www.youtube.com/watch?v=UdfF0sXRBPw
https://www.davidzwirner.com/artists/luc-tuymans
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  

We gaan verder met de collages. Nieuwe composities van vormen, kleuren, licht en donker. Als 

thema neem je bijv. een bijzondere reis of dag, een fantasielandschap, een eigen gemaakte 

plattegrond of route n.a.v. je wandeling: de beleving en verwondering, een droom, een nieuw 

seizoen. 

Materiaal: (gekleurd)papier, schaar, lijm, Oost-Indische inkt, aquarel, gouache, acrylverf, 

landkaarten, plattegronden, eigen foto's, tijdschriften, kranten. 

Je kunt ook verder gaan met je eigen onderwerp. 

 

      
        Hannah Höch/Dadaïsme                  Marike Lendering 

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  

Geen bijzonderheden. 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

In april gaan we met een paletmes( eigenlijk schildersmes) het 

schilderij opbouwen.   

Het paletmes leent zich voor het maken van pasteus werk. Daarbij 

wordt textuur een belangrijk beeldelement. In de schilderkunst 

hoort het bij impasto, waarbij op verschillende manieren de verf 

dik wordt aangebracht. 

Beroemde schilders zoals Rembrandt, Titiaan, Frans Hals, 

Constable, de Staël gebruikten regelmatig een paletmes om extra 

uitdrukking te geven aan elementen in hun werk. 

Als je geen paletmes hebt, dan kun je ook gebruik maken van een gewoon plamuurmes stukjes 

karton of een bankpasje. Het gaat erom dat we pasteus gaan schilderen en dat kan op veel 

manieren. En belangrijk is: Je gebruikt veel verf. 

Begin met één voorwerp  te schilderen op max A4 formaat, bijvoorbeeld een bloem. 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  

Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten. 

Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor april. 
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten. 

Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor april. 

     
 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Geen bijzonderheden. 
 
 

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

6 april hebben we om 13.00 uur weer een zoombijeenkomst. Het 

thema: "De kracht van herhaling". In april hopen we de expositie in 

de theetuin in te richten en in de Botanische tuin tijdelijke werken te 

installeren. Per mail hou ik jullie daarvan op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

We concentreren ons deze maand op de begrippen contour en silhouet. 

Er zijn overeenkomsten en verschillen die we gaan onderzoeken door 

het maken van kleine schetsen. Tijdens de les krijg je tips hoe je te 

werk kunt gaan. Je kunt zelf een onderwerp nemen wat je interesseert. 

 

 

 

Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  

We concentreren ons deze maand op de begrippen contour en silhouet. Er zijn 

overeenkomsten en verschillen die we gaan onderzoeken door het maken van 

kleine schetsen. Tijdens de les krijg je tips hoe je te werk kunt gaan. Je kunt 

zelf een onderwerp nemen wat je interesseert. 

 

 

 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   

Geen bijzonderheden. 

David Newman 

Mieke Korzilius 

Choi jeong Hwa 



 

6 
 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

7 april hebben we om 9.30 uur weer een zoombijeenkomst. Het thema: "De 

kracht van herhaling". In april hopen we de expositie in de theetuin in te 

richten en in de Botanische tuin tijdelijke werken te installeren. Per mail hou 

ik jullie daarvan op de hoogte! 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Collages van vaas met bloemen 

We gaan in april met verschillende technieken en materialen “moderne 

bloemstillevens” maken. 

We gaan knippen en plakken, maar we gaan ook tekenen en schilderen in 

de collages. 

De nadruk leggen we op de gelaagdheid van de verschillende 

papiersoorten en ingrepen die je doet. Verzamel daarvoor ook oude 

tekeningen en schilderingen op papier die verknipt mogen worden en die 

we dus ook als materiaal gaan gebruiken. Ook afbeeldingen van bloemen 

kun je gebruiken. 

 

 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

7 april hebben we om 13.00 uur weer een zoombijeenkomst. Het 

thema: "De kracht van herhaling". In april hopen we de expositie in 

de theetuin in te richten en in de Botanische tuin tijdelijke werken te 

installeren. Per mail hou ik jullie daarvan op de hoogte!| 

 

 

 

Woensdagmiddag  Schilderen An nema r i e  Noo rde rwe r f  

We gaan verder met de collages. Nieuwe vormen, kleuren, licht en donker. Als thema neem je bijv. 

een bijzondere reis of dag, een fantasielandschap, een eigen gemaakte plattegrond of route n.a.v. 

je wandeling: waarin de beleving en verwondering, een droom, een nieuw seizoen. 

Materiaal: (gekleurd) papier, schaar, lijm, Oost-Indische inkt, aquarel, gouache, acrylverf, eigen 

foto's, tijdschriften, kranten, landkaarten, plattegronden. 

Je kunt ook verder gaan met je eigen onderwerp. 

 

       
   Hannah Höch/ Dadaïsme           Gera Zunnenberg                  Marijke Waanders 

 
 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Kn aven  

Geen bijzonderheden. 

 

 

Giselle Hicks 

Roni Horn 
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Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

Tot het moment dat we elkaar weer kunnen zien op de KWA blijven we elkaar op Zoom ontmoeten. 

Mocht de KWA heropend worden dan stuur ik jullie de modellenlijst voor april. 

 

        
 

Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  

Thema: Voor- en achtergrond 

Door te kijken naar het werk van beroemde kunstenaars en 

zelf te experimenteren proberen we meer grip te krijgen op 

hoe voor- en achtergrond zich tot elkaar (kunnen) verhouden.  

Dit voorbeeld is van KWA lid Wilma Plaschek, die twee 

verschillende werken over elkaar drukte en zo een 

interessante nieuwe prent kreeg. 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

1 april hebben we om 20.00 uur weer een zoombijeenkomst. Het thema: "De 

kracht van herhaling". In april hopen we de expositie in de theetuin in te 

richten en in de Botanische tuin tijdelijke werken te installeren. Per mail hou ik 

jullie daarvan op de hoogte! 

 

 

 

 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Iedereen kan voort met zijn eigen onderwerp, maar de focus komt 

deze maand te liggen op de kwaliteit van de contour of het silhouet 

van de vormen die je gebruikt.  

 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  

Tijdens de les bespreken we de opdracht van de voorgaande week. Daarna 

maken we snelle schetsen van elkaar waarbij het accent iedere les weer op 

een ander aandachtspunt ligt. 

  

Jan-Nico van den Ingh 

Gerda Kooistra 

Katharina Fritsch, 
Company at the table 
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Uit de pen van 
Arend Pieper 

   

 

 

De KWA is een prettige vereniging.  

 

Toen ik in 2003 met pensioen ging had ik, bij wijze van spreken, geen potlood of kwast meer 

vastgehouden sinds mijn middelbare school in de jaren vijftig van de vorige eeuw, even afgezien 

het veelvuldige klus- en schilderwerk aan de huizen waarin we in de loop van de jaren gewoond 

hebben. Toch heb ik altijd veel belangstelling voor schilderkunst gehad en ik begon na mijn 

pensionering al snel met het volgen van allerlei cursussen kunstgeschiedenis. Een paar jaar later 

leerde ik de eerste beginselen van tekenen, aquarelleren en met acrylverf schilderen op de 

Volksuniversiteit in Arnhem.  

 

Nog weer een aantal jaren later fietste ik vaak langs de KWA omdat we inmiddels in Schaarsbergen 

waren gaan wonen. Zo is het gekomen. Ook min of meer toevallig begon ik in de groep van Jos van 

Gessel op woensdagochtend en daar ben ik gewoon gebleven omdat mij dat heel goed bevalt. 

Waarom? Omdat Jos het vermogen heeft iedereen naar eigen mogelijkheid en belangstelling verder 

te helpen zich te ontwikkelen. Het lukt hem om wat je doet in een breder kader plaatsen, door 

voorbeelden te geven van wat 'echte' kunstenaars op dat gebied doen. Met een maandelijks 

wisselend thema als uitgangspunt ontstaan soms verassende resultaten. Zo raakte ik 

langzamerhand wat los van de kopieermodus en ging wat vrijer werken. Zie de twee bijgevoegde 

plaatjes, een van een jaar of tien geleden en een van vorig jaar.  

 

De KWA is een prettige vereniging. Ieder lid kan er zelf bepalen hoe intensief en op welk terrein hij 

of zij actief wil zijn. Het gebouw is comfortabel en overzichtelijk. Toen ik begon bij de KWA was er 

een discussie over hoe snel en veel het ledental kon groeien en of we niet veel ambitieuzer 

moesten zijn door in het gat te springen dat de gemeente door bezuinigingen liet ontstaan in de 

voorzieningen op het terrein van de beeldende kunst. Bij nader inzien bleek dat de leden in grote 

meerderheid heel tevreden waren over de kwaliteit en de faciliteiten en het bleek ook dat we nog 

best veel ruimte hadden om een verdere geleidelijke stijging van het ledental op te vangen. 

Daarna is een geweldige inspanning geleverd om het gebouw te verbeteren en voor de toekomst 

klaar te maken, zodat wij nog jaren hier fijn kunnen werken.  
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  Wordt met een klein groepje gedaan. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 april naar maandbericht@kwa-vtk.nl 

vakantie meivakantie 24 april tot en met 9 mei 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
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