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Van de bestuurstafel 
ALV 24 maart en afscheid secretaris 
Dankzij de oproep aan alle groepen om twee leden af te 
vaardigen naar de ALV, was het een goed bezochte vergadering. 
Doordat het maandbericht al bijna klaar was, komt er in het 
volgende maandbericht een uitgebreidere mededeling over de 
ALV. Komende maand ontvangen jullie wel een concept verslag 
van de ALV zodat iedereen op de hoogte is van hetgeen 
besproken is. 
Tijdens de ALV heeft Jacques Jansen zijn secretaris pen neer 
gelegd. Hij heeft ruim 7 jaar op voortreffelijke wijze verslag 
gedaan van alle vergaderingen en vele stukken geschreven voor 
het maandbericht. Het bestuur en alle aanwezigen leden hebben 
hem tijdens de ALV in het zonnetje gezet. We zijn wel erg blij dat Jacques het verslag van deze 
ALV nog voor zijn rekening wil nemen. 
 
Verlaging dagdeelgeld  
Door een gunstiger aanbod van onze energieleverancier kunnen we het dagdeelgeld weer verlagen 
naar € 6,-. Vanaf 1 april vervalt de euro extra voor de hoge energiekosten. We zijn blij voor jullie 
begrip dat deze verhoging tijdelijk nodig was.  
 
Dinsdagochtend 28 maart parkeren bij Den Strooper 
Herhaling van de aankondiging in het maandbericht voor maart: Op dinsdagochtend 28 maart zal 
de parkeerplaats van de KWA bezet zijn. Er komt er een grote kraan te staan, die een tiny house 
over ons gebouw heen zal takelen naar de achtertuin van onze naaste buren op nummer 811. Je 
kunt op die ochtend parkeren bij pannenkoekenhuis Den Strooper.  
 
Informatie over de expositie 
Zoals eerder aangekondigd: op zaterdag 22 en zondag 23 april organiseert de KWA een expositie 
op twee bijzondere locaties: Wijkcentrum De Bakermat, Izaak Evertslaan 11 te Arnhem en de 
Bernulphuskerk, Utrechtseweg, Oosterbeek. De expositie is op beide dagen te bezoeken van 11:00 
tot 17:00 uur, op beide locaties. 
Opgeven 
Je kunt je tot vrijdag 8 april nog opgeven op de lijsten in de gang in het KWA-gebouw. Geef op de 
lijst je volledige naam (voornaam èn achternaam), de titel van het werk, het materiaal en of je wilt 
verkopen.  
De expositiecommissie maakt naar aanleiding van de informatie op de lijsten kaarten, die bij het 
werk worden gevoegd. Er komt een aparte lijst met prijzen voor het werk dat verkocht kan worden 
(zie hieronder). 
Inleveren werk 
Van vrijdag 14 april t/m donderdag 20 april kun je het werk inleveren bij je docent. Ben je zelf niet 
bij de KWA in die week, geef het bijtijds mee aan iemand anders. We willen de periode dat het 
werk bij de KWA is opgeslagen, zo kort mogelijk houden.  
Plak op je werk èn op de verpakking een sticker met je naam. De docent controleert of alles 
in orde is, bepaalt samen met jou een eventuele verkoopprijs en zet het werk neer op de 
aangewezen plek in het KWA-gebouw (de docenten zijn hierover geïnformeerd).  
Op vrijdagochtend 21 april wordt het werk vervoerd naar de locaties. Het werk is niet verzekerd, 
deelname is voor eigen risico. Zorg dus voor een degelijke verpakking. Uiteraard zullen degenen 
die het werk vervoeren er voorzichtig mee omspringen. 
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Opening door wethouder van Renkum  
De opening vindt plaats op zaterdag 22 april om 11 uur in 
de Sint Bernulphuskerk in Oosterbeek. Wil je bij de 
opening aanwezig zijn, wees dan ruim op tijd, zodat we 
om 11 uur met het programma kunnen starten.  
De cultuurwethouder van Renkum, Daniëlle van Bentem 
heeft officieus toegezegd aanwezig te zijn bij de opening. 
Zij zal dan een openingshandeling verrichten. De 
openingsfestiviteiten zullen muzikaal worden opgeluisterd 
door het KWA-zangduo Wout en Debby. 
Parkeren 
Voor De Bakermat kun je in de wijk parkeren. Met name 
op de Zijpendaalseweg en de van Heemstralaan zijn ruim 
parkeerplaatsen aanwezig. In Oosterbeek kun je parkeren 
bij het plein voor het gemeentehuis (bij Albert Heijn) of 
bij de bibliotheek (blauwe zone, dus parkeerschijf 
verplicht). 
Opruimen werk 
Op beide locaties wordt meteen na afloop van de expositie 
alles opgeruimd en wordt de locatie schoongemaakt. 
Mocht je toevallig om 17:00 uur aanwezig zijn op de plaats waar je werk is, dan kun je je eigen 
werk meenemen. Al het werk dat achterblijft, wordt naar de KWA vervoerd, waar je het in de week 
na de expositie weer kunt meenemen. De werken staan in dezelfde ruimte waar ze voor vertrek 
stonden opgeslagen. 
Vrijwilligers gevraagd voor hand- en spandiensten 
Je helpt de KWA enorm, door je naam in te vullen op de lijsten in de gang, waarmee je je opgeeft 
voor één of meer vrijwilligerstaken. We hebben volle lijsten nodig om het tot een succes te maken. 
Alvast bedankt!  
Zijn er nog vragen, dan kun je die stellen aan Hetty den Besten (hjtdenbesten@hotmail.com) 
 
De expositiecommissie  
 
 
 
Van de vrijwilligers 
Tuingroep 8 en 25 april 
Op 11 maart j.l. zouden we weer starten met de 
tuinwerkzaamheden, maar ... we zijn niet gestart: te veel 
afzeggingen en een te slechte weersverwachting. Als het goed is, 
zijn we op 25 maart weer aan de slag gegaan. Het voorjaar dient 
zich van alle kanten aan, en dan vinden wij het fijn om ook in de 
KWA tuin bezig te zijn. Bijgaande foto van een magnolia is 
overigens uit een andere tuin; we zouden er anders een 
speuropdracht van kunnen maken! 
Mocht iemand zin hebben om een keer mee te doen, je bent 
welkom, op bovengenoemde data van 9.30 u tot 12.00 u. Het is wel 
handig om je even te melden bij Frank Spreekmeester: 
0623367478 of frankspreekmeester@gmail.com 
 
 
 
 

opening Rembrandtzaal de Bakermat 

mailto:hjtdenbesten@hotmail.com
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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Diversen 
In Memoriam Frans Brüning  
Op 13 maart kregen we het schokkende en droevige bericht 
dat Frans Brüning, een cursist van de dinsdagochtend 
portretgroep, geheel onverwacht is overleden. Een aimabel, 
sociaal betrokken en inspirerend mens moeten we nu 
missen in onze groep. 
Frans was een zeer gepassioneerd schilder die al enkele 
jaren deelnam aan de portretschilderlessen. Zowel op de 
KWA als in zijn eigen atelier thuis ontwikkelde hij zich de 
afgelopen jaren tot een schilder die geen uitdaging uit de 
weg ging. Zo melde hij zich aan voor Project Rembrandt en 
De Nieuwe Vermeer, waarbij hij voor het laatst genoemde 
programma behoorde tot een van de beste 30 deelnemers.  
De laatste maanden werkte hij met verve aan het schilderij voor de KWA tentoonstelling  met als 
thema “Transitie” Ik herinner me het laatste gesprek met hem terwijl hij in de les werkte aan zijn 
expositie-kunstwerk. Het thema en de titel van zijn werk hadden betrekking op de Quantum-
theorie, waarin hij zich verdiept had. Een shift die de mensheid volgens hem ging maken……… Een 
des te wrange speling van het lot dat hij enkele dagen later het aardse leven heeft verlaten en 
overgegaan is naar een andere fase, wat en waar dit ook mag zijn.  

 
In Memoriam Truus Loopstra  

De dinsdagmiddag was jarenlang haar schilder middag. Ze werkte 
dan rustig en met volharding aan haar aquarellen en tekeningen. 
Ze hield van kleur en mooie lijnen, ook van gelaagdheid en 
verfijning. Experimenten voerde ze altijd uit met “we zien het wel” 
en kon blij verrast zijn als die goed uitpakten. Ook had ze veel 
belangstelling voor het werk van anderen, had altijd een luisterend 
oor en gaf bemoedigende suggesties. De inkoop van koffie en thee 
heeft ze ook jarenlang verzorgd voor de KWA. Een aantal weken 
voor haar overlijden kreeg ze griep die maar niet over ging. En toch 

is ze geheel onverwacht overleden. We missen Truus, een integer, betrokken en zorgzaam KWA 
lid.  

 
In Memoriam Jaap Waanders 
Op 28 februari is Jaap Waanders overleden, onze oudste cursist van 
bijna 95 jaar. Hoe lang hij lid was, wist hij niet precies, waarschijnlijk 
zo’n 35 jaar. Eerst heeft hij jaren lang geschilderd bij Margreet en 
daarna is hij bij Anjeliek gaan beeldhouwen. In zijn werkzame leven 
was hij architect en dat zag je in zijn ruimtelijke werk terug. Stukken 
steen werden gecombineerd met andere materialen en elke keer 
kwamen er weer verrassende en originele beelden uit voort. Tot eind 
november heeft Jaap bij ons kunnen werken op de dinsdagmiddag. 
We missen zijn rustige aanwezigheid. Hij was een zachtaardige en 
open man, met belangstelling voor de mensen om hem heen en zeer 
geliefd in de groep! 

 
 

 
 

Ontmoeting met je jongere zelf... 
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Exposities 
Kunstroute met David Newman 
Op 22 en 23 april is er een kunstroute in de Arnhemse wijken 
Holthuizen, Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd met meer dan 
dertig deelnemers. David Newman doet hier ook aan mee. Er zullen 
van hem een stuk of twintig nieuwe aquarellen te zien zijn. 
Daarnaast is er ook ander werk te zien. Van sommige aquarellen 
heeft hij kaarten gemaakt, die ook te koop zullen zijn. 
Focus á Locus kunstroute, 22 en 23 april, vanaf 12.00uur tot 17.00uur. 
http://www.focusalocus.nl/ 
 
 
Tentoonstelling tips februari 2023 

⚫ Armando: door de ogen van een vriend, Museum Bommel van Dam, Venlo,  
t/m 3 september 
… een selectie van iconische Armando klassiekers en nog nooit eerder tentoongestelde 
werken en gesprekken met zijn beste vriend Cherry Duyns. Van zijn vroegste, expressieve 
uitspattingen, naar minimalistische Nul-werken, ‘schuldige landschappen’, sculpturen, tot 
aan de kleurrijke schilderijen die Armando tot zijn dood in 2018 maakte… 

⚫ Wendelien Schöfield, Stichting Nobilis, Fochteloo t/m ? 
… meerkleurenhoutsneden, gecombineerd met houten beelden. Haar prenten laten 
gevarieerde onderwerpen zien, ook hedendaagse, zoals treinen en flats… 

⚫ 8 Friese Kunstenaars, Oer: Alle Jong en Als de Dood, Museum Belvédère, Heerenveen-
Oranjewoud 
…drie prachtige tentoonstellingen in een: uit de eigen collectie werken van Harmen Abma, 
Willem van Althuis, Gerrit Benner, Boele Bregman, Jan Mankes, Thijs Rinsema, Jan Snijder 
en Sjoerd de Vries; grote (houtskool)tekeningen van Alle Jong en reflecties op de dood 
door een groot aantal kunstenaars… 

⚫ . Deep Drawing, Drawing Centre Diepenheim t/m 14 mei 2023 
… het Drawing Centre nodigt regelmatig kunstenaars uit om op hun praktijk te reflecteren 
en nieuw werk te maken. Drie voormalige residenten, Zakia el Abodi, Rachel Bacon en 
Isabell Schulte, hebben ieder een eigen stem, maar wat zij delen is een trage manier van 
observeren en maken: deep drawing … 

⚫ Brave New World, Museum de Fundatie, Zwolle t/m 11 juni 2023 
… zestien schilders van onder de 40, van Brazilië tot Zimbabwe en van Nederland tot Nieuw 
Zeeland combineren eeuwenoude technieken met hedendaagse thema’s, verhalen en 
motieven en laten zien dat de schilderkunst in onze tijd het perfecte paard van Troje kan 
zijn; aantrekkelijk en verleidelijk, maar vaak met een vlijmscherpe boodschap … 

 

   
 
 
 
  

Wendelien 
Schönfield, Licht en 
Water, Houtsnede, 

30x30cm 

 

Armando, olie op doek 

 
 

Alle Jong, Stromende Oergedachten in geel, 
430×200 cm 

 

http://www.focusalocus.nl/
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
Alles is landschap.  
Over vorm, vlak, kleur, licht/donker en compositie. 
Maak een (digitale) tekening, schilderij of collage. Observeer en onderzoek, gebruik een 
interessante krantenfoto en/of eigen (digitaal bewerkte) foto's als inspiratie voor je werk. Of knip 
vormen uit en combineer deze tot een nieuw verhaal, een (abstracte) boeiende compositie. 

   
    Saskia                Marie José          Monet 

 
 
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   
Flowerpower ofwel de kracht van een bloem. 
We gaan op een uitgesproken manier bloemmotieven schilderen. Daarbij letten we op vorm, kleur 
en decoratieve functie. 
Neem foto’s van allerlei bloemen mee zonder vaas. 
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
  3 april  kort naakt 
17 april  naakt (2 standen) 
24 april  gekleed model (2 standen) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  
  4 april  1 stand 
11 april  werken aan zelfportret expositie 
18 april  1e les van 1 stand (vervolg op 25 april) 
25 april  2e les van stand 18 april  
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  
An je l i e k  B l aau w  
4 april gaan we het in de pauze hebben over het 
thema "eenvoud". Het lijkt zo simpel, toch is het 
moeilijk om een eenvoudig beeld te maken die blijft 
boeien. 
 
 
 
     Lucio Fontana 
 
 
 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

We gaan leporello’s maken naar aanleiding van foto’s en 
schetsen die je gemaakt hebt uit je eigen omgeving. We 
beginnen op langwerpige stukken papier met schilderen en 
tekenen. Dat wordt door het te vouwen in steeds kleinere 
stukken verdeeld, die we stuk voor stuk ook weer gaan 
bewerken. Een speelse techniek met verassende 
resultaten! Meenemen verschillende teken- en 
schildermaterialen. 
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  
Het formaat van de beelddrager heeft veel invloed op de keuze van je onderwerp, het materiaal 
dat je gebruikt en wat je met de compositie kunt doen. Vergelijk een postzegel maar eens met een 
schilderij van 70x100 cm.  
We starten op een super klein formaat, daarna vergroten we dat uit op het formaat van een 
ansichtkaart en eindigen  tenslotte op een  groter formaat naar keuze. Neem als onderwerp een 
voorwerp mee waar je wat mee hebt met veel details. Materiaal om mee te beginnen : balpen, 
(kleur)potloden, fijnschrijver of dunne stiften om mee te beginnen. Voor het grotere werk kun je 
houtskool en/of verf meenemen. 
 
 
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   
Geen bijzonderheden. 
 
 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

5 april gaan we het in de pauze hebben over het thema "eenvoud". Het lijkt 
zo simpel, toch is het moeilijk om een eenvoudig beeld te maken die blijft 
boeien. 
 
 
 
 
 
Hans Arp 
 

 
 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l   
Flowerpower ofwel de kracht van een  bloem. 
We gaan op een uitgesproken manier bloemmotieven in beeld 
brengen. 
Daarbij letten we op vorm. Kleur en decoratieve functie. 
Neem allerlei tekenmaterialen mee en gekleurd papier en lijm. 
En natuurlijk foto’s van bloemen zonder vaas. 
 
 
 
 
 
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

5 april gaan we het in de pauze hebben over het thema 
"eenvoud". Het lijkt zo simpel, toch is het moeilijk om een 
eenvoudig beeld te maken die blijft boeien. 
 
 
 
Gosse Dam 
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Alles is landschap.  
Over vorm, vlak, kleur, licht/donker en compositie. 
Maak een (digitale) tekening, schilderij of collage. Observeer en onderzoek, gebruik een 
interessante krantenfoto en/of eigen (digitaal bewerkte) foto's als inspiratie voor je werk. Of knip 
vormen uit en combineer deze tot een nieuw verhaal, een (abstracte) boeiende compositie. 

   
 
 
 
 
 
Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Woensdagavond Grafiek  Brech t j e  Ve rbe rne  
We zijn bezig met linosnede en hebben een zwart-witprent gemaakt. Nu gaan we de veel 
ingewikkeldere reductietechniek toepassen, waarbij vanuit één plaat linoleum in verschillende 
drukgangen gewerkt wordt: snijden – afdrukken – verder snijden – afdrukken over de vorige 
drukgang etc. Belangrijk hierbij is om heel secuur te werken, zodat de verschillende kleuren goed 
over elkaar vallen. In dit filmpje kun je zien hoe Picasso dat deed: 
Picasso's Linocuts and His Reduction Linocut Technique — Linocut Artist | Boarding All Rows 
 
  
Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

6 april kort naakt 
13 april portret (1 stand) 
20 april naaktstand (1 stand) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vincent van Gogh, Caféterras 
bij nacht, Arles 1888 

 

Franske 

https://www.boardingallrows.com/blog/picasso-reduction-linocuts-technique
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Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
Het leuke van de donderdagmiddaggroep is dat, ondanks dat ik de docent ben, veel leden zelf ook 
barsten van de kennis over grafiek. Zo gaf Pim laatst een minicollege over de chine collé techniek. 
Met deze techniek kun je tijdens het drukproces dun semitransparant papier toevoegen aan je 
prent als (extra) laag of kleur. Pim liet ons zijn manier zien om dit te doen.  

        
 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
6  april gaan we het in de pauze hebben over het thema "eenvoud". Het lijkt 
zo simpel, toch is het moeilijk om een eenvoudig beeld te maken die blijft 
boeien. 

 
 
         Jean Arp 
 
 
 
Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  
Het formaat van de beelddrager heeft veel invloed op de keuze van je onderwerp, het materiaal 
dat je gebruikt en wat je met de compositie kunt doen. Vergelijk een postzegel maar eens met een 
schilderij van 70x100 cm.  
We starten op een super klein formaat, daarna vergroten we dat uit op het formaat van een 
ansichtkaart en eindigen  tenslotte op een  groter formaat naar keuze. Neem als onderwerp een 
voorwerp mee waar je wat mee hebt met veel details. Materiaal om mee te beginnen : balpen, 
(kleur)potloden, fijnschrijver of dunne stiften om mee te beginnen. Voor het grotere werk kun je 
houtskool en/of verf meenemen. 
 
 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen   
7 april: Korte standen op een leporello. We beginnen op 
langwerpige stukken papier met het weergeven van het hele 
model. Dat wordt door het te vouwen in steeds kleinere stukken 
verdeeld. Daar gaan we weer verder op werken n.a.v.  details 
van het model. Neem naast verf ook tekenmaterialen mee. 
14 april: Portret 
21 april: Naaktmodel 1 stand 
28 April: Gekleed model   


