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Van de bestuurstafel 
Start van het nieuwe jaar 

Noodgedwongen moesten we in 2020 voortijdig stoppen met de fysieke lessen en kunnen we in dit 

nieuwe jaar niet op volle toeren starten. Ondanks het moeilijke jaar, waar we veel minder gebruik 

hebben kunnen maken van de mogelijkheden bij de vereniging, zijn we 2020 geëindigd met 272 

leden en hebben we er 8 nieuwe leden bij gekregen, zodat het ledental nu 280 bedraagt. Het 

maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk de KWA voor velen van jullie is, op creatief vlak en als 

vereniging. Dank allen voor jullie vertrouwen.  

 

De derde lockdown 

Zoals we allemaal vernomen hebben, blijft de lockdown gehandhaafd, we blijven minstens gesloten 

tot 10 februari. Dat betekent dat de docenten de digitale lessen verlengen zoals met jullie 

afgesproken. Voor de 2D lessen is dit makkelijker dan voor de 3D lessen en voor grafiek. We 

hebben afgesproken dat we de vergoedingen aan alle docenten gewoon door laten lopen, dit staat 

los van de digitale mogelijkheden. De docenten houden een lijst bij van de deelnemers aan de 

digitale lessen. Op het moment dat we weer naar de KWA mogen, betaal je via de pin het 

dagdeelgeld voor iedere gevolgde digitale les. 

Het staat leden vrij om de daggelden voor het hele blok in één keer over te maken aan de KWA. 

Dat delen ze dan mee aan de docent, zodat die weet dat de daggelden zijn voldaan. Als we weer 

open kunnen tijdens dit blok (dat loopt t/m 26 feb), moeten ze wel hun naam invullen op de 

dagstaten om de bezetting bij te houden, maar dan zonder te betalen. 

Verder kijken we samen met de docenten wat de mogelijkheden zijn om op een later moment, als 

we weer open mogen zijn, lessen in te halen in de weekenden of in vakantieperiodes. De docenten 

zullen dat ook met jullie bespreken. 

Voor de keramisten bieden we de mogelijkheid om, op afspraak, je 

werkstukken te brengen voor de oven of om klei te kopen. Marga en Conny 

zorgen hiervoor op de zaterdagen. Je kunt alleen komen als je vooraf een 

afspraak maakt, zonder afspraak ben je niet welkom, vergelijk het met de 

bestellingen die je af kunt halen bij bouwmarkten. Stuur een mail naar 

Marga knavenmarga@gmail.com of Conny connykoster@hotmail.com 

voor een afspraak. Marga en Conny zijn er alleen als er afspraken zijn. 

 

De derde lockdown is benut om de plek van de oude keuken verder op te 

knappen. Op de foto zie je Rob en Jan-Nico die de muren en het plafond 

weer mooi wit hebben gemaakt. Bedankt schilderploeg voor jullie inzet. 

 

Jaarplanning 

In december hebben jullie de nieuwe jaarplanning ontvangen. Bij de opstelling van deze planning 

zijn we ervanuit gegaan dat er in ieder geval tot de zomervakantie nog wel sprake zal zijn van 

Corona-beperkingen. We hebben voor het hele jaar de aanpak met lesblokken van 8 weken 

doorgetrokken. Wel hopen we dat in de loop van het jaar de maatregelen versoepeld kunnen 

worden en we weer naar de oude situatie terug kunnen keren.  

Graag vragen we jullie bijzondere aandacht voor de volgende onderdelen: 

 De Algemene Ledenvergadering die was gepland op vrijdag 19 maart, deze wordt 

uitgesteld. 

 Bijeenkomst/borrel voor vrijwilligers en bestuur op zaterdag 28 augustus vanaf 14:00 uur. 

 De schoonmaakweek van 30 augustus t/m 3 september.  

 De Verenigingsdag op zaterdag 2 oktober. 

mailto:knavenmarga@gmail.com
mailto:connykoster@hotmail.com
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ALV 2021 

Omdat we verwachten dat in maart de corona maatregelen nog niet opgeheven zijn en we in 

oktober 2020 de laatste ALV hadden, hebben we besloten om de ALV voor 2021 op een later 

tijdstip te organiseren. Wanneer dit wordt, zal afhangen van de ontwikkelingen van de Corona 

maatregelen. Vooruitlopend op de ALV, vragen we wel jullie toestemming om Ferry van den Boom 

per 1 maart te benoemen tot de nieuwe penningmeester. Tot die datum blijft Hans ter Beek de 

interim penningmeester.  

Daarnaast willen we op dat moment Guido Popeyus benoemen als algemeen bestuurslid. Guido is 

nog niet zo lang lid van de vereniging, als voormalig acteur/theaterregisseur en loopbaancoach 

brengt hij ervaring en expertise mee die we nog niet hebben in het bestuur en dat is zeer welkom. 

Guido gaat voorlopig meedraaien in de bestuursvergaderingen om te kijken welke rol en taken hij 

kan vervullen. 

Volgens de statuten vereisen deze bestuursbenoemingen goedkeuring door de ALV. Dat kan ook 

via de mail. Daartoe zal in maart een ingelaste ALV worden georganiseerd met maar één 

agendapunt: de beide bestuursbenoemingen. Jullie zullen worden verzocht om via de mail jullie 

goedkeuring aan dit voorstel te geven.   

 

Het bestuur. 

 

 

Diversen 
In memoriam  

Op maandag 18 januari is Tineke Roorda overleden.  

In september en oktober is Tineke nog komen schilderen, omdat het contact met de 

maandagochtendgroep en het schilderen haar zo goed deed. Ze genoot daarvan.   

Ze was een optimistische, ondernemende vrouw en een kleurrijk schilder. Wat zullen we haar 

missen.  

 
 
 

Geen verf meer en wat nu? 

Alle winkels zijn nog gesloten tot 10 februari en je wilt toch doorwerken aan je werkstuk, wat nu? 

Bij veel winkels kun je online je materiaal bestellen, houdt dan wel rekening met de bezorgkosten 

die bij de meeste online shops gevraagd wordt voor een bestelling beneden € 100,-. Voorbeelden 

zijn: https://www.artsandcrafts.nl; https://www.gerstaecker.nl/  https://www.kunstburg.nl/.  

Een andere mogelijkheid is om schilderspullen telefonisch te bestellen bij Van Rijn in Oosterbeek, 

ze hebben natuurlijk een beperkt sortiment, maar voordeel is dat je de bestelling zelf kunt 

ophalen. Bovendien krijg je bij hen 10% korting. 

 

 

https://www.artsandcrafts.nl/
https://www.gerstaecker.nl/
https://www.kunstburg.nl/
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Exposities 

 
Tentoonstelling tips februari – online 

 

 Vrouwen van het surrealisme, een online verzameling. 

… Leonora Carrington https://www.youtube.com/watch?v=1q4GNAQosy0; Dorothea Tanning 

https://www.youtube.com/watch?v=92LvYigLMLc;  

Claude Cahun https://www.cobra-museum.nl/activity/claude-cahun-onder-de-huid-dit-najaar-

te-zien/;  

Frida Kahlo https://www.youtube.com/watch?v=1q4GNAQosy0&t=2s... 

 Secret Knowledge - Tracey Emin over Louise Bourgeois 

… een tour door Bourgeois' werk in  de Scottish National Gallery of Modern Art en de 

Fruitmarket Gallery in Edinburgh. Tracey Emin bediscussieert haar kunst, hun vriendschap en 

haar persoonlijke ervaring om samen te werken met een groot kunstenaar…  

 Womanist is to Feminist as Purple is to Lavender – Hauser and Wirth 

… vijf kleine portretten, gouaches, gemaakt door Amy Sherald naar een uitspraak van Alice 

Walker.  https://www.vip-hauserwirth.com/online-exhibitions/amy-sherald/ … 

 Ruth Asawa Drawing in Space, David Zwirner Gallery 

… een online presentatie ter gelegenheid van een installatie van draad sculpturen, tekeningen 

en lithografiën door Ruth Asawa. Meest bekend door haar draadsculpturen, tekende en drukte 

Asawa over een tijdspanne van 50 jaar vaak planten, bloemen en andere organische vormen 

https://www.davidzwirner.com/viewing-room/2020/ruth-asawa-drawing-in-space … 

 Claudy Jongstra, Over natuur, wol en kleur, SeeAllThis Art Room 

…  haar doel is om de verbinding tussen mens en natuur, kennis en materiaal te herstellen: 

‘Over twintig jaar zijn de meeste natuurlijke kleuren verdwenen, gewoon omdat de bloemen en 

planten die ze voorbrengen dan uitgestorven zullen zijn.’ https://seeallthis.com/art-

room/claudy-jongstra … 

 

 

               
  

  

Amy Sherald, Geen titel,  

Gouache op papier  

(38.5 x 55 cm), 2020 

 

Ruth Asawa Poppy, 

Lithografie,  

76.2 x 52.1 cm 

 

Claudy Jongstra,  

Detail installatie “Nine” – 

Vilt, Burgundy Black 
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  Annema r i e  Noo r de rwe r f  

We gaan verder met kleuren mengen. 

Gebruik alle tubes verf die je hebt en meng steeds 2 of 3 kleuren met elkaar. Noteer deze 

mengsels in een reeks of gebruik ze in een (abstract) schilderij. 

Je kan ook zwart en wit gebruiken om een kleur te verdonkeren of te verhelderen. Bijvoorbeeld: 

groen met zwart of wit mengen. 

Opdracht: maak een schilderij in warme en koude tinten. Onderwerp is vrij: abstract, landschap, 

stilleven, figuur of portret. Zet evt. vervolgens transparante kleuren (deels) over je schilderij.  

Onderzoek en laat je verrassen!  

        
 Paul Klee    Paul Klee                    Helene Heijnen 

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t  
Geen bijzonderheden. 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Mens in landschap.  

In de maand februari staat de mens centraal. We gaan geen 

modelstudies maken, maar plaatsen de menselijke gestalte op 

verschillende manieren in het landschap. Groot en klein, dichtbij en 

ver weg, licht en donker, duidelijk en suggestief, enz. 

Verzamel plaatjes van verschillende soorten landschappen 

(bijv. natuur, stedelijk) waar geen mens in te zien is. Verzamel ook 

plaatjes waar  telkens een mensfiguur goed op staat afgebeeld. 

Groot en klein, herkenbaar van vorm, staand en/of zittend. Kijk in krant, 

tijdschrift of je fotoalbums. 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
Zoals het er nu naar uitziet zitten we nog voor enige tijd in een lockdown. 

Voorlopig blijven we elkaar via Zoom ontmoeten. In deze Zoom-meetings 

tekenen we elkaars portretten, bespreken we de wekelijkse opdrachten en kan 

eigen werk besproken worden. De opdrachten staan in het teken van 

model/portret. Naast de aangeboden thema’s is er aandacht voor het werken 

met diverse materialen. Als je zin hebt om aan te sluiten, laat het me dan even 

weten.  

 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Zoals het er nu naar uitziet zitten we nog voor enige tijd in een lockdown. 

Voorlopig blijven we elkaar via Zoom ontmoeten. In deze Zoom-meetings 

tekenen we elkaars portretten, bespreken we de wekelijkse opdrachten en 

kan eigen werk besproken worden. De opdrachten staan in het teken van 

model/portret. Naast de aangeboden thema’s is er aandacht voor het 

werken met diverse materialen. Als je zin hebt om aan te sluiten, laat het 

me dan even weten.  

         Jos van Gessel,  
uit serie Roadmovie, 2000 
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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 auw  

2 februari hebben we weer een zoomsessie. Het thema dat ik geef 

is: “expressie”, ik laat foto’s zien van de duitse expressionisten 

Käthe Kollwitz en Wilhelm Lehmbruck, zware kost en de 

expressieve beelden van Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely, 

bekijk vast een filmpje van hem: Machinespektakel 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8 

 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen   
Verbindt minstens twee verschillende afbeeldingen (foto’s of oud 

schilderwerk) met elkaar tot een nieuw geheel. Dit kun je doen door er 

delen uit te knippen en vervolgens dat aan het andere deel toe te voegen, 

maar je kunt ze ook naar elkaar toe tekenen en schilderen, of gedeeltelijk 

laten overlappen. Kijk naar verschillen of overeenkomsten van onderwerp, 

vorm, kleur en textuur. Het kan verassende nieuwe beelden opleveren. 

Daarna kun je het in het groot schilderen. Natuurlijk kun je ook verder gaan 

met je werk van de afgelopen maand of met een eigen onderwerp. Een 

landschap is heel prettig om als onderwerp te nemen maar het toevoegen 

van stedelijke elementen of mensen geeft weer nieuwe mogelijkheden. 

 

 

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

Verbindt minstens twee verschillende afbeeldingen (foto’s of 

oud schilderwerk) met elkaar tot een nieuw geheel. Dit kun je 

doen door er delen uit te knippen en vervolgens dat aan het 

andere deel toe te voegen, maar je kunt ze ook naar elkaar 

toe tekenen en schilderen, of gedeeltelijk laten overlappen. 

Kijk naar verschillen of overeenkomsten van onderwerp, 

vorm, kleur en textuur. Het kan verassende nieuwe beelden 

opleveren. Daarna kun je het in het groot schilderen. 

Natuurlijk kun je ook verder gaan met je werk van de 

afgelopen maand of met een eigen onderwerp. Een landschap 

is heel prettig om als onderwerp te nemen maar het toevoegen van stedelijke elementen of 

mensen geeft weer nieuwe mogelijkheden. 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

Geen bijzonderheden. 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

3 februari hebben we weer een zoomsessie. Het thema dat ik geef is: 

“expressie”, ik laat foto’s zien van de duitse expressionisten Käthe Kollwitz en 

Wilhelm Lehmbruck, zware kost en de expressieve beelden van Niki de Saint 

Phalle en Jean Tinguely, bekijk vast een filmpje van hem: Machinespektakel 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8 

 

 

 Wilhelm Lehmbruck 

  Niki de Saint Phalle 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8
https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8
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Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
In de maand februari staat de mens centraal. We gaan geen 

modelstudies maken, maar plaatsen de menselijke gestalte op 

verschillende manieren in het landschap. Groot en klein, 

dichtbij en ver weg, licht en donker, duidelijk en suggestief, 

enz. Daarbij gebruiken we ook verschillende technieken. 

Verzamel plaatjes van verschillende soorten landschappen 

(bijv. natuur, stedelijk) waar geen mens in te zien is. 

Verzamel ook plaatjes waar  telkens een mensfiguur goed op 

staat afgebeeld. Groot en klein, herkenbaar van vorm, staand 

en/of zittend. Kijk in krant, tijdschrift of je fotoalbums. Als je 

een printer hebt, dan kun je een aantal mensfiguren van 

verschillende formaten uitprinten  

Materiaal: naar keuze, (verf, krijt), schaar, mesje. 

 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw   
3 februari hebben we weer een zoomsessie. Het thema dat ik geef is: 

“expressie”, ik laat foto’s zien van de duitse expressionisten  

Käthe Kollwitz en Wilhelm Lehmbruck, zware kost en de expressieve 

beelden van Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely. Bekijk vast een 

filmpje van hem: Machinespektakel 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8 

 

 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

We gaan verder met kleuren mengen. Gebruik alle tubes verf die je hebt en kies steeds 2 of 

3 kleuren om te mengen. Noteer deze mengsels in een reeks of gebruik ze in een (abstract) 

schilderij.  

Je kunt ook zwart of wit gebruiken om een kleur te verdonkeren of te verhelderen, door bijv. geel 

met zwart of wit te mengen. 

Opdracht: maak een schilderij in warme en koude tinten. Onderwerp is vrij: abstract, landschap, 

stilleven, figuur of portret. Zet evt. vervolgens transparante lagen (deels) over je schilderij.  

Onderzoek en laat je verrassen! 

 

         
Paul Klee       Henri Matisse                                   Henri Matisse 
                   Transparante lagen over 
                    schilderij, bewerkte foto 

 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  
Geen bijzonderheden 

 

    Jean Tinguely 

                    Jos van Gessel,  
           uit serie Roadmovie, 2000 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8
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Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

Zoals het er nu naar uitziet zitten we nog voor enige tijd in een 

lockdown. Voorlopig blijven we elkaar via Zoom ontmoeten. In deze 

Zoom-meetings tekenen we elkaars portretten, bespreken we de 

wekelijkse opdrachten en kan eigen werk besproken worden. De 

opdrachten staan in het teken van model/portret. Naast de 

aangeboden thema’s is er aandacht voor het werken met diverse 

materialen. Als je zin hebt om aan te sluiten, laat het me dan even 

weten.  

 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

Geen bijzonderheden 

 

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

4 februari hebben we weer een zoomsessie. Het thema dat ik geef is: 

“expressie”, ik laat foto’s zien van de duitse expressionisten Käthe Kollwitz 

en Wilhelm Lehmbruck, zware kost en de expressieve beelden van Niki de 

Saint Phalle en Jean Tinguely, bekijk vast een filmpje van hem: 

Machinespektakel https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8 

 

 

 

 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Verbindt minstens twee verschillende afbeeldingen (foto’s of 

oud schilderwerk) met elkaar tot een nieuw geheel. Dit kun je 

doen door er delen uit te knippen en vervolgens dat aan het 

andere deel toe te voegen, maar je kunt ze ook naar elkaar toe 

tekenen en schilderen, of gedeeltelijk laten overlappen. Kijk 

naar verschillen of overeenkomsten van onderwerp, vorm, 

kleur en textuur. Het kan verassende nieuwe beelden 

opleveren. Daarna kun je het in het groot schilderen. Natuurlijk 

kun je ook verder gaan met je werk van de afgelopen maand of 

met een eigen onderwerp. Een landschap is heel prettig om als 

onderwerp te nemen maar het toevoegen van stedelijke elementen of mensen geeft weer nieuwe 

mogelijkheden. 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

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

Tijdens de ZOOMlessen maken we op verschillende manieren schetsen van elkaar en zal er een 

opdracht gegeven worden voor de volgende les. 

 

Als we weer kunnen starten bij de KWA dan ziet het schema er als volgt uit: 

12 februari portret 

19 februari naaktmodel 2 standen 

26 februari gekleed model 2 standen 

  

Käthe Kollwitz 

https://www.youtube.com/watch?v=zSjP-sXk9k8
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Uit de pen van 
Marga Knaven 

  

 

 

 

Het is tijd om het stokje over te nemen 

 

In 1983 ben ik afgestudeerd in Den Bosch aan de kunstacademie. Ik begon als keramiste, raakte in 

de ban van porselein. De kwetsbare schoonheid en lange geschiedenis van dit materiaal prikkelden 

me op zoek te gaan naar de grenzen van deze bijzondere klei. Mijn zoektocht naar eenvoud, de 

eenvoud van het alledaagse heeft tijdens mijn 3de werkperiode in het keramisch werkcentrum mijn 

huidige werkwijze doen ontstaan. Na enige tijd slaagde ik erin om flinterdunne vellen te gieten die 

ik na het drogen losjes vouwde en drapeerde en ogenschijnlijk achteloos in de ruimte achterliet. 

Totdat de beperking van het formaat mij in de weg ging zitten, omdat ik graag groter wilde 

werken, ging ik op zoek naar andere materialen. Tegenwoordig werk ik met rubber. Fysiek zeer 

uitgesproken – die geur! die aanwezigheid! – maar als materiaal minder afstandelijk. Het voelt 

verwant als huid, als massa. Het laat zich samenvoegen en verbinden, soepel en voortdurend 

flexibel. Als je meer van mij wilt weten en zien, verwijs ik naar de site www.margaknaven.nl 

Binnenkort is mijn porseleinen werk te zien tijdens KERAMIEK TRIËNNALE 2021 Tentoonstelling in 

CODA Museum Apeldoorn van 7 maart t/m 30 mei 2021.  

 

Naast het werk in mijn atelier, met de daarbij gepaarde gaande tentoonstellingen, geef ik al 35 

jaren les. Vanaf september 2008 ben ik als docent keramiek verbonden aan de KWA. Als docent wil 

ik graag enthousiasme en kennis overdragen. Zowel over de techniek, maar zeker ook over de 

beeldtaal van hedendaagse keramiek uitingen.  

Voor alles is een tijd en nu zag ik dat de tijd daar was om het stokje van Margreet in het bestuur 

over te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaat gieten in atelier Gegoten en gevouwen ingekleurde 
porselein  

Hangend rubber lint 
‘Endlessly connected’ 

Rubber ‘Hanging around’ 

http://www.margaknaven.nl/
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep is in winterslaap, dus t/m 

 februari zijn er geen meldingen. 

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

 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
 

 
 

 

 

 

mailto:maandbericht@kwa-vtk.nl
http://www.kwa-vtk.nl/
mailto:webmaster@kwa-vtk.nl

