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Van de bestuurstafel 
Een bijzonder jaar voor de KWA 

Deze kop paste bij het jubileumjaar 2019, maar geldt nu om heel andere redenen ook voor 2020. 

Tijdens de ALV sloten we als bestuur ons algemeen jaarverslag over 2019 aan de leden af met de 

conclusie “de KWA is springlevend”. Deze kwaliteit hebben we het afgelopen jaar hard nodig gehad 

om weer overeind te krabbelen toen we in maart keihard door het Corona-virus werden geraakt. 

De docenten en hun groepen hebben een grote veerkracht getoond en snel ervaringen met nieuwe 

werkwijzen opgebouwd, die goed van pas komen nu ons weer een nieuwe lockdown is opgelegd. 

Gelukkig is er nu uitzicht op een vaccin. Als bestuur willen we iedereen van harte bedanken voor 

de medewerking die we hebben ondervonden, maar zeker ook voor het getoonde begrip en de 

steun in deze bijzondere situatie. Samen met de docenten zoeken we naar mogelijkheden om dat 

ook materieel in een gebaar naar de leden te vertalen. De door de gemeente Arnhem toegezegde 

Corona-steun aan culturele instellingen biedt hopelijk kansen daarvoor. Begin volgend jaar komen 

we daarop terug. 

 

Het lesaanbod in 2021 

In de bijlage bij de contributienota van medio november hebben we toegelicht dat we het 

lesaanbod alleen kunnen handhaven als voldoende leden snel hun jaarcontributie over maken. Dat 

is inderdaad gedaan. Inmiddels heeft ruim 2/3 van de leden betaald; onze grote dank daarvoor! 

Wat minstens zo belangrijk is: het aantal leden dat per 31 december heeft opgezegd, is op het 

gebruikelijke niveau van 10% gebleven en we hebben ook al diverse nieuwe aanmeldingen van 

leden voor januari. Dit geeft voldoende vertrouwen in de mogelijkheden om het lesaanbod in 2021 

op peil te houden. We hebben daarom besloten de contracten met de docenten over de volle 

breedte te verlengen.  

 

Merlijne vertrekt als docent grafiekgroep 

Merlijne Marell heeft aangekondigd dat ze wil stoppen als docent om daarmee meer tijd vrij te 

maken voor haar verdere ontwikkeling als kunstenaar. Als bestuur betreuren we het verlies van 

een goede docent, maar begrijpen en waarderen ook haar ambitie. We zijn op zoek naar een 

opvolger en zullen ook de grafiekgroep bij het selectieproces betrekken. Als de vacature niet 

meteen kan worden ingevuld is Merlijne bereid nog tot en met het eerste lesblok van 2021 haar rol 

voor de grafiekgroep te blijven vervullen.  

 

Organisatorische wijzigingen in KWA-bestuur 

Met groot genoegen kunnen we melden dat Ferry van den Boom interesse heeft in een bestuursrol 

als penningmeester. Hij zal door scheidend penningmeester Dinie Rengers worden ingewerkt. Van 

januari tot maart zal Hans ter Beek als interim penningmeester Dinie in het bestuur vervangen. De 

planning is, dat Ferry tijdens de ALV van maart 2021 zal worden voorgedragen en we hopen 

natuurlijk op brede steun hiervoor. 

Een andere wijziging is dat Margreet Heinen haar rol als contactpersoon namens de docenten per 1 

januari overdraagt aan Marga Knaven. Formeel betreft het geen wijziging binnen het bestuur, maar 

voor een goed functionerend bestuur is een nauwe samenwerking met deze contactpersoon 

essentieel. We zien uit naar onze samenwerking met Marga en zullen nog naar een geschikt 

moment zoeken om, samen met de docenten, Margreet te bedanken voor haar jarenlange 

bijdrage.  
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Gelrepas vanaf 2021 

Tot voor kort kregen alle leden met een Gelrepas een maximale vergoeding van € 185,- per jaar 

voor een culturele activiteit zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de KWA. Deze leden betaalden 

€ 148,- contributie en kregen per dagdeel 45% korting. 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de regeling veranderd. De Gelrepas is een echte pas geworden met 

daarop een vast bedrag waarmee de houder zelf diensten of zaken kan inkopen. Als leden, die 

recht hebben op een Gelrepas, dit tegoed of een deel daarvan inzetten voor de contributie, krijgen 

ze 45% korting op de dagdelen tot een maximum van € 60,-. Ben je in het bezit van een Gelrepas 

en heb je daarover geen bericht van de ledenadministratie ontvangen, neem dan even contact op 

met Gerda Hendriks (gerda.m.hendriks@gmail.com).  

 

Tenslotte 

Aan het einde van dit jaar kijken we met gemengde gevoelens terug op 2020. We hebben allemaal 

de sociale contacten gemist in de periodes dat we de fysieke lessen moesten onderbreken. 

Bemoedigend en hartverwarmend was echter de manier waarop we als vereniging de Corona 

beperkingen hebben weten op te vangen. Ondanks alles hebben veel leden in artistiek opzicht een 

groei doorgemaakt. Hartelijk dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet en aan alle leden 

voor het vertrouwen! Wij wensen jullie fijne feestdagen, een gezond en gelukkig 2021 en zien jullie 

graag digitaal terug op 4 en (hopelijk) in het echt op 20 januari. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 
  

mailto:gerda.m.hendriks@gmail.com
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Exposities 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie – live en online 
 

 Al eens genoemd: de website van de Vrije Akademie https://www.vrijeacademie.nl/ 

… nu ook lezingen en college reeksen online. Inschrijven op een bepaalde datum en tijd, kosten 

voor lezingen meestal €18. Van Ferdinand Bol, via Frida Kahlo, Mark Rothko, tot de 

waarneming filosofie in het werk van David Hockney:.hoe verschijnt de wereld door het oog 

van de camera en wat kan het oog van de schilder daar nog aan toevoegen? ….  

 Schilders van het licht - Singer Laren: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLdU6DNt2yk&t=49s 

… ook Singer Laren gaat dicht en moet helaas deze mooie tentoonstelling weer afbreken. In 

een speciale aflevering van Singer TV neemt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm je mee 

naar Parijs rond 1900: een stad vol nachtclubs, cafés en vrolijkheid ... 

 Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht, online of buiten 

… een quarantaine-pakket vol activiteiten die je in je woonkamer of in je eentje buiten kunt 

doen. Duik in de Onzichtbare Collectie, de erotische fantasieën van Yes, Please! of ga op 

ontdekkingstocht in Maastricht…. 

 Rijksmuseum unlocked https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/rijksmuseum-unlocked 

… Het Rijksmuseum zit vol verhalen en kent vele geheimen. In deze serie vertellen wij je ze 

allemaal. En in dit geval mag je alle geheimen doorvertellen! Bijvoorbeeld de prachtige video 

bloemenweeld over bloemen in de Nederlandse kunst... 

 Hans Broek The Things I used to do – Museum de Pont Tilburg t/m 18 april 2021 

… het landschap speelt in Hans Broek’s werk een belangrijke rol. Maar nu zien we op de vaak 

immense doeken, in expresionistische stijl. Forten, kerkers, celdeuren en huizen van 

plantagebezitters, stille getuigen van het Nederlandse slavernij verleden. Nu ook te zien via 

https://channel.depont.nl/ 

  

   

 

 

 

  

Jan Sluijters – Bal Tabarin, 

1907, Collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam 

 

Hans Broek -  Plantage Sorghvliet, 2020 

 

Hans Bollongier – 

Bloemstilleven, 1639 

 

https://www.vrijeacademie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=pLdU6DNt2yk&t=49s
https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/rijksmuseum-unlocked
https://channel.depont.nl/
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Docenten mededelingen 

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

Kleuren mengen. Maak je eigen kleurenreeksen. Start met 3 reeksen primaire kleuren te mengen: 

van rood naar geel, van geel naar blauw, van blauw naar rood. Iedere reeks in bijv. 5 stappen. 

Gebruik de kleuren magenta- of cadmiumrood of alizarine kraplak, citroen- of cadmiumgeel 

medium, cereleum- of kobalt- of ultramarijnblauw. 

Oefenening en onderzoek. Je hebt vast nog andere kleuren acrylverf: eerst 2 willekeurige kleuren 

mengen en daarna 3 kleuren mengen en daarna die 3 gemengde kleuren met wit mengen.  

Maak een (abstract) schilderij waarin je warme en koude kleuren, complementaire kleuren, licht en 

donkere kleuren, grijze tonen toepast. Grijstonen ontstaan uit mengsels van rood, geel, blauw en 

wit. 

Materiaal: acrylverf, wit en/of gekleurd, zwart stevig papier, bijv. 260 of 300 grams.

  
        Esmee Seebregts,                Lars Jorde, De rode boom,                 Esmee Seebregts  
  Colorcircles 2015-2016           1896  

 

Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r  
We bespreken in januari of de inhaal van de 2 dagdelen deze maand over een thema gaan of 

gewoon aan je eigen werk doorwerken wordt. 

Een thema kan bv. zijn: glazuren wat en hoe, werken met was, gietmallen maken. 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Verstilde landschappen in de donkere dagen van de winter.  

In januari laten we ons inspireren door beeldaspecten die het 

winterseizoen ons vaak aanreikt bij donkere dagen. Kleuren die 

vergrijzen, vormen die vervagen, licht dat helder maar juist ook 

diffuus kan zijn. Verzamel afbeeldingen van landschappen in de 

winter. We gaan schilderen met vergrijsde kleuren, vervaagde 

vormen en diffuus licht. 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
De komende weken zitten we helaas tot 20 januari weer in een lockdown, maar 

evenals in de   afgelopen maanden kan er weer thuis gewerkt worden aan een 

opdracht. Deze stuur ik jullie nu wekelijks per mail toe. De resultaten kunnen 

dan weer met elkaar gedeeld worden op de groepsapp. Evenals in het voorjaar 

is er op de maandagavond (4,11 en 18 januari) de mogelijkheid om naast het 

online-tekenen van enkele portretten het werk met elkaar te bespreken. 

Hiervoor stuur ik je een Zoom-uitnodiging op de desbetreffende avond. Als je 

zin hebt om aan te sluiten, laat het me dan even weten. Verder wens ik 

iedereen langs deze weg fijne dagen en een creatief en bovenal gezond 2021! 

 

Opdracht: 

We maken 3 portretten van één en hetzelfde model; vooraanzicht, driekwart, en profile. Je kunt 

hierbij iemand live tekenen/schilderen, maar ook kun je iemand fotograferen vanuit verschillende 

hoeken of iemand vragen fotoportretten van jou te maken voor het maken van zelfportretten. De 

materiaalkeuze is vrij.  

In de eerstvolgende online-les bespreken we de resultaten. 

 

25 januari korte naaktstanden 

Jan Mankes, uitzicht atelier te 
Eerbeek, 1917 
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

De komende weken zitten we helaas weer tot 20 januari in een lockdown 

maar evenals in de afgelopen maanden kan er weer thuis gewerkt 

worden aan een opdracht. Deze stuur ik jullie nu wekelijks per mail toe. 

De resultaten kunnen dan weer met elkaar gedeeld worden op de 

groepsapp. Evenals in het voorjaar is er op de dinsdagochtend (5,12 en 

19 januari) de mogelijkheid om naast het online-tekenen van enkele 

portretten het werk met elkaar te bespreken. Hiervoor stuur ik je een 

Zoom-uitnodiging op de desbetreffende avond. 

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

Verder wens ik iedereen langs deze weg fijne dagen en een creatief en 

bovenal gezond 2021! 

 

Opdracht: 

We maken 3 portretten van één en hetzelfde model; vooraanzicht, driekwart, en profile. Je kunt 

hierbij iemand live tekenen/schilderen, maar ook kun je iemand fotograferen vanuit verschillende 

hoeken of iemand vragen fotoportretten van jou te maken voor het maken van zelfportretten. De 

materiaalkeuze is vrij.  

In de eerstvolgende online-les bespreken we de resultaten. 

 

26 januari 1 stand 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

We bespreken in januari of de inhaal van de 2 dagdelen deze maand over een thema gaan of 

gewoon aan je eigen werk doorwerken wordt. 

Een thema kan bv. zijn: glazuren wat en hoe, werken met was, gietmallen maken. 

 

 

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

5 januari hebben we een zoomsessie en vertel ik over het thema "licht". Ik 

laat afbeeldingen zien van 17de eeuwse schilderkunst, de romantiek ( 

Friedrich, Turner) en hedendaagse kunst van Olaf Eliasson, James Turrell en 

kijk al vast naar het lichtgevende veld van Wolfgang Laib, Pollen from 

Hazelnut: https://youtu.be/AeQfeUU8kyg   

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

De opdracht voor 5 januari: maak thuis een mise en scène (alsof het een moment is uit een 

film of en toneelstuk ) met een tafel en een stoel als basis. Probeer iets te laten zien over wat er 

gaande is, wie er zit of gezeten heeft. Zijn er bijvoorbeeld voorwerpen te zien, elementen uit de 

natuur, kledingstukken te zien? Welk verhaal wil je vertellen? Hoe is de sfeer? Waar speelt het zich 

af? Op welk moment van de dag? Hoe is de belichting? Maak er schetsen van met potlood of conté 

krijt. Doe dat van verschillende kanten en vanuit verschillende standpunten. Experimenteer ook 

met het belichten van je onderwerp. Je kunt er meerdere foto's van maken die je als hulpmiddel 

gebruikt voor het tekenen. Teken op A4 formaat of iets groter. 

Op dinsdagmiddag 5 januari bespreek ik jullie werk via ZOOM. Op 4 januari ontvangen jullie de 

link voor de ZOOM sessie. Zorg dat je uiterlijk dinsdagochtend 5 januari het werk naar mij gemaild 

hebt: margreetheinen@gmail.com  

Mocht contact maken met ZOOM niet lukken maar wil je toch meedoen, dan kun je commentaar 

krijgen via de mail of per whatsapp: 0640483883 Naar aanleiding van de resultaten krijg je een 

vervolgopdracht. 

Veel plezier met het tekenen en alle goeds gewenst voor de komende tijd!  

           Caravaggio 

https://youtu.be/AeQfeUU8kyg
mailto:margreetheinen@gmail.com
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  

De opdracht voor 5 januari: maak thuis een mise en 

scène (alsof het een moment is uit een film of en toneelstuk ) met 

een tafel en een stoel als basis. Probeer iets te laten zien over wat er 

gaande is, wie er zit of gezeten heeft. Zijn er bijvoorbeeld voorwerpen 

te zien, elementen uit de natuur, kledingstukken te zien? Welk verhaal 

wil je vertellen? Hoe is de sfeer? Waar speelt het zich af? Op welk 

moment van de dag? Hoe is de belichting? Maak er schetsen van met 

potlood of conté krijt. Doe dat van verschillende kanten en vanuit 

verschillende standpunten. Experimenteer ook met het belichten van je onderwerp. Je kunt er 

meerdere foto's van maken die je als hulpmiddel gebruikt voor het tekenen. Teken op A4 formaat 

of iets groter. 

Op dinsdagavond 5 januari bespreek ik jullie werk via ZOOM. Op 4 januari ontvangen jullie de 

link voor de ZOOM sessie. Zorg dat je uiterlijk dinsdagochtend 5 januari het werk naar mij gemaild 

hebt: margreetheinen@gmail.com. Mocht contact maken met ZOOM niet lukken maar wil je 

toch meedoen, dan kun je commentaar krijgen via de mail of per whatsapp: 0640483883. Naar 

aanleiding van de resultaten krijg je een vervolgopdracht. 

Veel plezier met het tekenen en alle goeds gewenst voor de komende tijd!  

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

We bespreken in januari of de inhaal van de 2 dagdelen deze maand over een thema gaan of 

gewoon aan je eigen werk doorwerken wordt. 

Een thema kan bv. zijn: glazuren wat en hoe, werken met was, gietmallen maken. 

 

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

6 januari hebben we een zoomsessie en vertel ik over het thema "licht". Ik laat 

afbeeldingen zien van 17de eeuwse schilderkunst, de romantiek ( Friedrich, 

Turner) en hedendaagse kunst van Olaf Eliasson, James Turrell en kijk al vast naar 

het lichtgevende veld van Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut: 

https://youtu.be/AeQfeUU8kyg   

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Verstilde landschappen in de donkere dagen van de winter. 

In januari laten we ons inspireren door beeldaspecten die het winterseizoen ons vaak aanreikt bij 

donkere dagen. Kleuren die vergrijzen, vormen die vervagen, licht dat helder maar juist ook difuus 

kan zijn. Dit gaan we onderzoeken met als basis experimentele technieken te gebruiken. We 

experimenteren o.a. met rubbing en frottage, sjabloneren, enz. Bij rubbing en frottage ontstaat het 

beeld door op een ruw oppervlak een stuk papier te leggen. Vervolgens wordt met een 

tekenmateriaal over het papier gewreven, waardoor een afdruk van de vooral hoger gelegen delen 

van de ruwe achtergrond op het papier zichtbaar wordt.  

Materialen: krijtsoorten naar keuze: softpastel, oliepastel, houtskool, contékrijt. Potloden van 

verschillende hardheden, grafietstift, O.I. inkt, schaar, lijm.  

Verzamel afbeeldingen van landschappen in de winter. 

Hoe we het verder aan gaan pakken, dat hoor je tijdens de les! 

  
  Arno Kramer   Stephan van den Burg 

            Judith van Bilderbeek 

Johannes Vermeer 

mailto:margreetheinen@gmail.com
https://youtu.be/AeQfeUU8kyg
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Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

6 januari hebben we een zoomsessie en vertel ik over het thema "licht". 

Ik laat afbeeldingen zien van 17de eeuwse schilderkunst, de romantiek 

( Friedrich, Turner) en hedendaagse kunst van Olaf Eliasson, James 

Turrell en kijk al vast naar het lichtgevende veld van Wolfgang Laib, 

Pollen from Hazelnut: https://youtu.be/AeQfeUU8kyg   

 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Kleuren mengen. Maak je eigen kleurenreeksen. Start met 3 reeksen primaire kleuren te mengen: 

van rood naar geel, van geel naar blauw, van blauw naar rood. Iedere reeks in bijv. 5 stappen. 

Gebruik de kleuren magenta- of cadmiumrood of alizarine kraplak, citroen- of cadmium geel 

medium, cereleum- of kobalt- of ultramarijnblauw. 

Oefening en onderzoek.  

Je hebt vast nog andere kleuren acrylverf. Ga eerst 2 willekeurige kleuren en daarna 3 kleuren 

mengen. Daarna meng je deze 3-gekleurde mengsels met wit.  

Maak een (abstract) schilderij waarin je warme en koude kleuren, complementaire kleuren, licht en 

donkere kleuren, grijze tonen toepast. Grijstonen ontstaan uit mengsels van rood, geel, blauw en 

wit. 

Materiaal: acrylverf en wit en/of gekleurd en zwart stevig papier, bijv. 260 of 300 grams. 

   
         Edvard Munch,            Esmee Seebregts  
                    Verwunschener Wald 1903 

 
Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

Geen bijzonderheden 

 

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

De komende weken zitten we helaas tot 20 januari weer in een lockdown 

maar evenals in de afgelopen maanden kan er weer thuis gewerkt worden aan 

een opdracht. Deze stuur ik jullie nu wekelijks per mail toe. De resultaten 

kunnen dan weer met elkaar gedeeld worden op de groepsapp. Evenals in het 

voorjaar is er op de donderdagochtend (7,14 januari) de mogelijkheid om 

naast het online-tekenen van enkele portretten het werk met elkaar te 

bespreken. Hiervoor stuur ik je een Zoom-uitnodiging op de desbetreffende 

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

Verder wens ik iedereen langs deze weg fijne dagen en een creatief en 

bovenal gezond 2021! 

 

Opdracht: 

We maken 3 portretten van één en hetzelfde model; vooraanzicht, driekwart, en profile. Je kunt 

hierbij iemand live tekenen/schilderen, maar ook kun je iemand fotograferen vanuit verschillende 

hoeken of iemand vragen fotoportretten van jou te maken voor het maken van zelfportretten. De 

materiaalkeuze is vrij.  

In de eerstvolgende online-les bespreken we de resultaten. 

 

 

21 januari portret (2 standen) 

28 januari naakt (1 stand)  

 Olaf Eliasson 

https://youtu.be/AeQfeUU8kyg
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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  

7 januari hebben we een zoomsessie en vertel ik over het thema "licht". Ik laat 

afbeeldingen zien van 17de eeuwse schilderkunst, de romantiek ( Friedrich, 

Turner) en hedendaagse kunst van Olaf Eliasson, James Turrell en kijk al vast naar 

het lichtgevende veld van Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut: 

https://youtu.be/AeQfeUU8kyg  

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

De opdracht voor 8 januari: maak thuis een mise en 

scène (alsof het een moment is uit een film of en toneelstuk ) met 

een tafel en een stoel als basis. Probeer iets te laten zien over wat 

er gaande is, wie er zit of gezeten heeft. Zijn er bijvoorbeeld 

voorwerpen te zien, elementen uit de natuur, kledingstukken te 

zien? Welk verhaal wil je vertellen? Hoe is de sfeer? Hoe is de 

belichting? Maak er schetsen van met potlood of conté krijt. Doe 

dat van verschillende kanten en vanuit verschillende standpunten. 

Experimenteer ook met het belichten van je onderwerp. Je kunt er 

meerdere foto's van maken die je als hulpmiddel gebruikt voor het 

tekenen. Teken op A4 formaat of iets groter.  

Op vrijdagmiddag 8 januari bespreek ik jullie werk via ZOOM. Op 7 januari ontvangen jullie de 

link voor de ZOOM sessie. Zorg dat je uiterlijk donderdagavond 7 januari het werk naar mij 

gemaild hebt: margreetheinen@gmail.com. Mocht contact maken met ZOOM niet lukken maar wil 

je toch meedoen, dan kun je commentaar krijgen via de mail of per whatsapp: 0640483883. 

Naar aanleiding van de resultaten krijg je een vervolgopdracht. 

Veel plezier met het tekenen en alle goeds gewenst voor de komende tijd!  

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden 

 

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

De opdracht voor 8 januari: maak een zelfportret (alleen gezicht 

of ten voeten uit) met behulp van een reflecterend voorwerp. Het 

voorwerp kan een bepaalde ruimtelijke vorm hebben (bijvoorbeeld 

een kerstbal) of een textuur hebben (een mat glanzende ruit). 

Beide hebben effect op hoe jij gespiegeld wordt.   

Je tekent de reflectie zo precies mogelijk na in zwart/wit, met alle 

vertekeningen en licht/donker effecten. Zodat goed zichtbaar is in 

welk voorwerp/ oppervlak jij jezelf hebt gezien. Onderzoek ook 

hoeveel je van jezelf en het voorwerp wilt laten zien. Soms zegt de 

vervorming van de reflectie al genoeg. Je kunt daarvoor een potlood 

gebruiken in verschillende hardheden. De afbeelding hoeft niet groot te 

zijn. Op A4 formaat kun je al heel veel laten zien. Je mag gerust 

meerdere tekeningen van verschillende reflecties maken als je dat leuk vindt. Wel graag allemaal 

in zwart wit. 

Op 7 januari ontvangen jullie de link voor de ZOOM sessie. Zorg dat je uiterlijk vrijdagochtend 8 

januari het werk naar mij gemaild hebt: margreetheinen@gmail.com. Mocht contact maken met 

ZOOM niet lukken maar wil je toch meedoen, dan kun je commentaar krijgen via de mail of per 

whatsapp. Naar aanleiding van de resultaten krijg je een vervolgopdracht. 

Veel plezier met het tekenen en alle goeds gewenst voor de komende tijd!   

 Escher 

        Judith van Bilderbeek 

      Wolfgang Laib 

https://youtu.be/AeQfeUU8kyg
mailto:margreetheinen@gmail.com
mailto:margreetheinen@gmail.com
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Uit de pen van 
Hans ter Beek 

  

 

 

 

De eerste vier jaren bij de KWA 

 

Al mijn hele leven vind ik tekenen en schilderen leuk. Op de lagere school kreeg ik een keer een 

dertien voor tekenen en ooit heb ik ook een tweede prijs gewonnen bij een tekenwedstijd voor 

jongeren in Enschede. Logisch dat je dan een vak kiest waar je van je hobby je werk kunt maken. 

Als architect heb ik in alle schaalgebieden van ons vak mogen werken van interieur tot 

grootschalige stedenbouw en dit zowel in Nederland als daarbuiten.  

Ruim vier jaar geleden heb ik de website van de KWA gevonden en ben een keer binnengelopen op 

een donderdagmorgen. Marijke Postma gaf een les modeltekenen. Teken maar mee zij ze, we 

praten straks wel verder. En dus werd ik lid.  

Na een paar weken kwam bij het koffiedrinken het probleem van het bestuur ter sprake. Al te lang 

was Arjen van Kalsbeek, als externe, zowel voorzitter als penningmeester. Hij wilde graag stoppen, 

maar opvolging vinden was blijkbaar lastig. Wie mij omgepraat heeft weet ik niet maar drie 

maanden later was ik voorzitter met als eerste taak het vormen van een nieuw en compleet 

bestuur. Ik heb enorm geluk gehad, achter elkaar vonden we Jacques Jansen, Dinie Rengers en 

Gerda Hendriks bereid om een rol in het bestuur op zich te nemen. Margreet Heinen was voor ons 

het “geheugen van de KWA”, want we waren alle vier nieuwkomers. Maar alle vier met een missie, 

als je lid bent van een vereniging dan moet je met elkaar ook zorgdragen voor die vereniging. Een 

vereniging is geen bedrijf waar je een product koopt, nee, je hebt samen ook de zorg voor het 

product en de vereniging. 

 

We hebben geprobeerd de KWA opnieuw te definiëren op zijn belangrijkste kenmerken: de leden, 

de docenten met hun lesaanbod en de huisvesting. Die drie elementen bepalen de 

aantrekkelijkheid van de KWA. Door daar zorgvuldig aan te werken is de vereniging gegroeid tot 

ruim 300 leden. Het aanbod aan dagdelen en lessen kon daardoor worden uitgebreid. 

 

In 2019 mochten we ons 50-jarig bestaan vieren met diverse festiviteiten. De tentoonstelling in het 

gemeentehuis van Arnhem was het hoogtepunt. Afgelopen jaar was de uitdaging anders. Corona 

noodzaakte ons na te denken over de mogelijkheden die het virus ons nog toestond. Ook dat is 

gelukt. Hopelijk kunnen we dit jaar het einde van de beperkingen vieren met een paar leuke 

activiteiten. Maar de organisatie daarvan laat ik graag over aan Christien Klein. Zij heeft in de 

bestuursvergadering van november mijn rol als voorzitter overgenomen. Ik vind dat een vereniging 

als de onze niet te lang dezelfde voorzitter moet hebben. We moeten optimaal gebruik maken van 

de creativiteit die we in onze gelederen hebben. 
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep is in winterslaap, dus t/m 

 februari zijn er geen meldingen. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 januari 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

