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NR. 1      januari 2023 
55ste jaargang 
 
 

 
 
 
Van de bestuurstafel 
Een korte terug- en vooruitblik 
Aan het einde van 2022 kunnen we terugkijken op een jaar waarin het Coronavirus nog wel 
aanwezig was, maar niet meer zo’n stempel op de vereniging drukte als in de 2 jaar daarvoor. Op 
maandag 17 januari mochten we weer open en kon iedereen zijn vertrouwde activiteiten hervatten. 
De indeling met vaste werkplekken werd gehandhaafd om de kans op besmettingen te 
minimaliseren. Dit werd ook gecontinueerd toen het niet meer nodig was vanwege het 
besmettingsgevaar. Leden én docenten waren gehecht geraakt aan de rust tijdens de lessen bij het 
systeem met vaste werkplekken. De deelname aan de lessen was het eerste halfjaar nog relatief 
laag. Kennelijk waren veel leden nog terughoudend om zich weer in het groepsgewoel te begeven. 
Na de zomer is dit sterk aangetrokken. Toen veel leden hun in het voorjaar gemiste lessen nog 
wilden inhalen na de zomervakantie en ons systeem van vrije inloop maar beperkte mogelijkheden 
bood om de dagdeelbezetting te sturen.  
Een compleet beeld van onze financiële resultaten over 2022 moet wachten tot de ALV in maart, 
maar het is duidelijk dat we een fors verlies gaan leiden. Ondanks de ‘eindsprint’ na de zomer is de 
gemiddelde dagdeelbezetting over heel 2022 achtergebleven bij wat we nodig hebben om 
financieel rond te komen. In maart 2022 besloot de ALV om de dagdeelvergoeding op het 
bestaande niveau van €5 te houden en de contributie voor 2023 met €20 te verhogen. Toen was 
de extreme kostenverhoging vanwege de energieprijzen en de algehele inflatie nog niet in beeld. 
De KWA blijkt onverminderd aantrekkelijk voor nieuwe leden. Dit najaar hebben we zelfs een 
wachtlijst moeten instellen voor enkele groepen. Als duidelijk is hoeveel leden de KWA aan het eind 
van 2022 gaan verlaten, kunnen we beoordelen waar er ruimte is voor deze kandidaten op de 
wachtlijst.  
 
Jaarplanning 2023 
De jaarplanning voor 2023 hebben jullie inmiddels al ontvangen. Graag vragen we jullie bijzondere 
aandacht voor de volgende onderdelen: 

• De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 maart om 19:30 uur.  
• De expositie op 22-23 april. 
• Een hapje/drankje bij de KWA voor vrijwilligers en bestuur op zaterdag 1 juli om 14:00 

uur. Ben je op de een of andere manier als vrijwilliger betrokken bij de KWA, noteer dan de 
datum alvast in je agenda. 

• Het zomeratelier (8 weken werken zonder docent) van 4 juli t/m 25 augustus. 
• De schoonmaakweek van 28 augustus tm 1 september.  
• De Verenigingsdag op zaterdag 23 september. 

 
Contributie 2023 en opzegging lidmaatschap 
De contributienota voor 2023 is inmiddels verzonden. Als je nog niet hebt betaald, verzoeken wij je 
om dat z.s.m. te doen (Bank: NL 20 INGB 0001883400 van de KWA o.v.v. contributie 2023 en je 
naam). Het contributiebedrag is door de ALV bepaald op €295,-. Mocht je van plan zijn om op te 
zeggen, maar heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk via een email aan Rieke 
Vermeer ledenadministratie@kwa-vtk.nl. 
 
Dagdeelbijdrage 
Vorige maand melden we dat de dagdeelbijdrage vanaf 1 januari zou stijgen met € 1,- in verband 
met de toegenomen energiekosten. Uit het laatste overzicht van onze energieleverancier blijkt dat 
het maandelijkse voorschot nog verder zal stijgen. We zien ons dan genoodzaakt om gedurende 
maanden januari tot en met april de dagdeelgelden met nog een euro extra te moeten verhogen. 
Dit betekent dat de dagdeelgelden vanaf 1 januari € 7,- wordt, voor model en portret wordt dit dan 
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inclusief de bijdrage voor het model € 11,-. We blijven de energiekosten scherp volgen, als de 
winter voorbij is en de verwarming weer uit kan, hopen we dat het dagdeelgeld weer naar het oude 
niveau van € 6,- cq. € 10,- kan.  
 
Verslag koffiepauzegesprekken 
In de maanden oktober en december hebben bestuursleden aan alle groepen een koffiepauze 
bezoek gebracht. De hierbij gevoerde gesprekken werden bijzonder gewaardeerd, door zowel de 
bezoekende als de ontvangende partijen. Voor het bestuur kwamen er veel nuttige punten, tips en 
ideeën opborrelen. Het bestuur zal deze stapsgewijs uitwerken. Het voert te ver om op deze plaats 
een volledig verslag te geven, daarom volstaan we met een samenvatting van de belangrijkste 
besproken onderwerpen.  
 
Dagdeelbezetting 
In alle groepen is de dagdeelbezetting en de ervaren drukte in de lessen besproken. De 
bestuursleden hebben daarbij toegelicht, dat een gemiddelde dagdeelbezetting van minstens 11-12 
nodig is om de begroting rond te krijgen. Dat gemiddelde wordt dit kalenderjaar niet gehaald. De 
meeste KWA leden zijn zeer gesteld op het principe van vrije inloop, dat wil zeggen dat er geen 
verplichting is om te komen, dat er geen rooster wordt gemaakt en dat je (na overleg met de 
docent) kunt deelnemen aan een ander dagdeel. Dit systeem zorgt ervoor, dat we de 
deelnemersaantallen per dagdeel maar in beperkte mate kunnen sturen. Daarmee accepteren we, 
dat de opkomst in de les onvoorspelbaar is, soms laag, soms hoog. Bij structurele overbezetting 
(12 of meer) kan er als uiterste maatregel een stop op de lessen worden gezet. Per discipline kan 
het verschillend zijn, wanneer voor een stop wordt gekozen. Dit onderwerp heeft de continue 
aandacht van het bestuur.  
Overigens is de vrije inloop na de coronaperiode al ingeperkt. We hebben nu de afspraak dat je, 
wanneer je naar een ander dagdeel wilt switchen, je vooraf met de docent van dat dagdeel 
overlegt, om overbezetting te voorkómen.  
  
Workshops en vernieuwing lesaanbod 
Tijdens de koffiepauzegesprekken is meermaals de behoefte genoemd aan workshops op 
zaterdagen, zowel voor introductie als voor verdieping. Daarnaast hebben enkelen de vraag 
gesteld, of groepjes mensen incidenteel vrij kunnen werken op zaterdag, zoals bij het zomeratelier. 
Ook zijn er ideeën geopperd voor vernieuwing van het reguliere lesaanbod, zoals het aanbieden 
van dagdelen met gecombineerde technieken. De komende tijd worden al deze wensen verder 
besproken en uitgewerkt. Daarbij hanteren we het principe dat een workshop door een externe 
aanbieder of een structurele activiteit op zaterdag, niet concurrerend mag zijn met het reguliere 
programma. Een speciaal werkgroepje, bestaande uit docenten en KWA-(bestuurs-) leden, gaat 
zich de komende tijd buigen over eventuele vernieuwing van het lesaanbod. 
 
Opruimen en schoonmaken na de les 
Het opruimen en schoonmaken na de les werd door het bestuur 
zelf aangedragen als onderwerp, omdat uit gesprekken met 
docenten gebleken was dat het hier wel eens aan schort. Om het 
schoonmaken gemakkelijker te maken, worden alle lokalen 
voorzien van eigen schoonmaakmiddelen. Stoffer en blik zullen 
worden voorzien van etiketten, zodat het duidelijk is in welk lokaal 
zij thuishoren. We herhalen hier een verzoek van de vrijwilligers 
die het filter onder de wasbak regelmatig schoonmaken: als er 
klodders verf op je bord of kwasten zitten, veeg die eerst af met 
papier of een doek, voordat je ze uitspoelt onder de kraan. Anders 
raakt het filter in no time verstopt. Wij roepen alle KWA-leden op, om goed te zorgen voor ons 
verenigingsgebouw en de spullen en werkruimten netjes achter te laten.  
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Overig 
Een paar verzamelde tips die we hier kort vermelden: de ALV aantrekkelijker maken met een 
‘lokkertje’; berichtjes plaatsen in lokale krantjes om leden te werven; verkoopexposities 
organiseren. Er kwamen enkele suggesties binnen voor het maandbericht, dat overigens door de 
KWA-leden zeer wordt gewaardeerd. 
 
Nieuw dagdeel grafiek op woensdagavond 
Voor het dagdeel grafiek op donderdagmiddag is de 
opkomst sinds de zomervakantie onverminderd (te) 
hoog. Daarnaast staat er een aantal mensen al 
maandenlang op de wachtlijst. Ook onder KWA-leden die 
een andere discipline beoefenen, is er interesse voor 
kennismaking met grafische technieken. Om die redenen 
is besloten dat er, bij voldoende belangstelling, een 
dagdeel grafiek zal worden aangeboden op 
woensdagavond. Het experiment begint op zijn vroegst 
op 18 januari 2023 en zal duren tot de zomervakantie. 
Daarna wordt het geëvalueerd (opkomst, dagdeel, etc.). De docent is onze eigen Brechtje 
Verberne. Van harte aanbevolen voor alle KWA leden die interesse hebben! Schrijf je snel in via 
een mailtje aan Brechtje: verbergje@gmail.com.  
  
Oproep: platte witte borden 
Wie heeft er platte witte borden over, die een nieuw leven kunnen 
krijgen als schilderspalet? Meld je bij Margreet Heinen of zet de 
borden op de metalen ladenkast in het tekenlokaal. Mochten ze niet 
bruikbaar zijn, dan worden ze weggegooid, mochten ze voldoen, dan 
worden ze in dank aanvaard. S.v.p. geen diepe borden of borden 
met opstaande randjes, die zijn niet geschikt.  
 
 
We wensen iedereen fijne feestdagen, een gezond en gelukkig 2023 en we zien jullie 
graag terug op 9 januari. 
 
Het bestuur 
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Exposities 
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

⚫ In the black fantastic – Kunsthal, Rotterdam, t/m 9 april 2023 
... fantastische tentoonstelling rond elf hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse 
diaspora. – o.m. Chris Offili, Kara Walker, Lina Iris Victor. Verleidelijk, weelderig, en met 
grenzeloze verbeeldingskracht, nieuwe beeldtaal en technische virtuositeit kaarten zij 
racisme en sociale ongelijkheid aan. Zeer, zeer de moeite waard! ... 

⚫ Spirituele urgentie/– Stedelijk Museum Schiedam, t/m 10 april 2023 
...spiritualiteit is springlevend onder een nieuwe voorhoede van makers. Ze staan daarmee 
in een lange traditie van kunstenaars, zoals Kandinsky en Yves Klein. Maar dit is maar een 
van diverse tentoonstellingen in dit prachtige museum, o.m. Volkskrant beeldende 
kunstprijs ... 

⚫ Buiten Westen – Drawing Centre Diepenheim, t/m 29 januari 2023 
...werk van startende, veelbelovende kunstenaars afkomstig van academies in het oosten 
van Nederland. Kunstenaars van de afstudeerlichtingen ’21 en ’22 van de kunstacademies 
ArtEZ Enschede/Arnhem en Minerva Academie Groningen tonen hun werk: schilderkunst, 
fotografie en keramiek... 

⚫ Guiseppe Penone, Museum Voorlinden,  t/m 29 januari 2023 
… Zien, ruiken, voelen: een overzichtstentoonstelling van de Italiaanse arte-povera 
kunstenaar die met zijn iconische sculpturen, grootse installaties en intieme kunstwerken 
de verbinding tussen mens en natuur toont …  

⚫ Anni en Josef Albers, Kunstmuseum, Den Haag t/m 15 januari 2023 
… de eerste tentoonstelling in Nederland ooit over het leven en werk van dit beroemde 
kunstenaarskoppel. Meer dan 200 werken: textiel, schilderijen, grafiek, foto’s, meubels en 
tekeningen, laten zien hoe Anni uitgroeit tot een pionier van de moderne textielkunst en 
Josef een ontwikkeling doormaakt die uitmondt in zijn wereldberoemde reeks Homage to 
the Square, een serie van ontelbaar veel kleurenstudies in een vierkant vlak. Ook in het 
museum: Nicole Eisenman waarover volgende maand meer ...  

⚫ Wim Oepts en de schilders van het zonnige zuiden, Museum Jan, Amstelveen t/m 12 
februari 2023 
… een uitgebreid overzicht van het oeuvre van Oepts. Centraal staat zijn Franse periode. 
Daarnaast is er in de tentoonstelling een selectie werken tijdgenoten die zich voor korte of 
lange tijd inspireren door het mediterrane licht .… 
 

   
 
  

 
 
  

Lina Iris Viktor, Eleventh, 
mixed media 2018 

 

Lotti van der Gaag, Attente Supreme, 1970, 
olieverf op doek (Schiedam) 

 

Nicole Eisenman, 
 Californische 

pottenbakster (2015). 
Olieverf op doek,  

143 × 110 cm. 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
We gaan in januari verder met de verbeelding van het thema transitie. 
 

   
         Hanneke Vermeulen         Helene Heijnen 

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

We blijven onze warmte en licht verspreiden en zo gaan we met 
een heldere kijk de Transitie van 2023 in. De pauzes gebruiken 
we om samen de ideeën te laten groeien. 
 
 
 
 
 
 

 
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 diffuus kan zijn. 
Verzamel afbeeldingen van landschappen in de winter waarop deze beeldaspecten duidelijk een rol 
spelen. 
We gaan schilderen met vergrijsde kleuren , vervaagde vormen en diffuus licht. 
 

  
 
 
 
 
 



 

6 
 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
9 januari naakt (1 stand)  
16 januari gekleed model  (4 standen) 
23 januari kort naakt  
30 januari portret (2 standen) 
 
 
 
 
 

 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  
10 januari 1 stand 
17 januari 4 standen (“balpennetjes”) 
  neem klein formaat papier (bv. A4) en fijnschrijvers mee 
24 januari 1 stand  
31 januari 2 standen 
 
 
 
 
Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

We blijven onze warmte en licht verspreiden en zo gaan 
we met een heldere kijk de Transitie van 2023 in. De pauzes 
gebruiken we om samen de ideeën te laten groeien. 
Tevens bespreken we ideeën voor de wc. 
 
 
 
 

 
 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
10 januari gaan we weer van start! In de pauze gaan we het hebben over 
het thema: "bomen als inspiratie". In de winter kunnen we genieten van het 
takkenstelsel van kale bomen en van de details, gaten, knoesten, ogen in de 
schors. In museum Voorlinden is t/m 29 januari de expositie van Giuseppe 
Penone te zien, een kunstenaar die zeer gefascineerd is door bomen! 
 
 

Giuseppe Penone 

 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

Ter voorbereiding voor de KWA expositie in april, staan we stil 
bij het thema “transitie”, een verandering die niet meer terug 
te draaien is. Wat zijn jouw ideeën daarover en hoe wil je daar 
mee aan de slag? We bespreken de mogelijkheden. Neem voor 
de eerste les ook het werk mee waar je nog aan wilt werken. 
 
 
Anette Seelen 
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen   
Je maakt aan de hand van schetsen en kleurproefjes een analyse van 
een door jouw gekozen schilderij op inhoud, werkwijze en op de 
beeldaspecten zoals kleur, compositie en licht/donker. Welk aspect  
(of aspecten) spreekt jou het meest aan en wordt het uitgangspunt 
voor het maken van je eigen werk? 
 

      Gerda Hendriks 

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

We blijven onze warmte en licht verspreiden en zo gaan we met 
een heldere kijk de Transitie van 2023 in. De pauzes gebruiken 
we om samen de ideeën te laten groeien. 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  
11 januari gaan we weer van start! In de pauze gaan we het hebben over 
het thema: "bomen als inspiratie". In de winter kunnen we genieten van het 
takkenstelsel van kale bomen en van de details, gaten, knoesten, ogen in de 
schors. In museum Voorlinden is t/m 29 januari de expositie van Giuseppe 
Penone te zien, een kunstenaar die zeer gefascineerd is door bomen! 
 
 
 

Grijze populier 

 
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 diffuus kan zijn. Dit gaan we onderzoeken 
met als basis experimentele technieken te gebruiken. We experimenteren o.a. met rubbing, 
frottage en sjabloneren. 
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!  
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Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  
11 januari gaan we weer van start! In de pauze gaan we het hebben over 
het thema: "bomen als inspiratie". In de winter kunnen we genieten van het 
takkenstelsel van kale bomen en van de details, gaten, knoesten, ogen in de 
schors. In museum Voorlinden is t/m 29 januari de expositie van Giuseppe 
Penone te zien, een kunstenaar die zeer gefascineerd is door bomen! 
 
 

Sjoerd Buisman 

 
Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
We gaan in januari verder met de verbeelding van het thema transitie. 
 

  
   Loes Gast             Ada Lamers 

 
Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

12 januari portret 2 standen :aandacht voor het schilderen van haren 
19 januari naakt 1 stand 
26 januari gekleed model (1 stand) 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
Geen bijzonderheden. 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
12 januari gaan we weer van start! In de pauze gaan we het hebben over 
het thema: "bomen als inspiratie". In de winter kunnen we genieten van het 
takkenstelsel van kale bomen en van de details, gaten, knoesten, ogen in de 
schors. In museum Voorlinden is t/m 29 januari de expositie van Giuseppe 
Penone te zien, een kunstenaar die zeer gefascineerd is door bomen! 

Wortelstelsel van een boom 
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Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  
Je maakt aan de hand van schetsen en kleurproefjes een analyse van een 
door jouw gekozen schilderij op inhoud, werkwijze en op de beeldaspecten 
zoals kleur, compositie en licht/donker. Welk aspect ( of aspecten) spreekt 
jou het meest aan en wordt het uitgangspunt voor het maken van je eigen 
werk? 
   
                 Hans ter Beek 

 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  
13 januari korte standen 
20 januari portret 
27 januari naakt model, 2 standen 
 

  
    Gemmy              Renée 

  


