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Van de bestuurstafel 
Deze maand is er geen volledig Maandbericht, maar een kort Zomerbericht over enkele zaken 

waarvoor we graag je speciale aandacht vragen en waar we na de vakantie op terug zullen komen.  

 

Zomervakantie: 1 juli t/m 1 september  

De reguliere activiteiten liggen stil in de periode van 1 juli t/m 1 september; vanaf maandag  

2 september zijn we weer open.  

 

Zomeratelier: 2 juli t/m 22 augustus 

Tijdens de zomervakantie zijn KWA-leden en ook niet-leden weer welkom bij het Zomeratelier. 

Op dinsdag en donderdag en op de woensdagavond kun je vrij werken en gebruik maken van de 

ateliers. Op donderdagochtend is er bovendien de mogelijkheid voor modeltekenen. Op de flyer 

verderop in dit maandbericht vind je de tijden en de prijzen voor de dagdelen. Het gebouw is op 

dinsdag en donderdag geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Je bent dus wat vrijer om je dagdeel in te 

delen. Wil je wat later komen, dan is dit geen probleem. Je rekent gewoon voor iedere 2,5 uur dat 

je werkt de vergoeding van een dagdeel af. Wees welkom en geniet van een mooie creatieve 

zomer. 

 

Schaarsbergen 150 jaar 

Mogelijk hebben jullie bij de kerk van Schaarsbergen de vrolijke borden “150 jaar Schaarsbergen” 

wel zien staan. De kerk van Schaarsbergen en daarmee eigenlijk ook het oude dorp, bestaat 150 

jaar. Op 14 september is de aftrap van een feestelijk jaar met allerlei activiteiten. Je kunt alles 

hierover vinden op hun website  www.150jaarschaarsbergen.com. 

 

De eerste activiteit is het Soepfestival op 14 september. Op die middag presenteren alle 

verenigingen uit Schaarsbergen zich en kan je genieten van de heerlijke soepen die gemaakt zijn 

door deze verenigingen. Als KWA zijn wij ook vertegenwoordigd, uiteraard met een heerlijke soep 

die door onze secretaris Jacques zal worden gemaakt. Daarnaast geven enkele leden een workshop 

beeldhouwen en druktechnieken en misschien ook wel schilderen. We kunnen nog wel wat 

ondersteuning gebruiken. Wie wil helpen bij de workshop of het uitschenken van de soep? Het 

Soepfestival wordt gehouden van 16.00 tot 20.00 uur. Vind je het leuk om de KWA te presenteren, 

stuur dan een berichtje naar: geda.m.hendriks@gmail.com. 

 

Opruimen: 24-28 juni (denk ook om je kistje) 

Het opruimen gebeurt in de laatste lesweek van het seizoen, van 24 tot en met 28 juni.  Alle 

werkstukken en privéspullen moeten zoveel mogelijk mee naar huis worden genomen. Dit geldt 

ook voor de kistjes die nog in het gebouw hangen. Alles wat niet meer gebruikt wordt, moet 

zoveel mogelijk worden weggegooid. Alleen dan kunnen we in de zomer goed schoonmaken. Alles 

wat achterblijft zonder duidelijk berichtje waarom het er nog staat, wordt in principe 

weggegooid.  

  

Schoonmaken en klussen: 26 t/m 30 augustus 

Voor het schoonmaken en het uitvoeren van klussen hebben wij de week van 26 tot en met 30 

augustus gereserveerd (na het zomeratelier). In die week krijgen de vrijwilligers voor de jaarlijkse 

schoonmaak- en klusactiviteiten de ruimte om onze ateliers weer in topconditie te brengen. In de 

lokalen liggen lijsten met de te verrichten activiteiten. Daarop kan iedereen aangeven welke klus 

hij/zij voor zijn/haar rekening neemt. Wij vertrouwen erop dat alle leden zich inzetten om ook voor 

komend jaar onze accommodatie weer topfit te krijgen. 

http://www.150jaarschaarsbergen.com/
mailto:geda.m.hendriks@gmail.com
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Jubileumexcursie naar Bonn op 28 september: meld je nu aan 

Gezien het grote aantal reacties op de voorlopige belangstellingspeiling hebben we een dubbeldeks 

bus gereserveerd die plaats bied aan maximaal 90 deelnemers. De kosten bedragen €35 per 

persoon; dit is inclusief de entree voor de 2 musea. Graag vóór 1 september overmaken naar IBAN 

NL 20 INGB 0001883400 t.n.v. KWA onder vermelding van “excursie”. De definitieve aanmelding 

loopt, dus zet je naam op de lijst in de gang, of stuur je aanmelding in de vakantie naar 

secretariaat.kwa@gmail.com. Vol = vol. 

 

Enquête over uitbreiding van het aanbod aan activiteiten 

Maar liefst 115 leden hebben de enquête ingevuld; een prachtig resultaat! De vraag naar de 

wenselijkheid van uitbreiding binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw is door 113 

leden ingevuld (86 ja, 5 nee, 22 geen mening). Dat betekent dat 95% van de leden die hier een 

mening over heeft gegeven, vóór uitbreiding is. Over de manier waarop die zou kunnen worden 

ingevuld leven uiteenlopende ideeën. Deze moeten we nog binnen het bestuur bespreken en 

uiteraard ook met de docenten voordat we tot concrete acties over gaan. 

 

Wij wensen jullie allen een goede en inspirerende zomervakantie toe. 
 

Diversen 
De zomerworkshop schilderen en grafische technieken door Margreet Heinen en Elsbeth 
Zimmermann is voor beide weken volgeboekt. 
 

Buitenworkshops tekenen en schilderen, Annemarie Noorderwerf 

In juli geeft Annemarie Noorderwerf buitenworkshops tekenen en schilderen. Zie voor data en 
informatie de flyer aan het eind van dit maandbericht. 
 
Tuingroep 
Deze keer een foto van de tuin bij het parkeerterrein, want ook daar zijn wij 
aan het werk. Een deel verzorgen wij, een ander deel doet de Harmonie.   

De grond is weerbarstig, lijkt geen stokrozen te willen accepteren. Maar, met 
veel geduld, volharding en liefde komt er toch van alles in bloei! 
In de zomermaanden blijven wij gewoon tuinieren, op de 2e en de 4e 
zaterdag van de maand. Dus op 13 en 27 juli en op 10 en 24 augustus. 
Ook dan ben je van harte welkom: we starten om 9.30 uur met koffie/thee 
en werken door tot ongeveer 12 uur. Tussendoor houden we nog een pauze. 
Meer informatie vind je op het prikbord in de gang, of kun je krijgen bij Frank 

Spreekmeester, frankspreekmeester@gmail.com telefoon: 06-23367478. 

 

Workshop Marga Knaven 

Voor wie eens iets heel anders wil proberen verzorgt Marga 16 en 17 augustus een workshop. We 

beginnen met klei en maken een aantal studies, naar aanleiding van een model, deze gaan we in 

allerlei andere materialen (hout, papier, plastic, rubber en gips) uitwerken tot een beeld.  

 

Exposities 
Tot 18 augustus 2019 is in Den Haag interessante keramiek te zien. 

Bij het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC), sinds 2011 bekend onder de naam 

Sundaymorning@ekwc, kunnen gerenommeerde kunstenaars en aanstormende talenten naar 

hartenlust experimenteren met klei. Ter ere van het vijftigjarig bestaan van dit instituut, 

presenteert Gemeentemuseum Den Haag installaties van zeven Nederlandse kunstenaars voor wie 

een verblijf op het EKWC van grote invloed is geweest op hun werk. Dick Verdult, Helen Frik, Gijs 

Assmann, Jennifer Tee, Maartje Korstanje, Koen Taselaar en Thijs Jaeger gingen ieder vanuit hun 

eigen autonome praktijk het avontuur aan met keramiek. Het Gemeentemuseum toont van elk van 

deze kunstenaars een eigen ‘wereld’, een installatie die getuigt van een veelzijdigheid in het 

toepassen of integreren van keramiek. In sommige gevallen worden de keramische werken 

aangevuld met ander werk, waaronder tekeningen. 

mailto:secretariaat.kwa@gmail.com
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 Coda paper art – Coda Museum, Apeldoorn, t/m 27 oktober 

…een tweejaarlijkse ode aan het papier. Van raadselachtige ruimtevullende werelden tot 

verfijnde sieraden, van kartonnen animaties tot levensgrote papierknipkunst. Werk van 39 

kunstenaars en ontwerpers uit vijf continenten...  

 Luc Tuymans – The return. Depont, Tilburg, t/m 17 november 

… een vijftigtal schilderijen omvatten uit de periode 1975 tot nu, waaronder een aantal recente 

werken die niet eerder te zien waren. Zijn schilderijen zijn vaak broeierig en verontrusted 

zonder dat duidelijk is waarom. Al kom je dicht bij de mogelijke betekenis ervan, het zal zijn 

geheim nooit helemaal prijsgeven... 

 William Kentridge – Drawings for Projection, Eye, Amsterdam, 3 juni – 1 september 2019 

…. korte films bestaande uit tientallen houtskooltekeningen waarin Kentridge stukken toevoegt, 

uitwist en weer overtekent. De films (….) tonen op een intrigerende manier de problemen, 

dilemma’s en schoonheid van een nog steeds verscheurd land …. 

 herman de vries, Voor jullie voeten, Stedelijk Museum Alkmaar,  t/m 1 september 2019 

… zijn kunst is onlosmakelijk verbonden met natuur en poëzie. Scholieren van basisscholen 

uit Noord-Holland verzamelden aarde voor herman de vries, om zijn iconische 

aarduitwrijvingen te maken … 

 Mark Brusse – Sometimes I wonder, Museum Valkhof, Nijmegen, t/m 22 september 2019 

… ruim 150 werken, tekeningen, schilderijen, sculpturen en ruimtelijke ensceneringen, 

bijeengebracht in vier terugkerende thema’s: ruimte; hart, hoofd en handen; herinnering en 

verwondering … 

 Het begin van een nieuwe wereld, Kröller-Muller Museum, Otterlo t/m 29 september 2019 

… de ontwikkeling van de moderne sculptuur zien door de ogen van Bram Hammacher, 

directeur van het museum van 1948 tot 1963. De vermaarde beeldentuin is zijn bekendste 

wapenfeit, maar hij verwerft ook veel beelden voor ‘binnen’, vaak in nauwe wisselwerking met 

de beelden in de tuin …   

  
 Jelte van Lente, Open sketchbook,  
 bigger one, Coda Museum 

   

   
 

 

Luc Tuymans - Der 

diagnostische Blick IV,  

57 x 38 cm 
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Uit de pen van 
Jaap H.P. Waanders 

 

“Out of the Box - albast  

Het uitgezaagde middenstuk staat 15 cm buiten de 

omranding, vandaar de titel. 

Het stuk staat op hellend harthout, de lange zijden van 

de omranding hellen mee, het zwevend middenstuk is 

waterpas. En de naam, ja, mijn inziens moet in de 

kunst ook wel eens “out of the box” denken en 

ontwerpen. 

 

 

 

 

De KWA als deel van mijn leven 

 

De eerste keer dat ik van de KWA hoorde was toen mijn vrouw destijds (1980) als portret model 

werd gevraagd door de heer Kiestra (ook oud voorzitter). Eén van de deelnemers was Marius 

Kolvoort, een bekend tekenaar van de Nieuwekrant (voorganger van De Gelderlander). Mijn vrouw 

kreeg zijn tekeningen mee. 

Het was jaren later dat ik Lee I. ontmoette op een feest van een gezamenlijke vriend. Zij moedigde 

mij aan lid te worden van de KWA. Ik had al enkele cursussen bij de Mariënberg gevolgd, maar dat 

was elk jaar afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Meer dan 30 jaar geleden begon mijn KWA-tijd bij Margreet, toen enkele jaren docent bij de KWA. 

Ik had een schets gemaakt, Margreet drong toen aan om die in verf verder te maken, ik was 

meteen verkocht, hiermee wilde ik verder! 

In de loop van de eerste 15 jaar (bij Margreet) heb ik toen deel uitgemaakt van Cokuvor 

(Commissie Kunstzinnige Vorming) eerst 3 jaar met Anne Marie K. en Maja M. de volgende 3 jaar 

met Babs en Nel (dinsdagavondgroep). We bezochten musea o.a. het Singer en Insel Hombroich 

en nog vele andere. 

 

In 2003 heb ik de overstap op beeldhouwen gemaakt, onder leiding van Anjeliek, evenals Margreet 

een voortreffelijk docente. 

Met Anjeliek maakten we heel wat exposities, enkele maanden geleden met onze dinsdagmiddag 

groep in de bibliotheek in Oosterbeek (6 weken lang) en jaren geleden in een kas in Huissen met 

meerdere groepen; de expositie op Landgoed Poelwijk in Gendt met een fraai fotoboek van de 

getoonde werken als slotstuk. En niet te vergetende grote expositie in Park Rozendaal. 

Tot slot wil ik nog laten weten dat de KWA me veel heeft gegeven en is het een deel van mijn 

leven geworden, dat ik niet graag had willen missen. 

 

      
 

     
 

La petite Motte  

Denk bij deze naam aan de “grande” in Zuid- Frankrijk. 

Toen ik bij Anjeliek voor de eerste keer binnenkwam 

met dit licht beton, was het advies: “Maak er maar wat 

van” en dit is het geworden. 
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  Zaterdag 13 en 27 juli en op 10 en 24 augustus.

 9.30 u tot ongeveer 12.00 u. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 augustus naar kwamaandbericht@gmail.com 

vakantie zomervakantie 1 juli t/m 1 september 

Zomeratelier          2 juli t/m 22 augustus  

 

Website: VrijetijdKunstenaars.nl 

Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl 
 
 

 

 
  

mailto:kwamaandbericht@gmail.com
mailto:Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl
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