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Van de bestuurstafel 
Start nieuwe seizoen 

Inmiddels zijn de meeste leden terug van vakantie en is de KWA weer in volle gang. Het gebouw, 

de tuin en onze faciliteiten zijn na de schoonmaak- en klussenweek weer klaar voor het nieuwe 

seizoen. Hartelijk dank daarvoor aan alle vrijwilligers die dit voor elkaar hebben gebracht!  

Eind augustus ontvingen we het overlijdensbericht van Marijke van der Vegt; amper een jaar na 

haar man Gerard. Marijke was tot in 2018 lid van de KWA. Velen van ons hebben goede 

herinneringen aan haar en we wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote 

verlies. 

 

Dreigende overbezetting  

Al vroeg in september bleek een dreigende overbezetting bij de groepen “beeldhouwen en 

boetseren” van Anjeliek Blaauw op dinsdagmiddag en woensdagochtend. We hebben deze groepen 

nu op de website aangemerkt als “Groep heeft momenteel geen ruimte voor nieuwe deelnemers”. 

Dit geldt zowel voor nieuwe leden, als voor de huidige KWA-leden. Anjeliek heeft nog ruimte op 

woensdagmiddag en donderdagavond en bovendien is vanaf september ons aanbod uitgebreid met 

een extra beeldhouwgroep van Conny Koster op maandagochtend en een extra portretgroep van 

Marijke Postma op dinsdagochtend. De nieuwe mogelijkheden die dit biedt zijn nog niet bij 

iedereen ‘ingedaald’. Wil je eens nadenken of je – individueel, of samen met enkele collega’s – een 

overstap wil maken. Op die manier bereiken we een meer evenwichtige bezetting over de hele 

breedte van het aanbod aan activiteiten en kunnen de beperkingen worden opgeheven. 

 

Jubileumexpositie KWA in het Stadhuis van Arnhem van zaterdag 12 t/m woensdag 16 

oktober 

Alles staat in de steigers voor de jubileumexpositie, we gaan van start. Alle leden kunnen met één 

werkstuk deelnemen aan de expositie. De docent en de maker beslissen samen welk werk er 

ingeleverd wordt. Er zijn natuurlijk wel spelregels: 

 Maximale breedte van het 2D werk is 80 cm en maximaal 150 cm hoog 

 Werken op papier aanleveren in een goede lijst met stevig (ijzer)draad  

 Doeken moeten voorzien zijn van een stevig (ijzer)draad aan de achterkant. 

 Groot ruimtelijke werk kan op de grond geplaatst worden. 

 Klein werk kan op tafels of op sokkels geplaatst worden. 

 Je naam moet duidelijk op het werkstuk vermeld staan. 

Voor iedere groep komt een intekenlijst die bijgehouden zal worden door de docent. Vul hierin ook 

de titel en de techniek in. 

 

Vrijdagmiddag 11 oktober vanaf 14.00 uur starten we met de opbouw en ronden dit 

zaterdagochtend af.  De officiële opening staat gepland op zondag 13 oktober om 15.00 uur. Er is 

veel hulp nodig, hiervoor doen we een beroep op alle leden. Er komt een bord in de gang met 

taken waarvoor hulp nodig is. Iedereen kan aangeven waar hij of zij bij wil helpen. Hulp is o.a. 

nodig bij: 

 het vervoer van panelen, tafels en sokkels / bokken 

 het vervoer van de werkstukken  

 het neerzetten van panelen, tafels en sokkels 

 het surveilleren gedurende de openingstijden  

Op donderdag 17 oktober moet alles weer opgeruimd worden. Ook daar is hulp bij nodig. 
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Soepfestival Schaarsbergen: grote belangstelling voor KWA-stand 

Het ‘soepfestival’ bij de viering van het 150-jarig bestaan van het kerkje in Schaarsbergen was op 

zaterdag 14 september een groot succes. De portretschilders, beeldhouwers, boetseerders en 

schilders van de KWA kregen veel belangstelling en onze 12 liter groentesoep met amandelmelk, 

meloenblokjes en blauwe bessen viel tot de laatste druppel in de smaak. Hartelijk dank aan alle 

KWA-leden die zich hiervoor hebben ingezet! 

 

 
 

Aanschaf van nieuwe tafels, stoelen en krukken 

Dit onderdeel van het huisvestingsplan 2019 heeft prioriteit gekregen en is inmiddels gerealiseerd. 

Het betekent een grote verbetering voor ons allemaal; het enige nadeel is dat het resterende oude 

meubilair nu nog sjofeler oogt dan al het geval was. 

 

 
 



 

3 
 

Uit de pen van 
Ank      

 
 

 

 

 

 

Schilderen is verrijkend ………. 

 

September 1994 ben ik begonnen met een proefmaand bij de KWA na 4 jaar “nat-in-nat” 

schilderen met aquarelverf zònder teken- of schilderachtergrond, waarbij ik van het bezig zijn met 

kleuren altijd erg genoten heb. Mijn vader is jarenlang amateurschilder geweest en lid van 

Amateurpalet in Rijswijk (elk jaar exposities van die vereniging in Museum Rijswijk). 

Toenmalig buurtgenoot Jan Overbeek blijkt KWA-lid (aquarel) te zijn en zelf basiscursussen 

tekenen en aquarel te geven bij de Kreatieve Kring Duiven. Bij hem heb ik begin 1994 een cursus 

gedaan en daarna ben ik bij de KWA gaan kijken, op zoek naar een vaste stek om mij creatief 

verder te ontwikkelen. 

 

“Tekenen, aquarel, olie/acryl” heb ik in de proefmaand uitgeprobeerd en toen gekozen voor de 

vrijdagmorgen bij Manja Moos: dagdeel olieverf'/acryl. Na Manja's vertrek in 2010 bij inspirerende 

en bekwame docente Margreet Heinen. Voor mij is schilderen bezig zijn met licht en kleur, met 

materiaal en vorm; en in 25 jaar KWA -mede aan de hand van maandthema's- met steeds andere 

invalshoeken. Soms een potje vrij worstelen, dan weer iets meer in de flow, maar steeds met veel 

plezier! Steeds probeer ik uit te gaan van wat mij raakt of bezighoudt, omdat schilderen toch ook 

uiten “via een omweg” is. 

 

Al snel is olieverf mijn medium geworden, wateroplosbare olieverf met goede pigmenten. Zonder 

oplosmiddelen, beter voor gezondheid en milieu. 

Afgelopen jaar heb ik van mijn geliefde een fotoboek mogen samenstellen van mijn tekenen en 

schilderwerk als cadeau voor mijn zeventigste. Daar ben ik erg blij mee. Met een kleine voorstudie 

van 25 jaar KWA. Heel leuk om terug te kijken en nu te kunnen gaan zoeken naar de rode draad 

en naar het vervolg in mijn schilderontwikkeling. Nog een foto erbij uit afgelopen jaren 

Even terug naar 1994: waar begin je dan mee? Ik ben gaan 

grabbelen in een grote vierkante kartonnen doos in de gang 

van de KWA, vol met 'spullen', te benutten als 

schilderobjecten. Ik heb een paar lappenpoppen uit die doos 

gehaald, ze in de vensterbank gezet in het schilderlokaal en 

dat uitzicht geprobeerd met (toen nog) acrylverf over te 

brengen op een klein stukje board. Met de uitleg erbij van 

Manja over het thema van die maand: “schilder in de stijl 

van Matisse waarbij onderwerp en achtergrond evenwaardig 

zijn”. Dat eerste werkje is er nog. 

Tot slot: hoe verrijkend is het schilderen!! Door “kijken” 

ook het alledaagse duidelijker leren zien en er daardoor 

ook meer van kunnen genieten. Ik voel mij mede 

geïnspireerd, gevormd en gesteund door docenten en 

KWA-leden, en ben dankbaar voor alle KWA-ers die door de 

jaren hun steentje hebben bijgedragen aan de vereniging 

en/of dat nog doen. Dank van Ank. 
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Diversen 
 

Modellen gezocht!!!! 

Altijd al eens model willen zitten?.........dan is dit je kans! Voor de model/portretlessen zijn wij, 

Margreet en Marijke, op zoek naar nieuwe “gezichten”/modellen. Vind je het leuk om eens model 

te zitten voor portret of als gekleed model, of is er iemand in je omgeving die dit ook leuk zou 

vinden, dan kun je je aanmelden bij Margreet of Marijke. De lessen worden gegeven op de 

dinsdag- en donderdagochtend (Marijke) en op de vrijdagmiddag (Margreet). Er staat een 

vergoeding tegenover. 

 
Glas workshops bij Frans Gerritsen 
Zaterdag 19 oktober en zaterdag 9 november organiseert de KWA een 

workshop glasbewerking bij Frans Gerritsen. Tijdens de lessen van Anjeliek 

Blaauw kun je eventueel mallen voorbereiden. Maar ook voor schilders en 

keramisten kan dit interessant zijn, je kunt zonder voorbereiding in 1 dag 

een schaal of plat werk maken. Kosten voor één zaterdag zijn € 40, - voor 

leden en € 50, - voor niet-leden, dit is exclusief materiaal en stookkosten. De workshop dagen zijn 

van 10.00-15.00 uur. Koffie en thee zijn gratis, neem zelf je lunch mee. De workshop wordt 

gegeven in de werkplaats van Frans Gerritsen, Rijksweg 25, 6996 AA Drempt (vlakbij Doesburg). 

Je kunt je aanmelden bij dinie.rengers@xs4all.nl. 

 

Raku stoken  

Op vrijdagmiddag 18 oktober om 13.00 uur gaat Conny weer Raku stoken met biscuit 

gebakken keramiek van het liefst grove charmotte klei. Graag je werkstukken zoveel mogelijk van 

te voren te voorzien van glazuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Conny. 

 
Tuingroep 

In de tuin merken we dat de herfst zachtjes inzet. De eikels vallen al weer, dus 

we kunnen extra vegen. Ook het zevenblad heeft een groeispurt gemaakt. Met 

steeds plukken, houden we de woekering aardig binnen de perken. Gelukkig 

staat er nog van alles in bloei. We zullen de sproei-installatie gaan 

ontkoppelen, zodat die weer opgeborgen kan worden in de c.v. ruimte. In 

oktober werken we alleen op de 4e zaterdag van de maand, dus op  

26 oktober, vanaf 9.30 u tot 12 u. Heb je zin om een keer mee te doen: je 

bent van harte welkom! Meer informatie kun je krijgen bij Frank Spreekmeester, 06-23367478, 

frankspreekmeester@gmail.com 

 

Exposities 
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 De vier elementen, Het Depot i.s.m. ArtEz, Wageningen. 6 oktober t/m 22 maart 

…aarde, water, vuur en lucht: de vier klassieke elementen spelen nog steeds een rol in ons 

wereldbeeld en verbeelding. Studenten van de ArtEz hogeschool in Arnhem kregen ieder een 

vierkante meter om de elementen te verbinden met hun leef en studiewereld, te zien naast 

werken uit de collectie …  

 Monet, Tuinen van verbeelding. Kunstmuseum (voorheen 

Gemeentemuseum), Den Haag. 12 oktober t/m 2 februari.  

… Monet’s beroemde tuinen, inspiratiebron van Rothko tot Pollock, zijn 

nog nauwelijks in Nederland te zien geweest! Maar liefst veertig 

topstukken rond het schilderij Blauweregen uit de eigen collectie als 

het stralende middelpunt… 

 

 

Claude Monet, Wisteria, 1917-
1920, oil on canvas, 150,5x200,5 
cm 

mailto:dinie.rengers@xs4all.nl
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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 Aan zee. Niki de Saint Phalle. Museum Beelden aan Zee, Den Haag 5 oktober t/m 1 maart 

…wereldberoemd zijn de Nana’s van de Franse beeldhouwer: van de vroege papier maché 

beelden uit 1965, tot de latere reusachtige beelden uit polyester. Ook zijn er Nana’s in de 

toegepaste sfeer - als stoel, bank of fontein – en aan de Nana’s op papier, zoals schetsen, 

litho’s en tentoonstellingsaffiches. Nana belooft een warme en uitbundige winter te gaan 

bezorgen…    

 Het leven getekend. Kröller-Müller Museum, Otterlo 12 oktober t/m 19 januari 

… 150 tekeningen van Breitner, van de Leck, Robertson, Picasso, Seurat eva uit de enorme 

collectie van het museum. Vluchtig of met eindeloze voorstudies wordt het dagelijks leven 

vastgelegd … 

 Kees Verwey en zijn idolen. Dordrecht’s Museum, Dordrecht, t/m 5 januari 2020 

…Verwey werkte in een laat-impressionistische stijl, na de oorlog werd zijn kunst 

expressionistischer. Portretten, bloemstillevens en atelierinterieurs horen tot zijn belangrijkste 

onderwerpen. Hij liet zich bewust beïnvloeden door de kunstenaars die hij bewonderde als 

Breitner, Appel, Vuillard, Picasso, Verster ….  

 Tacita Dean. De Pont, Tilburg, vanaf 14 september 

…naast films en foto’s maakt Tacita Dean tekeningen, die zij in onderlinge samenhang 

presenteert. Ze zijn met kalk op schoolbord gemaakt en hebben zowel de functie van 

storyboard als van still, van vastlegging achteraf … 

 Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) en de ontdekking van het gevoel – 

Rijksmuseum Twente, Enschede, vanaf 7 september  

…Tischbein visualiseert ideeën over gevoel, eenvoud en het natuurlijke zoals die dankzij 

Rousseau en andere denkers in de tweede helft van de 18de eeuw populair werden. De 

houding van zijn modellen is vaak losjes, zijn kleding is befaamd om zijn stofuitdrukking’… 

 

Docenten mededelingen 

Gemiddelde dagdeelbezetting afgelopen kwartaal. Met behulp van deze informatie kunnen 

leden zelf beoordelen of ze eventueel kunnen uitwijken naar een minder druk bezette groep.  

 

Dag Ochtend Middag Avond 

Ma. Annemarie 

14,4 
 Conny Jos 13,7   Marijke 

12,8 
  

Di. Conny  

15,9 
 Marijke Anjeliek 

13,3 
Margreet 

8,9 
Margreet 

13,8 
Conny 

8,0 

Wo. Jos  

10,9 
Anjeliek 

12,9 
Anjeliek 

10,3 
Annemarie 

9,2 
Marga 

8,9 
  

Do. Marijke  

13,9 
  Merlijne  

9,8 
  Anjeliek  

9,1 
  

Vrij. Margreet 

13,3 
 Marga 

11,0 
 Margreet      

9,5 
   

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

De lijn. Teken en schilder uitsluitend in lijnen, de vorm ontstaat vanzelf. 

Kies een eigen onderwerp. Neem foto's, plaatmateriaal, een krantenfoto mee 

en "vertaal" dit beeld in een lijntekening. Materiaal: Oost-Indische inkt en 

penseel, stift, verf. Als de lijntekening klaar is, kan je 2 of meerdere kleuren 

toevoegen. Als inspiratiebron neem ik een boek over het werk van Georges 

Braque mee. Tip: zie Uitzending gemist van 15 sept. j.l. - "De blauwe hond" 

met Jasper Krabbé en Brian, over het tekenen van strips. 
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Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r  
Geen bijzonderheden. 
 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

De reconstructie 

We gaan het schilderij dat we maken opnieuw in elkaar zetten. 

Daarvoor moet je het beeld eerst “verstoren”. Dit doen we door het te 

verknippen of te versnijden en de afzonderlijke delen opnieuw te 

bewerken met verf. Vervolgens zetten we met deze stukken het 

oorspronkelijke beeld weer in elkaar. Een verrassend schilderij is het 

resultaat. Het is hierbij verstandig om op papier te gaan schilderen, 

dat knipt en snijdt makkelijker. Breng een schaar mee en lijm. 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a   
7 oktober naakt (2 standen) 

14 oktober gekleed  (4 standen) 

21 oktober portret (1 stand) 

28 oktober naakt korte standen 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Deze maand besteden we aandacht aan het werken met primaire (rood, geel, 

blauw) en secundaire kleuren (paars, oranje, groen). Maak eens een portret met 

groen als huidskleur, een paarse schaduw, blauw haar. Welke kleuren gebruik je 

nooit?…….Gebruik deze eens in je portret.  

 

 

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  

1 oktober bespreken we het thema "Kracht en Kwetsbaarheid". Hoe verhouden de 

kwaliteiten kracht en kwetsbaarheid zich tot elkaar in een beeld. Is het een 

samenspel van uitersten die met elkaar botsen of samensmelten. Of is er geen 

sprake van het één en het ander, omdat kracht en kwetsbaarheid onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn om zichtbaar te kunnen worden. Tal van vragen die we 

met elkaar gaan verkennen door het beschouwen van diverse beelden uit de  

3-dimensionale beeldende kunst.  

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

Deze maand maken we snelle schetsen van verschillende soorten van 

stillevens direct met aquarelverf of acrylverf op klein formaat papier. Je 

leert vanuit een impuls te werken en ook dat je niet alles netjes hoeft te 

schilderen om een interessant beeld te maken. Ook letten we op 

compositie, kleurgebruik en licht/ donker contrasten.  

 

 

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

Thema: "verval of vergane glorie?". Denk daarbij aan de begrippen slijtage, 

erosie, verouderen, verkleuren, verdrogen, verzakken, smelten, krimpen, 

verbrokkelen, instorten, etc. Vind je dat afstotend of zie je daar de 

schoonheid van in? Zoek meerdere afbeeldingen die daar mee te maken 

hebben of maak foto's van dingen die in verval zijn geraakt. In de les 

bespreken we wat je fascineert en hoe je dat kunt schilderen. 
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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  

2 oktober bespreken we het thema "Kracht en Kwetsbaarheid". Hoe 

verhouden de kwaliteiten kracht en kwetsbaarheid zich tot elkaar in een 

beeld. Is het een samenspel van uitersten die met elkaar botsen of 

samensmelten. Of is er geen sprake van het één en het ander, omdat kracht 

en kwetsbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om zichtbaar te 

kunnen worden. Tal van vragen die we met elkaar gaan verkennen door het 

beschouwen van diverse beelden uit de 3-dimensionale beeldende kunst.  

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Het fragmentarische beeld 

Met behulp van stukken van verknipte tekeningen op verschillende 

kartonsoorten gaan we een nieuw beeld samenstellen. Hierbij gebruiken 

we verschillende hulpmiddelen, zoals lijm, spijkertjes, nietjes, tape, enz. 

Breng verschillende soorten wit en naturel karton mee ( bijv. van gebruikte 

dozen). Niet te dik zodat je het makkelijk kunt verknippen. Verder: schaar, 

mesjes, lijm, nietpistool als je hebt, eventueel korte spijkertjes en 

hamertje als je hebt. Dik garen en een stopnaald. Verder allerlei teken- en 

schildermaterialen en naturel schilderstape. 

 

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

2 oktober bespreken we het thema "Kracht en Kwetsbaarheid". Hoe 

verhouden de kwaliteiten kracht en kwetsbaarheid zich tot elkaar in een 

beeld. Is het een samenspel van uitersten die met elkaar botsen of 

samensmelten. Of is er geen sprake van het één en het ander, omdat kracht 

en kwetsbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om zichtbaar te 

kunnen worden. Tal van vragen die we met elkaar gaan verkennen door het 

beschouwen van diverse beelden uit de 3-dimensionale beeldende kunst.  

 

Woensdagmiddag  Tekenen en schilderen Annemar i e  Noo rde rwe r f  

De lijn. Teken en schilder uitsluitend in lijnen, de vorm ontstaat vanzelf. Kies een 

eigen onderwerp, neem foto's, plaatmateriaal, een krantenfoto mee en "vertaal" 

deze in een lijntekening of lijnschilderij. Je kunt daarna 2 of meerdere kleuren 

toevoegen. Materiaal: Oost-Indische inkt en penseel, stift, verf. Als inspiratiebron 

neem ik het boek over het werk van Georges Braque mee. Tip: zie Uitzending 

gemist van 15 sept. j.l. - "De blauwe hond" met Jasper Krabbé en Brian, over het 

tekenen van strips. 

 
 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

Elke les begin ik met een heel klein stukje scheikunde ofwel klei glazuurleer, daarna volgt gewoon 

de individuele les. 

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

3 oktober naakt korte standen 

10 oktober naakt (1 stand) 

17 oktober gekleed (2 standen) 

24 oktober portret 

31 oktober naakt korte standen 
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Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

De komende tijd gaan we werken met diepdruktechnieken, te beginnen met de lijnets. Dit is een 

techniek om een zeer gedetailleerde lijntekening door middel van een zuur (of zout) over te 

brengen op een zinken of koperen plaat, die je vervolgens in een oplage kunt afdrukken.  

Voor inspiratie zie: www.pinterest.com/KWAgrafiek/ets 

 

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

26 september zal Lieke het thema verzorgen: Hoe verhouden de kwaliteiten 

kracht en kwetsbaarheid zich tot elkaar in een beeld. Is het een samenspel van 

uitersten die met elkaar botsen of samensmelten. Of is er geen sprake van het 

één en het ander, omdat kracht en kwetsbaarheid onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn om zichtbaar te kunnen worden. Tal van vragen die we met 

elkaar gaan verkennen door het beschouwen van diverse beelden uit de  

3-dimensionale beeldende kunst. 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Thema: "verval of vergane glorie?". Denk daarbij aan de begrippen slijtage, 

erosie, verouderen, verkleuren, verdrogen, verzakken, smelten, krimpen, 

verbrokkelen, instorten, etc. Vind je dat afstotend of zie je daar de 

schoonheid van in? Zoek meerdere afbeeldingen die daar mee te maken 

hebben of maak foto's van dingen die in verval zijn geraakt. In de les 

bespreken we wat je fascineert en hoe je dat kunt schilderen. 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Elke les begin ik met een heel klein stukje scheikunde ofwel klei glazuurleer, daarna volgt gewoon 

de individuele les. 

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

Let op! In verband met het inrichten van de jubileumexpositie is er op 

vrijdagmiddag 11 oktober geen les. 

 

4 oktober korte standen 

18 oktober naaktmodel 1 stand 

25 oktober gekleed model 

 

 

 

 Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  Zaterdag 26 oktober van 9.30 u tot ongeveer 

 12.00 u. 

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

 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
 

http://www.pinterest.com/KWAgrafiek/ets
mailto:maandbericht@kwa-vtk.nl
http://www.kwa-vtk.nl/
mailto:webmaster@kwa-vtk.nl

