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NR. 10  oktober 2022 
54ste jaargang 
 
 

 
 
 
 
Van de bestuurstafel 
 
Verenigingsdag zaterdag 1 oktober: aanmelding is nog mogelijk! 
Na de uitnodiging in het vorige maandbericht en de e-mail aan alle (proef)leden en vrienden van 
de KWA is de deelnemerslijst geleidelijk gegroeid, maar je kunt nog meedoen. We starten om 
11:00 uur en mikken op een eindtijd van 15:30 uur. Onze docente Marijke Postma zal een 
presentatie geven over het thema “Beeldtaal; een taal van symbolen!”. Na de lunch kunnen we, 
groepsgewijze en begeleid door enkele docenten, het geleerde in praktijk brengen met diverse 
materialen en technieken. Hiervoor vragen we de deelnemers een dierbaar voorwerp (in de 
breedste zin van het woord) mee te nemen. Schrijf je in op de lijst die in de gang hangt, of mail 
secretariaat@kwa-vtk.nl. Deelname is gratis en voor een drankje wordt gezorgd. Wat de lunch 
betreft is het een mooie traditie dat de leden zelf hapjes meebrengen. Die worden op tafels 
uitgestald en dan kan iedereen zichzelf bedienen. Ons verzoek aan degenen die een hapje willen 
voorbereiden is dus, om dat op de intekenlijst aan te geven. We hopen op goed weer en een grote 
opkomst. 
 
Bij KWA de winter door 
Natuurlijk krijgen wij als vereniging ook te maken met de enorme prijsstijgingen voor 
energiegebruik. Zoals bekend zijn vooral de tarieven voor gas explosief gestegen en hoewel de 
overheid probeert compensatie te verlenen, betekent dat nog niet dat we binnenkort volledig naar 
het prijspeil van begin 2022 terug zullen keren. Voor niet-particulieren lijkt er op dit moment zelfs 
helemaal geen collectieve regeling te komen. 
 
Verwarming 
Bij KWA  worden de lokalen en de gang door een gasketel, 
met radiatoren verwarmd. 
Afgelopen voorjaar zijn de instellingen van het systeem al zo 
effectief mogelijk afgeregeld. Maar dan nog wordt er erg 
veel gas gebruikt! Reden voor het bestuur om verdergaande 
maatregelen te nemen. Met ingang van dit stookseizoen zal 
de temperatuur op de thermostaten overdag op 18° worden 
ingesteld. Alle leden en de docenten komen om ‘aan het 
werk te gaan’ en een werkomgeving van 18° C, ‘t is in het 
begin misschien even wennen, zou toch voldoende moeten 
zijn. Een trui of een vest aantrekken naar de KWA kan 
natuurlijk ook helpen. Of een dekentje op schoot…….. Via 
navraag bij leden en docenten zullen we in de gaten houden 
hoe deze verandering op termijn ervaren wordt. 
 
Ventilatie 
Voldoende ventilatie is nodig voor onze gezondheid. Maar wat is daarbij genoeg? De voordeur hoeft 
daarvoor echt niet voortdurend open te staan. Voor en na de lessen komen er voldoende mensen 
binnen om steeds weer frisse lucht binnen te laten komen. In de lokalen is het voldoende om 
tijdens het wisselen van de lessen, twee ramen en de deuren naar de gang, gedurende 10 minuten 
volledig open te zetten. Het heeft geen zin om gedurende die korte tijd ook nog de thermostaat in 
het lokaal lager te zetten. Dat werkt eerder averechts. 
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Toekomst 
We proberen in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Daarom zijn we 
ons nu aan het verdiepen in de mogelijkheden van het installeren van zonnepanelen. Bij een 
monumentenpand zoals het KWA- gebouw, ligt dat wat complexer dan bij bv. een regulier 
woonhuis. Uiteraard houden we de leden op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen, waarbij 
vergunningen, financiering en subsidiëring een grote rol spelen. De technische kant van andere, 
elektriciteit gedreven verwarmingssystemen, komt pas in een volgende fase aan de orde; maar er 
wordt aan gewerkt! 
 
Wat we nog meer kunnen doen… 
In het kader van meer duurzaamheid willen we ook serieus aandacht vragen voor onnodig gebruik 
van elektriciteit en water. Ondanks het feit dat we steeds meer TL-lampen gaandeweg vervangen 
door ledverlichting, is het onwenselijk wanneer de lampen branden op momenten dat niemand er 
iets aan heeft. Als we allemaal letten op het licht in de gang, of in lokalen waar geen lessen zijn en 
andere ingeschakelde stroomgebruikers zoals kacheltjes, oplaadsystemen etc. en die ook 
daadwerkelijk uitschakelen wanneer dat kan, dragen we allemaal bij aan een serieuze besparing 
voor milieu en portemonnee. 
Het warme water in de keuken en op de gang bij de spoelbakken wordt ook elektrisch verwarmd. 
De temperatuur daarvan is bijgesteld naar 60° C (ivm legionella-risico niet lager) 
Ook daarvoor geldt, hoe minder (warm)water we gebruiken, hoe groter de besparing. Vaak is het 
ook het doorbreken van ons gewoontegedrag. 
Als herinnering worden op een aantal plaatsen bordjes opgehangen met korte boodschappen, 
tekeningetjes en reminders. 
 
Bedankt alvast 
We hopen dat leden, docenten en vrijwilligers binnen de KWA mee willen werken om deze 
noodzakelijke maatregelen door te voeren, zodat we allemaal met plezier kunnen blijven werken in 
ons fijne pand. Al vast bedankt daarvoor. 
 
Het bestuur 
 

Over de vrijwilligers 
 
Vrijwilligers op het toilet 
Nu de beide toiletten van nieuw sanitair en frisse tegels voorzien zijn, wordt de klus verder 
afgemaakt door Hans ter Beek en Ton van Raamsdonk. Zij zorgen voor nieuwe verlichting, een 
ventilatiesysteem en een kleinere radiator. Daarnaast zullen de plafonds, wanden, de deuren en 
het houtwerk in het mindervalidentoilet, door vrijwilligers opnieuw geschilderd worden. Ook de 
houders met papieren handdoekjes komen weer terug. 
Op die manier maken we in ieder geval een frisse start in dit nieuwe seizoen.  
 
Tuingroep op 8 en 22 oktober 

Het is wel een zomer van uitersten geweest: hebben we een keer niet gewerkt 
vanwege de aanhoudende droogte, in september konden we niet aan de slag 
vanwege overvloedige regen op de bewuste zaterdagochtend. Alle 
gelegenheid om een keer in alle rust met elkaar koffie te drinken en bij te 
praten. 
Het tuinseizoen begint op zijn eind te lopen: voor oktober hebben we in ieder 
geval nog 2 ochtenden gepland, voor november bekijken we, afhankelijk van 
wat er te doen valt, hoe vaak we bij elkaar zullen gaan komen.  
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De jaarlijkse schoonmaak 
In de laatste week van de vakantieperiode hebben verschillende leden weer hard gewerkt om de 
lokalen weer netjes te maken. Kasten en schappen zijn opgeruimd, alle ramen gelapt, ezels en 
tafels geboend en de keukenkastjes zijn gesopt. Dankzij de inzet van velen, zijn we weer gestart 
met een frisse ateliers. Dank voor jullie inzet: Anne Marie; Heleen; Erik; Wout; Peter; Joost; 
Mieke; Else; Riet; Pim; Christien; Chris; Helene; Margot; Annemarie; Susan; Christel; Caro; 
Evelien; Marijke; Jacqueline en Ineke. Ik ben vast iemand vergeten, dank voor een ieders inzet. 

 
 
 

Diversen 
In Memoriam 
Op 14 september is Joke Beerepoot overleden. Joke beeldhouwde zo'n 10 jaar bij de 
woensdagochtend groep van Anjeliek. Eind juni vertelde ze enthousiast dat ze deze zomer een 
rondreis ging maken door de V.S. samen met haar man, kinderen en kleinkinderen. Tijdens deze 
reis overleed haar man plotseling door een hartaanval. Terug in Nederland kreeg ze erg last van 
rugpijn. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek ze uitgezaaide kanker te hebben in de longen, borst 
en de rug. Er was geen genezing meer mogelijk en in enkele weken tijd is ze nu al overleden. 21 
september is ze begraven naast haar man op begraafplaats Heiderust in Rheden.  
 In juni had ze nog allemaal plannen waaraan ze in september weer wilde beginnen, zo jammer dat 
dat niet meer kan.  Joke was een rustige bescheiden vrouw en geliefd in de groep, we zullen haar 
missen! 
 
KWA deed mee aan The Big Draw 2022 bij Rozet 
The Big Draw of de Ramenroute is een kunstproject 
waar tekenaars op winkelruiten in verschillende 
winkelcentra van Arnhem gaan tekenen. In september 
hebben Marije de Hen (uit de maandagochtendgroep 
van Annemarie) samen met haar dochter Yfke en 
docent Annemarie Noorderwerf het raam van café 
Momento bij Rozet aan de Oude Oeverstraat. Het 
ontwerp is gebaseerd op de naam van het restaurant, 
Momento of het moment, het ogenblik, nu. 
The Big Draw is een jaarlijks terugkerend festival om 
meer mensen aan het tekenen te krijgen. Misschien 
een idee voor meer leden om volgend jaar mee te 
doen. 
 

Grote schoonmaak 2022 
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Zaterdag 5 november KWA-excursie naar Teylers Museum en Cobra Museum 
 
Teylers Museum, Haarlem - Hockney’s Eye 

 
 
In het oudste museum van Nederland komt binnenkort een tentoonstelling van David Hockney. In 
de tentoonstelling ‘Hockney’s Eye’ worden zijn tekeningen, schilderijen, fotografische en digitale 
werken niet alleen in de tentoonstellingszaal getoond, maar ook geïntegreerd in de historische 
zalen van het museum. Al zijn hele carrière lang onderzoekt Hockney hoe oude meesters de 
ruimtelijke werkelijkheid vertalen naar het platte vlak. Volgens hem deden zij dit niet alleen op 
basis van directe waarneming of door toepassing van lijnperspectief, maar maken zij daarnaast al 
eeuwenlang gebruik van optische hulpmiddelen zoals lenzen en spiegels. In Hockney’s Eye staat dit 
belangrijke - en niet onomstreden - thema in zijn oeuvre voor het eerst centraal. 
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/hockneys-eye 
 
Cobra Museum, Amstelveen – Kosmogonie  
De tentoonstelling ‘Kosmogonie’ toont de 
Zinsou-kunstcollectie, afkomstig uit Benin. In 
de woorden van oprichter Marie-Cecile 
Zinsou is de collectie ontwikkeld vanuit de 
wens om “Afrikaanse landen actief betrokken 
te laten zijn in de totstandkoming van een 
eigen kunst en dit voor een lokaal publiek te 
exposeren.” 
De Afrikaanse kunstcollectie omvat een 
selectie van 130 kunstwerken, afkomstig 
van 37 kunstenaars van verschillende generaties uit het Afrikaanse continent en Frankrijk. In de 
tentoonstelling zijn sculpturen, fotografie, schilderijen en installaties te zien. De titel Kosmogonie 
verwijst naar de leer van de schepping van de kosmos, een concept waarbinnen de verschillende 
thema’s in de tentoonstelling vallen. 
https://cobra-museum.nl/tentoonstelling/kosmogonie-tentoonstelling/ 
 
Programma 
We vertrekken om 10.00 uur per touringcar vanaf KWA naar Haarlem. Bij aankomst rond 12.00 
uur is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en is een eenvoudige lunch verkrijgbaar (op eigen 
kosten). De bus rijdt om 14.00 uur naar Amstelveen. Om 16.15 uur vertrekken we naar Arnhem, 
aankomst rond 17.45 uur.  
 
Kosten 
De kosten van de excursie zijn € 30, - excl. toegangsprijzen musea, koffie, thee, lunch. Dit bedrag 
moet zijn overgemaakt voor 15 oktober op rekeningnummer NL20 INGB 0001 8834 00 van de 
KWA o.v.v. ‘excursie’. De toegang voor Teylers Museum is € 13,- met MJK gratis, de toegang van 
Cobra Museum is € 15,-, gratis met de MJK. 
Voor KWA-leden is het mogelijk om een introducé mee te nemen. 
 
Aanmelden: De deelnemerslijst hangt vanaf 28 september op het prikbord in de gang van KWA. 

        Emo de Medeiros 

https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/hockneys-eye
https://cobra-museum.nl/tentoonstelling/kosmogonie-tentoonstelling/
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Exposities 
Expositie Mystiek Licht  
Docent Anjeliek Blaauw exposeert met beelden en 
schilderijen in de Koppelkerk, een plek voor kunst en 
cultuur in Bredevoort. 
Het thema ‘Mystiek licht’ is vormgegeven door zeven 
kunstenaars, die sinds 2019 samen opereren onder de 
naam Rende7vous. Ze zijn  werkzaam in de Achterhoek 
en net over de grens in Duitsland. Ze werken in 
verschillende disciplines: schilderen, fotograferen en 
beeldhouwen. Hun werk is sereen, ingetogen en verstild. 
Het nodigt uit tot overdenken en het ervaren van 
schoonheid en troost. 
De expositie is van 7 oktober t/m 27 november, geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 - 17.00 uur. Koppelstraat 35,7126 AG Bredevoort 
https://koppelkerk.nl/agenda/2022/10/07/mystiek-licht/ 
 
 
Christine Los, lid van de grafiek groep van de KWA, doet mee met de expositie 
“Grafiek en Keramiek” in Galerie Zuid, 109 Molenweg, Harskamp.  
Van 14 september t/m 5 november 2022. 
Open: woensdag t/m zaterdag 13.30 tot 17.00 uur.  
 
 

Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
Verandering. 
Neem een foto, een object mee en begin vanuit de waarneming te tekenen.  
Tekenmateriaal: o.a. potlood, stift, (pastel)krijt, houtskool, inkt en penseel. 
 

   
 
 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l   

Schilderen met aquarel- en acrylverf 
De schoonheid van verval in de natuur. 
Verval associëren we vaak met aftakeling, afbrokkeling en iets negatiefs. 
Maar verval kan ook schoonheid oproepen. De herfstperiode is het seizoen 
bij uitstek om dit te ontdekken.  
Laat je verrassen tijdens de les! 
 
 
 

 

https://koppelkerk.nl/agenda/2022/10/07/mystiek-licht/
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
 3 oktober naakt (1 stand) 
10 oktober gekleed  (2 standen) 
17 oktober kort naakt 
24 oktober portret 
31 oktober naakt (2 standen; 1e naakt – 2e gekleed) 
 
 
 
 

 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  
4 oktober 2 standen 
11 oktober 1 stand  
18 oktober 1 stand  
25 oktober 1 stand (primaire en complementaire kleuren) 
 
 
 
 
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 au w  

4 oktober gaan we het in de pauze hebben over het thema "transitie" en 
spiritualiteit in de kunst. De kerken lopen leeg en mensen zoeken naar andere 
vormen van spiritualiteit. Ook kunstenaars zijn op hun eigen manier bezig met 
spiritualiteit. Bekijk b.v. het filmpje van Wolfgang Laib: 
https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk  
 
 
 
Anish Kapoor, albast 

 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  
Aan de hand van kleuren die je graag gebruikt, maakt ieder een persoonlijk kleurenpalet. Daarna 
onderzoeken we ieders “seizoens kleurenpalet”. Uiteindelijk schilder je eenzelfde afbeelding/ 
onderwerp twee keer, elk in een andere kleur sfeer. 
Meenemen: potlood, lineaal en acryl -, aquarel- of plakkaatverf. 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  
Je kunt verder werken aan je drie- of vierluik, maar daarnaast ook 
bezig zijn met een persoonlijk kleur onderzoek. Ook al heb je dat 
in het verleden in de les wel eens gedaan, je kleurenpalet 
verandert in de loop der tijd en het is interessant om te zien welke 
kleuren je niet meer gebruikt en welke er voor in de plaats zijn 
gekomen. En of je er nog meer kleuren aan toe zou kunnen 
voegen. 
 
 
 
 
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   
Geen bijzonderheden. 
 
 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w   

5 oktober gaan we het in de pauze hebben over het thema "transitie" en 
spiritualiteit in de kunst. De kerken lopen leeg en mensen zoeken naar andere 
vormen van spiritualiteit. Ook kunstenaars zijn op hun eigen manier bezig 
met spiritualiteit. Bekijk b.v. het filmpje van Wolfgang Laib: 
https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk  
 
  
Rothko 

 
 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
De ruimtelijke tekening 
In september zijn we tekeningen al een beetje ruimtelijk gaan 
maken. 
In oktober gaan we hiermee door en kunnen we echt spreken van 
drie-dimensionale tekeningen/collages. Is er een voor –en 
achterkant of  zijn alle kanten zichtbaar? 
Dit gaan we in deze maand ontdekken. 
Neem naast teken-en schildermaterialen ook lijm, afbreekmesje en 
verschillende soorten karton mee. 
Meer informatie tijdens de les. 
 
 
 
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

5 oktober gaan we het in de pauze hebben over het thema 
"transitie" en spiritualiteit in de kunst. De kerken lopen leeg 
en mensen zoeken naar andere vormen van spiritualiteit. 
Ook kunstenaars zijn op hun eigen manier bezig met 
spiritualiteit. Bekijk b.v. het filmpje van Wolfgang Laib: 
https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk  
 
Teresa Margolles 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk
https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Verandering. 
Neem een foto, een object mee en begin vanuit de 
waarneming te tekenen. 
Tekenmateriaal: o.a. potlood, stift, (pastel)krijt, 
houtskool, inkt en penseel. 
 

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

  6 oktober naakt (1 stand) 
13 oktober gekleed model (2 standen) 
20 oktober portret 
27 oktober naakt korte standen 
 
 
 
 
 

 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
We zijn de lessen gestart met sjabloondrukken; even inkomen na de lange 
zomer.  Experimenteren, loslaten, ontdekken hoe divers je hier al mee kan werken. Het werk van 
H.N. Werkman wordt als inspiratiebron gebruikt.  
Mooi om te zien hoe men elkaar onbedoeld inspireert: Chris, Annemarie en Emmy zaten bij elkaar, 
en het kleurgebruik in de werken gaat geleidelijk in elkaar over.  
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w   
6 oktober gaan we het in de pauze hebben over het thema "transitie" en 
spiritualiteit in de kunst. De kerken lopen leeg en mensen zoeken naar 
andere vormen van spiritualiteit. Ook kunstenaars zijn op hun eigen 
manier bezig met spiritualiteit. Bekijk b.v. het filmpje van Wolfgang Laib: 
https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk  

        Wolfgang Laib 

 
Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Je kunt verder werken aan je drie- of vierluik, 
maar als je iets anders wilt dan zou je een 
schilderij kunnen gaan maken voor een speciale 
plek, bijvoorbeeld voor in het kleinste kamertje, 
of voor in een saaie hoek. Voor boven het 
aanrecht of voor in een keukenkastje. Voor op 
een stoel of voor naast je bed…. 
 
 
 

 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  
De laatste week van de maand is er geen model aanwezig, maar geef ik een opdracht waarbij je 
gebruik kunt maken van eerder gemaakte schetsen. De dagdeel kosten zijn dan 5 Euro. 
7 okt korte standen 
14 okt portret 
21 okt naaktmodel,1 stand, extra aandacht voor de licht/donker verhoudingen.  
28 okt maak een schilderij naar aanleiding van een van je schetsen. Je gaat uit van 1 hoofdkleur 
en je gebruikt daarvan de complementaire kleur om de schaduw tinten te maken. Wit kun je 
toevoegen om kleuren lichter te maken. Bamboe papier is aanwezig. Neem verf mee. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8udpQwX4nOk

