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Van de bestuurstafel 
De KWA in tijden van Corona 

Na van de eerste schok te zijn bekomen is iedereen zich nu aan het herpakken. Er zijn gelukkig 

nog geen berichten binnengekomen over slachtoffers onder de KWA-leden, maar we zijn daar niet 

gerust op. Laat het ons weten als je meer informatie hebt.  

 

Gedwongen door deze ongenode gast hebben wij de KWA voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Nu 

het ernaar uitziet dat het thuiszitten langer gaan duren, hebben wij in overleg met de docenten 

besloten onze lesgroepen voorlopig digitaal voort te zetten. Alle docenten hebben eigen vormen 

bedacht om ons thuis te begeleiden bij onze creatieve activiteiten. De meeste leden hebben van 

hun docent al een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de lessen. In de afgelopen twee 

weken is de beoogde aanpak getest en zijn er al veel positieve reacties ontvangen. Nu dient het 

lopende programma van wekelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer in digitale vorm op de rails te 

worden gezet. De leden kunnen dan zoveel mogelijk hun normale weekagenda en overige routines 

volgen. Nadere instructies voor het project KWA-digitaal volgen hieronder, maar eerst hebben we 

nog goed nieuws te melden op het organisatorisch vlak.  

 

Een positief geluid 

Op 11 maart hebben we gesproken met enkele KWA-leden over de gewenste versterking van onze 

organisatie met een bestuurslid en een trekker van het project “Renovatie keuken”. Daarbij 

toonden Christien Klein en Ton van Raamsdonk zich in principe bereid om deze rollen in te vullen. 

Christien is meteen gaan deelnemen aan het overleg binnen het bestuur en met de docenten. 

Voorlopig op informele basis in afwachting van een benoeming door de ALV. Ton heeft meteen 

contact gezocht met de overige vrijwilligers in het keukenteam. Ze zullen natuurlijk pas echt aan 

de slag kunnen als het gebouw weer open is. We zijn als bestuur erg blij met deze versterking. Het 

feit dat ze niet zijn afgehaakt toen de crisis ons twee dagen na dat gesprek van 11 maart 

overrompelde, laat zien dat ze over de gewenste ‘vuurvastheid’ beschikken. In een volgend 

maandbericht zullen ze zich voorstellen. 

 

Project KWA-digitaal 

Er zijn al heel vernieuwende en perspectiefrijke ideeën voor de invulling van dit project, maar die 

bewaren we voor een later stadium. Het motto voor de periode tot aan de zomervakantie is “We 

doen normaal….maar dan digitaal”. De hoofdlijnen zijn: 

 De lesroosters: je kunt je KWA-afspraken in je agenda laten staan voor je contact met de 

docent en groepsleden. Op deze tijdstippen staat de docent voor je klaar; daarbuiten alleen 

in overleg. Ben je een keer verhinderd, dan kun je je werkstuk mailen naar de docent. Het 

advies komt dan per mail of WhatsApp.  

 De groepen: als je inschrijft voor deelname aan een lesgroep, dan doe je dat voor de 

periode tot 1 juli. Mochten we weer eerder open gaan, dan worden de lessen op de KWA 

voortgezet. Om het werkbaar te houden voor de docenten worden de groepen voorlopig 

gefixeerd op een door de docent te bepalen omvang en samenstelling. In een later stadium 

kan er weer worden gewisseld. De docent neemt contact met je op. Dat is in de meeste 

gevallen al gebeurd, maar neem zo nodig ook zelf contact op.  

 De inhoudelijke aanpak: deze wordt bepaald door de docenten in overleg met hun 

groepen en gecommuniceerd via het Maandbericht. De PR-groep werkt nog aan 

mogelijkheden om dit te ondersteunen met extra pagina’s op de website, waarop elke 

docent de ruimte krijgt voor nadere instructies en interactie met de deelnemers.  
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 De betaling van je dagdeelbijdrage: Voor deelname aan een lesgroep is afgesproken 

dat we voor de periode van 6 april tot 1 juli uit gaan van 10 weken les à €4,50 per week, 

dus €45 in totaal. De docenten sturen de lijst met deelnemers naar onze penningmeester 

Dinie Rengers. Zij stuurt de deelnemers dan een verzoek tot betaling van het hele bedrag 

of, als dat problemen geeft, in termijnen.  

 De wijze van communicatie: De docent bepaalt welke digitale middelen worden ingezet 

voor de groep, of individuele deelnemers. Voor vragen/suggesties: raadpleeg je docent.  

 De meivakantie: volgens de jaarplanning is de KWA gesloten van 25 april t/m 10 mei. Dit 

houden we ook aan voor het digitale lesprogramma (daarom gaan we ook uit van 10 en 

niet 12 lessen in de periode april t/m juni). Als docenten er in overleg met hun groepen de 

voorkeur aan geven om in de meivakantie door te gaan en dan twee weken eerder te 

stoppen, is dat in principe mogelijk.  

Naast bovenstaande punten, zijn voor een deel van de leden nog de volgende zaken relevant: 

 De mogelijkheid om werk af te leveren dat de oven in moet en baksels weer op te halen, 

om klei, schilderijen, beelden, etc. op te halen waar je thuis verder aan wil werken. Dit kan 

allemaal worden geregeld in overleg met je docent en onder inachtneming van strikte 

veiligheidsprocedures. Meer informatie hierover vind je verderop in dit maandbericht bij de 

lessen van Marga en Conny. Om gebruik te maken van de ovens, moet je wel deelnemen 

aan het digitale lesprogramma voor €45,- 

 Draaitafels: De KWA beschikt over twee draaitafels. Deze kunnen door leden worden 

gehuurd om thuis te gebruiken; steeds voor een periode van één maand. Langer huren kan 

als er geen wachtlijst is. Neem voor verdere informatie contact op met Marga. 

 Bij de keuze van instrumenten voor digitale communicatie is gestreefd naar laagdrempelige 

technieken. Toch zal een aantal van onze leden daar geen gebruik van kunnen maken. 

Voor hen zoeken wij nog naar oplossingen om aan te haken, of in ieder geval betrokken te 

kunnen blijven bij hun groep. 

 

Mailadressen docenten 

Anjeliek Blaauw 

Jos van Gessel  

Margreet Heinen 

Marga Knaven  

Conny Koster  

Merlijne Marell 

Annemarie Noorderwerf  

Marijke Postma 

 

Raadpleeg je docent als je nadere informatie nodig hebt over de praktische invulling/toepassing 

van de bovenstaande onderdelen. Heb je vragen/opmerkingen over de aanpak als geheel, neem 

dan contact op met Christien Klein.  

Veel succes en plezier, blijf je creatief ontwikkelen, maar vooral: blijf gezond 

    
Dubbel glas 

De sluiting van de KWA biedt ook mogelijkheden. In de Algemene 

vergadering afgelopen jaar hebben wij besloten dat alle ramen in het 

hoofdgebouw vervangen worden door isolatieglas. In de afgelopen 

maanden is dit voorbereid. Nu wij gesloten zijn heeft de aannemer alle 

kans om aan de slag te gaan. Het gebouw is rondom helemaal 

schoongespoten, alle verf op de kozijnen en de dakrand is afgekrabd en het 

uitfrezen van de kozijnen en het plaatsen van dubbel glas is in volle gang. 

De aannemer maakte op zaterdag 4 april zelfs gebruik van het mooie weer 

om door te werken. Als wij straks weer open kunnen gaan staat het 

gebouw er vast stralend bij.  
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Diversen 

Excursie 18 april 
De excursie op 18 april gaat in verband met het coronavirus niet 
door en wordt doorgeschoven naar het najaar 2020. 
  

 
Tuingroep 

In overleg met het bestuur hebben wij besloten in kleine groepjes 

van 3 personen te werken in de tuin, zodat er toch enig onderhoud 

is. 

De tuin staat er mooi bij: van alles is in bloei. We zorgen ervoor dat 

die mooi blijft en dat we straks - als we weer op de KWA kunnen 

komen - er hopelijk allemaal opnieuw van kunnen genieten. 

Dit keer geen oproep voor extra handen, gezien de beperkingen, en 

geen rooster. Wel een mooie foto. Ik heb gezocht naar een plant 

met de naam Corona, maar kon die niet vinden..... 

 

 

 

Exposities 

Tentoonstellingstips: kunst kijken in corona tijden  

In coronatijden blijven we het best allemaal thuis. Maar wil je toch een vleugje cultuur? Of juist 

veel? Dan kan je een virtueel bezoek brengen aan musea en tentoonstellingen. Er zijn vele 

mogelijkheden, en per dag komen er meer bij: dit is een eerste snelle inventarisatie. Voor zolang 

het duurt zullen we in volgende nieuwsbrieven wat dieper de mogelijkheden om online te genieten 

uitzoeken. 

 

Kijken …. 

Sinds 2011 werkt het Google Cultural Institute samen met culturele instellingen om ’s werelds 

cultureel erfgoed digitaal voor iedereen openbaar te maken. Google Arts and Culture is een 

gigantische schatkamer van culturele informatie waar je eindeloos in kan ronddwalen.  

 

Ga naar https://artsandculture.google.com/explore en vind een ingang via Artists (een kleine 

10000), Mediums (van acryl tot zink, en van wol tot graniet, en van beton tot nylon) of 

Kunststromingen (van modern tot naief via 127 andere) en nog veel meer. Het is wat 

overweldigend en er zouden meer curatoren aan het werk moeten worden gesteld om interessante 

virtuele tentoonstellingen te maken, maar niettemin, als je van dwalen houdt … 

 

Steeds meer musea maken wel gebruik van curatoren, ook online en al dan niet in samenwerking 

met Google, om verhalen te vertellen, zoals: 

“But a storm is blowing from paradise” Hedendaagse kunst uit het midden oosten en noord Afrika 

in Het Guggenheim Museum https://artsandculture.google.com/exhibit/but-a-storm-is-blowing-

from-paradise-contemporary-art-of-the-middle-east-and-north-africa/kgIiraE6ZoqQKQ 

 

Of het Rijksmuseum, met 11 verhalen rond schilderijen van Vermeer en Rembrandt 
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

Maar ga ook direct naar de sites van deze musea, want vele hebben al online tentoonstellingen 
zoals het Rijksmuseum, een site zo mogelijk nog interessanter dan alle voorgaande: 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/het-rijksmuseum-is-online-open een virtuele rondleiding, podcasts, 

films, de rijksstudio waarin alle 700000+ kunstwerken van het museum in hoge resolutie kunnen 

worden gedownload en bekeken, en nog veel meer goodies. 

 

https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/exhibit/but-a-storm-is-blowing-from-paradise-contemporary-art-of-the-middle-east-and-north-africa/kgIiraE6ZoqQKQ
https://artsandculture.google.com/exhibit/but-a-storm-is-blowing-from-paradise-contemporary-art-of-the-middle-east-and-north-africa/kgIiraE6ZoqQKQ
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/nl/het-rijksmuseum-is-online-open
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Het van Gogh museum heeft ook virtueel zijn deuren geopend https://www.vangoghmuseum.nl/nl 

Met veel tips om kinderen spelenderwijs iets te leren, verhalen achter de kunstwerken van  

Van Gogh te ontdekken.  

 

Tijdens de thuisblijfdagen zendt het Stedelijk Museum elke vrijdag een live tour uit via Instagram 

(https://www.instagram.com/stedelijkmuseum/). De Live Tour zal achteraf terug te zien zijn op 

YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLGKMqvtYsgVnjEaUIj_1h2fc-Hv4UrKk0) en 

Facebook. Vrijdag 20 maart trapte directeur Rein Wolfs af met een Live Tour door De Collectie - 

Stedelijk BASE! 

 

Het Museum of Modern Art (MoMA) – heeft een prachtige serie met een eigen kanaal op YouTube, 

onder ander met analyses van schilders en hun technieken getiteld “How to paint like … “. Zoek in 

YouTube op “corey d'augustine in the studio”. Schilders als Yajoi Kusama (van de polka dots en 

infinity nets), Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko en Picasso komen langs. Corey 

schildert als deze kunstenaars en laat en passant hun technieken zien. Je kunt je op het kanaal 

abonneren, en krijgt dan nog veel meer moois uit het MoMA. 

 

Als je nog tips hebt – laat het me weten, dan kan ik voor de volgende nieuwsbrief een selectie 

maken: Paul van Zwieten: vinkestrand@xs4all.nl  

Veel sterkte en plezier met kijken en doen. 

 

 
Corey d’Augustine painting a Yajoi Kusama infinity net 

 

 

 

 

 
 

De virtuele tour van het Stedelijk museum 

 

De start van de virtuele rondleidng van het Rijksmuseum 

https://www.vangoghmuseum.nl/nl
https://www.instagram.com/stedelijkmuseum/
https://www.instagram.com/stedelijkmuseum/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGKMqvtYsgVnjEaUIj_1h2fc-Hv4UrKk0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGKMqvtYsgVnjEaUIj_1h2fc-Hv4UrKk0
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Haal het museum in huis – het van Gogh museum 

 

 

Docenten mededelingen 
Annemarie Noorderwerf 
Lente! Observeer en luister naar de vogels, insecten, bloemen en bomen, de (moes)tuin, het 

landschap. Zoom in, zoom uit. Teken en schilder het voorjaar vanuit de waarneming of vanuit je 

gevoel, werkelijkheid of abstracter. Schilder in eigenzinnige kleuren en vormen. Op doek, papier, in 

je schetsboek of een leporello: zigzag gevouwen boek waaraan je steeds pagina's kan toevoegen. 

Tip: bekijk het werk van David Hockney, Marc Mulders en Helen Frankenthaler. 

Link over David Hockney https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52109901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conny Koster 
Op maandagochtend gaat de begeleiding individueel via de mail en telefoon. 
Op dinsdag krijgen jullie via de mail van te voren informatie en inspiratie in de vorm van  

PowerPoint of video of een link. Ook vertel ik in de mail hoe we werk bespreken via WhatsApp. Op 

dinsdagochtend zijn we dan om 10.00 uur online en 's avonds om 20.00 uur. 

Dinsdags om 13.00 uur ben ik in het KWA gebouw zodat er klei gekocht kan worden en werk 

gebracht en gehaald kan worden. Deze faciliteit is beschikbaar voor de leden die deelnemen aan de 

10 lessen die geboden worden (voor €45,). Graag van te voren aanmelden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Hockney 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52109901
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Anjeliek Blaauw 

We zijn gestart met de eerste zoom sessie. Ik heb verteld over het thema "zweven". Een aantal 

cursisten heeft al werk laten zien waar ze op dit moment mee bezig zijn. Het is leuk om elkaar op 

deze manier toch even te zien en we gaan hier de komende weken mee door. Elke week begint 1 

cursist de sessie door 5-10 beelden van zichzelf te laten zien die hij/zij de afgelopen jaren gemaakt 

heeft. Normaal zien we tijdens de lessen alleen het beeld waar de ander mee bezig is. Op deze 

manier zien we wat meer van elkaars werk en kunnen we er over praten wat ons opvalt, hoe werk 

je graag, zie je een duidelijke voorkeur voor bepaalde vormen in iemands werk? Aansluitend 

kunnen cursisten werk laten zien waar ze graag aanwijzingen over willen hebben, dat moet je van 

tevoren even aan mij melden. Elke week stuur ik de hele groep een mail met de inlogcode, je kunt 

dus op elk moment je alsnog aansluiten bij de zoomsessies! De eerste week van mei ( week 18) 

nemen we een weekje vakantie, daarna gaan we door t/m week 26, dan komt de zomerstop. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jos van Gessel 
Jos geeft t/m juni de lessen via WhatsApp. Hij heeft voor beide groepen, de maandagmiddag- en 

de woensdagochtendgroep, een appgroep aangemaakt die hij zelf beheert. Daarop staan de 

deelnemers die hebben aangegeven hier aan mee te willen doen. 

Voordat het dagdeel begint, geeft Jos in de app of per email een opdracht en vervolgens gaat 

iedereen thuis hiermee aan de slag. Zo gauw je iets kunt laten zien, zet je een foto hiervan op de 

app en geeft Jos hierop feedback. Iedereen van de groep kan meekijken en kan het commentaar 

dat Jos geeft meelezen. 

Daarnaast stuurt hij per email ook nog inspirerende artikelen of afbeeldingen door van 

kunstwerken die bij het onderwerp passen. 

De lessen via WhatsApp vinden plaats op de gebruikelijke dagdeeltijden. Alleen dan zal Jos de 

deelnemers begeleiden. 

 
De boekenkast; een kast vol boeken, is het onderwerp waar we ons in april mee bezig gaan 

houden. Iedereen zit nu veel thuis en heeft waarschijnlijk ook boeken ergens in huis staan. Meestal 

in een boekenkast. Rijen boeken op de rug gezien, naast elkaar in de kast. Deze kun je als een 

ritme, herhaling van lijnen, vormen en kleur zien en als een compositie. Ga voor je boekenkast 

zitten met je teken/ of schildermaterialen of maak foto’s van de boekenkast. Ook zal Jos je 

inspirerende foto’s doorsturen per email of via WhatsApp. We gaan met verschillende materialen 

en technieken deze boekencomposities in beeld brengen. 
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Marga Knaven 
Ik geef mijn les met Zoom. Voor degenen die nog niet zijn “ ingezoomd ", laat het mij maar weten, 

dan loods ik je naar binnen. Daarnaast kun je jouw werk met mij bespreken via de app of mail. Op 

woensdag kun je in de middag appen en mailen en zoomen we vanaf 20.00 uur. Op vrijdag start 

ik om 10.30 uur, daarna kun je de rest van de middag appen en mailen. Ik geef opdrachten op 

Zoom en stuur deze met info per mail. 

Ook bestaat de mogelijkheid om klei te kopen en werk te bakken bij de KWA. 

Deze faciliteit is alleen beschikbaar voor leden die deelnemen aan het  digitale lespakket (10 lessen 

voor € 45,-). Ik ben op zaterdag ochtend vanaf 11 uur bij de KWA in /Schaarsbergen aanwezig. Als 

je klei wilt halen of werken voor het stoken wilt aanbieden, moet je je te voren bij mij aanmelden. 

 

Marijke Postma 
De lessen worden gegeven via beeldbellen waarvoor je een dag voor de les een uitnodiging voor 

Zoom krijgt. De deelnemers sturen hun werken door naar alle leden en deze worden tijdens de les 

besproken. Iedere week krijg je een nieuwe opdracht waar je thuis aan kunt werken.   

 
Margreet Heinen 
Mijn lessen zijn zowel via ZOOM en via de mail te volgen. Sommige groepen houden ook contact 

via een groeps-app.  Het thema van deze maand is " verzameling" omdat we, nu we veel thuis zijn, 

mooie verzamelingen kunnen maken van spullen die we dagelijks om ons heen hebben of in de 

natuur kunnen vinden. Die worden daarna geschilderd. 

De modelgroep gaat aan de slag met een zelfportret die we al tekenend en schilderend gaan 

verbinden met een voorwerp waar we wat mee hebben. 

 

Merlijne Marell 

Net voor de sluiting van de KWA hebben we gebrainstormd over het maken van een gezamenlijk 

boekje in oplage. Het thema hiervan is ‘afstand - nabijheid’. Inmiddels zijn de kaders hiervoor 

uitgezet via mail, en kan iedereen zelfstandig werken aan het ontwerp van een pagina. Op 

donderdagen om 13:30 komt de groep samen via Zoom. Hier kijken we naar elkaars werk, 

wisselen we ideeën uit en kunnen vragen worden gesteld. Het is fijn gebleken om op deze manier 

contact met elkaar te onderhouden, als groep. Voor degenen die niet van dit kanaal willen/kunnen 

gebruikmaken, wil ik de mogelijkheid bieden via mail feedback te geven op gemaakt werk. Dit 

concentreer ik ook op de donderdagmiddag.  

 

Verder zal ik regelmatig via mail inspiratie delen, in de vorm van interessante kunstenaars, kleine 

opdrachten of grafische technieken die je thuis kunt (be)oefenen. Zodat we ons hopelijk zoveel 

mogelijk kunnen richten op het maken van mooie dingen en het contact met grafiek en elkaar niet 

zullen verliezen. 

 
Mooie creatieve initiatieven van leden in Corona-tijd. 
Blij met een (kunst)berichtje! 

 
Beste KWA leden,  
 
De bewoners in de zorginstellingen zijn, in deze bijzondere tijd, heel blij met een kaartje, een 

kindertekening. Het geeft hen het gevoel dat de “buitenwereld” weet dat ze niet vergeten worden.  

Vanuit onze buurt zijn inmiddels al een aantal zendingen met ansichtkaarten, mandala’s en ander 

moois via een medewerkster aan bewoners van Regina Pacis gegeven. Het werd zeer op prijs 

gesteld. 

Nu dacht ik: kunnen wij als KWA daar ook iets in betekenen?  

Dus heb je thuis nog een (kleine) tekening, schets, portrettekening, gravure of ander moois liggen, 

overweeg om dit, voorzien van een bemoedigende tekst, te doneren. Liefst plat, en niet groter dan 

de maten van een brievenbus.  

 

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://1/
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Mocht je dit voor Regina Pacis, Insula Deï of Bronbeek willen doen, dan kun je het bij mij door de 

brievenbus doen. Ik kan zorgen dat het op de goede plek komt.  

Uiteraard kun je ook zelf een goede bestemming zien te vinden.  

Wellicht kunnen we op deze manier een bijdrage leveren aan het verkleinen van de “social 

distance”.  

 

Voor vragen/opmerkingen: 

Hartelijke groet, 
Caroline Poorterman 
Vondellaan 69  
6824 NB ARNHEM  

Caroline.poorterman@gmail.com 

06-18 04 98 27 
 
 
Alles op slot of toch niet!! 
Wat dat inhoudt besef je pas, als alles dicht gaat of op een laag pitje wordt gezet. 

Wat houdt ons dan zo bezig, nu je verplicht wordt zoveel mogelijk binnen te blijven. 

De uitdagingen en ideeën die mensen hebben vliegen je om de oren. 

Tuinieren, knutselen, puzzelen, noem het maar. Doe- het- zelf zaken hebben het drukker dan ooit, 

ook het puzzelen is weer helemaal in trek en ouderwetse spelletjes avonden zijn weer van deze 

tijd. Het creatieve brein van de mens wordt aangesproken en dat zie je dan ook terug bij de 

kunstwerken, schilderwerken, of tekeningen die men weer gaat maken. 

 

Zo ook een kunstenares, uit Doesburg, de zus van mijn 

lerares van de naaiclub. Zij werd benaderd door een 

huisartsenpraktijk uit de Achterhoek om mondkapjes te 

maken. Deze uitdaging ging de naaister aan. Het patroon 

werd gemaakt, de stof aangeleverd, ze verzamelde 16 

andere naaisters, (waaronder ikzelf ) uit het dorp, en we 

gingen een ieder thuis aan de slag. Zo eenvoudig als het 

leek, zo lastig was het even in het begin, draai ik die strook 

links of rechtsom, hoe moet het elastiek erin!! Maar de 

aanhouder wint en jawel binnen zeer korte tijd had iedereen 

het goed onder de knie en werden er in een paar dagen tijd 140 mondkapjes geproduceerd. 

Geweldig en nog leuk werk ook. We wachten op de volgende klus. 

 

Voor mij heeft deze corona-crisis naast het nadeel ook een voordeel. Ik was een enorme digibeet, 

kon bellen en appen met mijn mobiel maar inmiddels ben ik wat meer gevorderd. We waren met 

ca. 9 cursisten in beeld via ZOOM (videobellen via je laptop of computer) zo konden we een les van 

Anjeliek volgen (zij heeft ons goed op weg geholpen). Met vallen en opstaan hebben we het toch 

gedaan. Of we nu willen of niet op deze manier worden we snel het digitale tijdperk ingetrokken.  

Zo ben je toch niet helemaal afgesloten van de buitenwereld en kan je het reilen en zeilen van 

andere volgen. 

 

Blijf allen gezond en houdt afstand. 

Groeten Wil Ouwehand. 

 

  

mailto:Caroline.poorterman@gmail.com
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Uit de pen van 
Coby Tien     

  

 

 

 

 

Van Plakker tot Hakker 

 

Voordat ik aan mijn rechteroor was geopereerd en de amandelen waren geknipt, was ik vaak ziek. 

Mijn moeder maakte dan een bedje op in de kamer en gaf mij een kartonnen fruitschaal en 

staafjes gekleurde boetseerklei. Zo ontstonden de mooiste taferelen van mijn lievelingssprookjes. 

Sneeuwwitje naast een beekje waarin witte eendjes zwommen en achter een kerstboom een dwerg 

met iets dat op een hertje leek. Dit was het begin. 

 

Ik ontwikkelde me tot “vrijetijdgelegenheidskunstenaar”. Voor een jeugdvereniging maakte ik 

poppen voor de poppenkast om de verhalen op die manier spannend te houden. Later hadden onze 

kinderen daar ook weer plezier van. Voor bekenden maakte ik op verzoek poppen die iets met hun 

leven te maken hadden.  

De plaatselijke bibliotheek wilde poppenmaken promoten en een medewerkster vroeg mij om 

enkele van mijn creaties tentoon te stellen. Dit resulteerde weer in het geven van cursussen. Dat 

was allemaal erg leuk, maar ik kreeg ook het gevoel dat er nog veel te leren viel. 

 

De volgende stap was portret- en modelboetseren bij “De Mariënburg” in Arnhem. Onder leiding 

van Lettie Tax leerden we kijken naar licht en schaduw en om het beeld heen te lopen. Een 

gevleugelde kreet was: “Let op de hollingen en bollingen”. 

Na een noodgedwongen pauze kwam ik bij het Nivon terecht. Daar gaf ene Anjeliek Blaauw les in 

beeldhouwen. Onder haar leiding leerde ik het gereedschap steeds beter gebruiken. Het hakken 

bleek minder inspannend dan ik had gedacht. Het zwaarste was eigenlijk het eindeloos schaven en 

schuren. Echter.. bij boetseren ben jijzelf de baas over het materiaal , maar bij beeldhouwen 

spreekt de steen een stevig woordje mee!! Een uitdaging! 

Toen Anjeliek naar het KWA vertrok, volgde de hele club. 

 

Wat meteen opvalt is de geweldige sfeer.    

We raken op veel manieren geïnspireerd, o.a. door elkaars werk te bekijken. Bovenal is daar 

Anjeliek, die in jouw stijl meedenkt (soms zelfs even voor je poseert ) om vervolgens zulke goede 

adviezen te geven dat je het beste uit jezelf en uit je beeld haalt. 

Met de Werkschuur, hebben we er een prettige ruimte bij gekregen. 

Wat het plezier ook vergroot: de themamorgens, de tentoonstellingen op fantastische locaties en 

de gezellige- en leerzame excursies. (die soms zelfs op puzzeltochten lijken) 

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de gemotiveerde docenten, bestuursleden en 

vrijwilligers. 

 

Plakken of Hakken; bij het KWA ben ik eindelijk 

thuis!. 
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Belangrijke data: 

Kopij Maandbericht Deadline  uiterlijk 20 april 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
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