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KWA Maandbericht januari 
2 0 1 9  n u m m e r  1      5 1 s t e  j a a r g a n g  

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

2018: het jaar van het ledenrecord en de renovatie van de glazuurruimte  

In het eerste Maandbericht van het nieuwe jaar is het gebruikelijk het voorgaande jaar te typeren. 

Deze keer was het lastig kiezen; zowel het bereikte record aantal leden als de renovatie van de 

glazuurruimte verdienen het om te worden genoemd. We hebben afgezien van een keuze, omdat 

beide onderwerpen nauw met elkaar samenhangen en typerend zijn voor de wijze waarop de KWA 

aan zijn toekomst werkt: vergroting van het ledental verschaft de financiële basis voor verbetering 

van de faciliteiten en door verbetering van de faciliteiten worden we aantrekkelijker voor nieuwe 

leden. Hartelijk dank aan allen die hiervoor hebben gezorgd! Het ledental van 305 dat we in 2018 

hebben bereikt zal natuurlijk niet kunnen worden gehandhaafd. Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar 

weer ca. 10% zijn lidmaatschap opgezegd per 31 december, maar we gaan toch met een record 

aantal leden het jubileumjaar 2019 in. 

 

2019: het jaar van het 50-jarig jubileum 

Elders in dit Maandbericht vind je meer informatie over de activiteiten rond het jubileum. Hier 

beperken we ons tot één onderdeel dat in het jubileumprogramma niet mag ontbreken: een 

expositie/kunstmarkt. Bij de bepaling van de locatie, de omvang en het ambitieniveau zal het 

bestuur de uiteindelijke keuze baseren op de beschikbare menskracht voor de organisatie van dit 

evenement. We doen daarom een dringend beroep op alle leden om eens na te denken 

over een rol hierin. Wij hopen op een kerngroepje dat de trekkersrol wil vervullen en 

verwachten dat het daarna vrij eenvoudig zal blijken om voldoende vrijwilligers te 

vinden voor de diverse uitvoerende taken.  

 

Contributie en jaarplanning 2019 

Recent heb je de contributienota 2019 ontvangen met het verzoek deze te voldoen vóór het einde 

van 2018. Degenen die daar nog niet aan zijn toegekomen willen we vragen om dit zo spoedig 

mogelijk te doen. De Jaarplanning 2019 is ook kort geleden verzonden en zal vanaf begin 2019 ook 

beschikbaar zijn op de website. 

 

Open Week 

Van 14 t/m 18 januari is weer de Open Week. Flyers liggen al overal in de KWA. Neem een 

stapeltje mee en deel ze uit of leg ze op plekken waar veel mensen komen. De daaropvolgende 

editie van de Open Week is gepland van 3 t/m 7 juni.  

 

ALV: oproep voor presentatie  

In 2018 verzorgde ons lid Jacqueline Grosman een presentatie over de kunstenaar Arcimboldo. 

Deze viel zeer in de smaak en zo’n onderdeel willen we ook graag opnemen in het programma voor 

de ALV2019 op 15 maart. Graag horen wij het als je een idee hebt voor een onderwerp, zelf een 

korte presentatie kunt verzorgen, of iemand kent die dat kan doen.  

 

Kerstvakantie 

De KWA is gesloten van zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019. De cursussen 

starten weer op maandag 7 januari. Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en een gezond en 

gelukkig 2019! 
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KWA LUSTRUM 2019 
In 2019 bestaat onze vereniging vijftig jaar. In die vijftig jaar hebben wij samen veel bereikt voor 

een grote groep leden. Daar kunnen wij met elkaar trots op zijn. Natuurlijk willen wij dat in dit jaar 

ook vieren. Daarom wordt er gewerkt aan een zestal projecten: 

Een feest in het weekend van 13 en 14 april, een externe overzichtstentoonstelling op een 

prominente locatie, een excursie naar Bonn, een jubileum lied, een min of meer permanent object 

aan of bij het gebouw en een jubileumboek. Best een ambitieus programma.  

Het is daarom nog niet zeker dat alle projecten ook haalbaar zijn. Wij kunnen en willen de 

evenementen alleen met elkaar en voor elkaar organiseren. Op een aantal plekken kunnen we nog 

wel wat hulp gebruiken. Een recent overzicht met de “stand van zaken” voor de organisatie hangt 

steeds in de gang van de KWA. Wij zoeken momenteel vooral vrijwilligers die willen werken aan de 

organisatie van de overzichtstentoonstelling op een prominente locatie en vrijwilligers die willen 

werken aan een blijvend object aan of bij het gebouw. Lees de “stand van zaken“ in de hal, kies 

voor een actieve rol in de organisatie, maar reserveer vooral vast het weekend van 13 en 14 april 

2019 in je agenda! 

 

Diversen 
In Memoriam  Ziporah van Buuren-Valkhof 

Donderdag 13 december is Ziporah overleden in het Hospice Bethlehem in Nijmegen. Op vrijdag 21 

december was de afscheidsdienst in het kerkje van Rozendaal, we zijn daar met een groepje 

beeldhouwers van de woensdagmiddag naar toe geweest. 

Ziporah is zo’n 2 jaar lid geweest van de KWA. Ze was net een paar maanden enthousiast 

begonnen toen ze hoorde dat de borstkanker weer terug was gekomen. Met de expositie op 

landgoed Poelwijk heeft ze nog heel actief meegedaan. Ze maakte daar n.a. v. haar laatst 

geregisseerde stuk van Shakespeare, The Tempest, een installatie in de grote beukenboom vlakbij 

het huis.  Ze vertelde me dat het hele proces van het maken, eindeloos strookjes naaien aan de 

vleugels en de staart, haar rust bracht en tijd om te verwerken dat ze ongeneeslijk ziek was en 

waarschijnlijk niet meer lang zou leven. Voor de Opening van 

de expositie maakte ik samen met Ziporah de voor haar 

situatie symbolische tekst: 

“Wat voor drama’s hebben zich hier afgespeeld? Is 

Shakespeare hier geweest? De luchtgeest Ariel zat 12 jaar 

gevangen in de beukenboom en gaat nu haar vrijheid 

tegemoet. Zij heeft haar vleugels niet meer nodig, ook haar 

staart laat zij achter in de beuk; alles laat zij los, haar geest is 

vrij.” 

Ziporah was een bijzonder mens, we hebben een intense tijd met haar beleefd en we zullen haar 

missen. We wensen haar vrouw Pauline heel veel sterkte toe met dit grote verlies. 

Anjeliek 

Workshop glas 

Zaterdag 23 februari en zaterdag 30 maart organiseren we 2 

nieuwe workshops glas bij Frans Gerritsen. Ook voor schilders en 

keramisten kan dit interessant zijn! Je kunt zonder voorbereiding 

in 1 dag een schaal of plat werk maken. Kosten voor 1 zaterdag 

zijn € 40, - voor leden en € 50, - voor niet-leden, dit is exclusief 

materiaal en stook kosten. 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  

mailto:dinie.rengers@xs4all.nl


3 
 

Workshop tekenen en schilderen met dansend model 

Op zaterdag 12 januari van 10.00 tot 15.00 uur organiseert Marianne Epiney een workshop waarbij 

je leert tekenen en schilderen naar een model dat volledig in beweging is. Het model is Fernanda 

Da Silva, een inspirerend danseres die een opleiding op ArtEz heeft gevolgd. 

Over de workshop 

"Tekenen, schilderen, zich met een kunst kunnen uitdrukken is een diepe, natuurlijke en zinvolle 

manier om zich met de wereld te verbinden. Elke mens heeft zijn eigen beleving van de 

werkelijkheid, zijn eigen handschrift, zijn sensibiliteit. Tekenen of schilderen naar model vraagt een 

bepaalde concentratie en openheid. In onze workshop, probeer ik de cursisten vrij te maken van 

vooroordelen en zo dichter bij hun eigen en verrassende visie van het model te komen. Dit doe ik 

door verschillende oefeningen die de cursist verder helpen in het voorstellen ervan. Het model 

Fernanda, een inspirerende danseres, en de muziek zullen de leidraad zijn om op een authentieke 

manier, de eigen visie van de menselijke figuur te verfijnen en uit te drukken.” 

De workshop wordt gehouden in het KWA gebouw. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. 

De kosten zijn € 25,- en moeten bij aankomst betaald worden. Dit is inclusief koffie en thee, een 

lunchpakket en tekenmateriaal moet je zelf meenemen. 

Je kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar: marianne.reuling.epiney@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Raku stoken: 

Op vrijdagochtend 15 februari en op 29 maart kun je biscuit gebakken werk raku stoken.  

Dit is een snelle manier van glazuren waarbij het craquelé effect en zwart gesmoorde delen 

opvallend zijn. Maak je werkstukken zoveel mogelijk uit één stuk grove chamotte klei. 

Op die ochtenden kun je glazuren, of liever al eerder, dan is het werk droog. 

Heb je vragen over deze techniek, kom dan op de dagdelen langs als Conny aanwezig is. 

Of mail naar connykoster@hotmail.com. 

 
Workshop modelboetseren 
De workshop modelboetseren, gehouden d.d. 10 november 2018, was een succes. 

Op verzoek van een aantal deelnemers van deze workshop en voor wie niet in de  

gelegenheid was om daaraan deel te nemen, geef ik zaterdag 19 januari 2019 weer 

een workshop modelboetseren. Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit 

maandbericht. 

 

Exposities 

 
De stichting Scarabee exposeert van 6 december tot en met 15 februari in de 

Raadsgalerij van het gemeentehuis in Oosterbeek. Onder de titel 'Alle vogels' 

exposeert de stichting met werk van kunstenaars die hun inspiratie in de 

vogelwereld vinden. Merlijne Marell is één van de kunstenaars. Zie voor meer 

informatie de flyer aan het eind van dit maandbericht. 
 

 

 

mailto:marianne.reuling.epiney@gmail.com
mailto:connykoster@hotmail.com
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Jos van Gessel exposeert met de woensdagochtendgroep tekenen en schilderen in de 

bibliotheek De Klipper in Oosterbeek. Zie voor meer informatie een grote versie van de flyer aan 

het eind van dit maandbericht 

 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 
 

 David Lynch: Someone is in my House. Bonnefanten Museum, Maastricht, t/m 28 april 2019 

 ….een indrukwekkend artistiek overzicht van een veelzijdig kunstenaarschap: schilderijen, 
foto's, tekeningen, litho's, aquarellen, tekeningen op luciferboekjes, foto's, cartoons, 
audiowerken, kortefilms en nog veel meer … 

 Piet van Wijngaerdt, Grondlegger van de Bergense School. Stedelijk Museum Alkmaar,  
t/m 12 mei 2019 
…Ineens stond een man achter ons, bekeek ons werk heel nauwkeurig en zei: ''Jongens je 
moet er wat meer vuur in doen". We keken verbaasd op en herkenden toen  

Piet van Wijngaerdt ... 

 Raquel van Haver Spirits of the Soil. Stedelijk Museum, Amsterdam t/m 7 april  

… haar “luide”schilderijen gaan over haar ervaringen in de Bijlmermeeer, en in de 'barrios' en 

'favelas' in mega-steden in Africa en Latijns America… 

 Ad Gerritsen. Gemeentemuseum, Den Haag, t/m 17 maart 2019 
…prachtige maar ongemakkelijke schilderijen van het kijken naar en beoordelen van onze 

medemens. Vaak voel je een dreiging, zijn het achterliggende verhaal en beeld gruwelijk, maar 
stemt het werk je vrolijk… 

 Zadkine aan Zee. Museum beelden aan Zee, Scheveningen t/m 3 maart 2019 
… Retrospektief van Ossip Zadkine (1888 – 1967) de beeldhouwer van de “Verwoeste stad” … 

 Marc Chagall, Edelstenen uit de hemel. Lalique museum, Doesburg, t/m 23 juni 2019  
…Chagalls kleurgebruik mag dat van een jong kind genoemd worden (…). Zijn werk is vrij, 
liefdevol, ongeremd en niet door reden maar impuls bepaald…. 

 
 

 
    
 Piet van Wijngaerdt, 
 Vijver in het Braamse bos 
 ca. 1913 

Auke de Vries: What a beautiful day. Museum Goch, 9 december 2018 t/m 

10 maart 2019. De Vries transformeert het museum voor drie maanden in 

een inloopcosmos van zwevende en staande sculpturen die de toeschouwer 

tot dromen uitnodigt.
 

 

Ad Gerritsen,  
Onder de chocoladeboom 

Alexej von Jawlensky 
Vrouwenkop 
Ook in Den Haag t/m 17 maart 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  olie- en acrylverf  Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Chiaroscuro. Licht en donker. Het blauwe uur, schemer, kaarslicht, lamplicht 
of spotlight. 
Laat je inspireren door een krachtige lichtbron binnen of buiten wat een 
wonderlijk licht laat schijnen in de stad, het landschap, op een object of op 

een figuur/portret. Maak zelf foto's of neem plaatmateriaal mee. Je kan ook 
met je eigen werk verdergaan.   
 

 

 

 

 
 

Maandagmiddag aquarel of acrylverf  J o s  van  Gess e l  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandagavond Model & Portret   Mar i j ke  Po s t ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Naar aanleiding van het thema abstraheren en/of stileren bespreken we 

werk van kunstenaars, o.a Zadkine en Brancusi 

 

 

Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l a auw  

8 januari gaan we weer van start, in de pauze bespreken we het thema 

"brons".  Ik laat beelden zien van verschillende kunstenaars en ik vertel over 

de techniek. In het voorjaar zullen we een bezoek brengen aan de 

bronsgieter in Druten, je kunt dan een wasmodel meenemen en gelijk een 

prijs opgave krijgen.  

Donderdag 31 januari kun je om half 2 een beeld/wandobject brengen naar 

de bibliotheek in Oosterbeek, je kunt ook dinsdag 29 januari wat inleveren. 

Meer informatie over de expositie volgt nog per mail. 

 

 

 

Muurschilderingen en straatkunst. 

We gaan de openbare ruimte verfraaien met een muurschildering. 

Denk aan een blinde muur van een gebouw of een lelijk 

elektriciteitshuisje. Dit doen we natuurlijk niet echt. Met behulp van 

foto’s van een plek of gebouw die je als inspiratie gebruikt, maken 

we verschillende ontwerpen en voeren deze op schaal uit. Je kunt 

voorstudies maken op klein formaat of een schilderij maken. Ook 

kun je op de foto gaan schilderen of een collage maken. Tijdens de 

les krijg je een foto op A4 formaat van een bepaalde plek of gebouw 

aangeboden. Wie zelf een foto wil meebrengen: Fotografeer  bijv. 

een plek of een muur van een gebouw die een mooie 

muurschildering verdient en maak daar een of meerdere A4 prints 

van in zwart/wit.  

 

Hotel Credible Nijmegen 

7 januari korte naaktstanden 

14 januari gekleed model (2 standen) 

21 januari  naakt (1 stand) 

28 januari portret (3 standen) 

 

Amandokop 

René Magritte 



6 
 

Dinsdagmiddag aquarel en acryl Marg ree t  He i nen   

Fantasieportretten. Met behulp van de collagetechniek maken we verschillende 

portretten die je daarna kunt schilderen. Neem een schaar, lijm en kleine vellen 

gekleurd papier mee.  

 

 

 

 

 

Dinsdagavond  acryl- & olieverf Marg ree t  He i nen  

Onderwerp: de restvorm. We kijken deze maand vooral naar de ruimte tussen de vormen. We 

beginnen met kleine schetsen te maken aan de hand van de dingen die in het lokaal staan. Door 

die te verknippen kunnen we nieuwe composities maken en eventueel andere delen daar aan 

toevoegen. Meenemen: zacht potlood (minimaal 4B) en acrylverf, een schaar en lijm. 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Naar aanleiding van het thema abstraheren en/of stileren bespreken we 

werk van kunstenaars, o.a Zadkine en Brancusi 

 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

9 januari gaan we weer van start, in de pauze bespreken we het thema 

"brons".  Ik laat beelden zien van verschillende kunstenaars en ik vertel 

over de techniek. In het voorjaar zullen we een bezoek brengen aan de 

bronsgieter in Druten, je kunt dan een wasmodel meenemen en gelijk een 

prijs opgave krijgen. 

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen & Schilderen  J o s  van  Ges se l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

9 januari gaan we weer van start, in de pauze bespreken we het thema "brons". 

Ik laat beelden zien van verschillende kunstenaars en ik vertel over de techniek.  

In het voorjaar zullen we een bezoek brengen aan de bronsgieter in Druten, je kunt 

dan een wasmodel meenemen en gelijk een prijs opgave krijgen. 

 

 

 

 

Muurschilderingen en straatkunst. 

We gaan de openbare ruimte verfraaien met een muurschildering. 

Denk aan een blinde muur van een gebouw of een lelijk 

elektriciteitshuisje. Dit doen we natuurlijk niet echt. Met behulp van 

foto’s van een plek of gebouw die je als inspiratie gebruikt, maken 

we verschillende ontwerpen en voeren deze op schaal uit. Je kunt 

voorstudies maken op klein formaat, een tekening of een schilderij. 

Ook kun je op de foto gaan schilderen of een collage maken en zelfs 

een maquette maken als je dat leuk vindt. Tijdens de les krijg je een 

foto op A4 formaat van een bepaalde plek of gebouw aangeboden. 

Wie zelf een foto wil meebrengen: Fotografeer  bijv. een plek of een 

muur van een gebouw die een mooie muurschildering verdient en 

maak daar een of meerdere A4 prints van in zwart/wit. 

 

Tegeltableau van keramiek 
voor Ridderspoor Nijmegen, 
gemaakt door Jos van Gessel 

Iris le Ruette 

Giacometti 
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Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f   

Chiaroscuro. Licht en donker. 

De schemer, het blauwe uur, lantaarnlicht, kaarslicht of spotlight. 

Laat je inspireren door een krachtige lichtbron binnen of buiten wat 

een wonderlijk licht laat schijnen in de stad, het landschap, op een 

object of op een figuur/portret. Maak zelf foto's of neem 

plaatmateriaal mee. Je kunt ook met je eigen werk verdergaan. 

 

 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

In januari start ik met het aandacht besteden aan de wijze waarop glazuren 

gemaakt kunnen worden met kleurpigment.   

In mijn les van woensdagavond is er nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 

 

 

 

 

Donderdagochtend Model & Portret  Mar i j ke  Po s tma  

 

 

 

 

 

 

Donderdagmidag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

In januari pakken we de lopende zaken weer op: werkstukken kunnen worden 

doorwerkt of afgewerkt en al dan niet in oplage gedrukt. Ook wil ik je de 

gelegenheid geven om een techniek naar keuze verder te exploreren. 

 

 

 

"The boy hidden in an egg", David Hockney, ets 

 

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren  An j e l i e k  B l a auw  

10 januari gaan we weer van start, in de pauze bespreken we het 

thema "brons".  Ik laat beelden zien van verschillende kunstenaars en 

ik vertel over de techniek. In het voorjaar zullen we een bezoek 

brengen(helaas wel overdag) aan de bronsgieter in Druten, je kunt dan 

een wasmodel meenemen en gelijk een prijs opgave krijgen. 

 

Vrijdagochtend  olie- en acrylverf  Marg ree t  He i nen  

Onderwerp: de restvorm. We kijken deze maand vooral naar de ruimte tussen de vormen. We 

beginnen met kleine schetsen te maken aan de hand van de dingen die in het lokaal staan. Door 

die te verknippen kunnen we nieuwe composities maken en eventueel andere delen daar aan 

toevoegen. Meenemen: zacht potlood (minimaal 4B) en acrylverf, een schaar en lijm. 

 

 

Vrijdagmidag Model & Portret  Marg ree t  He i nen  

11 januari korte standen: we focussen ons vooral op de restvorm, de ruimte 
om de vormen van het model heen. Ook wel de negatieve vorm genoemd. 
18 januari portret  

25 januari naaktmodel 1 stand 
 

 

 

10 januari naakt (2 standen) 

17 januari gekleed model (1 stand)   

24 januari portret  

31 januari naakt korte standen 

 

Armando 
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Vrijdagmiddag Keramiek  Marga  Knaven  

In januari start ik met het aandacht besteden aan de wijze waarop glazuren 

gemaakt kunnen worden met kleurpigment.   

 

 

Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep is nog in winterslaap, geen 

 geplande activiteiten dus. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 januari naar kwamaandbericht@gmail.com 

 

 

 

Website: VrijetijdKunstenaars.nl 

Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl 

https://www.facebook.com/kwaarnhem/ 

 

 

 

 

  

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