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54ste jaargang

Van de bestuurstafel
Strenge lockdown
Vanaf zondag 19 december tot zeker 14 januari zitten we weer in een volledige lockdown en zijn er
geen lessen op de KWA. Voor 10 januari ontvang je nader bericht van je docent over het vervolg
van de lessen. Hopelijk weten we dan ook meer over de lengte van deze lockdown.
Een korte terug- en vooruitblik
In de loop van 2021 werd langzamerhand duidelijk, dat de hoop op een spoedige terugkeer naar
het oude normaal, ondanks de vaccinaties toch nog iets te optimistisch was. Dankzij de inzet van
docenten, leden en vrijwilligers is het nog vrij goed gelukt om de vereniging draaiende te houden
als een centrum voor de beoefening van de beeldende kunsten. Ook de sociale rol van de KWA
bleef overeind, hoewel het virus de mogelijkheid tot onderlinge contacten natuurlijk sterk
belemmerde. Deze positieve punten kwamen aan het einde van 2021 ook tot uitdrukking in het
aantal opzeggingen. Dat was niet groter dan gebruikelijk. Verder blijkt onze vereniging
onverminderd aantrekkelijk voor nieuwe leden. Deze bemoedigende signalen gaven ons als bestuur
voldoende vertrouwen om de contracten met de docenten te verlengen, zodat we het lesaanbod
over de volle breedte overeind kunnen houden. Onze hartelijke dank daarvoor aan allen die
hieraan hebben bijgedragen!
Jaarplanning 2022
De jaarplanning voor 2022 hebben jullie inmiddels al ontvangen. Graag vragen we jullie bijzondere
aandacht voor de volgende onderdelen:
•
De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 maart om 15:45 uur, aansluitend aan de
vrijdagmiddagles.
•
Een hapje/drankje bij de KWA voor vrijwilligers en bestuur op zaterdag 27 augustus om
14:00 uur. Dit wordt gecombineerd met een pop-up tentoonstelling van eigen werk. Ben je
op de een of andere manier als vrijwilliger betrokken bij de KWA (je mag dit zelf
beoordelen), noteer dan de datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt medio
2022.
•
De schoonmaakweek van 29 augustus tm 3 september. Vóór de zomervakantie komt er
een lijst in de gang te hangen met de te verrichten klussen. Vrijwilligers kunnen individueel
of in groepjes intekenen.
•
De Verenigingsdag op zaterdag 1 oktober.
De Open Weken in januari en mei zijn geschrapt, omdat ze niet kunnen worden gecombineerd met
de noodzaak om veilig te werken onder Corona-beperkingen. We zullen samen met de docenten
nog nadenken over alternatieve mogelijkheden om kennis te maken met onze vereniging. Ook bij
de geplande ALV, de vrijwilligersbijeenkomst, de Verenigingsdag en het Zomeratelier moeten we –
net als in het afgelopen jaar - nog een slag om de arm houden. Het zomeratelier en de ALV konden
in 2021 gelukkig doorgaan; de beide andere activiteiten moesten worden geschrapt.
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Afgedankte spullen
In de gang staan diverse spullen die
ogenschijnlijk geen bestemming of een eigenaar
hebben. De ketel en de spuit van de foto staan
er al maanden, het bestuur en de docenten
kennen deze spullen niet en hebben hier ook
geen behoefte aan. De tuingroep heeft al een
spuit, deze is dus niet nodig. Wil degene die
deze spullen meegebracht heeft, ze weer mee
terug nemen of mogelijk is er iemand anders blij
mee. Ze staan nu buiten onder de droogloop
naar de werkschuur en kunnen meegenomen
worden. Als ze eind januari er nog staan,
worden ze afgevoerd met het grofvuil.
Ben je thuis aan het opruimen en heb je spullen
die mogelijk bij de KWA een nieuw leven kunnen krijgen, vraag het eerst aan de docenten of aan
iemand van het bestuur. De opbergruimte bij de KWA is ook beperkt en het wordt wel erg
rommelig met alle ongebruikte spullen.
Wij wensen jullie fijne feestdagen, een gezond en gelukkig 2022 en zien jullie graag terug op
10 januari.
Het bestuur
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Over de vrijwilligers
De maandelijkse rubriek over het werk van vrijwilligers van de KWA,
met deze maand:
De tuingroep
Handen uit de mouwen…
Van begin maart tot eind november werken ze
om de veertien dagen op zaterdagochtend,
in de tuinen en borders rondom het KWA pand.
Tussen de Pachysandra en de Mollis, onder de
Cotoneaster en de Mahonia, zijn ze druk in de
weer. Ieder met de dingen die hij of zij leuk vindt
om te doen. Zij zorgen ervoor dat het er zo goed
en mooi mogelijk bij staat, de bloemenborder,
het ”bos” en de aanplant langs het
parkeerterrein. Na de bouw van de werkschuur,
intussen al weer een paar jaar geleden, moest
alles opnieuw op de schop met aandacht voor de
natuurlijke uitstraling. Nou dat is gelukt,
complimenten aan de hele tuingroep, we genieten
er allemaal enorm van. Dank je: Aggie, Ineke,
Frank, Wil, Carla, Rob en Hetty en alle anderen
die de afgelopen jaren grote of kleine stenen
hebben bijgedragen.

Diversen
Voor de avondcursisten keramiek, boetseren, beeldhouwen
We hopen na 14 januari weer lessen te kunnen geven. Als de avondsluiting wel blijft dan bieden we
jullie de volgende dagdelen in het weekend aan:
15 januari, 9.30-15.00 uur keramiek Marga Knaven
16 januari, 10.00-15.30 uur beeldhouwen/boetseren Anjeliek Blaauw
23 januari, 9.30-15.00 uur beeldhouwen/boetseren Conny Koster
29 januari, 9.30-12.00 uur keramiek Marga Knaven
29 januari, 13.00-15.30 uur beeldhouwen/boetseren Anjeliek Blaauw
Als je niet op de dagdelen van je eigen docent kunt komen, dan mag je je aansluiten bij een
dagdeel van de andere docenten, je moet je dan wel via de mail aanmelden!
connykoster@hotmail.com knavenmarga@gmail.com anjeliek@alblaauw.com
Mededeling voor de ruimtelijke groepen:
Omdat het in deze bijzondere tijd extra prettig is om je kunstzinnigheid ook ruimtelijk weer te
geven, zijn de groepen behoorlijk vol. Dit heeft consequenties voor het gebruik van de ruimte, de
oven en de aandacht van de docent. Daarom hier een aantal regels opnieuw onder de aandacht:
•
Gebruik van de kasten/stelling: Je gereedschapsdoos, gebakken kleiwerk, eigen glazuur en
andere materialen en, als het kan, je steen mee naar huis nemen.
•
Elke keer dat je kleiwerk in de oven staat betaal je stookkosten, meestal is dat 2x; voor de
biscuitbrand (de eerste stook) en voor de glazuurbrand.
•
Wekelijks worden er 2 ovens gestookt, heb geduld het komt voor elkaar.
•
Transparant glazuur en een aantal grondstoffen zijn aanwezig en tegen betaling te
gebruiken, andere glazuren koop je zelf en neem je mee naar huis
•
Het beeldhouwlokaal na gebruik, stofzuigen, dat is beter voor de longen.
•
Graag het steenafval buiten direct in de container.
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Workshop/les op 22 januari 2022 over decoratie technieken op keramiek
(als de coronaregels het toelaten)
Op deze ochtend leer je van Conny Koster zeker 10 technieken met klei, op
ongebakken en gebakken klei. Alle technieken voer je zelf uit. De ervaring neem
je mee naar huis op papier en in de vorm van 10 schaaltjes. Dit is een mooie
start voor mensen die nog niet veel met klei, glazuur en decoratie hebben
gewerkt om verder op eigen werk door te gaan met experimenteren.
Er zijn 10 plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de technieken en de kosten
kun je aanvragen via de mail bij connykoster@hotmail.com

Exposities
Tentoonstelling tips januari – online en live

⚫

De kunstwerken van Piet Mondriaan, Museum Villa Mondriaan, Winterswijk
…https://villamondriaan.nl/kunstwerken/ op de site worden veel vroege werken van Piet
Mondriaan tentoongesteld. Deze laten zien hoe hij zich ontwikkelde van een ambachtelijk
en conventioneel schilder naar een kunstenaar die experimenteerde met kleur en vorm….

⚫

De virtuele eregalerij – Rijksmuseum Amsterdam
…https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken- een prachtige tour met
uitgebreide uitleg over alle kunstwerken in de eregalerij van het Rijksmuseum …

⚫

Paula Rego, Kunstmuseum Den Haag, t/m 20 maart 2022
…machtsverhoudingen, seksualiteit en mythologie lopen als een rode draad door haar
oeuvre. In haar figuratieve werk belicht ze persoonlijke worstelingen, maar ook sociaalmaatschappelijke problematiek zoals de minderwaardige positie van vrouwen. Met meer
dan zeventig collages, schilderijen, etsen en tekeningen de grootste
overzichtstentoonstelling van Paula Rego tot nu toe…

⚫

Rob Scholte, Reproductie verplicht, Museum de Fundatie, Zwolle t/m 3 april 2022
…de koning van het copyright: originaliteit en eigendomsrechten zijn voor Rob Scholte, zo
lijkt het, van geen enkel belang. Reproductie in alle vormen kenmerkt zijn kunst en juist
deze reproducties zorgen ervoor, dat zijn werk een groot publiek bereikt. Museum de
Fundatie laat een omvangrijk overzicht zien van zijn schilderijen ...

⚫

Schurend Paradijs, Kunsthal Kade, Amersfoort, vanaf 5 februari t/m 8 mei 2022
… twaalf hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd te reflecteren op het utopische
ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt.
Volgende maand meer!…

Piet Mondriaan, Bos, 1899,
waterverf en gouache op papier,
collectie Kunstmuseum Den Haag

Jan Asselijn, 1640-1652, De
bedreigde zwaan, olieverf op
doek
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Rob Scholte, Reproductie
verplicht, 1986, acryl op doek
175 x 175 cm

Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Ontwerp een omslag voor je favoriete boek. Neem je boek evt. mee naar de les. Maak eerst een
paar schetsontwerpen met potlood of inkt, waarin je naast beeld ook tekst kan toevoegen. Maak
n.a.v. je ontwerpschets een collage, tekening of schilderij voor je boekomslag op maat.
Materiaal: plaat-, tekst- en fotomateriaal, zelf beschilderd of bedrukt papier, liniaal, schaar, lijm,
doek, katoen of linnen, karton, stevig papier, Oost-Indische inkt, (kleur-)potlood, stift, acryl,
aquarel of gouacheverf, krijt e.d.
Op 10 januari wordt er een digitale les gegeven via onze groepsapp.

Sadik Kwaish Alfraji

Michael Alberts

Heleen Graswinckel

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Licht en donker
Door gebruik van licht en donker kun je tijdens het tekenen of
schilderen het beeld spannender maken. Denk bijvoorbeeld aan
het clair obscure bij Caravaggio, waarmee hij dramatische
effecten bereikte.
We beginnen met objecten te schilderen in een spannende
setting van licht en donker en werken van donker naar licht.
Daarna kun je met behulp van zelf meegebrachte
inspiratiebronnen gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan
spannende foto’s bij nacht.
Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
10 januari
Zoomles
Onder voorbehoud:
17 januari
korte naaktstanden
24 januari
naakt (2 standen)

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
11 januari
1 stand
18 januari
2 standen
25 januari
korte standen (“balpennetjes”)

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
We gaan samen naar Angeren om de gepatineerde bronzen beelden van Rita
Oostendorp te bekijken na de les als dat weer mogelijk is.
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Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
11 januari hebben we om 13.00 uur een zoom bijeenkomst. Het thema dat ik geef: "Kunst langs de
snelweg en op rotondes". Hopelijk kunnen we de lessen daarna weer hervatten!

Tom Claassen

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan nog even verder met het werken met zwart /wit en een kleur. Zorg dat je voldoende
inspirerende beelden hebt naar aanleiding waarvan je kunt werken. Maak foto's van je omgeving
van licht in het donker. Of trek er op uit als het sneeuwt en maak daar foto's van.

Truus Loopstra

Annemarie Knaven

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Waar wil je de komende maand aan verder werken? Loop je oude werken eens na en kijk of je zelf
een thema kunt ontdekken dat je het meest geïnspireerd heeft. Het kan ook een werkwijze zijn dat
je verder kunt uitdiepen.

Christien Klein

Jacqueline Stap

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
12 januari hebben we om 9.30 uur een zoom bijeenkomst. Het thema dat ik
geef: "Kunst langs de snelweg en op rotondes". Hopelijk kunnen we de lessen
daarna weer hervatten!

Ruud van de Wint, Velden van nevel

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Licht en donker
Door gebruik van licht en donker kun je tijdens het tekenen of schilderen het
beeld spannender maken. Denk bijvoorbeeld aan het clair obscure bij
Caravaggio, waarmee hij dramatische effecten bereikte. We gaan werken van
donker naar licht.
Neem voor de eerste les zwart en wit papier mee, schaar, lijm en teken- en
schildermaterialen.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
12 januari hebben we om 13.00 uur een zoom bijeenkomst. Het thema dat
ik geef: "Kunst langs de snelweg en op rotondes". Hopelijk kunnen we de
lessen daarna weer hervatten!

Koopman en bolink, Boothuis

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Ontwerp een omslag voor je favoriete boek. Neem je boek evt. mee naar de les. Maak eerst een
paar schetsontwerpen in potlood of inkt, waarin je naast beeld ook tekst kan toevoegen. Maak
n.a.v. je schetsontwerp een collage, tekening of schilderij voor je boekomslag op maat.
Materiaal: plaat-, tekst- en fotomateriaal, zelf beschilderd of bedrukt papier, lineaal, schaar, lijm,
doek, katoen of linnen, karton, stevig papier, Oost-Indische inkt, (kleur-)potlood, stift, acryl,
aquarel of gouacheverf, krijt e.d.
Op 12 januari wordt er een digitale les gegeven via onze groepsapp.

Roy Lichtenstein

Judith Berfelo
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Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Zoals het er nu naar uit ziet gaan we in het nieuwe jaar nog even door met de vervanging van de
avondlessen op een tijdstip overdag.
Ik heb het voornemen om 15 januari les te geven. Voor mijn leden die op woensdagavond komen
meld je maar aan via de app. Mochten er nog meer mensen interesse hebben laat maar weten.
Als er ruimte is kunnen jullie aansluiten: info@margaknaven.nl.

Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
13 januari
naakt (2 stand)
20 januari
gekleed model (2 standen)
27 januari
portret

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Tijd voor een nieuw jaar, voor een nieuw thema en
voor nieuwe energie. Het voornemen om in de laatste
les van 2021 met de grafiekgroep wensen en plannen
voor 2022 door te nemen kon helaas niet doorgaan.
Daarmee zullen we dan, hopelijk snel, in het nieuwe
jaar starten. Voor nu wens ik iedereen wat licht in de
duisternis:

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
13 januari hebben we om 20.00 uur een zoom bijeenkomst. Het thema dat ik geef: "Kunst langs de
snelweg en op rotondes". Hopelijk kunnen we de lessen daarna in de weekenden weer hervatten!

André Pielage

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Waar wil je de komende maand aan verder werken? Loop je oude
werken eens na en kijk of je zelf een thema kunt ontdekken dat je
het meest geïnspireerd heeft. Het kan ook een werkwijze zijn dat je
verder kunt uitdiepen.

Jacqueline van den Born
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Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Zoals het er nu naar uit ziet gaan we in het nieuwe jaar nog even door met de vervanging van de
avondlessen op een tijdstip overdag.
Ik heb het voornemen om 15 januari les te geven. Voor mijn leden die op woensdagavond komen
meld je maar aan via de app. Mochten er nog meer mensen interesse hebben laat maar weten.
Als er ruimte is kunnen jullie aansluiten: info@margaknaven.nl.

Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
21 januari Korte standen
28 januari Portret

Tisa Meulens

Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline
vakantie

De tuin(groep) is in winterslaap.
15 januari 2022 naar maandbericht@kwa-vtk.nl
kerstvakantie 24 december t/m 9 januari 2022.

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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Uit de pen van
Reinout Werschkull

De KWA middag is een uitje, een vrijplaats waarin ik mag luisteren naar m’n (schilder)gevoel.
Mijn eerste landschapstekening (met rapportcijfer negen) maakte ik op mijn 13e op het
Jeruzalemcollege in Venraij. Ik ben altijd al gefascineerd door landschappen: van de weidse luchten
in Friesland, tot de woestijn van Zuid-Marokko, en van de skyline van Rotterdam tot de heuvels
van midden-Frankrijk. Toen ik 15 was had ik een treinbaan op zolder waarop naast Fleischmann
spoor-N treinen ook een realistisch Frans heuvellandschap met rotsen, bossen en een dorpje.
Gemaakt van kippengaas en papier-maché. In mijn werk werd ik grafisch ontwerper en daarna
wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van invloed van landschapskenmerken op de psyche
van mensen. Het schilderen van landschappen en landschapselementen bij KWA is een mooie
apotheose.
Maar het is niet makkelijk. Wat wil ik uitdrukken? Ik kan immers zoveel doen. Alles bijna. Wil ik
een bestaande foto naschilderen of lekker spatten met verf? Wil ik iets op een A5-papier kriebelen
of groots en meeslepend op een A0-formaat met een grote roller aan de slag? Want mijn beleving
van de KWA is een vreemde. Je kunt lid worden en op het dagdeel waarvoor je je hebt aangemeld
aan een tafel plaatsnemen. Maar dan komt er geen les. Er komt geen centrale begininstructie hoe
je een (basis)landschap op kunt bouwen in acrylverf of olieverf. Ik vroeg er naar, maar echt: ‘geen
les’. Dus zocht ik op Udemy.com op schilderlessen en vond er een aantal die aspecten van het
schilderen uitlegden. Het huiswerk van die online-cursussen was dan weer mijn onderwerp voor bij
de KWA.
Wat ik leuk vind bij de KWA is dat je je per lessenblok weer bij een andere docent kunt inschrijven.
Zo kom je in verschillende cursistengroepen terecht, maar krijg je vooral ook met verschillende
docenten te maken. En daar begon ik de grote meerwaarde van de KWA in te zien. Ik vind het nog
steeds een manco dat er geen beginnerscursussen zijn, maar de docenten geven persoonlijke
aanwijzingen. En sommige docenten dagen je ook uit om dingen te proberen die buiten je
‘comfortzone’ liggen. Dat brengt mij op mijn huidige driesprong tussen basis teken- en
schilderoefeningen, mijn bewondering voor de ambachtelijke vaardigheid van medecursisten die
figuratieve schilderijen maken en dat weer loslaten om naar abstracte landschapsessenties te
gaan.
Ook leuk zijn de medecursisten, de koffiepauze met sociaal contact en vooral hen schilderend bezig
te zien. Nog beter gezegd: te horen wat de docent zegt over proces en werk bij een buurman of
buurvrouw. Ik ben nu twee jaar lid en heel langzaam maar zeker verzamelen zich in mijn hoofd
vaardigheden, manieren van kijken, kleurenkennis, verfinzichten, en voorbeeldwerk van
inspirerende kunstenaars zich. Met die combinatie kan ik steeds complexere dingen uitproberen.
Ik ervaar mijn KWA middag steeds meer als een uitje, een vrijplaats waarin ik niets hoef, behalve
te luisteren naar mijn eigen (schilder)gevoel.
Ik heb nog één wens, en die mag ik zelf realiseren. Door de laatste loodjes van een verbouwing
thuis liggen alle spullen van twee andere kamers in mijn atelierkamer. Jullie raden het al: wèg
atelier. Even verder timmeren, sauzen en vloeren leggen, spullen terug en ik kan op avonden thuis
ook weer met verf aan de slag. Want dat is mijn weg naar meer ‘eigen’ werk: veel leren en
proberen in Schaarsbergen en ook thuis.

10

