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NR. 09  september 2019 
51ste jaargang 
 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 
Start nieuwe seizoen met twee groepen extra en een volledig nieuwe website 

Na een hopelijk inspirerende zomer ben je vanaf maandag 2 september weer welkom bij de start 

van het nieuwe seizoen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die het gebouw en de faciliteiten weer 

in topconditie hebben gebracht.  

Een domper tijdens de zomervakantie was het overlijdensbericht van Herman Coenen. Elders in dit 

Maandbericht vind je een In Memoriam. We wensen zijn echtgenote Ineke (ook KWA-lid) en hun 

dochters veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Zij hebben besloten de collecte bij de 

uitvaart van Herman te bestemmen voor de aanschaf van een nieuwe spoelbak in de werkschuur. 

We willen hen graag bedanken voor dit mooie gebaar en deze blijvende herinnering aan Herman. 

 

Uitbreiding van het aanbod aan activiteiten  

In de zomervakantie hebben we op grond van de uitslagen van de enquête een uitbreiding van het 

aanbod kunnen realiseren. Er komen twee groepen bij: een groep ‘beeldhouwen en boetseren’ 

op maandagochtend (Conny Koster) en een groep ‘portret tekenen en schilderen’ op 

dinsdagochtend (Marijke Postma). In deze laatste groep staat het portret centraal; de 

‘modelschilders’ blijven dus aangewezen op de bestaande onderdelen in het programma. In de 

cyclus van de modellessen op maandagavond en donderdagochtend zal nog steeds het 

portretschilderen/tekenen 1 maal in de 4 weken worden aangeboden, maar op de dinsdagochtend 

zal dit thema meer uitgediept kunnen worden. We hopen dat deze uitbreiding van het programma 

de druk op bestaande, overbezette groepen zal verlichten. Dit kan alleen als enkele deelnemers 

aan die groepen naar zo’n nieuwe groep willen verhuizen. We willen je dus vragen om eens na 

te denken of je – individueel, of samen met enkele collega’s - de overstap wil maken. Op 

die manier bereiken we een meer evenwichtige bezetting over de hele breedte van het aanbod aan 

activiteiten.   

 

Vervroeging middaglessen.  

Om de bestaande fileproblemen aan het eind van de middag te verminderen is besloten de 

middaglessen met een half uur te vervroegen. De middaglessen beginnen dus vanaf 2 september 

voor alle groepen om 13:00 uur en eindigen om 15:30 uur. 

 

Verschuiving keramiekgroep van Marga Knaven naar vrijdagochtend.  

Deze verschuiving van de vrijdagmiddag naar de vrijdagochtend was al vóór de vakantie met de 

groep overeengekomen en gaat dus in op vrijdag 6 september. 

 

 

 
 

Zomeratelier 

Veel mensen, leden en niet-leden, hebben ook dit 

jaar weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om door te werken tijdens het Zomeratelier. De 

opkomst was uitstekend. Hartelijk dank aan allen 

die dat mogelijk hebben gemaakt: Ineke 

Visscher, gastvrouw op de woensdagavond; Aart 

Verschuur, gastheer op dinsdag en donderdag; 

Theo van Ouwerkerk en Jan van Weeren die het 

modeltekenen en - schilderen op donderdag 

begeleidden en Michael Alberts voor het openen 

op de dinsdagochtend. Verder op in deze 

nieuwsbrief lees je meer over het zomeratelier. 
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Overleg commissies en bestuur: oproep voor een klussencoördinator 

Dit tweejaarlijkse overleg vond eind juni plaats en was weer zeer nuttig en plezierig. Algemeen 

werd de behoefte aan een klussencoördinator genoemd: geen uitvoerder van klussen, maar 

iemand die als contactpersoon/intermediair kan fungeren voor leden die een klus signaleren en de 

vrijwilligers die deze uit kunnen voeren (of die i.o.m. het bestuur kan besluiten om dit aan 

professionals uit te besteden). Graag komen we als bestuur in contact met leden die zo’n rol 

kunnen vervullen.  

 

Maak de KWA geen dumpplaats voor oude spullen 

Regelmatig zijn er leden die spullen meebrengen naar de KWA: oude kunsttijdschriften of boeken, 

een oude tafel met een glazen plaat enz. Vaak is dit zeer welkom, maar als het zonder enig overleg 

met bestuur en/of docenten gebeurt kan het erin ontaarden dat de KWA een dumpplek voor ouwe 

troep wordt.  

 

De vernieuwde website 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de vernieuwde website door Loes Gast, onze nieuwe 

webbeheerder en Gerda Hendriks. Zij werden technisch bijgestaan door Kees, de man van Loes, 

een expert op het gebied van websitebouw. Het resultaat mag er wezen, een complete re-styling 

geheel in de stijl van ons nieuwe logo. Tevens zijn alle teksten opgepoetst door Jan van Weeren en 

veel nieuwe foto’s toegevoegd. Er is nu ruimte voor alle foto’s die al enkele jaren door Ank Faassen 

gemaakt worden van alle werken in de gangexposities.  

Ook nieuw zijn de rubrieken op de homepagina, KWA nieuws, KWA kunst en steeds weer nieuwe 

tips voor tentoonstellingen. Vanaf nu niet alleen te lezen in het maandbericht, maar ook op onze 

website. We kunnen daarmee nog duidelijker laten zien hoe dynamisch en veelzijdig onze 

vereniging is. 

Ga maar snel kijken op www.kwa-vtk.nl. Zoals je ziet is het webadres ook gemoderniseerd. Laat 

vooral horen wat je ervan vindt, we zijn benieuwd wat je mist en horen graag de eventuele 

verbeterpunten.  

Verderop in dit Maandbericht stelt Loes Gast zich aan de KWA-leden voor. Bij onze dank aan haar 

en haar man Kees voor deze mooie prestatie mogen we ook Joost Drost niet vergeten. Toen Gerard 

van der Vegt in 2017 plotseling, om medische redenen, zijn rol als website beheerder moest 

neerleggen, was Joost onmiddellijk bereid deze taak over te nemen. Hij heeft ook meegedacht en -

gewerkt aan de eerste opzet van de nieuwe site. Joost hartelijk dank daarvoor! 

 

Het bestuur 

 

Gedachten bij Herman Coenen 

Op 13 juli 2019 is Herman overleden, de nestor van onze groep. Iemand, die wij allemaal graag 

mochten, die rustig zijn eigen gang ging. Af en toe graag advies kreeg van Conny of van een van 

de anderen uit de groep. 

Misschien door zijn doofheid, misschien ook door bescheidenheid, mengde hij zich niet in allerlei 

discussies, maar gevraagd had hij zeker een eigen mening. Had Conny in de koffie/theepauze een 

plannetje om ons iets te laten doen met klei, dan zag je aan Herman dat hij dat niet zag zitten en 

deed dan ook vaak niet mee, zonder daar op een of andere manier de aandacht voor te vragen. 

Teveel creatieve uitspattingen daar had hij geen zin in! 

Dinsdagavond dan waren Ineke en Herman present, alleen als het Nederlands elftal speelde, dan 

kwam hij echt niet! Ineke kwam gedurende de avond meestal een keer langs in ons mooie nieuwe 

hok om te kijken hoe het Herman verging en tevens te kijken of wij ook lekker bezig waren. Voor 

de dinsdagavondgroep is zij (de partner van Herman) ook degene die ons met de schildersgroep 

verbindt. 

De hulpvaardigheid van Herman zullen we bij de KWA, maar ook in onze groep zeker missen: had 

je iets te tillen, moest er opgeruimd worden, dan vond hij het vanzelfsprekend om te helpen 

http://www.kwa-vtk.nl/
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En zo hebben we de afgelopen tijd met vereende krachten gewerkt aan de totstandkoming van de 

nieuwe moderne KWA-website, vormgegeven in de kleuren van het logo en voorzien van veel 

beeldmateriaal. Vanaf nu zorg ik ervoor dat de inhoud up-to-date blijft met nieuwe informatie, 

foto’s en verhalen. Ik nodig jullie van harte uit om regelmatig een kijkje te nemen 

 

Jubileumexpositie 

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de jubileumexpositie. Het oog is gevallen op het 

Stadhuis in Arnhem. De ruimte is tweemaal bezocht, opgemeten, goed bevonden en besteld voor 

12 tot 16 Oktober. De details moeten nog beklonken worden tussen de gemeente en het KWA-

bestuur. Voor de expositie wordt het principe gevolgd van één lid één werk. Om de diversiteit 

binnen de vereniging tot uitdrukking te brengen, mag dit vrij en ook ouder werk zijn, maar er gaat 

een selectiecommissie toetsen of het past binnen de tentoonstelling. Hierover zal nog nadere 

informatie verstrekt worden. Ook de historie van de vereniging gaat een plekje in de 

tentoonstelling krijgen, dus mensen die al heel lang lid zijn en beschikken over foto’s, film- of 

gedrukt materiaal kunnen zich binnenkort melden. Wordt vervolgd.  

Marianne Klop-Groen en Marjan Leneman 

 

 

 

 

     Ernst Macke 

 

Dag allemaal 

Graag stel ik me aan jullie voor als webmaster van de geheel 

vernieuwde KWA-website.   

Mijn naam is Loes Gast, ik woon in Oosterbeek en ben begin van 

dit jaar lid geworden van de KWA. Op woensdagmiddag schilder 

ik bij Annemarie Noorderwerf.  

In het verleden heb ik, naast mijn beroep als orthopedagoog, 

veel gedaan op het gebied van muziektheater. Presenteren, in de 

breedste zin van het woord, heeft mijn belangstelling. Hoe breng 

je iets aansprekend over op het publiek? Toen mij werd gevraagd 

of ik wilde meewerken aan de opbouw van de nieuwe website, 

leek me dat meteen een leuke taak om te doen, omdat het ook 

met presentatie te maken heeft.  

Jubileumexcursie naar Bonn op 28 september: vol = vol 

Op 28 september gaat de excursie naar twee musea in Bonn, het 

Kunstmuseum (www.kunstmuseum-bonn.de) en de 

Bundeskunsthalle (www.bundeskunsthalle.de). De musea staan 

in het centrum van Bonn op 1 minuut loopafstand van elkaar. 

De inschrijflijst hangt op het prikbord bij KWA. Of je kunt een 

mail sturen naar secretariaat.kwa@gmail.com. 

De bus begint al aardig vol te stromen, wacht dus niet te lang 

want vol is vol. 

Het vertrek is om 8.30 uur bij de KWA. Parkeren kan bij het IFV, 

Kemperbergerweg 783, 6816 RW.   

Omstreeks 11.00 uur komen wij aan bij het Kunstmuseum in 

Bonn. Daar is ook een museumcafé met koffie en thee. Om 14.15 

uur worden wij verwacht in het volgende museum de 

Bundeskunsthalle. Om 16.30 uur vertrekken wij weer naar 

Arnhem. 

Het bedrag van € 35,- voor 10 september overmaken naar 

rekening NL20 INGB 0001 8834 00 van de KWA o.v.v. 

‘excursie’. Dit bedrag is incl. de busreis en entree voor beide 

musea, excl. consumpties, lunch etc. 

Hetty den Besten en Jacques Janssen 

http://www.kunstmuseum-bonn.de/
http://www.bundeskunsthalle.de/
mailto:secretariaat.kwa@gmail.com
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Diversen 
 

Workshop glasbewerking bij Frans Gerritsen 

 

 
Mallen met glas 

 

  

 

Exposities 
 

Anjeliek Blauw exposeert in Duitsland 

 
 

Kunst in de druivenkas 

 

 

 

 
 

Vooraankondiging raku stoken 
Op vrijdagmiddag 18 oktober gaat Conny weer Raku stoken met biscuit gebakken keramiek van het liefst 
grove charmotte klei. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Conny. 
 

Anjeliek Blaauw neemt deel aan het kunstproject 

ARTEM@ARTIS in Bocholt, Duitsland. Het is een 

samenwerking tussen Duitse en Nederlandse 

kunstenaars en ambachtsmensen. De expositie 

wordt gehouden in Kunsthaus Bocholt van  

19 september tot 13 oktober. Openingstijden: 

dinsdag t/m zondag: 11.00 - 13.00 en van 15.00 - 

18.00 uur. Adres: Osterstraße 69, 46397 Bocholt.  

Zie voor meer informatie www.artemartis.de 

Zaterdag 19 oktober en zaterdag 9 november 

organiseert de KWA weer een workshop glasbewerking bij 

Frans Gerritsen. Tijdens de lessen van Anjeliek Blaauw 

kun je eventueel mallen voorbereiden. Ook voor schilders 

en keramisten kan dit interessant zijn, je kunt zonder 

voorbereiding in één dag een schaal of plat werk maken. 

Kosten voor een 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 wel 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.  

Op 14 en 15 september tijdens Open 

Monumentendag exposeren de dinsdagochtend en de 

avondgroep met ruimtelijk werk in de druivenkassen 

van Mea Vota in Huissen. Het thema is: abstracte 

dieren. Er zijn individuele werken te zien, gemaakt 

van verschillende materialen en dieren die in 

groepsverband gemaakt zijn waarbij het materiaal 

dat voorhanden was het uitgangspunt vormde. 

Mea Vota laat dat weekend schilderijen zien en er zijn 

heerlijke druiven te plukken in de druivenkas. De 

kassen zijn op beide dagen open van 11.00 tot 

17.00 uur. 

Adres: Boskoops Glorie 33 Huissen. 

http://www.artemartis.de/
mailto:dinie.rengers@xs4all.nl
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3 Oeverfestival 

       
 
 

 

Zomeratelier 2019 - een verslag  

Reeds vele jaren wordt het zomeratelier georganiseerd, of eigenlijk organiseren de leden dit zelf. 

Beeldhouwers, schilders, tekenaars, keramisten, boetseerders en grafische vormgevers zijn in een 

ontspannen sfeer aan het werk. Er wordt niet alleen individueel gewerkt, er zijn ook enkele 

groepen die samen werken.  

 

Workshop gemengde technieken 

Dat er op de donderdagochtend modeltekenen en schilderen wordt georganiseerd, was algemeen 

bekend, maar een workshop gemengde technieken is voor velen onbekend. Deze groep wil ik 

graag aan jullie voorstellen. 

 

Het is ook eigenlijk geen echte workshop, maar een groep met een wisselend aantal leden werkt 

onder begeleiding van Ingrid Oomens tijdens het zomeratelier iedere dinsdag- en 

donderdagmiddag aan een project, deze zomer was dat een boekje. Er is geen vast thema en er 

zijn ook geen opgelegde technieken, iedere deelnemer bedenkt een onderwerp en gaat daar op 

eigen wijze mee aan de slag. Het einddoel is bij iedereen gelijk, het wordt een boekje. Door de 

verschillende thema’s en de veelheid aan gebruikte technieken levert dit een grote diversiteit op, 

met ware pronkstukjes. De meeste deelnemers komen uit de woensdagochtend groep van Jos, 

maar ook andere leden kunnen aanschuiven. Dit jaar zag ik ook een keramiste werken aan een 

boekje. Al ruim zes jaar begeleid Ingrid deze groep, zij heeft een ruime ervaring met verschillende 

technieken: van grafisch tot tekenen en schilderen, het werken met collages, alles is mogelijk. 

De wijze waarop Ingrid met de groep invulling geeft aan het zomeratelier is voor mij kenmerkend 

voor de KWA: samen werken aan de ontplooiing van je creativiteit, elkaar inspireren en leren van 

elkaars kennis. Het niveau is niet belangrijk, ieder werkt op zijn of haar niveau. 

Ik ben in ieder geval geïnspireerd door de werken die de groep van Ingrid maakt en wie weet, sluit 

ik me volgend jaar wel bij hen aan. 

Gerda Hendriks 

 

  

Tijdens het 3 Oeverfestival op 21 en 22 september 

exposeren leden van de KWA abstracte dieren en 

schilderijen. 

De beelden van de dieren zijn tijdens de atelierroute te zien 

bij de Dijkhoeve, Polderdijk 75, in Herwen. 

De schilderijen zijn te zien bij het Eet-lokaal, 

Wittenburgstraat 25 in Zevenaar. 

Kunstatelier-Ooy , het atelier van Conny Koster houdt die 

dagen openatelier waar nieuw werk van Conny te zien is en 

van een gast kunstenaar: Willemien Peters. Kijk voor het 

volledige programma op www.3oeverfestival.nl  

Muziek, Theater, kunst, wandelen en fietsen. Kom na-

zomeren aan de oevers van de Gelderse Poort. 

 

http://www.3oeverfestival.nl/
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Model en portret op de donderdagochtend 

Het liep in juli en augustus storm op het zomeratelier model en portret. Acht keer was er een 

gevarieerd aanbod aan lange standen, afgewisseld met korte standen. Enkele nieuwe modellen 

kweten zich uitstekend van hun taak om de deelnemers uiteenlopende posities van het menselijk 

lichaam te laten zien: studentes van de ArtEZ-opleiding Dans konden hun professionaliteit 

bewijzen. Als ‘grand finale’ was er zoals gebruikelijk weer een sessie met twee modellen. 

De belangstelling was dan ook groot; iedere donderdag mochten we over de vijftien deelnemers 

begroeten, onder wie ook een aantal niet-KWA-leden. Enkele van hen zullen de smaak zo te 

pakken hebben gekregen dat ze regulier lid worden. 

Tijdens de sessies stonden de deelnemers soms schouder aan schouder, maar door een 

evenwichtige verdeling van gebruikers van tekenplanken naast ezelkunstenaars gingen er veel 

makke schapen in een hok. 

De organisatie was in handen van Jan van Weeren en Theo van Ouwerkerk, die na zijn terugkeer uit Australië 

het hem vertrouwde stokje weer kon overnemen. 

Jan van Weeren 

 

De woensdagavond groep 

Het zomeratelier woensdagavond was beter bezocht dan andere jaren. 

Dit jaar waren er soms 10 leden, terwijl we vorig jaar vaak maar met 4 mensen waren. 

De leden die kwamen waren allemaal van de woensdagavond groep van Marga. 

We vinden het heerlijk om het hele jaar te kunnen werken. 

Sommige mensen gaan in het voor- of naseizoen met vakantie en vinden het dan extra fijn om 

deel te kunnen nemen aan het Zomeratelier. 

De sfeer was echt erg leuk, we hebben elkaar ook steeds geholpen. 

Ineke Vischer 
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Docenten mededelingen 

 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  

    
 

Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
 

Welkom iedereen die ruimtelijk werk wil maken op dit nieuwe dagdeel. 

In de pauze vertellen we elkaar de beeldende kunstervaringen van de afgelopen twee maanden, 

zo is er genoeg inspiratie om aan het werk te gaan. Tevens inventariseren we samen onderwerpen 

om aandacht aan te besteden tijdens het komende seizoen. 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

 
 

Ook Bonnard krabbelde tekeningetjes in zijn agenda. Maar deze creatieve droedels kunnen van 

niemendalletjes tot ware kunstwerken verheven worden. 

zichzelf gaan staan en van  

In september gaan we hiermee aan de slag en gaan we er een stapje verder mee. Een leuke 

manier om het nieuwe seizoen mee te beginnen! 

Neem in ieder geval voor de eerste les een zwarte markerstift en/of gewone viltstiften mee. 

Verder kun je allerlei teken- of schildermaterialen meenemen. 

 
Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  

                   

Droedelen oftewel doodling als kunstvorm: gewoon maar 

wat tekenen 

Droedels zijn gedachteloze krabbeltjes die je bijvoorbeeld 

maakt tijdens een vergadering of een telefoongesprek. De 

krabbeltjes die vroeger je schoolagenda of randen van je 

schrift sierden. Droedelen is zomaar wat tekenen, steeds 

hetzelfde en toch steeds weer anders. 

Al droedelend en schetsend komen spontaan allerlei 

creatieve uitspattingen op papier, van abstract tot 

concreet. 

Zo tekende Erasmus altijd in de kantlijn van zijn 

manuscripten en krabbelde John Keats altijd bloemetjes 

terwijl hij aan het dichten was.  

 

Het geluid van de zomer verbeeld in verf. Beluister het 

Franse chanson La Mer van CharlesTrenet. Hoe schilder je 

zoiets? Bedenk je eigen zomerse "geluiden". Schilder ze op 

papier in diverse vormen, zacht en krachtig, zwierigheid, 

hoog en laag, licht en donker, in complementaire, koele en 

warme kleuren. 

Vervolgens zet je een ruitpatroon over je werk en knip daar 

een kleiner vierkant onderdeel uit en ga daarop verder: 

abstraheren. 

2 september korte naakt 

9 september naakt (1 stand) 

16 september gekleed (2 standen) 

23 september portret 

30 september kort naakt 
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

       
 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

We vertellen elkaar de beeldende kunstervaringen van de vakantieperiode en inventariseren 

onderwerpen om het komende seizoen aandacht aan te besteden. 

Graag het werk meenemen voor de expositie van de abstracte dieren, in de kas in Huissen en op 

het 3 Oeverfestival. 

 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

          
 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

            
 

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

    
 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   

We vertellen elkaar de beeldende kunstervaringen van de vakantieperiode en inventariseren 

onderwerpen om het komende seizoen aandacht aan te besteden. 

Graag het werk meenemen voor de expositie van de abstracte dieren, in de kas in Huissen en op 

het 3 Oeverfestival. 

In de pauze van 3 september vertel ik over het thema 

'eenvoud' Hoe kun je een eenvoudige vorm toch spannend 

maken. Met voorbeelden van Brancusi, Luut de Gelder en Ai 

Weiwei.  

Dinsdag 24 september gaan we alsnog naar de Flevopolder, 

eind juni ging de excursie vanwege het warme weer niet door. 

We vertrekken om 9.30 vanaf de KWA. 

Ode aan de insect: ze zijn er in allerlei vormen en kleuren en 

kunnen er aantrekkelijk of afstotend uit zien. We gaan ze 

schilderen met verf en inkt. Neem duidelijke afbeeldingen mee 

die we eventueel kunnen vergroten. Allerlei pennetjes, 

fijnschrijvers en inkten kunnen voor mooie effecten zorgen. 

Neem die ook mee als je ze hebt. 

We maken schetsen van delen van het gebouw en van de 

prachtige tuin en gaan onderzoeken hoe we de schetsen 

kunnen combineren tot een geheel wat je vervolgens gaat 

schilderen. Neem teken- en schildermateriaal, een schaar, 

lijm en mesje mee.  

Binnen het thema modeltekenen/schilderen neemt het onderwerp 

“portret” een specifieke plaats in. In de lessen van dit nieuwe 

dagdeel besteden we aandacht aan “portret” in de breedste zin van 

het woord, waaronder verschillende standen en houdingen van het 

hoofd/torso, portret met hand(en), verschillende expressies van het 

gezicht, zelfportret etc. Je doet kennis op over de opbouw van een 

portret, maar ook over beeldelementen waaronder, materiaal- en 

kleurgebruik, licht/donker, lijnvoering en compositie etc 
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

          
 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Droedelen oftwel doodling als kunstvorm: gewoon maar wat tekenen 

Droedels zijn gedachteloze krabbeltjes die je bijvoorbeeld maakt tijdens een vergadering of een 

telefoongesprek. 

 

    
 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

In de pauze van 4 september vertel ik over het thema 'eenvoud' Hoe kun je een eenvoudige vorm 

toch spannend maken. Met voorbeelden van Brancusi, Luut de Gelder en Ai Weiwei. 

 

 

Woensdagmiddag  Schilderen An nema r i e  Noo rde rwe r f  

 

         

De krabbeltjes die vroeger je schoolagenda of 

randen van je schrift sierden. Droedelen is 

zomaar wat tekenen, steeds hetzelfde en toch 

steeds weer anders. 

Al droedelend en schetsend komen spontaan 

allerlei creatieve uitspattingen op papier, van 

abstract tot concreet. 

Zo tekende Erasmus altijd in de kantlijn van zijn 

manuscripten en krabbelde John Keats altijd 

bloemetjes terwijl hij aan het dichten was. Ook 

Bonnard krabbelde tekeningetjes in zijn agenda. 

Maar deze creatieve droedels kunnen op zichzelf 

gaan staan en van niemendalletjes tot ware 

kunstwerken verheven worden. 

 

In september gaan we hiermee aan de slag en 

gaan we er een stapje verder mee. 

Een leuke manier om het nieuwe seizoen mee te 

beginnen! 

Neem in ieder geval voor de eerste les een 

zwarte markerstift en/of gewone viltstiften mee. 

Verder kun je allerlei teken- of schildermaterialen 

meenemen. 

Het geluid van de zomer verbeeld in verf.  
Beluister het Franse chanson "la Mer" van Charles 
Trenet. Hoe schilder je zoiets? 
Schilder je eigen zomerse "geluiden" op papier in 
diverse vormen, bewegingen, licht, donker, 

golvende of stekelige lijnen, zacht en krachtig, in 
complementaire, koele en warme kleuren. 
Vervolgens knip je daar een kleiner vierkant 
onderdeel uit en ga daarop verder: abstraheren. 

In de pauze van 4 september vertel ik over het thema 

'eenvoud' Hoe kun je een eenvoudige vorm toch 

spannend maken. Met voorbeelden van Brancusi, Luut de 

Gelder en Ai Weiwei. 
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Woensdagavond Keramiek  Marga  Kn aven  
Tijdens mijn lessen heb ik geconstateerd dat er behoefte is aan meer scheikundig inzicht in 

glazuur. Daarom start ik in september met een aantal eenvoudige lessen hierover. 

 

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

             
 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j n e  Ma re l l  

            
 

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

In de pauze van 5 september vertel ik over het thema 'eenvoud' Hoe kun je een eenvoudige vorm 

toch spannend maken. Met voorbeelden van Brancusi, Luut de Gelder en Ai Weiwei. 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

We maken schetsen van delen van het gebouw en van de prachtige tuin en gaan onderzoeken hoe 

we de schetsen kunnen combineren tot een geheel wat je vervolgens gaat schilderen. Neem teken- 

en schildermateriaal, een schaar, lijm en mesje mee.  

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Tijdens mijn lessen heb ik geconstateerd dat er behoefte is aan meer scheikundig inzicht in 

glazuur. Daarom start ik in september met een aantal eenvoudige lessen hierover. 

 

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

              

De eerste les van nieuwe seizoen gaan we 

‘werkmannen’: met behulp van zelf-

gesneden sjablonen en rollers kleurrijke en 

gelaagde composities drukken, zoals H.N. 

Werkman dat deed. Graag zelf 

stanleymesje meenemen en als je hebt 

liggen zachte, kleine verfrollers.  

Denk ook vast na wat je wensen zijn voor 

de komende grafieklessen bij de KWA, dan 

probeer ik daar rekening mee te houden in 

het aanbod.  

6 september: korte standen 

13 september: portret 

20 september: naaktmodel 2 standen 

27 september: gekleed model 1 stand 

6 september naakt (2 standen) 

13 september gekleed model (2 standen) 

20 september portret 

27 september naakt korte standen 
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Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 
⚫ Virtuoos! Israels tot Armando. Frans Hals Museum, Haarlem t/m 3 November 

… meesterlijk, trefzeker en levendig schilderen. Met impressionisten als Isaac Israels en 

Thérèse Schwartze; expressionisten als Karel Appel en Alphons Freijmuth; kolossale abstracte 

doeken vol dynamiek, van Ger Lataster en Armando en hedendaagse kunstenaars als Peggy 

Franck en Evi Vingerling.Een pure kijktentoonstelling met honderd jaar Nederlandse kunst …   

  

      
 Majesty, 2006.  Gouache op foto 

gemonteerd op papier. 300 x 420 cm 

 

⚫ 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’… 

 

⚫ Coda paper art – Coda Museum, Apeldoorn, t/m 27 October 

…een tweejaarlijkse ode aan het papier. Van raadselachtige ruimte vullende werelden tot 

verfijnde sieraden, van kartonnen animaties tot levensgrote papierknipkunst. Werk van 39 

kunstenaars en ontwerpers uit vijf continenten...  

         
        Het gele jakje (de vrouw van de schilder) 

 

⚫ Het begin van een nieuwe wereld, Kröller-Muller Museum, Otterlo t/m 29 September 

… de ontwikkeling van de moderne sculptuur zien door de ogen van Bram Hammacher, 

directeur van het museum van 1948 tot 1963. De vermaarde beeldentuin is zijn bekendste 

wapenfeit, maar hij verwerft ook veel beelden voor ‘binnen’, vaak in nauwe wisselwerking met 

de beelden in de tuin … 

 

 

⚫ 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 … 

⚫ 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 …. 
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Kunstenaars lossen Brexit probleem op 

Twee kunstenaars uit Arnhem en Velp tonen in Nieuwe Ruimte de oplossing voor Brexit: samenwerken zonder 

ruzie en zonder kogels. Ann Glynn (geboren in Ierland) en Colin Wilson (geboren in Engeland) bewijzen dat 

het kan: geen "hard border" tussen Ierland en Engeland. 

 

Ann Glynn woont in Velp en maakt tekeningen, grafiek en schilderijen. Haar jeugd in Ierland is vaak het 

onderwerp in haar werk. Op de expositie laat ze de gevolgen zien van de Engelse bezetting in Ierland. Colin 

Wilson woont in Arnhem en is fotograaf. Zijn werk noemt hij zelf: de werkelijkheid met een "twist"; waardoor 

een nieuwe werkelijkheid ontstaat. In Nieuwe Ruimte laat hij eveneens herinneringen uit zijn kindertijd in 

Engeland zien. De naam van zijn website, colinwilson.eu ziet hij als een statement. 

Opening expositie op zondag 1 september om15.00 u. De expositie is elke op zaterdag en zondag van  

12.00-17.00 open t/m 13 oktober kijk op de website voor meer informatie www.nieuwe-ruimte.nl 

 

 

 

 

Tuingroep  

       
 

Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  Zaterdag 7 en 21 september 

 9.30 u tot ongeveer 12.00 u. 

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

  

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
 
 

De tuin heeft zich goed gehouden, afgelopen zomer. 

Mede dankzij het sproeien op de woensdagavond tijdens 

het zomeratelier. Dank je wel, Ineke! 

Verschillende deelnemers aan het zomeratelier hebben 

genoten van de tuin, én gaven complimenten. Dat 

horen we natuurlijk graag. 

De afgelopen maanden hebben we gewoon 

doorgewerkt. In september hebben we afwijkende data, 

in verband met de jubileumexcursie. 

Heb je zin om gewoon een keertje mee te doen: je bent 

welkom, en wel op zaterdag 7 en op zaterdag 21 

september, van 9.30 - 12.00 uur. 

Wil je meer informatie, dan kun je terecht bij onze 

coördinator Frank Spreekmeester, 06-23367478 of via 

de mail: frankspreekmeester@gmail.com 

        S t i c h t i ng  N i e uwe  Ru imte  
               Podium voor beeldende kunsten 
                  locatie: voormalige bibliotheek, Den Heuvel 32 – Velp 

                  open op zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur 

http://www.nieuwe-ruimte.nl/
mailto:maandbericht@kwa-vtk.nl
http://www.kwa-vtk.nl/
mailto:webmaster@kwa-vtk.nl
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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Uitnodiging van Marga Knaven 

 

 
Maura Biava, zero-zero#01 2019, Courtesy gallerie Caroline O’Breen 

Uitnodiging Point In Time (English below) 

Jubileum Reünie Manifestatie//50 jaar Keramisch Werkcentrum 

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jubileum reünie manifestatie van Sundaymorning@ekwc op 14 en 15 

september 2019 in Heusden. Sundaymorning@ekwc viert dit jaar zijn vijftigjarige bestaan. Dit wordt gevierd met een 

aantal tentoonstellingen en projecten die plaats vonden en vinden in onder andere het Design Museum Den Bosch, 

Museum De Pont, het Haags Gemeentemuseum en Arti et Amicitiae te Amsterdam. Een bijzonder onderdeel vindt plaats 

in de eerste locatie van Keramisch Werkcentrum, aan de Pelsestraat 13 te Heusden. Met dank aan de huidige bewoners 

en keramiekliefhebbers galerie Priveekollektie Contemporary Art & Design. 

Middels een open call onder alle alumni is er een tentoonstelling met werk van 70 voormalige deelnemers en een 

programma van performances en lezingen samengesteld. De manifestatie zal een beeld geven van de geschiedenis van 

het Keramisch Werkcentrum, de invloed op de beroepspraktijk en de levens van de alumni en de invloed op de 

ontwikkeling van de keramiek. Tevens is het een mooi moment elkaar weer te ontmoeten en verhalen te delen. 

Programma: 

Zaterdag 14 september 11.00-18.00 

11:00 Opening met performance Horse, Linda Molenaar 

11:15 Openingswoord 

14.00 Ovenrituelen 

15:00 Performance Horse, Linda Molenaar 

16:00 Tafelgesprek voormalige en huidige directeuren over 50 jaar Keramisch Werkcentrum (Hans van Wijck,                                             

Adriaan van Spanje, Xavier Toubes, Koos de Jong, Ranti Tjan. o.l.v. Yvette Lardinois) 

17:30 Performance Hulpstukken voor het nieuwe bewegen, Francine Claassen, geluid door werk van Hans van Koolwijk 

Zondag 15 september 11.00-20.00 

12:00 Peter Oltheten, geïnterviewd door Tjalling Mulder: van KCW naar EKWC naar Sundaymorning@ekwc: 30 jaar 

werken bij het Keramisch Werkcentrum 

14:00 Christine Jetten: Van Inspiratie tot Instituut 

15:00 Open Mic, gelegenheid tot het delen van verhalen en herinneringen 

17:00 Besloten: Informeel diner 

18:30-20:00 Lezing Janice Shales en Rob Ruimers creatie, plaatsing en verplaatsing Het Portaal, Utkin & Brodsky 
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Deelnemers: 

Frank Åsnes, Yael Atzmony, Rosalie Bak, Joost Bakker, Lorie Ballage, Mariëlle van den Bergh, Maura Biava, Sara Bjarland, 

Marjo Boesten, Marie Ilse Bourlanges, Tim Breukers, Ariel Brice, Helmie Brugman, Birgitte Christens, Francine Claassen, 

Lisa Couwenbergh, Nynke Deinema, Femke Dekkers, Maureen van Dijk (van Eijk & van der Lubbe), Paul van Dijk, Ruud 

Dijkers, Jan Van Den Dobbelsteen, Mels Dees, Hil Driessen, Maartje Folkeringa, Jan Goossen, Karin Hochstatter, teja van 

hoften, Marja Hooft, Eiko Ishizawa, Julia Jacquette, Christine Jetten, Claude Jones, Hella Jongerius, Lena Kaapke, Gosia 

Kaczmarek (Between Two Hands), Marja Kennis, Elena Khurtova, Marga Knaven, Hans van Koolwijk, Petra Laaper, Katie 

Lagast, Danielle Lemaire, Niels van der Lubbe (van Eijk & van der Lubbe), Hans Meeuwsen, Tilmann Meyer-Faye, Irene van 

de Mheen, Trees De Mits, Linda Molenaar, Charlotte Mumm, Bob Negryn, Netty van Osch, Klaus Osterwald, Nori Pao, 

Robbert Pauwels, Roma Pas, Paolo Porelli, Suzanne Posthumus, Joke Raes, Corien Ridderikhoff, Inge Roseboom, Rob 

Ruimers, Karen Santen, Ryan Takaba, Koen Taselaar, Sjoerd Tim, Erin Tjin a Tjon (Between Two Hands), Liesbeth Touw, 

John Vaillant, Jonas Vansteenkiste, Ans Verdijk, Anne Verhoijsen, Katrijn Verstegen, Jos Verwiel, Mélanie de Vroom, 

Gabrielle Wambaugh, Isidoor Wens, Jenny Ymker, Efrat Zehavi. 

 

 
Sara Bjarland, Post-Blowout, 2019 

 
https://sundaymorning.ekwc.nl/latest_news/50-jaar-sundaymorningekwc/ 
 

 
 

https://sundaymorning.ekwc.nl/latest_news/50-jaar-sundaymorningekwc/

