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Van de bestuurstafel 

Start nieuwe seizoen onder het ‘Corona-regime’ 

Na de zomersluiting die dit jaar dankzij Corona al medio maart begon is het ons als bestuur een 

groot genoegen jullie weer te mogen verwelkomen vanaf maandag 31 augustus. Tijdens het 

zomeratelier hebben we ervaring kunnen opdoen met het werken op 1.5m afstand en dit kan goed 

van pas komen bij de start van alle lesgroepen onder het Corona-regime dat naar verwachting nog 

lang een fors stempel zal drukken op de deelname aan de KWA-activiteiten. Een prettige 

bijkomstigheid van de langdurige sluiting was dat het gebouw en de faciliteiten weer in topconditie 

konden worden gebracht. Niet alleen qua onderhoud, maar ook door de installatie van een volledig 

nieuwe keuken. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich daarvoor hebben ingezet!  

 

Onderhoud en inrichting gebouw 

In de afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de verbetering van onze huisvesting. In 2017 

hebben we de werkschuur gebouwd en in 2019 is het glazuurlokaal geheel gerenoveerd. 

Voor de zomer van 2020 stonden drie grote projecten gepland: dubbelglas en schilderwerk 

buitenzijde, schilderwerk van de buitenkozijnen aan de binnenkant en de bouw van een nieuwe 

keuken. 

 

Alle drie projecten zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. 

Aan de buitenzijde zijn alle kozijnen voorzien van dubbelglas. Een enorme verbetering van het 

comfort in de winter en de stookkosten zullen aanzienlijk omlaaggaan. Verder is het schoolgebouw 

aan de buitenzijde geheel geschilderd. Natuurlijk de kozijnen, maar ook de witte gevels. Al deze 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe aannemer. Een geweldige investering, maar 

zeker de moeite waard. Het gebouw ziet er weer prachtig fris uit! 

Omdat de kozijnen aan de buitenkant geschilderd zijn, moesten deze ook aan de binnenzijde 

geschilderd worden om te voorkomen dat zich vocht kan ophopen in de kozijnen waardoor rot kan 

ontstaan. Deze klus hebben leden van onze vereniging als vrijwilligers zelf uitgevoerd. Onder 

bezielende leiding van Christien Klein-Laansma is bijna elke maandag in de zomerperiode gewerkt 

en af en toe ook op andere dagen. Met frisgewassen gordijnen voor de kozijnen ziet ook dit er 

weer geweldig uit! Enorm bedankt Nicole van Koutrik, Rob Harpenslager, Mariëlle Boersma, Truke 

Brandsma, Jan-Nico van den Ingh, Ton van Raamsdonk en Christien. 
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In dezelfde periode als het schilderwerk is ook een nieuwe keuken aangeschaft en geïnstalleerd in 

de oude spoelruimte van grafiek. Volgens het ontwerp van Hans ter Beek hebben Dinie Rengers en 

Gerda Hendriks bij Ikea een prachtige keuken uitgezocht. In de nieuwe keuken wilden we geen 

gasaansluiting meer hebben. Daarom is er nu een inductiekookplaat en een inbouwboiler voor 

warm water. Verder hebben we gekozen voor een nieuwe koelkast en een vaatwasser. Heel wat 

extra elektrische apparatuur. Dus moest de elektra installatie worden uitgebreid. Dit deel hebben 

we uitbesteed. De rest is allemaal gedaan door het team van Ton van Raamsdonk. Frits van der 

Togt, Ferry van den Boom, David Newman en Hans ter Beek waren de handige mannen die al die 

schroefjes van Ikea met gemak de baas konden. Maar ook de waterleidingen, de rioolaansluiting en 

het tegelwerk is door de groep van Ton uitgevoerd. Ton en je team, fantastisch, we zullen extra 

genieten van onze koffie en thee. 

 

Maar we zijn nog niet klaar met onze huisvesting. De komende jaren staat de herinrichting van de 

gangzone, met betere werkruimte voor de grafiekgroep en het opknappen van het schilderlokaal 

en het keramieklokaal nog op ons verlanglijstje. Daarna willen we verder kijken hoe we ons 

gebouw duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld met extra isolatie en zonnepanelen. Voorlopig 

hoeven we ons in de zomer nog niet te vervelen. 

  

Terugblik op het zomeratelier  

Het zomeratelier was een goede test of we bij de KWA volgens de Corona maatregelen kunnen 

werken. Dankzij Ineke Coenen, Cor van Drogen, Ineke Visscher, Erik Wegeling, Renee Kerdijk, 

Dinie Rengers, Ton Suurenbroek, Jan van Weeren, Theo van Ouwerkerk en Gerda Hendriks is het 

gelukt om de beide zomermaanden volgens het zomeratelier te draaien. Wel met beperkingen, 

maar hier hebben eigenlijk alleen de model- en portretschilders hinder van ondervonden. Doordat 

er steeds maar 10 mensen deel konden nemen, hebben we hier gewerkt met een voorinschrijving 

van een blok van 4 weken. Toch heeft iedereen die zich aangemeld had, zeker 4 keer kunnen 

werken bij de KWA. Verder waren de donderdagen erg rustig, met soms maar 2 beeldhouwers of 

boetseerders. De dinsdagochtenden waren over het algemeen druk bezet, regelmatig waren dan 

meer dan 15 leden aan het werk. Ook de woensdag 

avonden waren goed bezet met vaak een vast clubje. 

Zeker in het begin was het wennen, vooraf 

aanmelden, voldoende afstand houden en je eigen 

drankje mee brengen, meestal ging het goed, maar af 

en toe lukte het niet helemaal. Gelukkig is de keuken 

vanaf volgende week geheel gereed en kunnen we 

weer op een verantwoorde wijze koffiezetten.  

 

Heropening op 31 augustus 

Stap voor stap proberen we, na de plotselinge sluiting op 13 maart j.l., de activiteiten op de KWA 

weer op te starten. In juni zijn wij gestart met de tuinsessies. De docenten hebben alle leden in 

groepen uitgenodigd voor een gezellige ontmoeting in onze prachtige tuin. Daar zijn de digitale 

lessen geëvalueerd. Iedereen was het erover eens dat de digitale lessen leuk waren, maar liever 

gewoon weer les in de ateliers op de KWA. 

In de zomermaanden hebben we geoefend met nieuwe indelingen die voldoen aan de algemene 

veiligheidseisen rond het Coronavirus. Het zomeratelier kon doorgaan, maar je moest je vooraf wel 

aanmelden. De dagdeelverantwoordelijke deed zijn intrede. De hele zomer hebben de meeste 

leden zich prima gehouden aan de afspraken, geweldig. Het zomeratelier was misschien minder 

druk dan andere jaren, maar voor de deelnemers was het een groot succes. In juli en augustus zijn 

de eerste workshops weer georganiseerd. Ook daar hebben de docenten de Corona afspraken goed 

kunnen testen. De workshops hebben aangetoond dat er weliswaar beperkingen zijn, maar dat met 

die beperkingen best al veel mogelijk is.  

Daarom kunnen we op 30 augustus weer met ons normale weekprogramma starten. Wel zullen we 

moeten werken binnen de beperkingen die nog steeds geldig zijn. Naast de algemene punten van, 
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“ziek, dan thuis”, “anderhalve meter” en “handen wassen” moeten we ons houden aan de 

beperkingen die de ruimtes ons opleggen. De docent moet veilig kunnen werken. Per ruimte is een 

maximaal aantal werkplekken beschikbaar. Daarom moet de docent een lijst bijhouden van wie 

welke les aanwezig is. Ieder lid kan zich voor de komende acht weken slechts voor één lesblok 

opgeven en het is niet zeker dat iedereen elke week kan komen. Als er in een groep plekken vrij 

zijn dan kunnen hier nieuwe leden instromen of kan de beschikbare plek door een ander lid worden 

ingevuld. Dit vraagt veel extra organisatie van de docenten. Wij vertrouwen erop dat iedereen het 

de docenten zo gemakkelijk mogelijk maakt. Na acht weken kijken we of er meer ruimte is of dat 

we andere mogelijkheden in het afsprakensysteem gaan opnemen. 

Natuurlijk houden we ook rekening met de leden die nog niet naar de KWA durven komen. De 

docenten nemen met de leden die dat aangeven contact op om afspraken te maken voor digitale 

begeleiding. 

De fysieke mogelijkheden zijn nog beperkt, maar de mogelijkheden van onze creatieve geesten 

zijn onbegrensd. Daarom wordt het nieuwe KWA-seizoen vast een prachtige ervaring met 

fantastische resultaten!!  

 

ALV op zaterdag 3 oktober om 10:00 uur (meld je uiterlijk 20 september aan) 

De ALV die in maart moest worden geannuleerd zal nu worden gehouden op 3 oktober. Het was al 

duidelijk dat de voor deze datum geplande Verenigingsdag niet zou kunnen doorgaan, maar een 

ALV is wel mogelijk onder Corona-condities, mits alle deelnemers zich van tevoren aanmelden via 

de intekenlijst in de gang of een e-mail aan secretariaat@kwa-vtk.nl. De uitnodiging en stukken 

worden begin september via de email verzonden en liggen dan ook ter inzage in de rode salon. De 

bij de ALV van maart geplande presentatie van Marijke Postma over het thema Beeldtaal paste nu 

helaas niet in Marijkes agenda, maar we zullen daar in 2021 zeker nog wel een gelegenheid voor 

vinden.  

Tijdens de ALV wordt voorgesteld om de statuten uit 2007 op enkele punten te wijzigen. Een 

rechtsgeldig besluit vereist een 2/3 meerderheid in de ALV waarin ten minste de helft van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dat niet het geval, dan kan binnen 4 weken een tweede ALV 

worden gehouden, waarin hetzelfde voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Het voorstel is 

dan aangenomen bij 2/3 van het aantal stemmen. Wij hopen op een grote opkomst op 3 oktober, 

maar verwachten toch dat het besluit tot statutenwijziging in twee stappen zal moeten worden 

genomen. Daarom is alvast een korte extra ALV gepland op dinsdag 13 oktober om 15:45 

uur. 

 

Agenda ALV 2020 

1. Opening / vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 

3. Notulen ALV 15 maart 2019 

4. Algemeen jaarverslag 2019  

5. Financiële verslaglegging 2019 

a. Financieel verslag 2019 en toelichting  

b. Verslag kascommissie 

c. Dechargering bestuur 

6. Goedkeuring begroting 2020, incl. verhoging dagdeelvergoeding van €4,50 naar €5,00 per 

1 september 2020  

7. Contributie 2021: het voorstel is de contributie te handhaven op de huidige €268/jaar 

8. Herziening statuten  

9. Benoemingen: 

a. Bestuur  

b. Leden kascommissie  

10. Rondvraag 

11. Sluiting ALV 

mailto:secretariaat@kwa-vtk.nl
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Na de formele sluiting van de ALV wordt de bijeenkomst voorgezet met een bespreking van de 

situatie die is ontstaan door de Corona-crisis en de manier waarop we daarmee omgaan. 

Dit is bedoeld om de stemming onder de leden te peilen over dit onderwerp. We verwachten dat dit 

onderwerp ieders belangstelling heeft en willen graag ruime gelegenheid bieden om daarover 

onderling van gedachten te wisselen. Dat het niet op de formele ALV-agenda is gezet heeft twee 

redenen: 

1. Dit onderwerp vraagt om een brede meningsvorming onder de leden voordat hier formele 

conclusies en besluiten aan kunnen worden verbonden.  

2. Het is heel goed denkbaar dat de belangstelling voor dit onderwerp veel groter is dan voor 

de formele ALV-agenda, terwijl er vanwege de Corona beperkingen slechts een beperkt 

aantal leden tegelijk kunnen deelnemen. Door de beide zaken te ontkoppelen kunnen we 

zo nodig nog extra bijeenkomsten over het onderwerp Corona organiseren en toch de ALV-

agenda in één keer afronden, wat belangrijk is vanwege de goedkeuring van de statuten.    

 
Corona maatregelen 

Protocol en afstand tussen de werkplekken blijft gehandhaafd 

Voor het zomeratelier hebben we een protocol opgesteld waaraan de deelnemers zich moesten 

houden en zijn de werkruimtes ingedeeld volgende 1,5 m. afstand. Dit protocol, evenals de 

indeling in de werkruimtes blijft gehandhaafd.  

De belangrijkste punten uit het protocol zijn: 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C). Dit geldt ook als een van je 

huisgenoten deze klachten heeft. 

 Houd 1,5 meter afstand, ook bij binnenkomst en vertrek uit de lokalen en in het gebouw 

 Schud geen handen en omhels elkaar niet 

 Hoest en nies in je elleboog en zit niet aan je gezicht 

 Volg altijd de aanwijzingen van de docenten op 

 Bij binnenkomst en vertrek van de lokalen gebruik je de daar aanwezige desinfecterende 

handgel. 

 Maak vóór gebruik en bij vertrek de werkplek schoon met de desinfecterende spray en een 

papierenhanddoek die in het lokaal aanwezig is. Gooi de papieren in de afvalbak. 

 Blijf zoveel mogelijk op je werkplek en loop niet steeds door de ruimte, ook de pauze blijf 

je in het lokaal. Pauzeren buiten is wel toegestaan, uiteraard op gepaste afstand. 

 Maak alleen in hoge nood gebruik van het toilet. Alleen het invalidetoilet is beschikbaar.  

Op het prikbord en in de lokalen en het toilet hangen waar nodig nadere instructies over het 

gebruik van de ruimtes, evenals de opstelling van de werkplekken. 

 

KWA en ventilatie 

Ventilatie lijkt een belangrijk middel om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. 

Logisch dat we vragen krijgen over hoe de ventilatie in ons gebouw geregeld is. 

 

De mogelijkheden voor ventilatie kan verdeeld worden in natuurlijke ventilatie en mechanische 

ventilatie. Ons gebouw kent in de werkruimtes geen mechanische ventilatie. Alleen de toiletten 

worden afgezogen. Dat wil zeggen dat de aanwezige lucht met overdruk naar buiten wordt 

afgevoerd. Deze lucht wordt vervangen door lucht uit de gangzone. De ventilator van de toiletten 

wordt geschakeld via de lichtknop in het grote toilet. Het grote toilet heeft bovendien een raam dat 

open kan. Daarom gebruiken we bij voorkeur alleen het grote toilet. Het is verstandig om het raam 

open te zetten of het licht aan te doen ook overdag.  

Voor de rest van het gebouw zijn wij afhankelijk van natuurlijke ventilatie.  
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De noodzaak van ventileren is afhankelijk van de intensiteit van het ruimtegebruik.  

Door de bezetting van de ruimtes beperkt te houden wordt de noodzaak om te ventileren beperkt. 

 Het schilderlokaal heeft theoretisch een capaciteit van ca 60 personen, huidige maximale 

gebruik 13 personen. 

 Het keramieklokaal heeft theoretisch een capaciteit van ca 30 personen, huidige maximale 

gebruik 7 personen. 

 Het glazuurlokaal heeft theoretisch een capaciteit van ca 15 personen, huidige maximale 

gebruik 5 personen. 

 De werkschuur heeft theoretisch een capaciteit van ca 15 personen, huidige maximale 

gebruik 5 personen. 

 Verblijf in de gangzones moet beperkt worden tot het minimum. Deze ruimte is 

gereserveerd voor komen en gaan en voor bezoek aan het toilet en de keuken. Verder is 

de gangzone op donderdagmiddag in gebruik als werkruimte door de grafiekgroep. In de 

gangzone en de keuken geld natuurlijk ook de anderhalve meter afstand regel. Elkaar 

passeren is daar lastig. Geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte.  

 

Hoe ventileren we het gebouw. 

De leslokalen hebben draairamen, zet deze open als het warm genoeg is. 

De gangzone heeft aan beide uiteinden een klapraam. Zet deze in principe altijd open als het 

gebouw in gebruik is. De glazuurruimte heeft aan beide kanten een buitendeur. Zet deze open als 

het warm genoeg is. Bij de voordeur is een “deuropenhouder” geplaatst. Hierdoor kan de voordeur 

gemakkelijk in een open stand worden vastgezet. De werkschuur heeft openslaande deuren, zet 

deze open als het warm genoeg is, of nog beter, werk buiten als dat mogelijk is. 

 

Als het straks kouder wordt is ventileren halverwege het lesblok een optie. Wel even fris, vooral 

ook omdat de koffie en thee op de werkplek gedronken moet worden. Aan het eind van de les zal 

de docent altijd even ventileren zodat de volgende groep steeds schone lucht aantreft in de 

werkruimtes. 

 

Naast ventileren zijn de drie algemene uitgangspunten nog steeds het belangrijkste gereedschap 

om Corona besmetting te voorkomen. Kom niet naar de KWA als je klachten hebt, houdt 

anderhalve meter afstand van elkaar en was regelmatig je handen. 

 

Het bestuur 
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Diversen 

 

Expositie Annemarie Noorderwerf, de Kruisberg, Doetinchem.  

Er zijn 11 werken van mij te zien, o.a. portretten op glas geschilderd en 6 keramiek portretten. "De 

bewoners van de Kruisberg door de tijd heen". 

Open op zaterdags en zondags tot en met zondag 13 september van 13 tot 17 uur: van harte 

welkom!  

Adres: Klootsemastraat 1, Doetinchem (De Flat). 

Informatie: www.hetwebdoetinchem.nl, www.annemarienoorderwerf.nl 

Zie voor meer info de flyer aan het eind van het maandbericht. 

 

     
 

 

3 oeverfestival 

In het weekend van 18, 19 en 20 september doen Jos van Gessel en Conny Koster mee aan het 

3 oeverfestival. 

Jos toon zijn werk bij “Leef”, Rijndijk 28 in Millingen aan de Rijn. Conny heeft open Atelier op 19 en 

20 september. Kom de ruimtelijke schilderijen bewonderen die naar aanleiding van een Marokko 

reis zijn gemaakt. 

Voor meer informatie zie: http://www.3oeverfestival.nl 

 

 

Workshop beeldhouwen Conny Koster: 

Het weekend van 26 en 27 september kun je 1 of 2 dagen beeldhouwen in Zevenaar. Fijn om met 

een nieuwe steen te starten. Graag opgeven bij connykoster@hotmail.com 

 

 

Raku stoken Conny Koster. 

Op vrijdagmiddag 2 oktober is er de gelegenheid om biscuit gebakken werkstukken Raku te 

stoken. Graag opgeven via de mail: connykoster@hotmail.com 

 

 

Tuingroep 

Ook in augustus hebben we twee keer in de tuin gewerkt: soms was het 

bijna té warm, en zijn we maar kort gebleven.   

Van de deelnemers van het Zomeratelier kregen we diverse 

complimenten over hoe mooi de tuin er uit zag: dank je wel. Altijd leuk 

om die te krijgen. 

In september gaan we op onze gebruikelijke manier door. Nog steeds 

met de vaste groep, zonder eventuele belangstellenden. 

 

 

  

http://www.hetwebdoetinchem.nl/
http://www.annemarienoorderwerf.nl/
http://www.3oeverfestival.nl/
mailto:connykoster@hotmail.com
mailto:connykoster@hotmail.com
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Tentoonstellingstips september – live en online 
  

 In the Presence of Absence: voorstellen voor de museumcollectie - Stedelijk Museum, 

Amsterdam, t/m 31 januari 2021 
… een selectie kunstwerken met (tegen-)verhalen die vastomlijnde ideeën bevragen over onze 
samenleving en over de manier waarop geschiedenis geschreven wordt … 

 Kerry James Marshall – https://www.davidzwirner.com/viewing-room/studio-kerry-james-

marshall 
… een nieuwe serie schilderijen refererend aan John James Audubon’s negentiende eeuwse 
magnum opus The Birds of America openen een kijk op de classificatie van ras en identiteit in 

Amerika …. 

 Claudy Jongstra: Inner Vitality – Rijksmuseum Twenthe, Enschede, t/m 1 november 
… een betoverende ruimtelijk installatie met gevilte wollen wandkleden en “stijgbeelden”, lange 

vellen papier waarin kleurstoffen van diverse kruiden zijn opgezogen en zichtbaar gemaakt 
mbv een fotografisch proces, betoverend …    

 Jan Mankes: de werkelijkheid niet – Museum More, Gorssel, t/m 25 oktober 
… ter gelegenheid van zijn 100e sterfjaar zijn 35 schilderijen van Jan Mankes te zien. Onder 

meer, een prachtig portret van Annie Zernike, zijn geliefde, en een net ontdekt schilderij, 
Leliën …. 

 A.R. Penck -How it works. Kunstmuseum Den Haag, t/m 27 september 2020 

…terwijl veel jonge Duitse kunstenaars in die tijd voor een abstracte beeldtaal kiezen, sluiten 
Penck en de zijnen aan bij een lange figuratieve traditie. In tweehonderd tekeningen, 
schilderijen en beelden is te zien hoe hij een puur visuele ruimte kon scheppen waarin de 
fantasie kan gedijen en de kijker zich kan verliezen. … 

 Extra large - Wandkleden van Picasso tot Louise Bourgeois. Kunsthal Rotterdam, Rotterdam, 

t/m 3 januari 2021 
… een groots overzicht van imposante wandkleden naar ontwerpen van beroemde kunstenaars 
als Picasso, Le Corbusier, Miró, Vasarely en Louise Bourgeois. Wandtapijten van direct na de 
Eerste Wereldoorlog tot nu, veelal onbekend werk uit het oeuvre van deze kunstenaars… 
 

    

          
 

 
 

 

 
 

 https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl/,  

... met Geel als citroen, rood als tomaat presenteert Museum Het Valkhof een tweede 

tentoonstelling in de serie Vliegende Hollanders, Gelderse toptalenten, waarin telkens 
twee kunstenaars als een balancing duality voor het voetlicht worden gebracht. Lag in 2019 

de focus op de verbinding tussen jong en oud, in 2020 ligt deze op de verstrengeling van 
kunst en design. In deze kleurrijke tentoonstelling worden de Gelderse meubel- en 
productontwerper Ineke Hans (1966) en beeldend kunstenaar Erik Mattijssen (1957) door het 

museum uitgedaagd om samen een bijzondere opdracht aan te gaan: stel een tentoonstelling 
samen waarin je duidelijk zichtbaar reageert op elkaars werk. Het verrassende, 
zinnenprikkelende resultaat van deze twee aan elkaar gewaagde grootheden is van 21 juni 
t/m 31 januari 2021 te bewonderen. 

 

Kerry James Marshall Black 
and part Black Birds in 
America: (Crow, Goldfinch), 
Acryl, 71x63 

 

Kasper Bosmans –  
Legend Skin: Hercules + 
St. Oncommer, 2016, 
Gouache op panel 

 

Claudy Jongstra – Stijgbeeld van 
Dille 

 

https://www.davidzwirner.com/viewing-room/studio-kerry-james-marshall
https://www.davidzwirner.com/viewing-room/studio-kerry-james-marshall
https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl/
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Docenten mededelingen 

 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  Annema r i e  Noo r de rwe r f  

Land-City-Sea-Sky-& Mindscapes. 

Buiten tekenen en schetsen met verf. 

 

Observeer stil en luister. Schets daarna wat er toe doet. Heb je schetsen gemaakt in de zomer, dan 

kan je verder werken met variaties op je eigen thema buiten of in het schilderlokaal. 

Mindscapes zijn abstracte werken, vormen die min of meer vanzelf, bewust of onbewust komen. 

 

Bekijk bijv. het werk van Georgia O'Keeffe en Giorgio Morandi op Google, afbeeldingen. 

 

 
 Georgia O'keeffe        Giorgio Morandi 

   
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r  
We starten rustig om te wennen aan de te houden afstand. We bespreken samen de mogelijkheden 

tot extra onderwerpen. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

We gaan weer fysiek en gaan de werkelijkheid weer eens op een 

andere manier bekijken. 

We gaan close ups maken dmv inzoomen.   

Een close up is een dichtbij-opname die een speciaal gevoel van 

betrokkenheid schept. Deze techniek wordt ook veel toegepast 

door filmregisseurs om de spanning te verhogen. 

Breng zelf een  of meerdere  kleine voorwerpen of foto’s mee.  

Deze gaan we al schilderend van dichtbij bekijken! 

 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
Welkom in het nieuwe seizoen!  

Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA. 

Twee weken geleden heb ik jullie de roosters voor de komende periode toegestuurd. Mochten er 

cursisten zijn die onverhoopt niet door mij benaderd zijn, laat het me dan weten. Sommigen van 

jullie hebben deel genomen aan het zomeratelier en hebben al kennis gemaakt met de nieuwe 

regels binnen de KWA. Het is een andere start dan andere jaren, maar we gaan er weer een 

inspirerend en productief jaar van maken.  

 

31 augustus korte naakt 

 7 september naakt (1 stand) 

14 september gekleed (2 standen) 

21 september portret 

28 september kort naakt 

 

 

 Co Westerik 
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Welkom in het nieuwe seizoen!  

Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA. 

Twee weken geleden heb ik jullie de roosters voor de komende periode toegestuurd. Mochten er 

cursisten zijn die onverhoopt niet door mij benaderd zijn, laat het me dan weten. Sommigen van 

jullie hebben deel genomen aan het zomeratelier en hebben al kennis gemaakt met de nieuwe 

regels binnen de KWA. Het is een andere start dan andere jaren, maar we gaan er weer een 

inspirerend en productief jaar van maken.  

1 september 4  verschillende standen portret 

8 september 1 stand  

15 september 1 stand (zwart- wit-grijstonen) 

22 september 1 stand 

29 september  diverse standen van het hoofd 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

We starten rustig om te wennen aan de te houden afstand. We bespreken samen de mogelijkheden 

tot extra onderwerpen. 

 

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

1 september gaan we weer van start, lekker buiten werken! In de pauze vertel 

ik over het thema "structuren en ritme". Ik neem stenen mee die je kunt kopen 

met contant geld. 

 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

Welke foto die je zelf gemaakt hebt is je meest favoriete van deze 

zomer? Is het de sfeer, zijn het de kleuren of simpelweg de 

herinnering aan een moment? Print hem uit op A4 formaat dan gaan 

we naar aanleiding van de foto het beeld schilderen. Misschien moet 

er iets aan toegevoegd, weggehaald of aangedikt worden om 

bepaalde effecten te versterken. Dat wordt tijdens het schilderen wel 

duidelijk. 

 

 

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

Nu de dagen weer wat korter worden zie je het licht 

in de loop van de dag ook sterk veranderen. Zoek 

een plekje met een onderwerp in je huis of in je 

directe omgeving waar je een aantal keer per dag 

een foto en of een schets van maakt. Let daarbij op 

de verandering van de lichtval op je gekozen 

onderwerp. Onderzoek hoe de vorm van de schaduw 

verandert en hoe ook de kleur verandert gedurende 

de dag. Je kiest minimaal 2 verschillende momenten 

van de plek uit die je vervolgens gaat schilderen. Het 

verschil kan minimaal zijn maar er kan ook een radicaal andere sfeer ontstaan van dezelfde plek. 

Monet heeft bijvoorbeeld 30 verschillende schilderijen gemaakt van hetzelfde aanzicht van de 

kathedraal van Rouen op verschillende momenten van de dag, bij verschillende weersinvloeden. 

Ieder schilderij is weer anders van kleur en licht/donker verhouding. 

 

  Monet 
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

We starten rustig om te wennen aan de te houden afstand. We bespreken samen de mogelijkheden 

tot extra onderwerpen. 

 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw   

2 september gaan we weer van start, lekker buiten werken! In de pauze vertel ik 

over het thema "structuren en ritme". Ik neem stenen mee die je kunt kopen met 

contant geld. 

 

 

 

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

We gaan weer fysiek en starten met ook een fysiek onderwerp:   

Markmaking of markeren 

Elke keer dat je penseel het canvas raakt of je potlood een lijn trekt, 

maak je een markering. Het is een fundamenteel element bij het 

maken van elk type kunst en het is hoe we emotie, beweging en 

andere beeldaspecten beginnen uit te drukken die we in een 

kunstwerk willen overbrengen. 

Markeren is een term die wordt gebruikt om de verschillende lijnen, 

patronen en texturen te beschrijven die we in een kunstwerk 

maken. Het is van toepassing op elk kunstmateriaal op elk oppervlak, 

niet alleen op verf op canvas of potlood op papier. Een punt gemaakt 

met een potlood, een lijn gemaakt met een pen, een vlek geschilderd 

met een penseel of een ander ongebruikelijk voorwerp, dit zijn 

allemaal soorten markeringen. 

Het maken van merktekens kan los en gebarend zijn, of gestructureerd 

en gecontroleerd zoals arcering . De meeste kunstenaars werken met een verscheidenheid aan 

markeringen in elk werk dat ze maken, maar er zijn een aantal stijlen, zoals het pointillisme , 

waarbij slechts één type merk wordt gebruikt. 

Wij gaan juist die verscheidenheid gebruiken en de resultaten verwerken in bijv een collage of 

ander soort werkstuk. 

Breng mee: O.I inkt, gekleurde inkt,  verf, penselen, brede en smalle platte kwasten,stukjes karton 

om te schrapen, houten stokjes, rietjes, oude lappen, schaar,mesje, lijm. Oud leesboek dat 

verscheurd mag worden, oud tijdschrift. 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw   

2 september gaan we weer van start, lekker buiten werken! In de pauze vertel ik over het thema 

"structuren en ritme". Ik neem stenen mee die je kunt kopen met contant geld. 

 

 

 

 

  

    William Kentridge 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.liveabout.com/what-is-hatching-1123056&usg=ALkJrhhjiXLN-UrXL6zIGH6IhDmS3Yjq-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.thoughtco.com/the-post-impressionist-movement-183311&usg=ALkJrhjYlayR1-SODS73kt7b0OWe_Kiecg


 

11 
 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Land-City-Sea-Sky-& Mindscapes. 

Buiten tekenen en schetsen met verf. Observeer stil en luister. Schets daarna wat er toe doet. Als 

je schetsen hebt gemaakt (in de zomerperiode), kan je verder werken met variaties op je eigen 

thema, buiten of in het schilderlokaal.  

Mindscapes zijn abstracte werken, vormen die min of meer vanzelf komen, bewust of onbewust. 

 

Bekijk bijv. het werk van Georgia O'Keeffe, Giorgio Morandi op Google, afbeeldingen. 

 

     
  Georgia O'Keeffe    Giorgio Morandi           Georgia O'Keeffe 

   

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

We zijn er weer. In deze coronatijd, met een aantal beperkingen, gaan we gezamenlijk weer aan 

de slag. De inspiratie opgedaan tijdens de zoomlessen gaan we in praktijk brengen. 

 

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

Welkom in het nieuwe seizoen!  

Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA. 

Twee weken geleden heb ik jullie de roosters voor de komende periode toegestuurd. Mochten er 

cursisten zijn die onverhoopt niet door mij benaderd zijn, laat het me dan weten. Sommigen van 

jullie hebben deel genomen aan het zomeratelier en hebben al kennis gemaakt met de nieuwe 

regels binnen de KWA. Het is een andere start dan andere jaren, maar we 

gaan er weer een inspirerend en productief jaar van maken.  

 

3 september naakt (2 standen) 

10 september gekleed model (2 standen) 

17 september portret 

24 september naakt korte standen 

 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

Geen bijzonderheden. 

 

 

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

3 september gaan we weer van start, lekker buiten werken! In de pauze vertel ik 

over het thema "structuren en ritme". Ik neem stenen mee die je kunt kopen met 

contant geld.  



 

12 
 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Nu de dagen weer wat korter worden zie je het licht in de loop van de dag ook sterk veranderen. 

Zoek een plekje met een onderwerp in je huis of in je directe omgeving waar je een aantal keer 

per dag een foto en of een schets van maakt. Let daarbij op de verandering van de lichtval op je 

gekozen onderwerp. Onderzoek hoe de vorm van de schaduw verandert en hoe ook de kleur 

verandert gedurende de dag. Je kiest minimaal 2 verschillende momenten van de plek uit die je 

vervolgens gaat schilderen. Het verschil kan minimaal zijn maar er kan ook een radicaal andere 

sfeer ontstaan van dezelfde plek. Monet heeft bijvoorbeeld 30 verschillende schilderijen gemaakt 

van hetzelfde aanzicht van de kathedraal van Rouen op verschillende momenten van de dag, bij 

verschillende weersinvloeden. Ieder schilderij is weer anders van kleur en licht/donker verhouding. 

 

 
   Monet 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

We zijn er weer. In deze coronatijd, met een aantal beperkingen, gaan we gezamenlijk weer aan 

de slag. De inspiratie opgedaan tijdens de zoomlessen gaan we in praktijk brengen. 

 

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

4 sept. Korte standen 

11 sept. Portret 1 stand 

18 sept. Naaktmodel 2 standen 

25 sept. Gekleed model 1 stand 

 

 

 

 
 
 

 

Jacqueline Grosman 
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Werken in coronatijd 
Chris Los     

  

 

 

Grafische Technieken via zoom in tijden van corona. 

 

Dat het bestuur en de docenten van de KWA zo snel met een oplossing kwamen in het begin van 

de corona tijd om de leden bij de les te houden en weer aan de les te krijgen was heel bijzonder. 

Het gaf heel veel inspiratie omdat we tips en projecten kregen van de docenten om iets thuis te 

doen en het hielp ook op sociale vlak omdat we elkaar zagen en de resultaten en problemen 

konden bespreken. Ik deed mee met de grafiek zoom van Merlijne. 

Grafiek maken zonder pers betekend dat je op een ander manier moet werken dan op de KWA. Ik 

had papier, piepschuim, linoleum en blokprint inkt. Ik hamster sowieso oude kranten en doekjes, 

dat was geen probleem 

Mijn eerste poging was met piepschuim. Inkt overheen rollen en bloemen opdrukken. Papier erop 

leggen en drukken met de bollen kant van een lepel. Het resultaat vond ik niet mooi. 

Daarna had ik in het piepschuim getekend en daar inkt overheen gerold. Dat werkte beter. Merlijne 

adviseerde om dunner papier en een vertragingsmedium voor de inkt te gebruiken, dat werkte 

beter en gaf goede afdrukken. 

 

 

De volgende poging was met linoleum. Ik had een tekening opgezet, inkt er overheen en op het 

papier gedrukt. Dat werd ook niet goed. Ik bleek het papier er bovenop te moeten leggen en niet 

er onder. Dan kan je namelijk harder drukken met een lepel of iets anders. Toen heb ik een paar 

goede afdrukken gemaakt en deze opgepimpt met een beetje verf. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond het een uitdaging en leuk om steeds te proberen tot het goed ging. 

 

Het was uiteindelijk een succes dankzij de zoom lessen. Ik had geen grafiekjes gemaakt zonder de 

hulp en inspiratie van Merlijne en de groep. En het maakte de lockdown iets aangenamer. 
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Soms gaat het snel – een verslag van het keukenproject door Ton van Raamsdonk 

 

Bij mijn aanmelding in september voor portretschilderen bij de KWA werd gevraagd om als 

vrijwilliger te participeren in het onderhoud. Natuurlijk, ik kan wel klussen, twee rechterhanden.  

Dit voorjaar kreeg ik te horen over plannen voor een nieuwe keuken, had ik de rol van coördinator 

voor ik het wist en realiseerde me toen dat dat geen klus is maar een project. Te snel ja gezegd?  

Het moet kunnen met een aantal flexibele mensen met de nodige expertise, er stonden al een paar 

namen op de lijst in de gang. Contact leggen en overleggen over de mogelijkheden die ze hebben 

om mee te doen en over hun specifieke ervaring die voor deze omvangrijke klus belangrijk kan 

zijn. De welwillendheid blijkt groot maar belemmeringen zijn er ook door Corona en de tijd van het 

jaar waarin mensen er op uit trekken. Jan Nico heeft een schouderblessure die hem voorlopig nog 

wel van deelname afhoudt. 

 

Dan sluit de KWA op 22 maart, door Corona ligt alles stil, Gerda en Dinie kunnen geen keuken 

uitzoeken, ook Ikea is dicht. De schilders werken wel in en aan het pand en eind mei geeft Hans 

door dat ze zo goed als klaar zijn en dat wij, met in achtneming van Coronamaatregelen, met de 

keuken kunnen beginnen. 

Dinie en Gerda kiezen een type keuken en bepalen de kleur en apparatuur; het maken van een 

ontwerp voor de inrichting lijkt ondoenlijk: het oorspronkelijke idee van Hans wordt op 10 juni 

gemangeld in een virtuele ontwerpsessie met de medewerkers van IKEA. Als we, Hans, Dinie, 

Gerda en ik, een week later een definitief ontwerp vaststellen en ik die keuken de volgende dag in 

Duiven wil kopen blijkt dat niet zo te werken. Daarvoor moet een nieuwe tekening gemaakt worden 

door de keukenafdeling, ook stuklijsten worden gegenereerd en daarna wordt geconcludeerd dat 

de helft van de onderdelen niet leverbaar is, Corona. Het 70 cm diepe aanrechtblad is maatwerk en 

heeft een levertijd van 4 tot 6 weken na opdracht, voor de nalevering kan zelfs geen indicatie 

gegeven worden.  

 

Woensdag 17 juni maken David, Ferry, Frits en ik kennis met elkaar bij de KWA, bekijken we de 

situatie en maken de eerste plannen. Op maandag starten Frits en ik met het “slopen” en in een 

paar uur is de grafiek nis leeg waarna David en Ferry doorgaan met echt sloopwerk, de constructie 

en het paneel dat tegen het plafond hangt gaan eruit, net als het houten wandje van de linker 

muur.  

Dat geeft direct een heel ruimtelijke indruk.  

 

De elektricien begint een dag later en trekt een kabel vanuit de CV-ruimte, installeert een nieuwe 

groepenkast en de aansluitingen in de keuken.  

Hans heeft eerder gestuukt en brengt de ruwe linker muur weer op niveau, David en Ferry 

beginnen aan de Ikea-uitdaging, talloze verpakkingen sorteren en van de losse panelen kasten 

samenbouwen tot een eindresultaat zoals dat ooit door IKEA-design bedoeld was. Intussen plak ik 

vijf, van thuis overgebleven tegels in de nis die straks moeten aansluiten op het werkblad. 

 

De kast voor de spoelbak staat op nalevering maar omdat we ons niet kunnen voorstellen dat een 

basiskast voor iedere keuken niet op voorraad is ga ik in Duiven op zoek in het magazijn; er liggen 

er vier. Ferry en David kunnen door en ik begin aan een nieuwe waterleiding die zich over de 

elektrische leidingen kronkelt.  

In de weken daarna repareren we het houtwerk, plamuren en schuren hout, de muren en het 

plafond en zorgen voor nieuwe lagen verf. Er wordt gemeten, nog eens gemeten, geboord, 

geschroefd en gezaagd. En gegraven, een nieuwe afvoer, dwars door de buitenmuur, wordt 

aangesloten op het buitenriool. Ferry toont zich een meester in bestraten.  

De inrichting komt daarna en het begint ergens op te lijken. Tijdens de pop-up afsluitingen van het 

seizoen krijgen we veel opbeurend commentaar. 

De onduidelijkheid over de (na)leveringen blijft en bellen kost te veel tijd waardoor ik intussen een 

bekend gezicht ben bij de klantenservice van Ikea. Ook bij Hornbach aan de overkant lijk ik 
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herkend te worden, al doende heb je toch nog een koppeling, een stuk koperen buis, een tube kit 

of schuifmoffen nodig.  

David en Ferry werken gestaag en nauwgezet, we blijken een team pietje-preciezen die elkaar 

verstaan en aanvullen in ideeën maar ook in ervaring en handigheid, het wordt echt een hele nette 

keuken.  

De bovenkasten hangen, de afwasmachine staat op zijn plaats, net als de koelkast maar er 

ontbreken fronten, deuren, kraan en werkblad. Op vrijdag hoor ik dat maandag 13 juli het 

werkblad geleverd gaat worden maar ook dat de lengtemaat niet klopt. Zucht! Er wordt een nieuw 

blad besteld, de manager keukens laat zich van zijn goede kant zien en regelt een versnelde 

levering en 50% korting voor het blad. Van de overige na leveringen is nog steeds niet bekend 

wanneer we die kunnen verwachten, mijn eigenwijze speurtocht in het magazijn levert dit keer 

niets op. Die dinsdag maken we af wat we kunnen en daarna is het afwachten, tijd om te relaxen 

na weken van drie dagen per week KWA-klussen. 

Het is maandag 10 augustus als we verder kunnen met het werkblad in de juiste maat; gaten 

maken voor de spoelbak, kraan en inductiekookplaat. In twee dagen maken we alle aansluitingen, 

stellen de apparatuur en draaien proef. Als alles functioneert neemt Margreet het over en zet 

enthousiast de keuken helemaal vol voor haar zomercursus op woensdag en vrijdag. Jammer van 

die ontbrekende deuren en ladefronten, die kwamen net wat later zodat we maandag 17 augustus 

de keuken echt af konden maken.  

De voorgaande weken was er al nieuwsgierig aan de beschermfolie gepulkt om de zien wat de 

echte kleur van de keuken was maar dit was het moment om de kleur te onthullen en natuurlijk 

kwam die eer Dinie en Gerda toe. Door omstandigheden was Dinie niet in de gelegenheid en heeft 

Gerda dat met verve gedaan.  

Het was een omvangrijk project met veel voorbereiding en waarin we als team 18 dagen aan de 

installatie gewerkt hebben, met resultaat en met plezier.  
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Belangrijke data: 

Kopij Maandbericht Deadline                        uiterlijk 20 september 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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