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Van de bestuurstafel
Start nieuwe seizoen
We hopen dat jullie een goede zomer hebben gehad en ernaar uitkijken om vanaf 5 september te
starten bij de KWA. Hoewel alle coronabeperkingen zijn opgeheven is het nog steeds belangrijk om
zorgvuldig te blijven. Wij adviseren iedereen om thuis te blijven bij klachten, ook als je niet in
quarantaine hoeft. Houd rekening met elkaar; geef elkaar de ruimte en accepteer het als leden het
prettig vinden om afstand te bewaren en/of een mondkapje te blijven gebruiken. Iedereen moet
zich veilig voelen bij de KWA. De indelingen van de lokalen met werkplekken op 1,5m blijft
onveranderd. Dit wordt door docenten en leden zeer gewaardeerd vanwege de prettige en rustige
werksfeer. Het betekent wel dat we moeten voorkomen dat er te weinig werkplekken zijn op
momenten dat alle groepsleden tegelijk komen opdagen. Wil je switchen, of eens kennis maken
met een andere groep of docent, neem dan vooraf even contact op met de betreffende docent. Doe
dit bij voorkeur aan het begin van de maand; met name de teken- en schildergroepen werken met
maandelijkse opdrachten en dan kun je gelijk mee doen.
Verhoging bijdrage voor model en portret
Tijdens de corona periode zijn diverse modellen iets anders gaan doen en moesten de docenten
Marijke en Margreet op zoek naar nieuwe modellen. Doordat het aanbod minder groot is, is de prijs
voor de vergoeding voor een model gestegen. Dit betekent dat de bijdrage die de deelnemers aan
de dagdelen model en portret betalen voor het model, verhoogd moet worden. Vanaf september
betaal je € 4,- boven op de gebruikelijke dagdeeldeelvergoeding voor model en portret tekenen en
schilderen. De kosten per dagdeel komen daarmee op € 9,- exclusief de bijdrage voor koffie en
thee.
Herinrichting gangzone en nieuwe toiletten
In de eerste week van de zomervakantie is een aannemersbedrijf
gestart met het slopen en renoveren van de toiletten. Dat moest
snel gebeuren, omdat de week daarna de eerste drie dagen van
het Zomeratelier gepland stonden. Die eerste dinsdag was de
memorabele dag waarop we te maken kregen met temperaturen
boven de 40° C. We denken dat het heel juist was om die eerste
bijeenkomst te annuleren. Sinds die tijd heeft een groot aantal
vrijwilligers, leden en bestuursleden zich ingespannen om een
steentje bij te dragen aan het opknappen van de gang en de Rode
Salon. Hoewel er nog het nodige gedaan moet worden, schiet het
nu toch op en kunnen we al zien dat het allemaal een stuk ruimer
en frisser geworden is.
Met name voor de grafiekgroep is er meer ruimte gekomen en de extra deur tussen de gang en het
schilderlokaal oogt meteen heel vertrouwd (alsof hij er altijd al geweest is).
Het is de bedoeling om op maandag 5 september de meeste werkzaamheden afgerond te hebben,
al kan het zijn dat iemand hier of daar nog een schroefje staat vast te draaien.
Onder leiding van Guido hebben Ineke, Hetty, Ingrid, Agnes, Andrea, Anita, Rob, Gerda, Jan-Nico,
Ton, Christien, Hans, Jules en Ferry hard gewerkt om alles mooi te maken. Dank allen daarvoor.
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Zomeratelier
Vooral de ochtenden zijn populair tijdens het
Zomeratelier, op dinsdag zijn er vooral
beeldhouwers en boetseerders, de
woensdagochtend werkt een groep schilders
samen aan een jaarlijks thema en op
donderdagochtend zijn het de model en
portretschilders die het tekenlokaal bevolken.
Verderop in dit maandbericht lees je meer over
de vrijwilligers van het Zomeratelier.
Door de late zomervakantie loopt het
Zomeratelier door tot donderdag 1 september.
Als je zin hebt, kun je nog kennis maken met het
Zomeratelier.

Schoonmaak en klussenlijst
In de laatste week van de vakantie, op 31 augustus en 1
september wordt er door de leden schoongemaakt. Vooral die
plekken die door Yolanda, onze werkster, niet wekelijks
meegenomen worden, nemen we dan flink onder handen. De
ramen worden zowel binnen als buiten gezeemd, de keuken
uitgesopt en de kasten en schappen in de verschillende lokalen
moeten opgeruimd worden. Er hebben zich een aantal leden al
aangemeld, maar alle hulp is welkom. Wil je een steentje
bijdragen aan een schoon en frisse werkplek, kom dan op 31
augustus of 1 september vanaf 13.00 uur naar de KWA.

Vrijwilligersbijeenkomst zaterdag 24 september 14:00 uur
Zoals eerder aangegeven is de
datum verschoven van 27 augustus
naar 24 september 2022. Noteer het
alvast in je agenda; een uitnodiging
volgt begin september via de mail.
Alle leden die binnen de KWA een rol
als vrijwilliger vervullen (je mag dit
zelf beoordelen) zijn welkom.
Hoewel er ook ruimte is om KWAgerelateerde punten aan de orde te
stellen en te bespreken, is het
hoofddoel van de bijeenkomst een
informele pop-up tentoonstelling.
Vind je het leuk om je werk ook eens
aan anderen dan je eigen
groepsleden te laten zien, neem het dan mee. Deelname is gratis; voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. In verband met de catering willen we graag weten op hoeveel deelnemers we
kunnen rekenen. Zet je naam dus op de lijst die in de gang komt te hangen.
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Verenigingsdag zaterdag 1 oktober
Veel leden kennen nog het fenomeen van de jaarlijkse Verenigingsdag. Tijdens deze zaterdag in
het najaar gaan de leden gezamenlijk aan de slag met een creatieve activiteit en is er tijd om met
elkaar kennis te maken, bij te praten en de hapjes te proeven die de leden hebben meegebracht.
In 2018 is de Verenigingsdag voor het laatst in deze traditionele vorm gehouden. Het jaar daarop
vierden we ons 50-jarig jubileum en was er een aangepast programma. In 2020 en 2021 kon het
niet doorgaan vanwege Corona. Voor velen zal zaterdag 1 oktober dus een eerste kennismaking
met dit evenement zijn. Onze docente Marijke Postma zal een presentatie geven over het thema
“Beeldtaal; een taal van symbolen!”. Na de lunch gaan we, begeleid door enkele docenten, zelf aan
de slag met diverse materialen en technieken. Hiervoor vragen we de deelnemers een dierbaar
voorwerp (in de breedste zin van het woord) mee te nemen. Schrijf je in op de lijst die in de gang
hangt. Je kunt daar ook op vermelden als je iets voor de lunch wil maken. Deelname is gratis. Wij
hopen op een grote opkomst en droog weer!

Foto verenigingsdag 2018

Presentatie KWA in Kunstcafé 55+ bij Rozet
Op 28 juli jl. hebben bestuursleden Christien Klein en Gerda Hendriks in Het Kunstcafé in
Bibliotheek Rozet in Arnhem een presentatie gegeven over de KWA. Hiervan is een livestream
gemaakt, die je terug kunt kijken via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=gldI2AMHCxc.
De presentatie van Gerda begint na 24.04 minuten. De presentatie van Christien na de pauze
begint na 58.22
Expositie aquarellen Ap Dekkers
Van 16 t/m 18 september worden aquarellen van Ap Dekkers
tentoongesteld in de Remigiuskerk in Steenderen. Graficus,
illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007) was in 1969
oprichter van de KWA, toen nog geheten de Werkgroep
Vrijetijdskunstenaars.
Op de tentoonstelling is een deel van de kerncollectie te zien
uit een schenking van ruim 600 werken uit zijn nalatenschap.
Thema’s zijn o.a. landschappen, stillevens en portretten.
Tijdens de tentoonstelling zullen aquarellen van lagere
artistieke kwaliteit, zoals studiemateriaal worden verkocht. In
2023 zal de tentoonstelling langs diverse Gelderse kerken
reizen.
Openingstijden van de expositie: 16 t/m 18 september 12:00-16:00 uur
Zie: https://www.geldersekerken.nl/activiteiten/agenda/
Het bestuur
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Over de vrijwilligers
De vrijwilligers van het Zomeratelier
Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers konden we deze zomer weer genieten van het
zomeratelier. Op dinsdag zorgden Ineke, Michael en Cor dat alles op rolletjes liep. In de ochtend
waren er meestal ongeveer 8 leden, vooral beeldhouwers, die met dit schitterende weer vooral
buiten werkten.
Op woensdagochtend leerde een groep van gemiddeld 10 leden een nieuwe techniek, in dit geval
mono-print. Ida heeft er een kort stukje over geschreven: Het leverde onder begeleiding van Ingrid,
steeds weer nieuwe vergezichten op. Het verzamelen van de vele grassen, waarmee mono-prints
werden gemaakt, was op zich al een avontuur. Al proberend, met lukken en mislukken, plannen en
verbazen door het drukproces met de gelli plate. De zomercursus is een ware ontdekkingsreis waarbij
Ingrid het kompas hanteert zodat alle deelnemers stapjes kunnen maken. De resultaten waren
verrassend en inspirerend. Zo boeiend dat je de warmte vergeet! Je voelt je net een kind dat de
wereld ontdekt, steeds weer iets nieuws, steeds weer mooi. Boeiende, nieuwe ervaringen en
resultaten dankzij een heldere instructie en tiptop materialen. Je krijgt geen genoeg van.

De woensdagavond wordt afwisselend georganiseerd door Ingrid en Andres, er komt altijd een vaste
groep, vooral keramisten.
Op donderdagochtend zwaaiden Theo en Jan de scepter over de modellen en de schilders. Jan geeft
hieronder een impressie.
Als ik dit schrijf, zijn we al over de helft van het onvolprezen zomeratelier Model/Portret. Na twee
coronajaren met maximale groepsgrootte eindelijk weer vrije inloop. En wat voor een! Gemiddeld
16 deelnemers, onder hen vijf belangstellenden van buiten de vereniging. Omdat er naast
ezelgebruikers ook tekenplankbenutters zijn, kan vrijwel iedereen een plek vinden met zicht op het
model. Onze bezielende modellenregisseur Theo van Ouwerkerk wisselt sessies met korte en lange
standen af. Zeker bij de korte standen weet hij de deelnemers tot stevige artistieke inspanningen
te bewegen. In het tekenlokaal met geopende ramen is het ’s ochtends goed werken. Toch vroeg
een van de deelneemsters of er bij de verbouwing ook plafondventilatoren konden worden
aangebracht. In ieder geval hebben de modellen het niet koud.

Jammer genoeg was de donderdagmiddag niet zo druk, maar wel heel gezellig volgens Willem die,
afgewisseld met Michael, de leiding had.
Kortom was het weer een geslaagde Zomeratelier ondanks de hoge temperaturen.
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Tuingroep op 10 en 24 september
In de zomerperiode hebben we de tuin zo goed en zo kwaad als mogelijk
bijgehouden: soms in een kleine bezetting vanwege vakanties, soms niet
omdat het té warm en té droog was.
Op bijgaande foto staat de nieuwste aanwinst die we in de tuin hebben: een
houten beeld van Victor, deelnemer bij Conny. Het komt goed tot zijn recht op
die plaats. Mocht je ook een beeld of ander ruimtelijk werk hebben dat je
graag een poosje op die manier wilt exposeren, overleg dan met Frank
Spreekmeester 06-23367478 of frankspreekmeester@gmail.com of met
Anjeliek.
Mocht je op bovenstaande data een ochtend mee willen komen werken: je bent van harte welkom.
Meld je even aan bij Frank, onze coördinator

Diversen
The Big Draw. Tekenfestival van 15 tot en met 18 september in Arnhem. Komt dat
zien! Informatie: https://thebigdrawnederland.nl/

Aankondiging cursus steendrukken in Diepenheim, 3 – 7 oktober 2022 Masterclass

De Masterclass van Basement Press Diepenheim, van 8 tot en met 12 augustus, is voor eenieder
die wil (her)ontdekken wat de trage en indirecte lithotechniek betekent voor de eigen beeldtaal.
We werken vanuit het materiaal en de techniek. Technisch begeleid door onze ervaren docent Aad
Hekker, kunnen de deelnemers optimaal de litho exploreren. Belangrijk is er niet met een al te
strak plan in te gaan.

Deelname mogelijk van twee tot vijf dagen.
Lithografie, steendruk, is een vorm van vlakdruk: water en vet stoten elkaar af. Op een geschikte
kalksteen wordt met inkt of vet krijt een tekening gemaakt. Die wordt met Arabische gom en zuur
gefixeerd. De gom maakt het deel van de steen waar niet op getekend is ontvankelijker voor
water. Alleen delen van de steen waar niet getekend is, worden aangetast door het zuur. Zo blijft
dan de tekening over die wordt ingeïnkt en afgedrukt. Op
https://www.basementpress.nl/lithografie/ staat een mooie video over het proces van tekening
naar afdruk.
De cursus is voor beginners en gevorderden. Voor prijzen zie de website
https://www.basementpress.nl/lithografie/ Bij de werkplaats zijn studio’s met mogelijkheid tot
overnachting (niet in cursusgeld inbegrepen). Je kunt je aanmelden via de website, via
litho@basementpress.nl, of via Paul van Zwieten paulvanzwieten@basementpress.nl. Zij kunnen je
ook meer informatie over de cursus geven.
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Exposities
Zondagmiddag 11 september om 15.00uur optreden van de band: The Meeting.
Wout en Debby, 2 kwa leden, spelen en zingen op deze bijzondere locatie waar 6
kunstenaars hun werk tonen.
Adres: Centrum 4.0 Sleeg 1 Zevenaar.

Tijdens de kunstroute van het Kunstcollectief Gelderse Poort 10 en 11
september, exposeren KWA leden ruimtelijk werk en kunst gemaakt van
oude boeien in de moestuin van Landgoed Huis Sevenaer. Adres: markt
(poort naast 33) Zevenaar.

Bij Kunstatelier-ooy van Conny Koster kun je een bijzonder tijdelijk museum
bezoeken met Archeologie van de toekomst. Vrij toegankelijk. Op vertoon van de
museumjaarkaart gratis beker met koffie. Gastkunstenaar dit jaar is kwa lid:
Peter de Haan met schilderijen. Adres: Heilige Huisjes 38 Zevenaar.

Peter Meijer, lid van de KWA, exposeert van 1 september tot
1 december 2022 schilderijen in de Molenplaats Sonsbeek aan de
Zypendaalseweg in Arnhem. Het gaat om decoratieve
landschappen.
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Tentoonstelling tips september 2022

⚫

Kleur! Groninger Museum, t/m 8 januari 2023
… Hoe wordt kleur gemaakt? Welk effect heeft het op je humeur? Kun je het
manipuleren? In de vrolijke tentoonstelling met werken, schilderijen, objecten - uit de
collectie van het museum is elke zaal gewijd aan een kleur. Tot 30 oktober is ook werk van
Teun Hocks te zien…

⚫

Barbara Hepworth, Negen sculpturen, Tuinen Rijksmuseum Amsterdam, t/m 23 oktober
2022
… het merendeel van de beelden is afkomstig uit Engelse openbare tuinen en parken.Met
het geometrische beeld Construction (Crucifixion) uit de kloostertuin van de Salisbury
Kathedraal verwijst Hepworth naar de beeldtaal van haar vriend Piet Mondriaan…

⚫

Petrit Halilaj–You used to fly go everywhere and wake up those who are asleep. Fries
Museum, Leeuwarden t/m 5 maart 2023
… twee vermaarde werken van de kosovaar Halilaj: RU waar vogelachtige wezentjes en
onder de nesten door die uit het plafond en de muren lijken te groeien en Shkrepëtima een
droomachtige herleving van het cultuurleven uit zijn dorp voor de oorlog ….

⚫

Tomorrow is a Different Day. Collectie 1980–nu. Stedelijk Museum, Amsterdam, permanent
… een prachtige thematische presentatie van de collectie. De grote mondiale
transformaties sinds 1980 zijn niet aan de kunst voorbij gegaan. Kunstenaars brengen
verhalen van verzet, hoop en die betekenisvol zijn voor onze tijd…

⚫

Richard van den Dool, Dordrechts Museum, Dordrecht 5 juni t/m 13 november
… 60 schilderijen met de kracht van een herinnering of droom: je beleeft ze als sterke,
intense beelden, maar als je ze moet beschrijven blijkt het allemaal niet zo scherp en
duidelijk. Kijken naar zijn schilderijen iets van buiten zijn in de natuur (Ook interessant:
Wanderlust) ….

⚫

Tadeusz, Life as a spectacle, Museum More, Gorssel, 22 mei t/m 2 oktober
…Spectaculair, monumentaal en kleurrijk: onverschrokken en compromisloos groeide de
Duitser uit tot een van de meest invloedrijke en bekendste figuratieve kunstenaars van zijn
generatie. Verwant aan Francis Bacon, maar ook aan David Hockney, maar met een eigen
levendige beeldtaal (Ook te zien: Anya Janssens. Earthlings)…

Esiri Erheriene-Essi, 'Barricade',
2014, olieverf en inkt op canvas

Petrit Halilaj, Shkrepëtima,
ink on archival document
from the Runik
Kooperativa
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Petrit Halilaj, RU, Installatie overzicht

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
Bloem in de hoofdrol met het landschap van de zomer als achtergrond.
Combineer 2 beelden tot 1 werk.
Maak een schets, tekening, collage of schilderij van de bloem. Daarna volgt de achtergrond (of
andersom). Neem evt. een mooie bloem mee. Natuurlijk kan je ook aan je eigen onderwerp verder
werken.

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
We starten deze eerste maand van het seizoen met een inventarisatie
van onderwerpen en/of technieken, met betrekking tot kunst.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan weer beginnen!!
Binnen- en buitenstillevens
Een stilleven is een “artistieke” compositie van objecten die met zorg is belicht.
Met het schilderen of tekenen van een stilleven kan een kunstenaar zich concentreren op de
compositie, op het gebruik van kleur- en toonwaarde en de kleurnuances tussen de lichtste en de
donkerste partij. Maar wij gaan hier een spel mee spelen en geven er een draai aan.
Als je met “artistieke” ogen om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk overal stillevens. Binnen maar
ook buiten. We gaan dus in en om het KWA gebouw op zoek naar kant en klare
“ stillevens” en laten ons daardoor inspireren.
Tijdens de les wordt uitgelegd hoe we dit verder aan gaan pakken.
Neem in ieder geval je teken -en schilderspullen mee. En je telefoontje om eventueel foto’s te
maken.
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Maandagavond Model en portret
5 september
12 september
19 september
26 september

Marijke Postma
naakt ( 2 standen)
gekleed model 4 standen
kort naakt
portret

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
6 september
4 verschillende standen portret
13 september 1 stand
20 september 1 stand (zwart- wit-grijstonen)
27 september 1 stand

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
We starten deze eerste maand van het seizoen met een inventarisatie
van onderwerpen en/of technieken, met betrekking tot kunst.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 september gaan we weer van start. In de pauze vertel ik over het
thema "collages en assemblages". Niekje zal collages van papier laten
zien die ze in de coronatijd thuis heeft gemaakt.
Andries Botha

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Aan de hand van verschillende fragmenten uit tijdschriften maken we combinaties die we al
schilderend met elkaar gaan verbinden zodat er onverwachte nieuwe beelden ontstaan.
Meenemen: schaar, lijm, verf en teken materiaal (bijvoorbeeld stiften).

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Het drie- of vierluik staat centraal deze maand. Bedenk van te voren met welk thema (mens,
natuur, politiek item, beeldend aspect enz.) je aan de slag wilt gaan en zoek daar afbeeldingen bij.
In de les volgt nadere uitleg en bespreken we de opzet en het formaat van je werkstuk. Neem
naast je verf ook schetsmateriaal mee.

Rob van Koningsbruggen

Emo Verkerk
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
We starten deze eerste maand van het seizoen met een inventarisatie
van onderwerpen en/of technieken, met betrekking tot kunst.

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 september gaan we weer van start. In de pauze vertel ik over het thema
"collages en assemblages".

Claes Oldenburg

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan weer beginnen!!
Binnen- en buitenstillevens
Een stilleven is een “artistieke” compositie van objecten die met zorg is
belicht.
Met het schilderen of tekenen van een stilleven kan een kunstenaar zich
concentreren op de compositie, op het gebruik van kleur- en toonwaarde
en de kleurnuances tussen de lichtste en de donkerste partij. Maar wij
gaan hier een spel mee spelen en geven er een draai aan. |
Als je met “artistieke” ogen om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk overal
stillevens. Binnen maar ook buiten. We gaan dus in en om het KWA
gebouw op zoek naar kant en klare “stillevens” en laten ons daardoor
inspireren. Tijdens de les wordt uitgelegd hoe we dit verder aan gaan pakken.
Neem in ieder geval voor de eerste keer verschillende tekenmaterialen mee , schaar en lijm.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 september gaan we weer van start. In de pauze vertel ik over het thema
"collages en assemblages".

Jeanette van Brummel

Woensdagmiddag Tekenen en Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Bloem in de hoofdrol met het landschap van de zomer als achtergrond.
Combineer 2 beelden tot 1 werk. Maak een schets, tekening, collage of schilderij van de bloem.
Daarna volgt de achtergrond (of andersom). Neem evt. een mooie bloem mee. Natuurlijk kan je
ook aan je eigen onderwerp verder werken.
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Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
8 september naakt (2 standen)
15 september gekleed model (2 standen)
22 september portret
29 september naakt korte standen

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
We starten de lessen in de opgeknapte gang, waarin we volop aan de slag kunnen met het drukken
van de mooiste prenten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 'doordrukken': verder werken
op een werk en technieken combineren.
Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
8 september gaan we weer van start. In de pauze vertel ik over het
thema "collages en assemblages".

Joseph Cornell

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Het drie- of vierluik staat centraal deze maand. Bedenk van te voren met welk thema (mens,
natuur, politiek item, beeldend aspect enz.) je aan de slag wilt gaan en zoek daar afbeeldingen bij.
In de les volgt nadere uitleg en bespreken we de opzet en het formaat van je werkstuk. Neem
naast je verf ook schetsmateriaal mee.

Hans van Hoek
Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
9 september : korte standen
16 september: portret 1 stand
23 september: naakt model 2 standen
30 september: zelfportret met stuk natuur. Neem een foto/ afbeelding
mee van een landschap waar je je mee verbonden voelt. Je kunt een
spiegeltje meenemen, er zijn bij de KWA ook een aantal spiegels
aanwezig. Materiaal naar keuze.
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Juul Kraaijer

Een interview met
Jan-Nico van den Ingh
Een interview.
Jan-Nico, wat doe je bij de KWA ?
Ik schilder nu een deurkozijn hier in de gang en straks nog meer houtwerk dat al gegrond en
geplamuurd is.
Maar binnen de KWA schilder ik bij Margreet en ik teken bij Jos.
Dat doe ik sinds 2018, nadat ik via een ander lid kennis heb gemaakt met de KWA. Dat was in de
tijd dat net het 50 jarig jubileum gevierd werd.
Ik heb oorspronkelijk teken- en schilderlessen gevolgd in het Cultureel Centrum in mijn woonplaats
Doetinchem, maar ik vond het ook leuk om, na mijn actieve loopbaan eens ergens anders mijn
licht op te steken en ik heb het heel erg naar mijn zin bij KWA.
Wat voor beroep heb je uitgeoefend?
Ik ben werkzaam geweest als GZ psycholoog en de laatste jaren heb ik gewerkt als zzp’er met een
eigen praktijk. Omdat ik mijn werk langzaam af wilde bouwen, ik ben nu 67 jaar, vind ik het
belangrijk om me te blijven ontwikkelen in andere richtingen. Dus vooral ook op creatief niveau.
En dat vind ik hier ook. KWA is een ontmoetingsplaats voor mensen die gelijke en verschillende
interesses delen. Daarmee is het ook een sociale contactplek en voor sommigen misschien een
aantrekkelijke gelegenheid om af en toe gevoelens van eenzaamheid te doorbreken.
Verwacht je nog nieuwe initiatieven binnen KWA?
In grote lijnen ben ik heel tevreden met het aanbod.
Al zou ik het in de toekomst ook wel leuk vinden om eens multidisciplinair te werken. Cross-over…
Eens kijken hoe dat bevalt.
Wanneer één van de docenten dat aan zou bieden, dan ben ik geïnteresseerd.
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