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NR. 12  december 2022 
54ste jaargang 
 
 

 
 
 
Van de bestuurstafel 
Opzegging lidmaatschap  
Het KWA-lidmaatschap loopt over een kalenderjaar. Wil je opzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk  
en uiterlijk voor 1 december 2022. Dit kan via een email aan Rieke Vermeer:  
ledenadministratie@kwa-vtk.nl of schriftelijk bij de Ledenadministratie. 
 
Contributie en dagdeelgeld 2023 
Omdat we graag willen weten met welk ledental we het nieuwe jaar starten, ontvang je binnenkort 
de contributienota voor 2023. Het contributiebedrag is door de ALV bepaald op €295,-. Help ons 
onnodig nabellen te voorkomen en maak de contributie voor 2023 na ontvangst van de 
contributiebrief zo snel als mogelijk over op de rekening van de KWA.  
Door de hoge energiekosten zien we ons genoodzaakt om per 1 januari het dagdeelgeld te 
verhogen naar € 6,-. De verwachting is dat de energiekosten behoorlijk gaan stijgen, ondanks dat 
we met z’n allen proberen het energieverbruik flink terug te brengen. Mogelijk zijn volgend jaar 
nog andere maatregelen nodig. 
 
Gelrepas 
De gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Renkum, Rheden en Rozendaal kennen de 
Gelrepasregeling voor inwoners met een laag inkomen. Hiermee kunnen ze een deel van de KWA-
contributie betalen met het tegoed op deze pas. Na ontvangst van de Gelrepas, kun je bij de 
penningmeester aangeven hoeveel van het te besteden bedrag je wilt inzetten voor de contributie. 
Vermeld daarbij het pasnummer en je naam en voorletters zoals op de pas vermeld staan. Als je 
meent in aanmerking te komen voor deze regeling moet je zelf de Gelrepas bij de je gemeente 
aanvragen. Woon je niet in een van de bovengenoemde gemeenten, ga dan bij je gemeente na of 
er een andere mogelijkheid tot ondersteuning is. 
 
Koffiepauzegesprekken  
Als bestuur zijn we de afgelopen weken bezig geweest met bezoekjes aan alle 21 groepen. Dit 
rondje is nu bijna afgerond en blijkt een goede, maar (voor het bestuur) tijdrovende manier om 
met de leden in gesprek te komen. De jaarlijkse ALV, die hier eigenlijk voor bedoeld is, vervult 
deze rol onvoldoende. Gewoonlijk ligt het totale aantal leden (excl. bestuursleden) dat een ALV 
bezoekt tussen de 10 en 15; tijdens de pauzegesprekken haalden we dit aantal vaak al bij één 
groep. Hoewel het dus een goede mogelijkheid is voor informatie-uitwisseling met de leden, 
kunnen de pauzegesprekken toch niet een ALV vervangen. Deze blijft nodig om besluiten te 
kunnen nemen; de groepsbijeenkomsten zijn daartoe niet bevoegd. 
 
Excursie 
Op zaterdag 5 november stapten zo’n 40 KWA-leden en introducees in een 
vrolijke, schoolreisjesachtige sfeer de bus in. Reisleidster Hetty nam ons 
mee door het programma van de dag. De eerste bestemming was het 
Teylers museum in Haarlem, waar onder meer een expositie van David 
Hockney te zien was. Deze jonge tachtiger kan nog steeds mateloos 
boeien, ditmaal met zijn herontdekking van optische hulpmiddelen en zijn 
onnavolgbare ideeën over het veranderen van het perspectief. Een ware 
kunstenaar, ook zijn I-pad schilderijen ontbraken niet in deze 
tentoonstelling.  
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De tweede halteplaats was het COBRA museum in Amstelveen. Daar trok een expositie van 
kunstenaars van het Afrikaanse continent de aandacht. Een prachtige tentoonstelling met 
sculpturen, fotografie, schilderijen en installaties, heel divers werk. Geïnspireerd togen we weer op 
weg naar de KWA, waar we keurig op tijd werden afgeleverd. Een zeer geslaagde dag! 
 

 
 
 
Weer 4 nieuwe vrijwilligers voor het schilderwerk in de gang. 
Op vrijdag 18 november zijn Alice, Henk, Gerard en Jan-Nico aan de slag gegaan met het afwerken 
van een achttal kast- en toiletdeuren en de daarbij behorende deurposten. Daarvoor is een kleur 
beige gebruikt; een teint die waarschijnlijk veel lijkt op de verflaag die er zo’n 100 jaar geleden 
ook al voor gebruikt werd. Deze kleur is misschien net zo kenmerkend voor het oude schoolgebouw 
als het donkerrood dat op een aantal raamkozijnen en lokaal-deuren terug te vinden is. 
Gaandeweg schieten we dus steeds verder op. Dankzij onze leden. 
 
KWA Expositie 
De volgende grotere KWA-expositie zal gehouden worden op 22-23 april 2023 in wijkcentrum De 
Bakermat, een voormalig kerkgebouw (van het Diaconessenhuis) middenin de burgemeesterswijk 
in Arnhem. De Rembrandtzaal is een mooie ruime zaal, waar expositieschotten en consoles kunnen 
worden opgesteld. Op vrijdag 21 april wordt de expositie ingericht, daarna zal de expositie te zien 
zijn op 22 en 23 april voor alle belangstellenden.  
Als er veel animo is onder KWA-leden om mee te doen, houden we mogelijk een satellietexpositie 
op een tweede locatie, al of niet in hetzelfde weekend. De docenten zijn reeds geïnformeerd over 
het voorgenomen thema Transitie voor deze expositie, en zullen de animo en haalbaarheid peilen 
binnen de groepen. Details over deelname, inrichting, opening, openingstijden, etc. volgen later.  
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Diversen 
Beste beeldhouwers, ookal heeft het nog niet gesneeuwd, bepaalde planten zijn al voorzien van 
een wit laagje. Het is nu echter kalk van het uitschudden van de kussens. Tevens is de groenbak 
niet bedoeld voor ander afval dan groenspul. 
Dank namens de tuingroep. 

  
 
 
Winter Workshops Portret 2023 Margreet Heinen 
Weekend 21 en 22 januari 
Dit weekend is voor alle niveaus. We starten op zaterdag met korte opdrachten om grip te krijgen 
op het tekenen en schilderen van een portret. Je 
leert kijken naar de verhoudingen en krijgt 
handvatten om daarna een zelfportret of een 
portret van iemand anders (hiervoor kun je foto's 
meebrengen) te schilderen. De opbouw is 
inspirerend en leert je anders kijken. Ook als je al 
ervaring hebt met het maken van portretten. We 
begeleiden je op je eigen niveau. We sluiten de 
tweedaagse af met een nabespreking. 
Je gaat werken met houtskool en acrylverf op 
papier.  
 
Weekend 18 en 19 februari 
Dit weekend organiseren we speciaal voor mensen die al meer ervaring hebben in het tekenen en 
schilderen van portretten. Je gaat op zoek naar nieuwe manieren, mogelijkheden en de diepere 
lagen van het zelfportret. Je gaat vooral heel veel experimenteren om tot een nieuw en verrassend 
zelfportret te komen. Je gaat als onderzoeker aan de slag. Wij zullen je vooral uitdagen om te 
spelen en te experimenteren en begeleiden je op maat. We sluiten de tweedaagse af met een 
nabespreking. 
Je gaat zelf kiezen met welke materialen je wilt gaan werken; houtskool, acrylverf, potlood, stift, 
soft- of olie pastel, collage of mixed media. We brengen van alles mee. 
 
Er is ruimte voor 12 personen per weekend. 
De kosten zijn € 195,00 (incl btw). Dit is inclusief alle professionele materialen, koffie en thee en 
elke dag een heerlijke verse vegetarische lunch. (Dieet wensen kun je aan ons doorgeven.) 
We starten iedere dag om 10.00 uur. Je bent vanaf 9.45 uur welkom. We sluiten af rond 16.00 uur. 
We werken in het prachtige atelier van de KWA (Vereniging voor Vrijetijdskunstenaars) in 
Schaarsbergen, Kemperbergerweg 813 in Arnhem. 
Een grote versie van de flyer staat aan het eind van dit maandbericht.  
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
Transitie. 
We gaan dit thema samen bespreken en onderzoeken: wat is transitie eigenlijk? En hoe verbeeld je 
dat? 
Gebruik diverse materialen en werk op doek, stevig papier, hout, bedrukte stoffen, oud werk, 
steen, metaal of op foto's en evt. combinaties hiervan. 
 

  
 
 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
Interieur close ups 
We gaan close ups schilderen d.m.v. inzoomen op foto’s van interieurs in verschillende stijlen, van 
modern tot klassiek. Hierdoor ontstaan spannende composities. 
Neem een woonblad mee of maak foto’s van je eigen interieur die nog niet ingezoomd zijn. 
Dat doen we pas tijdens de les. 
Kijk ook naar de afbeeldingen bij woensdagochtend in dit maandbericht. 
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
5 december gekleed (2 standen)  
12 december kort naakt 
19 december portret (primaire kleuren) 
  
 
 
 
 
 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

6 december 2 standen: aandacht voor het schilderen van haren 
13 december 1 stand  
20 december 1 stand  
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
6 december bespreken we het thema "Installatiekunst".   
Frank Spreekmeester van de donderdagavond bereidt dit voor: 
Kunst, je kan er naar kijken of naar luisteren, er door geraakt 
worden, erin meegezogen worden, maar meestal op veilige 
afstand. We gaan het  hebben over kunst waar jezelf onderdeel 
van uit maakt; kunst, die je kan voelen, waar je doorheen kan 
lopen, die je mogelijk zelfs ook kan ruiken. Installatiekunst; 
kortom: een actieve kunstbeleving. 
Er wordt werk getoond van o.a. Giuseppe Penone, Ernesto Neto, 
Christo, Antony Gormley en Tomas Saraceno. 
 

      Tomas Saraceno 

 
 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen   

Onderwerp ” Het grote gebaar”. We gaan schilderen met dikke 
kwasten en spalters of bokkepoten. Ze zijn te koop bij alle doe het 
zelf winkels, schaf daar tenminste 2 stuks van aan. Neem ook 
acrylverf mee. Ik zorg voor inspiratie! 
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen   
We proberen deze maand een schilderij te maken met tertiaire 
kleuren (rood-blauw- geel gemend). Ze zijn over het algemeen 
sober en wat modderig en grijzig van aard. Maar met hier en 
daar een lichte of felle kleur kan het toch een aantrekkelijk 
geheel worden. Wie durft de grens tussen afstotend en 
fascinerend op te zoeken? Mocht je naar een afbeelding willen 
werken, neem dan een donker beeld mee. Anders laat je het 
ontstaan vanuit de kwaststreek of met je paletmes op het 
papier of doek. Om acrylverf wat pasteuzer te maken kun je 
een (heavy)gelmedium toevoegen. 
 
 
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   
Geen bijzonderheden. 
 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

7 december bespreken we het thema "Installatiekunst".   
Frank Spreekmeester van de donderdagavond bereidt dit voor: Kunst, je 
kan er naar kijken of naar luisteren, er door geraakt worden, erin 
meegezogen worden, maar meestal op veilige afstand. We gaan 
het  hebben over kunst waar jezelf onderdeel van uit maakt; kunst, die 
je kan voelen, waar je doorheen kan lopen, die je mogelijk zelfs ook kan 
ruiken. Installatiekunst; kortom: een actieve kunstbeleving. 
Er wordt werk getoond van o.a. Giuseppe Penone, Ernesto Neto, 
Christo, Antony Gormley en Tomas Saraceno. 
 
 
Ruud van de Wint 

 
 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
Interieur close ups 
We gaan close ups maken d.m.v. inzoomen op foto’s van interieurs in verschillende stijlen, van 
modern tot klassiek). Hierdoor ontstaan spannende composities. 
Neem een woonblad mee of foto’s van je eigen interieur die nog niet ingezoomd zijn. 
Dat doen we pas tijdens de les. 
We beginnen met tekenen( houtskool, potlood). Daarna gaan we ook andere materialen en 
technieken gebruiken. 
Kijk ook naar de afbeeldingen bij maandagmiddag in dit maandbericht. 
 

   
 

         Marc Mulders 
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Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  
7 december bespreken we het thema "Installatiekunst" .  
Frank Spreekmeester van de donderdagavond bereidt dit voor: 
Kunst, je kan er naar kijken of naar luisteren, er door geraakt 
worden, erin meegezogen worden, maar meestal op veilige afstand. 
We gaan het  hebben over kunst waar jezelf onderdeel van uit 
maakt; kunst, die je kan voelen, waar je doorheen kan lopen, die je 
mogelijk zelfs ook kan ruiken. Installatiekunst; kortom: een actieve 
kunstbeleving. 
Er wordt werk getoond van o.a. Giuseppe Penone, Ernesto Neto, 
Christo, Antony Gormley en Tomas Saraceno. 
 
       Giuseppe Penone 
 
 
 
Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Transitie. 
We gaan dit thema samen bespreken en onderzoeken: wat is transitie eigenlijk? En hoe verbeeld je 
dat? 
Gebruik diverse materialen en werk op doek, stevig papier, bedrukte stoffen, oud werk, hout, 
steen, metaal of op foto's en evt. combinaties hiervan. 
 

  
Margo Krebbers     Verzameling, Heleen Graswinckel 

 
 
Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

 1 december         naakt (2 standen) 
 8 december naakt (1 stand) 
15 december gekleed model (1 stand) 
22 december portret 2 standen :aandacht voor het schilderen van haren 

 
 
 

 
 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
Geen bijzonderheden. 
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
24 november bespreken we het thema "Installatiekunst".   
Frank Spreekmeester  bereidt dit voor: Kunst, je kan er naar kijken of 
naar luisteren, er door geraakt worden, erin meegezogen worden, maar 
meestal op veilige afstand. We gaan het  hebben over kunst waar jezelf 
onderdeel van uit maakt; kunst, die je kan voelen, waar je doorheen 
kan lopen, die je mogelijk zelfs ook kan ruiken. Installatiekunst; 
kortom: een actieve kunstbeleving. 
Er wordt werk getoond van o.a. Giuseppe Penone, Ernesto Neto, 
Christo, Antony Gormley en Tomas Saraceno. 

 
Christo 

 
Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen   
We proberen deze maand een schilderij te 
maken met tertiaire kleuren (rood-blauw- geel 
gemend). Ze zijn over het algemeen sober en 
wat modderig en grijzig van aard. Maar met hier 
en daar een lichte of felle kleur kan het toch een 
aantrekkelijk geheel worden. Wie durft de grens 
tussen afstotend en fascinerend op te zoeken? 
Mocht je naar een afbeelding willen werken, 
neem dan een donker beeld mee. Anders laat je 
het ontstaan vanuit de kwaststreek of met je 
paletmes op het papier of doek. Om acrylverf 
wat pasteuzer te maken kun je een (heavy)gelmedium toevoegen. 
- Op 23 december maken zal ik een film vertonen van Robert Zandvliet en bespreken we het werk 
dat deze maand gemaakt is. En natuurlijk is er dan wat lekkers bij de koffie! 
 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  
2 december: korte standen 
9 december: portret 
16 december: naaktmodel 1 stand 
23 december: we maken schetsen van elkaar en poseren om beurten. 
  

Robert Zandvliet 
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