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NR. 2      februari 2023 
55ste jaargang 
 
 

 
 
 
Van de bestuurstafel 
Contributie 2023 en verhoogde dagdeelgelden 
De contributienota voor 2023 hebben jullie allemaal ontvangen. Heb je nog niet betaald, wil je dat 
dan zo spoedig mogelijk doen? Bank: NL 20 INGB 0001883400 van de KWA o.v.v. contributie 2023 
en je naam. Het contributiebedrag is door de ALV vorig jaar bepaald op €295,-.  
In het vorige maandbericht hebben we al bericht dat we ons genoodzaakt zien om het dagdeelgeld 
te verhogen vanwege de gestegen energiekosten. Het dagdeelgeld vanaf januari is € 7,- en € 11,- 
voor model en portret. We blijven de energiekosten scherp volgen, als de winter voorbij is en de 
verwarming weer uit kan, hopen we dat het dagdeelgeld weer naar het oude niveau van € 6,- cq.  
€ 10,- kan.  
 
Nieuws van de expositiecommissie 
De KWA-expositie op 22-23 april wordt op twee mooie locaties 
gehouden. Eerder berichtten we al over het wijkcentrum De 
Bakermat in de Burgemeesterswijk in Arnhem. Als tweede plek is 
de Benulphuskerk gevonden, in het hart van Oosterbeek. Daar 
wordt waarschijnlijk ook de opening gehouden op 
zaterdagochtend 22 april (onder voorbehoud). Door op twee 
locaties het werk tentoon te stellen, weten we zeker dat alle 
KWA-leden die willen, mee kunnen doen.  
De expositiecommissie heeft een draaiboek gemaakt en is bezig 
met alle voorbereidingen. Ook de PR-groep staat op scherp. Bij 
het transport van het werk, de opening en tijdens de 
tentoonstelling zelf zijn vele vrijwilligers nodig. Te zijner tijd komen er lijsten te hangen in het 
KWA-gebouw, waarop je kunt intekenen voor verschillende taken. We rekenen op volle lijsten! 
 
Nieuw dagdeel grafiek op woensdagavond  
Het nieuwe dagdeel grafiek op woensdagavond is 18 januari van start gegaan met 8 leden waarvan 
2 proefleden en 6 bestaande leden. Er kunnen dus nog meer leden deelnemen aan deze lessen. Wil 
je eens onderzoeken of grafiek iets voor je is, stuur dan een mailtje naar Brechtje 
verbergje@gmail.com en meld je aan. De lessen gaan in ieder geval door tot aan de 
zomervakantie. Daarna evalueren we de opkomst en nemen we een definitief besluit of de lessen 
na de vakantieperiode voortgezet worden. 
 
 
Oproep: kleed je warm aan 
Onze penningmeester geeft een waarschuwing af: de 
gasprijzen zijn deze wintermaanden voor de KWA 
astronomisch hoog. We moeten echt het gas- en 
elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk beperken. We houden 
in de lokalen tijdens de lessen de temperatuur op 17 graden 
in het boetseerlokaal en 17,5 in het tekenlokaal i.v.m. het 
model. Zo kunnen we op een koude dag al tientallen euro’s 
besparen. Hierbij adviseren we alle docenten, leden en 
proefleden om extra warme kleding mee te nemen of aan te 
trekken (in laagjes), zodat je je toch comfortabel voelt. 
Houd zo veel mogelijk de deuren dicht. Alle kleine beetjes 
bij elkaar helpen om de stookkosten (en daarmee de 
rekening voor ons allemaal) binnen de perken te houden.  
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Kosten van de ovens  
Niet alleen de kosten voor de verwarming zijn astronomisch gestegen, maar dat geldt ook voor de 
stookkosten voor het bakken van keramiek en boetseerwerk. De meest recente prijzen hangen op 
het bord bij de ovens. Samen met de docent bepaal je aan de hand van het maatsysteem de 
stookkosten en betaal deze steeds als de werken uit de ovens komen.  
 
 

Over de vrijwilligers 
Koningsdag: vrijwilligers gezocht 
Gezocht: vrijwilligers die namens de KWA op Koningsdag (27 april) in Schaarsbergen willen helpen 
bij een activiteit voor de kinderen, of werk van KWA-leden verkopen. Ook kan er reclame worden 
gemaakt voor de KWA met behulp van folders. De activiteiten voor kinderen bestaan uit schilderen 
en boetseren. De Oranjevereniging zorgt voor een kraam.  
Dit feestje wordt gehouden op het terrein bij het kerkje, vlak bij de KWA aan de 
Kemperbergerweg. Het is al geruime tijd geleden dat de KWA meedeed met Koningsdag (voorheen 
Koninginnedag) in Schaarsbergen en het kan alleen doorgaan met voldoende vrijwilligers.  
Inlichtingen en aanmelding bij Gerda Hendriks (email: gerda.m.hendriks@gmail.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Oranjevereniging Schaarsbergen 
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Exposities 
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 
 

⚫ Kees van Dongen – Singer, Laren, t/m 7 mei 2023 
…. “Let maar op, ik ga beroemd worden.” Deze van ambitie doordrenkte woorden zijn 
afkomstig van de jonge kunstenaar uit Delfshaven. Hoe lukt het hem om door te breken in 
Parijs en in korte tijd uit te groeien tot één van de meest beroemde kunstenaars van de 
twintigste eeuw?... 

⚫ Kees Goudzwaard - Collectie De Groen, Arnhem, t/m 16 april 2023 
… recent en ouder werk van een bedachtzame maker van composities op linnen. Langzaam 
bouwt hij een model met papier, gekleurde vellen, transparant folie, snippers en 
plakbanden. Zoeken, schuiven, neerleggen en herzien. Daarna worden alle laagjes omgezet 
in verf op het doek. Op zoek naar een immateriële kostbaarheid… 

⚫ Suze Robertson – Museum Panorama Mesdag, Den Haag, t/m 5 maart 2023 
…ze was een radicale vernieuwer: met haar expressieve manier van schilderen en tekenen, 
gedurfde materiaalkeuze en uitbundige kleurgebruik, tilde ze de Nederlandse kunst begin 
20ste eeuw naar nieuwe hoogten. Voor het eerst in meer dan 40 jaar wordt een zo 
compleet mogelijk beeld geschetst van deze bijzondere kunstenaar … 

⚫ In the black fantastic – Kunsthal, Rotterdam, t/m 9 april 2023 
... fantastische tentoonstelling rond elf hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse 
diaspora. – o.m. Chris Offili, Kara Walker, Lina Iris Victor. Verleidelijk, weelderig, en met 
grenzeloze verbeeldingskracht, nieuwe beeldtaal en technische virtuositeit kaarten zij 
racisme en sociale ongelijkheid aan. Zeer, zeer de moeite waard! ... 

⚫ Spirituele urgentie/– Stedelijk Museum Schiedam, t/m 10 april 2023 
...spiritualiteit is springlevend onder een nieuwe voorhoede van makers. Ze staan daarmee 
in een lange traditie van kunstenaars, zoals Kandinsky en Yves Klein. Maar dit is maar een 
van diverse tentoonstellingen in dit prachtige museum, o.m. Volkskrant beeldende 
kunstprijs ... 
… 

    

Kees van Dongen, 
 Fernande Olivier, 1905, 
 olie op doek, 47 x 36 cm 

 

Kees Goudzwaard,  
Oil on canvas,  
150 × 100 cm 

 

Suze Robertson,  
Pietje – Lezend meisje,  

circa 1898,  
olieverf op paneel, 

 42 x 32 cm 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
Het landschap en de stad. Toen, nu & de  toekomst. 
Neem foto- en collagemateriaal, transparante sheets mee of bewerk foto's digitaal. Teken en 
schilder op foto's, papier, doek of karton. 
Combineer verschillende technieken, maak van 2 werken 1 werk, pas gelaagdheid toe m.b.v. 
sheets en layers. 
Gebruik diverse materialen, bijv. inkt, stiften, houtskool en kneedgum, potlood, oliepastel, acryl, 
gouache of olieverf op waterbasis. 
 

   
 
   
 
 
 
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  
In februari gaan we werken aan het thema van de KWA tentoonstelling in april, Transitie. 
 
Wikipedia: 
Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende 
en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, 
cultuur, technologie, instituties, natuur, milieu of verandering van aspecten van gender. 
 
Een veranderingsproces dus. Maar hoe gaan we dit begrip in beelden vertalen? Dat bespreken we 
tijdens de les. 
 
  

Gijs Kok, 
stifttekening op sheet 

 

Samen 'en 
route' 

 

Bart Verburg, linosnedes 
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
  6 februari naakt (1 stand)  
13 februari gekleed model  (2 standen) 
20 februari kort naakt  
27 februari portret (1 stand) 
 
 
 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

  7 februari 1 stand 
14 februari zelfportret (aandacht voor de diverse onderdelen van het gezicht) 
21 februari 1 stand  
28 februari 2 standen 
 
 
 
 

 
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  
31 januari geef ik in de pauze het thema: "Transitie" met vooral aandacht voor 
kunst waarbij het proces en de veranderingen in de tijd belangrijk zijn. Ik laat 
werk zien van Marinus Boezem, Paul de Kort en Laura Eckert. 
 
 
         Laura Eckert 
 
 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  
Voor wie nog geen onderwerp weet voor het thema “transitie” zou iets kunnen doen met het 
volgende thema: “van winter naar lente”. Kijk naar de grote veranderingen en de contrasten die 
optreden als de lente zijn in trede doet. Waar zijn nog sporen te vinden van de winter (het 
levenloze) en waar komt het nieuwe leven al te voorschijn? 
Je kunt foto’s maken van je omgeving en die vervolgens schilderen, maar ook eerst collages 
maken waarbij je de contrasten zelf componeert. 
 
 
Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  
Thema: Van realisme naar abstractie. We werken naar aanleiding van een ter plekke gemaakt 
stilleven en onderzoeken hoe we de werkelijkheid los kunnen laten. 
Meenemen: schetsmateriaal en verf. 
Als je mee wilt doen aan de KWA expositie kun je ook aan de hand van het thema “transitie” 
werken. 
 
 
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   
Geen bijzonderheden. 
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  
1 februari geef ik in de pauze het thema "Transitie" met vooral aandacht voor 
kunst waarbij het proces en de verandering in de tijd belangrijk zijn. Ik laat werk 
zien van Marinus Boezem, Paul de Kort en Laura Eckert. 
 
 
 
 
Laura Eckert 
 
 

 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
In februari gaan we werken aan het thema van de KWA tentoonstelling in april, Transitie. 
 
Wikipedia: 
Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende 
en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, 
cultuur, technologie, instituties, natuur, milieu of verandering van aspecten van gender. 
 
Een veranderingsproces dus. Maar hoe gaan we dit begrip in beelden vertalen? Dat bespreken we 
tijdens de les. 
 
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

1 februari geef ik in de pauze het thema : "Transitie" met 
vooral aandacht voor kunst waarbij het proces en de 
veranderingen in de tijd belangrijk zijn. Ik laat werk zien van 
Marinus Boezem, Paul de Kort en Laura Eckert. 
 
 
 
Marinus Boezem 
 

 
Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Het landschap, de stad. Toen, nu & de toekomst. 
Neem foto- en collagemateriaal, transparante sheets mee of bewerk foto's digitaal. Teken en 
schilder op foto's of papier, doek of karton. Combineer evt. verschillende technieken, maak van 2 
werken 1 werk, pas gelaagdheid toe m.b.v. layers, sheets. Gebruik diverse materialen, bijv. inkt, 
stiften, houtskool en kneedgum, potlood, oliepastel, acryl, gouache of olieverf op waterbasis. 
 

   
 
 
 

Jane Freilicher. 
Boek 'Landscape 

painting now' 

 

Gera Zunnenberg 

 
 

Else van 
Hensbergen 
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Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
Woensdagavond Grafiek B rech t j e  Ve rb e rne  
Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn we afgelopen week gestart met de nieuwe grafiekgroep op 
woensdagavond. Er werd hard en serieus gewerkt. Voorlopig zullen we in die groep ‘gestuurde’ 
opdrachten/technieken uitvoeren. We hebben de eerste les kennisgemaakt met een van de vele 
monotype technieken, namelijk monotype reductie. Vanuit een zwart inktvlak poetsten, tekenden 
en veegden we inkt weg om zo tot een contrastrijk, grafisch beeld te komen. Binnen deze techniek 
gaan we verder de mogelijkheden verkennen zoals drukken met kleur en in verschillende 
kleurlagen over elkaar.  
 
Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

  2 februari korte naaktstanden 
  9 februari portret ( 1 stand) 
16 februari naaktstand ( 2 standen) 
23 februari        gekleed ( 2 standen) aandacht voor plooival 
 
 
 
 
 

 
 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
Sinds een aantal weken zijn we met linosnede bezig. En net zo divers als de grafiek zelf is, kun je 
ook het werken met linoleum op heel verschillende manieren aanpakken. Van een klassieke 
meerkleurendruk tot een combinatie met andere druktechnieken of zelfs etsen in linoleum. 
Hieronder een aantal werken die onlangs zijn gemaakt door Con, Pim, Heino, Chris en Hans.  
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
2 februari geef ik in de pauze het thema : "Transitie" met vooral aandacht voor kunst waarbij het 
proces en de veranderingen in de tijd belangrijk zijn. Ik laat werk zien van Marinus Boezem, Paul 
de Kort en Laura Eckert. 
 

 
     Paul de Kort 

 
 
Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  
Voor wie nog geen onderwerp weet voor het thema “transitie” zou iets kunnen doen met het 
volgende thema: “van winter naar lente”. Kijk naar de grote veranderingen en de contrasten die 
optreden als de lente zijn in trede doet. Waar zijn nog sporen te vinden van de winter (het 
levenloze) en waar komt het nieuwe leven al te voorschijn? 
Je kunt foto’s maken van je omgeving en die vervolgens schilderen, maar ook eerst collages 
maken waarbij je de contrasten zelf componeert. 
 
 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Marg r ee t  He i nen  
  3 februari korte standen 
10 februari  portret 
17 februari naaktmodel 1 stand 
25 februari gekleed model 
  


