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Van de bestuurstafel 
Vrienden van de KWA 

Allereerst verwelkomen we de Vrienden van de KWA die voortaan ook het Maandbericht 

ontvangen. Het betreft bestaande donateurs en oud-leden die in 2017, 2018, of 2019 hebben 

opgezegd en positief hebben gereageerd op ons verzoek om de vereniging als ‘Vriend van de KWA’ 

te gaan steunen. Voor hun bijdrage van €50/jaar informeren we hen over ons reguliere 

jaarprogramma van activiteiten, de open dagen, workshops, het zomeratelier, excursies en 

exposities. Ze kunnen 5 dagdelen/jaar onder begeleiding van een docent meedoen aan een 

activiteit in het reguliere jaarprogramma, tegen de voor leden geldende dagdeelvergoeding. Verder 

kunnen ze tegen ledenprijs deelnemen aan: excursies en lezingen, workshops en het zomeratelier 

en de ruimten van de KWA huren tegen dezelfde condities en prijzen als voor leden gelden. 

 

Dagdeelbezetting 

Om een meer evenwichtige spreiding over de groepen te realiseren worden sinds september de 

overzichten van de dagdeelbezetting maandelijks op het prikbord gehangen. Zo kan iedereen zien 

waar de drukte zich concentreert en ook welke dagdelen nog voldoende ruimte hebben. We sluiten 

2019 af met een recordaantal leden (312). Elk jaar zegt ca. 10% van de leden aan het eind van 

het jaar op; op dit moment staat de teller op 29. In combinatie met de in september 2019 gestarte 

proef met uitbreiding van het cursusaanbod met 2 nieuwe groepen, zal dit naar verwachting de 

drukte bij de bestaande groepen verminderen. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen waar 

nodig maatregelen nemen. Verder zullen we in het voorjaar bekijken waar we met nieuwe 

workshops en andere ad-hoc activiteiten het bestaande aanbod kunnen vergroten.  

 

Open Week 

Van 20 tot 24 januari houden we weer een open week waarin belangstellenden kennis kunnen 

maken met alle activiteiten van de KWA. Misschien ken je wel iemand die geïnteresseerd is en eens 

wil komen kijken, nodig ze uit om een kijkje te komen nemen. We hebben een flyer als bijlage 

toegevoegd die je binnen je kennissenkring kunt verspreiden. 

 

Herinrichting gangzone: vrijwilligers gezocht 

Het project “herinrichting gangzone” is gestart. De grafiekgroep wordt stap voor stap verplaatst 

naar het 2D gedeelte, het stuk gang bij de toiletten. Daarmee komt er ruimte voor verplaatsing 

van de keuken. We willen proberen een gratis tweedehandskeuken te vinden via Marktplaats. Als je 

er een weet of ziet laat het ons weten. Die keuken zal moeten worden gedemonteerd, gehaald en 

geplaatst. De bedoeling is om zoveel mogelijk van dit werk met eigen vrijwilligers te doen. Heb je 

zin om mee te helpen de gang op te knappen en opnieuw in te richten, meld je dan aan via de lijst 

op het prikbord in de gang. 

 

Vacatures in kascommissie zijn vervuld  

Onze oproep in het vorige Maandbericht was succesvol. Onze kascommissie bestaat nu weer uit 3 

leden: Jan Van Weeren, Frits van der Togt en Heleen de Jong.  Frits en Heleen dank voor jullie 

bereidheid om de rollen als resp. 2e lid en reserve-lid in te vullen! 

 

Vacature voorzitter bestuur (m/v) 

Onze voorzitter Hans ter Beek wil bij de komende ALV in maart 2020, na 4 jaar het stokje aan een 

nieuwe voorzitter overdragen. Hij zal wel beschikbaar blijven voor de begeleiding en coördinatie 

van de activiteiten rond de realisatie van de huisvestingsvisie. We willen dus als bestuur graag in 

contact komen met mogelijke kandidaten voor de voorzittersrol.  
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Heb je zelf belangstelling, of ken je iemand die je hier geschikt voor vindt, laat het ons dan weten. 

Het takenpakket kan in overleg worden bepaald en er is alle ruimte voor een rustige 

inwerkperiode. Het 50-jarig jubileum is achter de rug en er liggen geen urgente taken of 

problemen te wachten die dringend om de actieve inzet van de nieuwe voorzitter vragen.  

 

Aanpassing statuten 

De afgelopen maanden is in overleg met de notaris een statutenwijziging voorbereid, die bij de ALV 

van 20 maart 2020 ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. Over de beoogde 

aanpassingen van de uit 2007 daterende statuten zijn de leden al in de ALV2019 geïnformeerd. De 

belangrijkste zijn:  

1 De formele invoering van de nieuwe naam (KWA – Vereniging voor vrijetijdskunstenaars);  

2 Het schrappen van het criterium dat een bestuurslid niet meer kan worden herbenoemd bij 

het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Deze vorm van leeftijdsdiscriminatie past niet 

meer in deze tijd en art. 12 van de huidige statuten biedt het bestuur voldoende 

mogelijkheden om collega’s die niet meer adequaat functioneren ‘naar de uitgang te 

begeleiden’;  

3 Wijziging van de bepaling dat het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen in: ten 

minste drie en ten hoogste vijf personen. Een bestuur van vijf heeft nog steeds onze 

voorkeur, maar maakt het moeilijk om de bestuursfuncties te vervullen.  Op dit moment en 

gedurende grote delen van de afgelopen 10 jaar heeft het bestuur gefunctioneerd met 

minder dan 5 personen. 

 

Einde van het jubileumjaar 

Aan het einde van dit jaar kijken we met voldoening terug op 2019. De viering van het 50-jarig 

jubileum vroeg veel extra werk, maar is zeer geslaagd dankzij het grote aantal vrijwilligers dat 

bereid was zich daarvoor op heel uiteenlopende manieren in te zetten. Hartelijk dank daarvoor! 

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen, een gezond en gelukkig 2020 en zien jullie graag terug op 

6 januari.  

 
 

Fijne feestdagen en een heel creatief 2020
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Diversen 
Vooraankondiging Zomerworkshop 

Elsbeth Zimmermann en Margreet Heinen geven ook in 2020 weer 

twee weken Zomerworkshops schilderen en druktechnieken. De data 

van workshop zijn: A 10-12-14 augustus en B 17-19-21 augustus. De 

kosten zijn € 215,- voor drie dagen, inclusief lunch, koffie en thee. We 

starten op een bijzondere locatie en werken verder in het gebouw van 

de KWA. 

Opgave via e.zimmermann@me.com of margreetheinen@gmail.com. 

De eerst inschrijvingen zijn alweer binnen! 

 

 

Aankondiging workshop: 

Op zaterdag 8 februari van 10 tot 15.00uur bij de KWA Studiedag gezicht 

boetseren: 

Je krijgt de kans om de losse onderdelen van het gezicht te oefenen in klei en 

2D op papier, zo leer je goed te kijken. In de middag is er een model waar je op 

een andere manier een portret van gaat maken in klei. Begeleiding door Conny 

Koster. Bij voldoende deelnemers zijn de kosten €45,- pp. 

 
 

 

 

 

Vooraankondiging zomerworkshop in Frankrijk: 

Van 28 juni tot 4 juli 2020. Geheel verzorgde week met beeldhouw 

workshop, onder begeleiding van Conny Koster, in Gahuzac-sur-

Vère in de Tarn. Super ontspannend, prachtige omgeving en een 

zwembad. Kijk op www.atelierleslandes.com 

 

 

Exposities 
Beatrijs van den Brink en Annemarie Noorderwerf exposeren hun werk, met nog 11 kunstenaars in 

de Nieuwe Ruimte in Velp. Vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Meer informatie hierover vind je aan het einde van dit maandbericht. 

 

Expositie 

Planten, portretten, patronen en het niet kloppend perspectief van Judith Stolker en 

Charlotte Vonk. Op werkdagen te bezoeken tussen 8.30-17.00 uur tot en met 

januari. Notariaat Hekkelman, Sickesplein 1, 6821 HV Arnhem. Een grotere versie 

van de flyer vind je terug aan het eind van het maandbericht.  

 

 

 

  

mailto:e.zimmermann@me.com
mailto:margreetheinen@gmail.com
http://www.atelierleslandes.com/


 

4 
 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 

 William Turner – Horror and delight. Landesmuseum Münster, t/m 26 januari 

…zo’n 80 schilderijen die de ontwikkeling van laat romanticus tot vroege impressionist laten 

zien, aangevuld met werken van inspiratoren en tijdgenoten… 

 Johan Dijkstra – Vergezichten, Museum de Buitenplaats, Eelde. 18 januari t/m 13 april 

… grafiek, schilderijen en werkboeken van de Groningse kunstenaar, een van de oprichters van 

de kunstkring De Ploeg… 

 Noise reduction Art Gallery O-68, 12 januari t/m16 februari, Velp  

…. tekeningen van Lenneke van der Goot (Arnhem), video’s van Inge Reisberman (Leiden) en 

sculpturen van Coen Vernooij (Nijmegen). Een tentoonstelling over het creëren en 

herdefiniëren van ruimte … 

 Meesterlijk! Vier eeuwen teken en schilderkunst, Kunsthal Rotterdam, 7 december t/m 29 

maart 

... groot overzicht van vier eeuwen wisselwerking tussen schilder en tekenkunst die de liefde 

van grote meesters voor het tekenen laat zien – van Rembrandt tot Basquiat. En tot 7 januari 

ook nog eens het prachtige werk van Joost Swarte ...  

 Barbizon van het Noorden, Drents Museum, Assen, t/m 22 maart 2020 

... in de ontdekking van het Drents Landschap 1850 – 1959, worden schilderijen getoond van 

onder meer Israëls, Mesdag, van Gogh, van de Sande Bakhuyzen en Liebermann getoond ... 

 Migranten in Parijs – Stedelijk Museum, Amsterdam t/m 2 februari 2020 

…Chagall, Picasso, Mondriaan en andere bekende en onbekende kunstenaar-migranten in Parijs 

in de jaren 1900 - 1950. Alleen al de 38 Chagalls zijn een fraaie tentoonstelling op zich. 

Daarnaast veel kwetsbare tekeningen, foto’s en affiches die je niet vaak te zien krijgt… 

 

        
Lenneke van der Goot  Johan Dijkstra            Joseph Mallord William Turner (1775–1851) 
                   Drinkende landarbeiders                      Peace – Burial at Sea, ca. 1842 
    houtsnede, 1925 

 
  

Docenten mededelingen 

 

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

Portret en figuur 
Van collage tot tekening, schilderij of een (gezamenlijk) 3D beeld of object. 

Diverse materialen meenemen zoals plaatmateriaal, verf, krijt, inkt, papier, 
karton en stof, touw, tape, schaar en lijm. 

 

 
Malewitsch in combi 
met Vitturi 
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Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r   
Het nieuwe jaar gaan we verder met het oefenen van gezichtsonderdelen in klei. 

Dit doen we na de koffie. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Licht en donker 

Door gebruik van licht en donker kun je tijdens het tekenen of schilderen 

het beeld spannender maken. Denk bijvoorbeeld aan het clair obscure bij 

Caravaggio, waarmee hij dramatische effecten bereikte. We beginnen met 

stillevens en objecten te schilderen in een spannende setting van licht en 

donker. Daarna kun je met behulp van zelf meegebrachte 

inspiratiebronnen gaan werken. 

Denk bijvoorbeeld aan spannende foto’s bij nacht. 

 

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

13 januari naakt (1 stand)) 

20 januari gekleed (2 standen) 

27 januari portret (1 stand) 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

  7 januari 1 stand 

14 januari 2 standen 

21 januari diverse standen (mee te nemen materialen: balpen en klein  

  formaat papier) 

28 januari 1 stand 

 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Het nieuwe jaar gaan we verder met het oefenen van gezichtsonderdelen in klei.  
Dit doen we na de koffie. 

 
 

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

7 januari gaan we weer van start! In de pauze bespreken we het 

thema "Ouderdom". Misschien niet zo opwekkend onderwerp, 

rimpels, geheugenverlies, eenzaamheid, maar ouderdom kan ook zijn 

schoonheid hebben, denk aan gebruik van verweerde materialen, 

craquelé in de klei, oude kunst, ruïnes. 

 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

We laten ons inspireren door interieurs. Je kunt je eigen interieur als uitgangspunt 

nemen maar ook foto's uit woonbladen gebruiken. Lees ook de tekst van de 

dinsdagavondgroep eens door voor extra ideeën. 

Probeer foto's te maken of te vinden vanuit verschillende hoeken en print ze uit 

op A4 formaat. Daar maken we eerst een collage mee, die we vervolgens gaan 

schilderen. Je kunt daarbij ook tekenmaterialen gebruiken om details te 

accentueren contrasten aan te brengen tussen het getekende en het geschilderde. 

Craquelé 

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

We gaan interieurs schilderen. Als je je eigen interieur als uitgangspunt 

wil nemen maak je foto's van verschillende leuke hoekjes die je af drukt 

met de printer op A 4 formaat. Ook behang, patronen van 

gordijnstoffen of mooie kamerplanten kun je fotograferen. Let ook eens 

op de schaduwvormen, die kunnen ook een spannende aanvulling zijn. 

Vervolgens maak je schetsen van de foto's en stel je zelf een geheel 

samen wat je gaat schilderen. Het hoeft niet realistisch te zijn, je kunt 

ook abstracter werken. Eventueel kun je ook met foto's uit een 

woonblad werken en zelf je droominterieur samenstellen. 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

Het nieuwe jaar gaan we verder met het oefenen van gezichtsonderdelen in klei. 

Dit doen we na de koffie.  
 

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

8 januari gaan we weer van start! In de pauze bespreken we het 

thema "Ouderdom". Misschien niet zo opwekkend onderwerp, rimpels, 

geheugenverlies, eenzaamheid, maar ouderdom kan ook zijn schoonheid hebben, 

denk aan gebruik van verweerde materialen, craquelé in de klei, oude kunst, 

ruïnes. 

 

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Licht en donker 

Door gebruik van licht en donker kun je tijdens het tekenen of schilderen 

het beeld spannender maken. Denk bijvoorbeeld aan het clair obscure bij 

Caravaggio, waarmee hij dramatische effecten bereikte. Neem voor de 

eerste les zwart en wit papier mee, schaar, lijm en teken -en 

schildermaterialen. 

 

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

8 januari gaan we weer van start! In de pauze bespreken we het 

thema "Ouderdom". Misschien niet zo opwekkend onderwerp, 

rimpels, geheugenverlies, eenzaamheid, maar ouderdom kan ook 

zijn schoonheid hebben, denk aan gebruik van verweerde 

materialen, craquelé in de klei, oude kunst, ruïnes. 

 

 

 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Portret en figuur Van collage tot tekening, schilderij of een (gezamenlijk) 3D 

beeld. Neem plaatmateriaal, schaar en lijm, diverse materialen zoals stof, 

plastic, papier, karton, touw, tape, inkt, krijt, en natuurlijk verf mee. 

  

Daisy Youngblood 

Jannis-Kounellis-banner 

Erik Matthijssen 

Hermanus Berserik 
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Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

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

9 januari naakt (1 stand) 

16 januari gekleed (4 standen)  

23 januari portret (2 standen) 

30 januari 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 auw  

9 januari gaan we weer van start! In de pauze bespreken we het 

thema "Ouderdom". Misschien niet zo opwekkend onderwerp, 

rimpels, geheugenverlies, eenzaamheid, maar ouderdom kan ook 

zijn schoonheid hebben, denk aan gebruik van verweerde 

materialen, craquelé in de klei, oude kunst, ruïnes. 

 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

We gaan interieurs schilderen. Als je je eigen interieur als uitgangspunt wil 

nemen maak je foto's van verschillende leuke hoekjes die je af drukt met de 

printer op A 4 formaat. Ook behang, patronen van gordijnstoffen of mooie 

kamerplanten kun je fotograferen. Let ook eens op de schaduwvormen, die 

kunnen ook een spannende aanvulling zijn. Vervolgens maak je schetsen van 

de foto's en stel je zelf een geheel samen wat je gaat schilderen. Het hoeft niet 

realistisch te zijn, je kunt ook abstracter werken. Eventueel kun je ook met 

foto's uit een woonblad werken en zelf je droominterieur samenstellen. 

 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

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

10 januari korte standen 

17 januari portret 

24 januari naaktmodel 2 standen 

  

Jenny Ymker 

Henri Matisse 



 

8 
 

Uit de pen van 
Margreet Heinen 

 
 

 

 

Vanaf het begin heb ik mij thuis gevoeld bij de KWA en dat is nog steeds zo.  

 

In september 1990 begon ik als jonge docente met het begeleiden van de maandagavond, de 

dinsdagavond en de donderdaggroep van de KWA. Ab Dekkers, de oprichter van de KWA, was met 

pensioen gegaan en in plaats van hem werden drie jonge docenten aangenomen die zijn dagdelen 

overnamen: Jos van Gessel, Manja Moos en ik. De deelnemers die al jarenlang gewend waren aan 

de lesmethoden van Ab, moesten wennen aan de manier waarop wij onze groepen begeleidden. 

Mijn lessen model- en portrettekenen en schilderen waren afgeladen vol, soms wel 24 man/vrouw 

zaten tafeltje aan tafeltje muisstil te tekenen en te aquarelleren. Van lieverlee bracht ik daar 

verandering in door mensen te stimuleren om een ezel te pakken en met andere materialen te 

gaan werken zoals houtskool of acrylverf. Er werd meer naar elkaars werk gekeken en zelfs 

gepraat tijdens de lessen. Een deel van de leden viel af omdat ze niet konden wennen aan onze 

nieuwe aanpak. Maar er kwamen gelukkig ook weer nieuwe deelnemers op af. 

Vanaf het begin heb ik mij thuis gevoeld bij de KWA en dat is nog steeds zo. Ik ben erg blij dat ik 

hier mijn kennis kan delen. Het samenwerken en overleggen met collega’s en het bestuur is ook 

erg fijn. Je bent hier niet zomaar een docent maar er wordt naar je geluisterd. Omdat ik mij erg 

betrokken voelde bij het reilen en zeilen van de KWA en in de buurt woonde werd ik de docent die 

bij elke bestuursvergadering aanwezig is. 

In de loop van de jaren heb ik veel verschillende collega’s, besturen en leerlingen meegemaakt. 

Iedere wissel brengt weer de nodige veranderingen teweeg. Elke docent brengt weer nieuwe 

ideeën en kennis in, elk bestuur geeft ander accenten en invulling aan het beleid. Iedere nieuwe 

leerling vraagt zijn / haar aandacht en benadering.  

Het begeleiden van de leden en alles wat er gebeurt in de vereniging is nooit saai maar is een heel 

dynamisch gebeuren. Het Is dan ook niet vreemd dat de meeste docenten al heel lang verbonden 

zijn met de KWA.  

De ontwikkelingen in de kunst staan ook niet stil: er is zoveel meer dan het traditionele tekenen en 

schilderen, beeldhouwen en boetseren, maar helemaal zonder wil je ook niet…  Gelukkig kunnen 

we bij de KWA op een organische manier meegroeien met wat de tijd en de leden van ons vragen.  

In 2020 wordt er weer een volgende stap gedaan: het opnieuw inrichten en duurzaam maken van 

ons gebouw en daarnaast het programma van de verschillende dagdelen afstemmen op de 

toekomst, op de jongere generatie. Met veel genoegen en voldoening kijk ik terug en ik verheug 

me op de ontwikkelingen die nog gaan komen. 

Voor dit nieuwe jaar wens ik iedereen ook weer een nieuwe stap voorwaarts in zijn / haar creatieve 

ontwikkeling toe! 

 

          
 

 

Een jonge Margreet Margreet de docent 
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuin is in winterslaap, geen geplande 

 activiteiten dus. 

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

kerstvakantie  21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Open week          20 t/m 24 januari 2020 

 

 

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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