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Van de bestuurstafel 

 
Hoofdpunten uit ALV op vrijdag 25 maart 
Het aantal deelnemers was gewoontegetrouw weer beperkt tot zo’n 5% van het ledental. Wat dit 

betreft had de verschuiving van de vergadering naar het eind van de middag (i.p.v. in de avond), 

dus geen effect. Het was een informatieve en geanimeerde bijeenkomst, waarbij de leden hun 

grote waardering uitspraken voor de manier waarop het bestuur en de docenten de KWA ook door 

dit tweede Coronajaar hadden weten te loodsen. Dit gold ook voor het vele extra werk dat Rieke 

Vermeer had verzet om proefleden ook onder Coronabeperkingen nog deel te laten nemen aan het 

lesprogramma.  

• Er waren diverse vragen over de AED en vooral over hoe te handelen in geval je niet 

gereanimeerd wil worden. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid om dit zichtbaar te 

maken via een polsbandje, een penning, of anderszins. In de AED-trainingen zijn de 

deelnemers er op gewezen hoe hiermee om te gaan. In een komend maandbericht zal nog 

een overzicht verschijnen van de verdeling van deelnemers aan deze trainingen over de 

verschillende groepen.  

• Er was veel waardering voor het Algemeen Jaarverslag en het Financiële Jaarverslag over 

2021. We mogen tevreden zijn dat we dit Coronajaar zonder grote financiële schade 

hebben doorstaan, maar dit geldt niet als we het vanuit het functioneren van onze 

vereniging bekijken. Bijna de helft van het lesprogramma kon alleen via digitale methoden 

worden gevolgd. Daarnaast moesten de gebruikelijke sociale activiteiten in de KWA-

kalender vrijwel volledig worden geschrapt. 

• DE ALV keurde de begroting voor 2022 goed (incl. een budget van €15000 voor de 

herinrichting van de gangzone. Tijdens de vergadering presenteerde Gerda Hendriks de 

plannen daarvoor (Guido Popeyus was vanwege Corona verhinderd). 

• De ALV ging na enige discussie akkoord met het voorstel van het bestuur om de 

dagdeelvergoeding voor 2023 te handhaven op €5 en de contributie met €20 te verhogen 

van €275 naar €295. 

• Wat betreft de bestuursbenoemingen was de situatie dat Gerda Hendriks (PR, 

communicatie en ledenwerving) één en Jacques Jansen (secretaris) twee termijnen in het 

bestuur hebben meegedraaid. Beiden waren beschikbaar voor een nieuwe termijn en 

werden met applaus bedankt en benoemd.  

• De ALV bedankte Frits van der Togt en Ton van Raamsdonk voor hun bijdrage aan de 

kascommissie 2021 en benoemde Ton van Raamsdonk als trekker, Rob Harpenslager als lid 

en Ferry van den Boom als reserve lid van de kascie 2022. 

 

Nieuwe datum bijeenkomst/borrel vrijwilligers en bestuur 

In de Jaarplanning stond deze vermeld voor 27 augustus 2022. Vanwege een ook op die datum 

geplande workshop moest er een alternatieve datum worden gezocht. De keuze is gevallen op 

zaterdag 24 september. Nadere informatie en een uitnodiging volgen nog. Noteer de datum alvast 

in je agenda. Alle leden die binnen de KWA een rol als vrijwilliger vervullen (je mag dit zelf 

beoordelen) zijn welkom. 
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Van de vrijwilligers 
Vrijwilligers gezocht 

Nu we weer volop bij de KWA mogen werken, is het ook tijd om de ingezette opknapbeurt van ons 

mooie gebouw weer op te starten. Het opknappen en schilderen van de gangzone en de rode salon 

staat in de planning. Wie is er handig, kan goed overweg met een verfkwast en heeft in de 

komende periode tijd om de klussen op te pakken? We willen onder meer de meivakantie (25 april 

t/m 6 mei) benutten voor deze werkzaamheden. Ook op zaterdagen kan er worden gewerkt, als er 

geen andere activiteiten zijn. Wie doet er mee? Meld je aan bij Christien Klein 

ctlaansma@planet.nl of bij Guido Popeyus guido@falkepopeyus.nl.  
 

 
Andere taken van de PR groep 

Naast het beheer van de website en de Facebook pagina zorgt de PR groep 

ook voor de flyers van activiteiten, de verspreiding daarvan, het beheer 

van de bibliotheek en de inkoop van paperclips tot koffie.  

Pim Vijftigschild uit de grafiekgroep ontwerpt dit jaar de flyers en posters 

voor activiteiten die de KWA organiseert zoals de Open Week en het 

zomeratelier. De afgelopen twee jaar is dit niet nodig geweest, maar 

gelukkig kunnen we weer activiteiten organiseren. 

De bibliotheek staat misschien wat verstopt in de gang links voor de 

wasbakken. Michel Coetsier zorgt ervoor dat alle boeken er netjes uit 

blijven zien en dat ze in een logische volgorde staan. Kun je een boek niet 

vinden, dan kan de leidraad taxonomie die aan de zijkant van de kast 

hangt, vast uitkomst bieden.  

En dan zijn er nog verschillende artikelen die regelmatig aangevuld 

moeten worden: door de inkopen van Truus Loopstra genieten we in de 

pauze van een heerlijk kopje koffie of thee. Voor iedere groep een 

belangrijk rustmoment en tijd om even bij te kletsen met de andere leden.  

Gerda Hendriks zorgt ervoor dat alle kantoorartikelen aanwezig zijn en dat 

er altijd voldoende dagdeelstaten zijn om jullie betalingen op te noteren.  

 

 

 

Tuingroep op 14 mei en 28 mei  
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand zijn we weer aan het werk, met 

veel plezier. Ook minder aantrekkelijke klussen horen daarbij: 

onkruid verwijderen bij de rand langs het parkeerterrein én het mos 

van de tegels schrapen, achter het gebouw. 

Er beginnen steeds meer bloemen en bloesem te komen in de 

verschillende perken. En we kunnen weer buiten koffie drinken. 

Mocht je zin hebben om een keer mee aan de gang te gaan: je bent 

welkom. Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met 

Frank Spreekmeester, via frankspreekmeester@gmail.com of 06-

23367478 

 

 

 
  

mailto:ctlaansma@planet.nl
mailto:guido@falkepopeyus.nl
mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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Diversen 
Workshop beeldhouwen in Zuid-West Frankrijk door Conny 

van 3 juli tot 9 juli 2022 

Er zijn nog een paar plekken vrij. 

Heerlijk ontspannen beeldhouwen. 

Geheel verzorgd in een prettige omgeving. 

In het plaatsje Cahuzac sur Vére 

Informatie: www.ateliersleslandes.com  

 

 
 

 
Margreet Heinen geeft samen met Ingrid van Aert een zomerworkshop. 

Je kunt deelnemen aan een driedaagse workshop met een uitdagend programma op jouw 

niveau. De lessen hebben een opbouw waardoor jij binnen drie dagen veel kunt leren en 

uitproberen. Het programma is geschikt voor beginners en 

gevorderden. We zullen afwisselend schilderen en tekenen en 

richten ons op de ontwikkeling van jouw eigenheid. Dit jaar 

gaan de opdrachten over klein en groot in het landschap. 

Leren kijken staat centraal. 

Workshop A; vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus  

Workshop B; vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 

Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit 

maandbericht. 

 

Exposities 
Jos van Gessel exposeert zijn werk van 24 april tot en met 3 juli in 

Galerie Oisterwijk  
Tijdens de groepstentoonstelling Spel in kunst! 

De deelnemende kunstenaars laten zien wat spelen voor hun betekent.  
www.galerie-oisterwijk.nl 

 

 

 

 

 

Op 15 mei is er een kunstmarkt in Rozet. Een aantal mensen van de KWA doen hieraan mee.  

https://www.rozet.nl/nieuws/kunstmarkt-in-rozet-1 

Op zondag 15 mei is iedereen van harte welkom op de derde 

verdieping van Rozet aan de Kortestraat, om te komen 

kijken, te genieten van zelfgemaakte producten van 

Arnhemmers én aan te schaffen: schilderijen, etsen, 

aquarellen, potloodtekeningen, beeldhouwen, keramiek, glas, 

sieraden, textiel, poppenmakerij en fotografie. Wellicht zitten 

er fantastische cadeaus tussen of werd het hoog tijd voor 

bezoekers zichzelf weer eens blij te maken.   

De Kunstmarkt zal opgeluisterd worden met live muziek. We 

hopen op een dag vol vrolijkheid en inspiratie, met een bonte 

mengeling van kunstenaars uit Arnhem en regio. De 

Kunstmarkt vind plaats tussen 11.00u en 16.00u. 

Adieu 

http://www.ateliersleslandes.com/
https://www.rozet.nl/nieuws/kunstmarkt-in-rozet-1
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  

Art Journal, een visueel authentiek dagboek waarin je kan experimenteren met diverse materialen 

en technieken. Een blanco boek in handig meeneem formaat. 

Schetsen, schilderen, schrijven. Foto's, collages, krantenknipsels, tickets, gedachten en gevoelens, 

ideeën, recensies, poëzie, citaten, songteksten, herinneringen, associaties, inspirerende 

voorbeelden. Alles mag en kan in je art journal. Het gaat niet om het eindresultaat, wel om het 

proces.  

 

  

      

 

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
9,16 en 23 mei vervangt Rijkhart Mees mij als docent. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

In mei gaan we door met bloemmotieven te schilderen. 

Componeren, fragmenten, vorm en kleur zijn daarbij de 

aandachtspunten. Neem weer afbeeldingen mee van bloemen. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
9 mei  1 naaktstand 

16 mei  gekleed (2 standen) 

23 mei  portret (2 standen) 

30 mei   korte naaktstanden  

 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

10 mei 1 stand 

17 mei 2 standen 

24 mei 1 stand  

31 mei enkele korte schetsen gevolgd door een lange stand 

 

 

 

Marike Lendering, collage 
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Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

10, 17 en 24 mei vervangt Rijkhart Mees mij als docent. 

 

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

17 mei gaan we op excursie naar de campus van universiteit 

Wageningen. Op het terrein staan 48 kunstwerken die door de jaren 

heen zijn aangekocht. 10 mei zal ik er tijdens de les meer over 

vertellen en kun je je er voor inschrijven, ook per mail zal ik nog 

verdere informatie sturen. Bekijk het vast op: 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

We gaan gieten met acrylverf. Dat is een speelse en spannende techniek die je op verschillende 

manieren kunt toepassen, zowel autonoom als op foto's of op eerder gemaakt werk. Neem 

acrylverf, foto's en/of oud werk mee waar je op kunt experimenteren. Ik zorg voor 

pouring medium en bekertjes om mee te gieten. 

 

  

 

 

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

Wat laat je weg en wat voeg je toe aan je schilderwerk om te bereiken wat je wilt uitdrukken? 

Eerder gemaakt werk is uitgangspunt om het proces in gang te zetten. 

Neem oud werk mee, dat kunnen schetsen, uitgewerkte tekeningen of schilderijen zijn. Daarnaast 

materialen waar je op je tekeningen of schilderwerk verder mee kunt werken. Zoals pastel, 

vetkrijt, stukjes gekleurd papier en lijm, acryl of olieverf. 

   

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   

10, 17 en 24 mei vervangt Anne ter Haar mij als docent. 

Erzsike Mari 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm


 

6 
 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

18 mei gaan we op excursie naar de campus van universiteit 

Wageningen. Op het terrein staan 48 kunstwerken die door de jaren 

heen zijn aangekocht. 11 mei zal ik er tijdens de les meer over 

vertellen en kun je je er voor inschrijven, ook per mail zal ik nog 

verdere informatie sturen. Bekijk het vast op: 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm 

 

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

In mei gaan we door met bloemmotieven. 

We maken weer gebruik van spannende technieken met was. Dit kan weer op een paneeltje maar 

ook op andere manieren. Laat je verrrassen! 

 

  

 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

18 mei gaan we op excursie naar de campus van universiteit Wageningen. Op 

het terrein staan 48 kunstwerken die door de jaren heen zijn aangekocht. 11 

mei zal ik er tijdens de les meer over vertellen en kun je je er voor 

inschrijven, ook per mail zal ik nog verdere informatie sturen. Bekijk het vast 

op: https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm 

 

            Iris le Rutte 
 
 

Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen Annemar i e  Noo rde rwe r f  

Art Journal, een visueel authentiek dagboek waarin je kan experimenteren met diverse materialen 

en technieken. Een blanco boek in handig meeneem formaat. Schetsen, schilderen, schrijven. 

Foto's, collages, krantenknipsels, tickets, gedachten en gevoelens, ideeën, recensies, poëzie, 

citaten, songteksten, herinneringen, associaties, inspirerende voorbeelden. Alles mag en kan in je 

art journal. Het gaat niet om het eindresultaat, wel om het proces. 

 

   
   Jacqueline Grosman    Suikerzakje 

Hans Ittman 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm
https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm
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Woensdagavond Keramiek  Marga  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 

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

12 mei  gekleed (2 standen) 

19 mei  portret (1 stand) 

26 mei  géén les i.v.m. Hemelvaart 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  

Zeefdrukken 

Het thema ‘blauw’ hebben we zo’n beetje achter ons gelaten en nu zijn we alweer even druk met 

zeefdrukken. Voor de meesten een nieuwe techniek die weer nieuwe mogelijkheden biedt. Om te 

beginnen drukken we op textiel en met sjablonen. Misschien kunnen we later uitbreiden. Het is 

hard werken maar ook erg leuk! 

   

  

 

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

19 mei gaan we op excursie naar de campus van universiteit 

Wageningen. Op het terrein staan 48 kunstwerken die door de jaren 

heen zijn aangekocht. 12 mei zal ik er tijdens de les meer over 

vertellen en kun je je er voor inschrijven, ook per mail zal ik nog 

verdere informatie sturen. Bekijk het vast op: 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm 

 

 

 

Rob Logister en Maria Raemakers 
Een roos van staal 

https://www.wageningencampus.nl/nl/campus/community/kunst.htm
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Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Wat laat je weg en wat voeg je toe aan je schilderwerk om te bereiken wat je wilt uitdrukken? 

Eerder gemaakt werk is uitgangspunt om het proces in gang te zetten. 

Neem oud werk mee, dat kunnen schetsen, uitgewerkte tekeningen of schilderijen zijn. Daarnaast 

materialen waar je op je tekeningen of schilderwerk verder mee kunt werken. Zoals pastel, 

vetkrijt, stukjes gekleurd papier en lijm, acryl of olieverf. 

 

   

 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

 

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

13 mei portret 

20 mei naaktmodel 2 standen 

27 mei gekleed model 1 stand 
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Uit de pen van 
Annemiek Begas 

 
 

 

 

 

Gelukkig mogen we weer aan de slag, ik heb het erg gemist. 

 

Ik was iemand die vond dat ze niet kon tekenen, en dat dus ook niet deed. Behalve droedels dan. 

Maar na een aantal cursussen kunstgeschiedenis, waaronder een colloquium Moderne Kunst, wilde 

ik zelf wel eens proberen hoe het was om met verf en penselen in de weer te gaan. Dan maar 

abstract.... Dat was in 2006.  

Ik volgde een aantal beginnerscursussen in Amsterdam, waar ik toen woonde. En ik ging (en ga) in 

de zomer naar schilderworkshops in Frankrijk. Ik besloot me voorlopig te beperken tot het 

schilderen met acryl.  

Na mijn verhuizing naar Ede vond ik een leuke schilderclub in Wageningen. Niet abstract, maar 

elke week een opdracht naar een “echt” stilleven, soms ook een landschap van een foto. Ik heb 

daar in de loop der jaren veel geleerd, zowel over materiaal en techniek (ook aquarel), als over de 

manier van kijken naar je onderwerp. En natuurlijk bleek ik goed genoeg te kunnen tekenen om 

een figuratief schilderij op te zetten.  

In 2016 kreeg ik de behoefte om mijn horizon te verbreden. Op internet vond ik de KWA. Ik 

bezocht een open dag, sprak een proefles af, en daarna een proefperiode. En kwam terecht op de 

woensdagavond bij Annemarie Noorderwerf. Een héél klein groepje, veel vrijheid: het was wel even 

wennen. Maar al gauw vond ik het heerlijk om gewoon “mijn eigen ding” te doen. Soms n.a.v. een 

maandopdracht, vaak ook naar een eigen idee. 

Zo heb ik een schilderij van Morandi “ingekleurd”. Mezelf uitgedaagd met een stilleven, 

gecomponeerd met potjes uit de kast in het schilderlokaal: eerst van ieder potje een voorstudie 

maken. Een half jaar gewerkt aan een portret van mijn kleindochter (van foto). Annemarie 

begroette het allemaal enthousiast en begeleidde door op een positieve manier kritisch te kijken.  

Ook toen we naar de woensdagmiddag verhuisden, en de groep allengs groter werd, bleef ik me er 

thuis voelen.  

Dus hoewel één van de dingen die me in de KWA aansprak 

was dat je bij diverse docenten je licht kunt opsteken is dat er 

bij mij nooit van gekomen.  

In de coronatijd heb ik helaas niet kunnen schilderen. Maar 

des te fijner is het om nu weer aan de slag te gaan! Ik heb het 

echt gemist. 

En de abstractie: die sluipt vanzelf mijn werk wel in.  
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