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Van de bestuurstafel
Na het kerstreces is onze vereniging inmiddels weer op gang gekomen en hopelijk heeft iedereen
weer energie en inspiratie opgedaan voor het komende jaar. We zijn het nieuwe jaar gestart met
287 leden, 12 meer dan bij de start van 2019.
Dagdeelbezetting
In onze begroting en planning voor 2020 mikken we op een gemiddelde dagdeelbezetting van 11
personen. Het gemiddelde over heel 2019 lag met 11,1 dicht bij dit streefcijfer, maar er waren wel
aanzienlijke verschillen tussen de diverse groepen. Om een meer evenwichtige spreiding over de
groepen te realiseren worden sinds september de overzichten van de dagdeelbezetting maandelijks
in de lokalen opgehangen. Zo kan iedereen zien waar de drukte zich concentreert en ook welke
dagdelen nog voldoende ruimte hebben.
Herinrichting gangzone: nog vrijwilligers gezocht
De nieuwe wasbakken in de gang zijn aangesloten. Een verzoek van Ida Bontius om daarbij ook te
denken aan een warmwaterkraan kwam nog net op tijd binnen om te worden meegenomen. De
verplaatsing van de keuken is nu de volgende stap, maar we zijn nog steeds op zoek naar een
tweedehands keuken. Ook hebben we nog behoefte aan vrijwilligers voor dit project.
Jaarplanning 2020
In december heb je de Jaarplanning ontvangen; deze hangt ook in de Rode Salon. Graag vragen
we je bijzondere aandacht voor de volgende onderdelen:

De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 maart om 19:30 uur.

De extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 april na afloop van de middaglessen.
Deze is alvast ingepland voor de goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging voor het
geval er bij de reguliere ALV op 20 maart wel tenminste 2/3 van de stemmen vóór de
statutenwijziging is, maar minder dan de heft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.

Een pop-up tentoonstelling van eigen werk, in combinatie met een hapje/drankje bij de
KWA voor vrijwilligers en bestuur op zaterdag 13 juni om 14:00 uur. Ben je op de een of
andere manier als vrijwilliger betrokken bij de KWA (je mag dit zelf beoordelen), noteer
dan de datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt in het voorjaar van 2020.

De Verenigingsdag op zaterdag 3 oktober.
Vacature voorzitter bestuur (m/v)
Onze voorzitter Hans ter Beek wil bij de komende ALV op 20 maart, 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. 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.
Contributie 2020
Eind 2019 heb je de contributienota voor 2020 ontvangen. Degenen die er nog niet aan
toegekomen zijn om deze te betalen willen we vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Oude meubels
Onder de tent staan een aantal oude meubels die gratis meegenomen kunnen
worden:

2 stapels oude stoelen

de oude grote tafels uit het schilderlokaal
De kleine tafels met een vierkant blad (zie foto) kosten € 10,- Laat het even
weten aan Margreet Heinen als je interesse hebt voor deze spullen.
Ook zijn er nog een aantal wijnkistjes, deze kosten €3.
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Diversen
Driedaagse workshops Beeldhouwen in steen
In augustus geeft docent Anjeliek Blaauw 3 workshops beeldhouwen in steen.
De eerste workshop geeft ze in het gebouw van de KWA op vrijdag, zaterdag en
zondag, 7, 8 en 9 augustus.
De andere 2 workshops geeft ze in haar eigen atelier bij huis, in het
buitengebied van Aalten. Deze workshops zijn op:
vrijdag, zaterdag en zondag, 14, 15 en 16 augustus.
Vrijdag, zaterdag en zondag, 21, 22 en 23 augustus.
Kosten voor de workshop van 3 dagen zijn € 125,Meer informatie vind je op http://www.anjeliekblaauw.nl bij workshops.
Zomerworkshop schilderen en druktechnieken 2020
Docenten: Margreet Heinen en Elsbeth Zimmermann
De 12e editie van de Zomerworkshop begint bij de Stadsblokkenwerf
aan de zuidkant van de Rijn in Arnhem. Daar kun je schetsen en foto’s
maken van deze historische, ruige plek met uitzicht op de uiterwaarden
en de skyline van de stad. Met deze inspiratiebronnen ga je daarna in
de ateliers van de KWA in Schaarsbergen aan de slag met verf en
verschillende drukmaterialen.
Elke dag onderbreken we met een zomerse lunch en we sluiten de
workshop af met een uitgebreide werkbespreking en een drankje.
Prijs: €220,- inclusief koffie, thee, lunch en basismaterialen.
3-daagse workshop
A: 10-12-14 augustus
B: 17-19-21 augustus
Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie dag 1: Werfpaviljoen, Stadsblokkenweg 51, 6841 HG Arnhem zie: stadsblokkenwerf.nl
Locatie dag 2 en 3: KWA, Kemperbergerweg 813, 6816 RW Arnhem (Schaarsbergen)
Overal is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Info en aanmelding
www.margreetheinen.nl
0640483883
www.elsbethzimmermann.nl
0620265649
e.zimmermann@me.com
Tekenen en schilderen in Marokko
27 februari-5 maart 2020
Beginnen en eindigen in Agadir.
Begeleiding: Elsbeth Zimmermann en Conny Koster. Kijk voor meer informatie
op tesim.nl

Workshop in de vorm van een studiedag gezicht boetseren

Op 8 februari of 14 maart van 10 tot 15.00 uur. In de ochtend oefenen van de verschillende
onderdelen van een gezicht en in de middag is er een model. Kijken en oefenen is deze dag
belangrijk. Kosten bedragen €45,- Opgeven via de mail: connykoster@hotmail.com. Zie ook de
informatie in de gang bij de KWA.
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Exposities
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie



Rob van Koningsbruggen – Schilderijen 2003 – 2019, Kunstmusuem Den Haag t/m 26 februari
… hij neemt een eenzame positie in binnen de Nederlandse kunstwereld, met schilderijen die in
kleur en vorm op eigenzinnige hoogte staan. Telkens weer is het zien van een schilderij van
hem een ervaring, eerst ben je uit het veld geslagen en vervolgens kruipt het onder de huid en
krijg je het niet meer uit je hoofd …



Picasso & Matisse – Beauty is a line. Rijksmuseum Twenthe t/m 24 mei.
…40 werken op papier van beide meesters, naast het werk van tijdgenoten waarin de lijn
telkens een wezenlijk element vormt …



Johan Dijkstra – Vergezichten, Museum de Buitenplaats, Eelde. t/m 13 april
… grafiek, schilderijen en werkboeken van de Groningse kunstenaar, een van de oprichters van
de kunstkring De Ploeg…



Wendelien Schönfeld – Binnen, portretten thuis. Voormalige Synagoge, Kampen t/m 1 maart.
…portretten van mensen in hun eigen omgeving: men gaat gewoon zijn of haar eigen gang of
kijkt toevallig even onze kant op. Alle zintuiglijke ervaringen om haar heen in de kamer maken
tezamen het portret. Een ruimte zo samenvatten op het platte vlak dat je kijkend naar het
schilderij om je heen kunt kijken …



Martin Jarrie – Manger avec les yeux, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, t/m 5 april.
…de eerste museale presentatie van het rijke oeuvre van deze franse kunstenaar in Nederland.
Hij onderzoekt met vrolijke verbeelding de catalogus van gevonden voorwerpen,
onwaarschijnlijke personages en andere wonderen van de aarde…



Andere geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler, Centraal Museum, Utrecht,
t/m 3 mei.
… tekeningen, etsen, litho’s en schilderijen met Utrecht als inspiratiebron getoond van
Dirkje Kuik. In opdracht van het museum maakte Philipp Gufler een Quilt – een gezeefdrukt
doek – over het leven van Kuik …

Rob van Koningsbruggen
Zonder titel

Pablo Picasso
De Stier

Martin Jarrie
Chou Rouge Coupé

Expositie 'In the Picture' van 21 februari tot en met 24 mei i het Van Gogh Museum, Amsterdam.
Informatie www.vangoghmuseum.nl
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/tentoonstellingen/in-thepicture?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tt-inthepicture-nl
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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
Portret en figuren & hun omgeving. In lijn, vorm en kleur.
Elkaars portret of model in lijnen schetsen en daarna uitwerken in verf of
collage. Zelfportret schetsen of schilderen, spiegeltje meenemen.
Selfie, maak foto's van je gezicht. Print deze foto's en maak je portretcollage.
Neem gekleurd en zwart en wit papier mee, tape, schaar, lijm, kleurpotloden,
inkt, oliepastel en verf.
Kijktip: Close Up, Fernando Botero, uitzending gemist (AvroTros) 18 januari jl.

Matisse, Red Dancer

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden, doorwerken waar je mee bezig bent.
Deze maand inventariseren we onderwerpen om extra aandacht aan te
besteden.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan in februari door met licht en donker. Hopper maakte mooi
gebruik van het natuurlijke licht dat door een raam een ruimte binnen
schijnt. Maar hij gebruikte ook kunstlicht.
Neem zelf afbeeldingen mee waarop de beeldaspecten natuurlijk- of
kunstlicht belangrijk zijn.

Edward Hopper Nighthawks

Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
3 februari
korte naaktstanden
10 februari
naakt (volgende week dezelfde naaktstand!)
17 februari
naakt (dezelfde naaktstand als vorige week!)
24 februari
gekleed (2 standen)

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
4 februari
1 stand
11 februari
diverse posities van het hoofd
(korte standen)
18 februari
1 stand
25 februari
1 stand

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden, doorwerken waar je mee bezig bent.
Deze maand inventariseren we onderwerpen om extra aandacht aan te besteden.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
4 februari gaan we het in de pauze hebben over het thema "sculpturen opgebouwd
uit lijnen". Ik laat boeken zien van Gormley, Henneman, Gonzalez, Picasso en van
studio Olafur Eliasson.
Henneman
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Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Hoe schilder je een stilleven met alleen maar witte voorwerpen? We
onderzoeken waar we het wit van het papier kunnen gebruiken en waar
we iets kleur of toon moeten toevoegen om een voorwerp los te krijgen
van zijn achtergrond. Neem een wit voorwerp mee om gezamenlijk
meerdere witte stillevens neer te kunnen zetten.
Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan met een transparante witte verf (zinkwit) schilderen op een fel
gekleurde ondergrond. Ook onderzoeken we de werking van verschillende
heel licht gekleurde witten ten opzichte van elkaar. Je kunt zowel abstract
als figuratief werken. Als je dat wilt kun je een foto meenemen als
uitgangspunt. Neem naast je gebruikelijke verf ook zinkwit en titaanwit
mee en verschillende formaten penselen.
Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden, doorwerken waar je mee bezig bent.
Deze maand inventariseren we onderwerpen om extra aandacht aan te besteden.

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 februari gaan we het in de pauze hebben over het thema "sculpturen opgebouwd uit
lijnen". Ik laat boeken zien van Gormley, Henneman, Gonzalez, Picasso en van studio
Olafur Eliasson.

Julio Gonzales

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan in februari door met licht en donker. We experimenteren met
lichtval in ruimtes. Daarbij gebruiken we een schoenendoos. Daarna
vertalen we de onderzoeken weer naar een twee dimensionaal werkstuk.
Dat kan een collage zijn, maar ook een tekening of schilderij.
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 februari gaan we het in de pauze hebben over het thema "sculpturen
opgebouwd uit lijnen". Ik laat boeken zien van Gormley, Henneman, Gonzalez,
Picasso en van studio Olafur Eliasson.
Olafur Eliasson

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Portret en figuren & hun omgeving. In lijn, vorm en kleur of in
zwart wit en grijstinten.
Elkaars portret of model in lijnen schetsen en daarna
uitwerken in verf of collage.
Zelfportret schetsen of schilderen, spiegeltje meenemen.
Selfie, maak foto's van je gezicht.
Print deze foto's uit en maak je portretcollage.
Materiaal: gekleurd en zwart en wit papier, tape, schaar, lijm,
kleurpotloden, inkt, oliepastel en verf.
Kijktip: Close Up, Fernando Botero, uitzending gemist
(AvroTros)18 januari j.l.
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Peter Doig

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
6 februari
naakt (1 stand)
13 februari
gekleed (2 standen)
20 februari
portret (1 stand)
27 februari
naakt korte standen
Donderdagmiddag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Na de diepdruktechnieken droge naald, lijnets en open bijt, gaan we werken
met aquatint. Dat is een manier om vlakken in verschillende grijstonen te
etsen. We brengen een fijn raster aan op de etsplaat en dekken deze in
verschillende fases af. Tussendoor gaat de plaat in het zuur. Op deze manier
worden de vlakken steeds dieper ingebeten, wat een donkerdere grijstoon
oplevert met afdrukken. Om dit proces enigszins te controleren leer ik jullie
een stalenplaat te maken. Daar kun je dan op aflezen hoe lang een plaat in
het zuur moet voor een specifieke grijstoon of lijndikte.
Laura Casas Valle en Mirka Farabegoli zijn twee Arnhemse kunstenaars die
goed overweg kunnen met deze techniek en aquatint veel inzetten in hun
etsen.
Laura Casas Valle

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 februari gaan we het in de pauze hebben over het thema "sculpturen
opgebouwd uit lijnen". Ik laat boeken zien van Gormley, Henneman,
Gonzalez, Picasso en van studio Olafur Eliasson.
Picasso

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan met een transparante witte verf (zinkwit) schilderen op een fel
gekleurde ondergrond. Ook onderzoeken we de werking van verschillende heel
licht gekleurde witten ten opzichte van elkaar. Je kunt zowel abstract als
figuratief werken. Als je dat wilt kun je een foto meenemen als uitgangspunt.
Neem naast je gebruikelijke verf ook zinkwit en titaanwit mee en verschillende
formaten penselen.

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
7 februari korte standen
14 februari portret
21 februari naaktmodel 1 stand
28 februari gekleed model 2 standen
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Uit de pen van
Jetse van der Veen

Nooit heb ik echt geweten wat ik met mijn handen wou doen; alleen dat ik er iets mee wou doen.
Toen ik ondervond dat productontwerper niks voor mij was ben ik in Velp landschapsinrichting gaan
studeren. Hier heb ik vermoedelijk een bepaald gevoel gekregen voor vormgeving. Ondanks dat de
studie succesvol was afgerond en ik 1 jaar in dit veld heb gewerkt, kwam ik tot de ontdekking dat
ik niet mijn hele leven binnen wou zitten. Ik wou nog steeds gewoon domweg met mijn handen
bezig zijn. Daarom ben ik de hovenierswereld ingestapt, wat wellicht minder goed verdient, maar
waar ik me wel beter voel. Hier heb ik anders leren kijken naar vormgeving. Denk aan: kunnen
zien waar een haag recht is en waar niet, vormgeving van elementen in de tuin en plaatsing ervan.
De manier van kijken die ik zo heb opgedaan is wat ik gebruik voor de beelden die ik tot op heden
probeer te maken.
In het najaar van 2009 ben ik toen 5 dagen gaan beeldhouwen als een soort vakantie. En een paar
jaar later nog een keer. Omdat ik geen plek heb ik huis ben ik toen via internet gaan zoeken naar
een vereniging. En zo ben ik toen voor het eerst in 2013 op de dinsdagavond groep terecht
gekomen, waar ik nu nog steeds het meest ben.
99% van de tijd ben ik met beeldhouwen bezig en ik probeer mijzelf elke keer weer te motiveren
met uitdagende beeldhouwwerken. Sinds een paar jaar werk ik meer aan de hand van tekeningen
die ik bedenk. Ook voor houvast.
Naast beeldhouwen vind ik het ook leuk om af en toe te kijken hoe andere mensen aan het werk
zijn. Ik beschouw de vereniging als een plezierige en ontspannen werkplek die het voor mij
mogelijk maakt om de dingen te maken die ik mooi vind. Ik ben dan ook van plan om dat nog vele
jaren te doen.
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

De tuin is in winterslaap, geen geplande
activiteiten dus.
15 februari naar maandbericht@kwa-vtk.nl

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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