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Van de bestuurstafel
Start van het nieuwe jaar
In 2021 hebben we vanwege Corona-beperkingen veel minder gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden bij de KWA. Desondanks bleef de uitstroom beperkt. We zijn 2022 in gegaan met
261 leden en de lijst van proefleden laat zien dat er nog voldoende belangstelling is voor het
lidmaatschap. Het maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk de KWA voor velen van jullie is. Dank
allen voor jullie vertrouwen.
Proefleden
Nu we weer open mogen, komt er ook meer ruimte voor nieuwe proefleden. Ken je iemand die
graag kennis wil maken met de KWA, dan zijn er van af nu weer mogelijkheden. Proefleden kunnen
instromen bij de dagdelen die niet geblokkeerd zijn. Op de website vind je onder het kopje
‘aanbod’ en ‘weekrooster’ de dagdelen waar ruimte is voor nieuwe proefleden.
Proefleden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier en krijgen daarna bericht wanneer
ze deel kunnen nemen aan de proeflessen. Door de laatste lockdown kan het zijn dat er een
wachtrij is. Via onderstaande link kom je gelijk bij het aanmeldingsformulier.
https://www.kwa-vtk.nl/index.php/lid-worden/aanmeldingsformulier.
Coronamaatregelen.
Een lockdown, kort voor de kerstvakantie, dwong ons tot een voortijdige stop van de fysieke
lessen. Gelukkig konden we vanaf 15 januari de activiteiten bij de KWA hervatten. Nog steeds geldt
dat we anderhalve meter afstand houden, ons aan de hygiëneregels houden en een mondkapje
dragen. De docenten scannen je QR-code. Bij klachten blijf je thuis, tot je een negatieve testuitslag
hebt. We vragen iedereen om het mondkapje op te doen bij verplaatsing, tijdens de begeleiding
door de docent, als er om een andere reden niet voldoende afstand gehouden kan worden, of als
de docent het vraagt.
Jaarplanning
In december hebben jullie de nieuwe jaarplanning ontvangen. Graag vragen we jullie bijzondere
aandacht voor de volgende onderdelen:
•
De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 maart om 15:45 uur. NB deze is gepland
aansluitend aan de vrijdagmiddagles. We hopen dat dit tot een grotere opkomst leidt dan
de gebruikelijke ALV in de avond.
•
Een hapje/drankje bij de KWA voor vrijwilligers en bestuur op zaterdag 27 augustus om
14:00 uur. Dit wordt gecombineerd met een pop-up tentoonstelling van eigen werk. 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 medio
2022.
•
De schoonmaakweek van 29 augustus tm 3 september. Vóór de zomervakantie komt er
een lijst in de gang te hangen met de te verrichten klussen. Vrijwilligers kunnen individueel
of in groepjes intekenen.
•
Het Zomeratelier van 12 juli t/m 25 augustus.
•
De Verenigingsdag op zaterdag 1 oktober.
•
De gebruikelijke Open Weken in januari en mei zijn geschrapt, omdat ze niet kunnen
worden gecombineerd met de noodzaak om veilig te werken onder Corona-beperkingen.
We zullen samen met de docenten nog nadenken over alternatieve mogelijkheden om
kennis te maken met onze vereniging. Ook bij de geplande ALV, de
vrijwilligersbijeenkomst, de Verenigingsdag en het Zomeratelier moeten we - net als in het
afgelopen jaar - nog een slag om de arm houden.
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Bestuur vacatures
Dit agendapunt komt aan de orde bij de komende ALV op 25 maart. De termijnen van Jacques
Jansen (secretaris) en Gerda Hendriks (PR, promotie en ledenwerving) lopen af in 2022. Beiden
zijn herkiesbaar, maar we willen ook graag wijzen op de mogelijkheid voor andere kandidaten om
een bestuursrol te vervullen. Voordrachten dienen ten minste 3 dagen vóór de ALV bij het bestuur
te worden ingediend. Schriftelijk en ondertekend door 10 of meer leden.
Het bestuur

Over de vrijwilligers
De maandelijkse rubriek over het werk van vrijwilligers van de KWA.
Een andere werkgroep is de Pr-groep die zich bezighoudt met de interne en externe communicatie
over de vereniging. Het meest zichtbaar zijn het maandbericht en de website. Dat de KWA ook een
Facebookaccount heeft, is bij minder leden bekend. Alle flyers en folders van activiteiten worden
door deze werkgroep gemaakt en verspreid. Onze producten zijn herkenbaar aan de specifieke
kleurcombinatie die in ons logo gebruikt wordt. In 2019, toen de vereniging 50 jaar bestond,
hebben we veel aandacht besteed aan de nieuwe huisstijl. Een professioneel grafisch ontwerper
heeft het nieuwe logo ontworpen met de specifieke kleurcombinatie die nu overal zichtbaar is. Door
deze eenduidigheid hopen we duidelijk herkenbaar te zijn, het KWA-logo is ons handelsmerk.

Verder worden het Zomeratelier en de Open week door de Pr-groep georganiseerd; maandelijks
alle werken uit de gangexpositie gefotografeerd en zorgt ze voor een geordende bibliotheek en de
inkoop van paperclips tot koffie. Kortom een veelzijdige club die zich de komende maanden op
deze plek zal voorstellen.

Diversen
De workshop/les decoratie technieken op keramiek van 22 januari is
verplaatst naar 12 februari. Deze is vol.
Op 19 maart geeft Conny Koster nog eenzelfde workshop/les waar je
10 verschillende manieren ervaart om je kleiwerk te decoreren.
Zeker voor mensen die nog niet veel ervaring hebben met glazuur, is dit een
goede manier om de beginselen te verkennen.
Opgeven of meer informatie over prijs en programma, bij
connykoster@hotmail.com
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Raku stoken bij de Kwa door Conny Koster
Dit is verschoven naar vrijdagmiddag 13.00 uur op 25 februari. Dus er is
nog tijd om een werk te maken en biscuit te bakken.
Maak het werk niet te groot en van klei met veel chamotte. Het glazuren
kun je die middag doen, maar liever eerder in de les.

Acrobatiek en lithografie in Werkplaats Diepenheim: de Jessica sessions
Datum : 14 t/m 18 februari 2022 ( 1, 2, 3, 4 of 5 dagen)
Het begint met twee dagen tekenen, van een show van Jessica Hellmuth (www.jesshellmuth.com).
In een optreden van ongeveer een uur draait ze zich om een touw, klimt tot in de nok van het dak,
buitelt, rolt zich af. Dynamisch tekenen, op papier of direct op plaat of overdrachtspapier. Met
hulp, als je wilt. En vervolgens: litho’s maken. Na de tekensessies verhuizen we naar de persen
van Basement Press Diepenheim. Daar wordt de tekening omgezet in een lithografie. Technisch en
beeldend word je daar bijgestaan door Aad Hekker en Wendela de Vries. Benieuwd? Vraag
informatie op litho@basementpress.nl of wendeladevries@basementpress.nl. Of bel: 06 44888951
of 06 26384998 www.basementpress.nl. Bij de werkplaats zijn studio’s met mogelijkheid tot
overnachting.

Exposities
Aankondiging tentoonstelling Jos van Gessel in Utrecht.
Van 5 t/m 27 februari exposeert Jos van Gessel zijn werk tijdens de
groepstentoonstelling Hidden Stories bij Kunstliefde ruimte voor
beeldende kunst Nobelstraat 12A Utrecht.
Voor meer informatie zie de flyer aan het eind van dit maandbericht.
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Tentoonstellingstips van de excursiecommissie

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Gestapelde momenten – Hans Verhoeven Beelden en Gedichten, Het Depot, Wageningen
t/m 29 mei 2022
…een woord bij het beeld/Steelt het zien van de kijker/Zien…maakt het verhaal. Verder nog
de prachtige tentoonstelling Borstbeelden (t/m 20 maart) en de prachtige gesneden
beelden van Emile van der Kruk (permanent)...
Schurend Paradijs, Kunsthal Kade, Amersfoort, vanaf 5 februari t/m 8 mei 2022
… twaalf hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd te reflecteren op het utopische
ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt! Met
schilderijen van o.m. Armando, Sanam Khatibi, Erwin Olaf, Michael Raedecker en
installaties, …
Kara Walker, A black hole is everything a start longs to be, Depont, Tilburg t/m 24 juli
…ruim 600 werken die nog nooit eerder te zien zijn geweest. Esthetisch prachtig, maar
zeer verontrustende tekeningen, daagt ze de kijker uit om vraagtekens te plaatsen bij
gevestigde opvattingen en diepgewortelde mythen. Onverschrokken onderzoek naar het
ontstaan van collectieve zelfbeelden ….
Paula Rego, Kunstmuseum Den Haag, t/m 20 maart 2022
…machtsverhoudingen, seksualiteit en mythologie lopen als een rode draad door haar
oeuvre. Met meer dan zeventig collages, schilderijen, etsen en tekeningen de grootste
overzichtstentoonstelling van Paula Rego tot nu toe…
Rob Scholte, Reproductie verplicht, Museum de Fundatie, Zwolle t/m 3 april 2022
…de koning van het copyright: originaliteit en eigendomsrechten zijn voor Rob Scholte, zo
lijkt het, van geen enkel belang. Reproductie in alle vormen kenmerkt zijn kunst en juist
deze reproducties zorgen ervoor, dat zijn werk een groot publiek bereikt. Museum de
Fundatie laat een omvangrijk overzicht zien van zijn schilderijen ...

Emile van der Kruk, 2000,
Onder water, populierenhout,
102 cm

Sanam Khatibi, Please forgive me if I
have been too blunt, 2020, oil on
panel, 160 × 210 cm
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Kara Walker, zonder titel, fotolithografie, 4
kleuren 27,5 x 31.1 cm

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
We gaan verder met het boek als inspiratiebron voor het maken van een omslag, illustratie, beeldof stripverhaal, leporello, schilderij, collage. Je kan natuurlijk ook verder gaan met je eigen
onderwerp.
Materiaal: Oost-Indische inkt en Japanse penseel, (olie-)pastelkrijt, kleurpotlood, stift, aquarel-,
gouache-, acryl- of olieverf, plaatmateriaal, stof, schaar, lijm. Maak evt. gebruik van diverse
gemengde technieken.

Feli Northolt

Leo van der Drift

Nel van der Ven, n.a.v. het boek:
De kaart van Zout en Sterren,
van Jennifer Zeynab Joukhadar

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
In de pauze doen we oefeningen die te maken hebben met inspiratie en creatief denken.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Maskers.
Al in de oudheid droeg men maskers om onherkenbaar te zijn en om een
ander persoon of dier voor te stellen. Maskers werden ook veel gebruikt
bij rituele dansen en om geesten te verjagen. In veel culturen is het
masker nog steeds een belangrijke vermomming. Maskers voor carnaval
horen er in onze westerse cultuur gewoon bij. Van grappig, clownesk bij
ons tot de schitterende, serieuze maskers van het carnaval van Venetië.
Picasso en James Ensor gebruikten het masker in hun schilderijen.
Misschien heb je thuis een masker en zoek anders afbeeldingen.
En laat je verder verrassen tijdens de les.

Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
7 februari
portret (1 stand)
14 februari
korte naaktstanden
21 februari
naakt (1 stand)
28 februari
gekleed (4 standen)

5

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
1 februari
1 stand
8 februari
2 standen
15 februari
diverse standen van het hoofd
22 februari
1 stand

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand gaan we op een dinsdag na 12 uur naar Angeren om bij Rita
Oostendorp naar de verschillende patina's te kijken op de bronzen beelden.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
1 februari bespreek ik in de pauze het thema: "expressie in steen". Bij steen
denk je vooral aan zwaar, robuust, hard, maar steen kan ook heel zacht over
komen, ingetogen, kwetsbaar, erotisch zelfs, zie de beelden van Hans Hovy,
Lynne Leegte, Fieke de Roij en Adriaan Seelen.

Adriaan Seelen

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We maken heel eenvoudige stillevens als studieobject, die we eerst zo
precies mogelijk gaan na tekenen, maar daarna kijken we wat we juist
weg kunnen laten of wat we nog extra accent kunnen geven, bijvoorbeeld
met kleur. Neem zelf simpele ruimtelijke voorwerpen mee en een stuk
(gekleurd) papier, houtskool en/of potlood. Na het tekenen kan er ook
geschilderd worden.

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan schilderen op foto’s, dekken daarmee delen af of
voegen iets toe waardoor de de afbeelding transformeert
tot een nieuw beeld. Hoe kleiner het formaat van de foto
is, hoe groter het effect van de ingreep. Werk met acryl
verf en voeg daar een acryl medium/ pasta aan toe, zodat
je niet met water hoeft te verdunnen. Er is medium
aanwezig. Neem zelf veel afbeeldingen uit tijdschriften
(zijn ook aanwezig), foto’s of kleine kopieën op 160 gr
papier mee. Je kunt met je kwasten, paletmes en ook met
sponsjes werken. De bewerkte foto’s kunnen weer een
inspiratiebron zijn voor grote schilderijen.
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
In de pauze doen we oefeningen die te maken hebben met inspiratie en creatief denken.

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
2 februari bespreek ik in de pauze het thema: "expressie in steen".
Bij steen denk je vooral aan zwaar, robuust, hard, maar steen kan
ook heel zacht over komen, ingetogen, kwetsbaar, erotisch zelfs,
zie de beelden van Hans Hovy, Lynne Leegte, Fieke de Roij en
Adriaan Seelen.
Lynne Leegte

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Zoals we hebben afgesproken, gaan we in februari door met de
dramatiek van het licht en van het donker. Ze kunnen niet zonder
elkaar.
Hans Beek

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
2 februari bespreek ik in de pauze het thema: "expressie in steen". Bij
steen denk je vooral aan zwaar, robuust, hard, maar steen kan ook
heel zacht over komen, ingetogen, kwetsbaar, erotisch zelfs, zie de
beelden van Hans Hovy, Lynne Leegte, Fieke de Roij en Adriaan
Seelen.
Fieke de Roij

Woensdagmiddag Tekenen en Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
We gaan verder met het boek als inspiratiebron voor het maken van
een omslag, illustratie, beeld- of stripverhaal, schilderij, collage. Je
kan natuurlijk ook verder gaan met je eigen onderwerp.
Materiaal: Oost-Indische inkt en Japanse penseel, (olie-)pastelkrijt,
kleurpotlood, stift, aquarel-, gouache-, acryl- of olieverf,
plaatmateriaal, stof, schaar, lijm. Maak evt. gebruik van diverse
gemengde technieken.

Ada Lamers

Astrid Kemper,
boek De Rode Berg
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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
3 februari
gekleed model (2 standen)
10 februari
portret (1 stand)
17 februari
kort naakt
24 februari
naakt (1 stand)

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Voor de komende periode gaan we met een overkoepeld kleurthema werken. In dit geval de kleur
blauw. Ieder kan voor zich kijken op welke manier dit in het werk een rol speelt. En dat kunnen we
per les bespreken. Daarnaast wil ik proberen zo nu en dan vanaf de basistechnieken te
demonstreren dan wel uitproberen. Veel mensen werken in technieken die ze al kennen en doen
dingen op verschillende manieren. Het kan heel fijn zijn om even fris vanaf het begin met een
techniek te starten.

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
3 februari bespreek ik in de pauze het thema: "expressie in steen". Bij steen
denk je vooral aan zwaar, robuust, hard, maar steen kan ook heel zacht over
komen, ingetogen, kwetsbaar, erotisch zelfs, zie de beelden van Hans Hovy,
Lynne Leegte, Fieke de Roij en Adriaan Seelen.
Hans Hovy

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan schilderen op foto’s, dekken daarmee delen af of voegen iets toe
waardoor de de afbeelding transformeert tot een nieuw beeld. Hoe kleiner
het formaat van de foto is, hoe groter het effect van de ingreep. Werk met
acryl verf en voeg daar een acryl medium/ pasta aan toe, zodat je niet met
water hoeft te verdunnen. Er is medium aanwezig. Neem zelf veel
afbeeldingen uit tijdschriften (zijn ook aanwezig), foto’s of kleine kopieën op
160 gr papier mee. Je kunt met je kwasten, paletmes en ook met sponsjes
werken. De bewerkte foto’s kunnen weer een inspiratiebron zijn voor grote
schilderijen.
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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
4 februari Korte standen
11 februari Portret
18 Februari naaktmodel 2 standen
25 februari gekleed model 1 stand
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Uit de pen van
Jan van Weeren

De KWA doet wat ze op haar website belooft.
Als enig kind – niet gestoord door broertjes of zusjes – had ik veel tijd voor lezen – en tekenen.
Deze laatste bezigheid stak op gezette tijden de kop op, te midden van tal van andere
beslommeringen. Vaak zaten tussen zulke momenten van artistieke opwelling vele jaren waarin
geen potlood, pen of kwast werden aangeraakt.
Op de middelbare school won ik enkele tekenwedstrijden, kort na mijn studie een cartoonwedstrijd,
verrijkte ik in een latere werkkring het personeelsblad met spotprenten – die niet altijd even goed
vielen – en illustreerde ik in opdracht enkele leerboeken.
Pas rond de eeuwwisseling pakte ik het vrije werk weer op bij atelier Creso in Velp en won daar in
2000 de originaliteitsprijs. Ik had vier exposities, de laatste in voormalige galerie Huis met de
Luiken in Zutphen.
Er volgden weer vele jaren met andere activiteiten, met name paardrijden, en na het afscheid van
mijn laatste viervoeter ben ik weer teruggekeerd naar de oude hobby. In de regiokrant las ik in
2014 een advertentie voor het zomeratelier, deed mee en bleef plakken.
Dus volle vaart vooruit in de klassen model en portret bij Margreet en Marijke, tot aan corona twee
dagdelen per week. De vereniging doet wat ze op haar website belooft: “De KWA is er voor
beginners en gevorderden. Iedereen wordt op zijn eigen niveau begeleid.” Ieder gaat zijn gang en
over je schouder kijkt een docent mee met nuttige tips en suggesties die op jouw manier van
werken en product zijn afgestemd.
Ik denk dat je bij beeldende kunst enige aanleg voor het ambacht moet hebben. Want een
ambacht is het, het woord “kunst” betekende “kunde”, dus beheersing van materialen en
technieken valt eronder. Kunst zonder kunde is in mijn ogen charlatanerie. Alle grote kunstenaars
beheersten het métier, ook al hoeft hun (latere) werk daarvan niet altijd te getuigen. Dat geldt
voor Picasso, Mondriaan en zelfs Constant. Daarnaast is tijdsinvestering belangrijk. Je welslagen
hangt af van de tijd die je aan je kunstbeoefening besteedt. Ik zou zelfs willen beweren dat
tijdsbesteding en kwaliteit recht evenredig zijn. Ambachtelijkheid alleen is echter niet genoeg. Het
gaat om het creëren van “artistieke meerwaarde”. Een beschouwing over wat dat is, voert echter
hier te ver.
Een goede ervaring vond ik corona, toen tussen de
Zoomsessies opdrachten moesten worden uitgevoerd en je
gedwongen was om meer tijd aan je werk te besteden dan
onder normale omstandigheden. Ik heb dan ook voor drie
werkstukken uit die tijd gekozen, alle in pastel en 50 x 65
cm groot. Achtereenvolgens: achter mijn oudste dochter in
de Piper Cup (opdracht was: haar), coronahand met plastic
handschoen (opdracht was: hand) en een schaduwbeeld
(opdracht was: iets als William Kentridge).
Ga voor ander en eerder werk naar www.janvanweeren.nl .
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