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NR. 07  juli 2020 
52ste jaargang 
 
 

 
 
 
Van de bestuurstafel  
De afgelopen maand kregen we het bericht dat Frans Kapelle is overleden. Hij was pas sinds 
oktober lid van de KWA en schilderde met zichtbaar plezier bij de dinsdagmiddaggroep van 
Margreet op de schaarse momenten dat zijn zwakke gezondheid hem dat toestond. Hoewel hij 
nauwelijks kon lopen en veel hulp nodig had, hebben waarschijnlijk maar weinigen van ons zich 
gerealiseerd hoe doodziek hij was. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
De KWA in tijden van Corona  
Hoewel de Corona-crisis nog lang niet achter de rug is zijn we tevreden over de manier waarop we 
er als vereniging in zijn geslaagd om de periode tot de zomervakantie door te komen. We hebben 
van onze leden nog geen overlijdensberichten t.g.v. het Covid-19 virus ontvangen en hopen dat 
iedereen tot nu toe de crisis goed heeft doorstaan. Toch zijn we daar niet gerust op; laat het ons 
weten als je meer informatie hebt.  
Wat de financiële gezondheid van de KWA betreft zijn de verwachtingen aanzienlijk minder negatief 
dan aan het begin van de crisis. Dankzij de massale deelname aan de digitale lessen zullen we het 
jaar beter afsluiten dan eerst werd gevreesd, maar we verwachten toch nog een substantieel 
tekort. Wat de creatieve gezondheid van de KWA betreft hebben de digilessen een duidelijke 
impuls gegeven. Veel leden hebben ervaren hoe je dankzij Zoom en Whatsapp ook het 
commentaar van de docent op andere groepsleden kunt volgen en dat blijkt zeer leerzaam en 
verdiepend. Niemand zou de fysieke lessen volledig willen inruilen voor digilessen, maar als 
aanvulling kunnen deze werkbesprekingen zeer waardevol zijn.   
 
Heropening op 31 augustus 
Waren we als bestuur en docenten de afgelopen periode vooral druk met de sluiting van de KWA, 
nu zijn we gelukkig weer bezig met de heropening op 31 augustus. Dit natuurlijk allemaal onder 
het voorbehoud dat een eventuele tweede Corona-uitbraak niet voor een domper zorgt.  
Door de 1,5 meter afstandsregel kunnen we maar een beperkt aantal werkplekken realiseren. 
Hierdoor is het niet meer mogelijk om vrij binnen te lopen en aan alle lessen deel te nemen. De 
schaarste aan werkplekken is minder dramatisch dan veel leden denken. Er zijn mogelijkheden om 
bij de meeste dagdelen een roulatieschema te ontwerpen waarbij een lid vaker dan 1x/2 weken 
kan deelnemen; in enkele gevallen zelfs elke week. Dat lukt echter alleen als de beschikbare 
werkplekken ook echt worden benut en dat vraagt behalve een goede planning, ook veel discipline 
van de leden. In principe kun je deelnemen aan één dagdeel en teken je in voor een periode van 8 
weken (september en oktober). In de bijlage vind je uitgebreide informatie over de organisatie van 
de lessen in de komende periode. Een beknopte versie hiervan ontvang je binnenkort van je eigen 
docent, met de vraag om je aan te melden voor de lessen. Belangrijke punten hierin zijn: 

x Dat inschrijving voor een blok van 8 lessen nodig is om een goede planning te kunnen 
maken 

x Dat je je in principe voor één dagdeel kunt aanmelden, volgde je meerdere dagdelen, dan 
moet je een keuze maken. 

x Dat er alleen betaald hoeft te worden voor de lessen die je daadwerkelijk volgt 
x Dat digitale lessen mogelijk blijven voor leden die vanwege het besmettingsrisico nog niet 

naar de KWA durven te komen. 
De docenten maken een planning voor het lesblok van 8 weken. Deze indeling ontvang je uiterlijk 
op 20 augustus. Als iedereen ingedeeld is, wordt bekeken of er ook nog ruimte resteert voor leden 
die aan meerdere groepen willen deelnemen en hoe we de Vrienden van de KWA in staat kunnen 
stellen om voor max. 5 lessen per jaar in te tekenen. 
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Gebouw 
In de Coronatijd is hard gewerkt aan de renovatie van ons gebouw. In het schoolgebouw is in alle 
ramen dubbelglas geplaatst. Wij hopen hiermee de stookkosten aanzienlijk om laag te brengen, 
waardoor de investering mogelijk in tien jaar tijd terugverdiend wordt. Verder zijn alle kozijnen, 
ramen en alle gevels aan de buitenkant geschilderd door een schildersbedrijf. Een groep 
vrijwilligers onder aanvoering van Christien Klein-Laansma is begonnen met het schilderen van alle 
buitenkozijnen aan de binnenkant. Een enorme klus waarvoor we de groep heel dankbaar zijn. 
Verder is gestart met de plaatsing van een nieuwe keuken onder leiding van Ton van Raamsdonk. 
Met een heel team is iedere dag in ploegjes van twee gewerkt aan het opschonen van de nis, het 
uitzoeken van de keuken, het voorbereiden van de elektra, water en rioolaansluiting. Intussen is 
de nieuwe keuken, een bouwpakket van IKEA, met eindeloos veel schroefjes geleverd en in elkaar 
gezet. Hopelijk lukt het in de loop van de zomer de keuken klaar te hebben, zodat we in september 
in de nieuwe keuken op veilige afstand van elkaar weer kunnen genieten van onze koffie en thee. 
De oude keuken wordt later gedemonteerd en verbouwd tot ruimte voor de grafiekgroep. Tot dat 
moment kunnen zij de oude keuken gebruiken voor de opslag van hun spullen.  
 
Zomeratelier 
Gelukkig hebben een aantal leden zich aangemeld als verantwoordelijke voor het zomeratelier. 
Dankzij hun inzet kan iedereen dit jaar weer deelnemen aan dit atelier. Doordat we gebonden zijn 
aan de richtlijnen van de RIVM, de 1,5 m afstandsregel, zijn de werkplekken beperkt. Je kunt 
alleen deelnemen als je je wekelijks aanmeldt bij de dagdeelverantwoordelijke. De lijst met 
dagdeelverantwoordelijken vind je in de bijlage. 
Voor model en portret op de donderdagochtend kun je je niet meer aanmelden, alle weken zijn al 
volgeboekt. 
 
ALV: noteer alvast de datum van zaterdag 3 oktober om 10:00 uur. 
De datum van 3 oktober was in de aanvankelijke jaarplanning 2020 gereserveerd voor de 
Verenigingsdag, maar onder Corona-condities is het lastig om daar een aantrekkelijke invulling aan 
te geven. We hebben daarom besloten deze datum te gebruiken voor de ALV die dit voorjaar 
moest worden geannuleerd. Ook als de norm voor het maximale aantal personen in het gebouw 
dan nog 30 is, zou dit nog ruim voldoende zijn voor het gemiddelde aantal deelnemers aan een 
ALV, dat de laatste 7 jaar nooit hoger was dan 23. Indien nodig zullen we via een Zoom verbinding 
regelen dat meer leden aan de ALV kunnen deelnemen.  
 
Schoonmaken en klussen in laatste week van augustus  
Voor het schoonmaken en het uitvoeren van klussen hebben wij de week van 24 tot en met 28 
augustus gereserveerd (na het zomeratelier). Gelukkig is er op 29 juni al hard gewerkt door een 
aantal leden en docenten, het glazuurlokaal is spic en span schoon en in het tekenlokaal is flink 
opgeruimd. Dit betekent dat er de laatste week minder klussen zijn dan gebruikelijk, we kunnen 
volstaan met twee werkdagen. Er zijn al enkele leden die zich voor de woensdagochtend hebben 
aangemeld. Wil je op woensdag 26 augustus of donderdag de 27ste helpen om de resterende 
klussen op te pakken, meld je dan bij Margreet Heinen margreetheinen@gmail.com of Gerda 
Hendriks gerda.m.hendriks@gmail.com. 
Wij vertrouwen erop dat alle leden zich inzetten om ook voor komend jaar onze lokalen weer topfit 
te krijgen. 
 

  

mailto:margreetheinen@gmail.com
mailto:gerda.m.hendriks@gmail.com
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Ontbrekende sleutel van KWA-gebouw 
Tijdens de periode van sluiting heeft iemand één van de twee aanwezige reservesleutels gebruikt 
en vergeten terug te hangen. Graag z.s.m. terugbezorgen op haakje in kast of in postvak 
secretaris. 
 
Wij wensen iedereen een mooie zomerperiode. Geniet van het zomeratelier, de zomerworkshops, 
of andere creatieve activiteiten. Blijf gezond en tot ziens na de vakantie. 
 
Het bestuur 
 

De docenten hebben het bestuur in de bloemetjes 
gezet als dank voor alle inspanningen om het mogelijk 
te maken dat de docenten de afgelopen maanden toch 
les konden geven.  
 
 
 
 
 
 
 

Docenten: mededelingen, exposities en workshops 
Marijke Postma 
Model- en portrettekenaars en schilders  
Maandagavond, dinsdag- en donderdagochtend 
De afgelopen maanden waren een bijzondere periode in de geschiedenis van de KWA. In een korte 
tijd hebben we ons aan moeten passen van live-model/portret naar online-lessen. Voor velen een 
grote overgang, waarbij sommigen om diverse redenen afzagen van deelname en anderen zich 
met enthousiasme storten in dit nieuwe avontuur. Deze noodgedwongen aanpassing heeft ook 
nieuwe mogelijkheden geboden. Zo bleek o.a. het werken met gerichte opdrachten, verdere 
verdieping in de kunstgeschiedenis etc. een waardevolle aanvulling op het KWA-programma. De 
ervaringen van de afgelopen periode wil ik graag meenemen naar het volgend seizoen.  
Afgelopen weken hebben velen van jullie gelukkig nog afscheid van elkaar kunnen nemen tijdens 
de “tuin-bijeenkomsten” op de KWA. Het was fijn elkaar daar weer te mogen ontmoeten. 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in september in een aangepaste vorm weer starten. Op dit 
moment onderzoeken we samen met het bestuur hoe we de lessen vorm kunnen gaan geven. We 
houden jullie hierover op de hoogte. 
Ik dank “mijn” cursisten voor hun enthousiasme en betrokkenheid zowel bij de lessen als ook bij 
de KWA als vereniging. Verder wens ik jullie een fijne en bovenal gezonde zomer toe. Tot in 
september! 
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Marga Knaven  
Na al die theorie over de geschiedenis van de 
moderne keramiek, veel demonstraties, uitleg 
over decoratie en glazuren van de keramische 
huid, is de tijd aangebroken dat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten, en live kunnen werken bij de 
KWA. Ik organiseer begin deze zomer 2 X een 2 
daagse workshop om alle gedeelde theoretische 
kennis in praktijk te brengen. Een workshop 
porselein en het inkleuren van porselein d.d. 10 
en 11 juni. Er zijn nog plaatsen vrij. Kijk voor 
meer informatie naar de flyer aan het eind van 
dit maandbericht. 
  

 
Expositie De Kruisberg, een reis door de tijd... 
Van zondag 15 augustus tot en met zondag 13 september, open van 13 tot 17 uur.  
Annemarie Noorderwerf exposeert portretten van de bewoners. 
De Kruisberg 'De Flat', Klootsemastraat 1, Doetinchem. 

 

  
 
 
Margreet Heinen geeft een zomercursus tekenen/schilderen bij S U M M E R S C H O O L: 
van 25 juli t/m 7 augustus 

Workshops en cursussen op De Hes in Oosterbeek. 
Doe mee aan een uitdagende workshop of cursus in het inspirerende 
landschap en de natuur tussen stuwwal en uiterwaarden. Bij mooi weer 
buiten en bij regen binnen! Daarbij worden vanzelfsprekend de richtlijnen 
gevolgd van het RIVM in verband met het Corona virus. Schrijf je in voor een 
zomercursus voor jongeren en volwassen in tekenen/schilderen, schrijven, 
theater, elektrische gitaarbouw, trommelen of schatgraven. Inschrijven: tot 
maandag 13 juli bij de docenten. Voor meer informatie zie de flyer aan het 
eind van dit maandbericht. 
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus al je nog interesse hebt, 
reageer snel. 

 
Tuingroep 

Wij zijn gewoon twee keer per maand aan het werk, en zullen dat in de 
zomerperiode ook blijven doen. We mogen nu weer met de voltallige groep 
aan de gang: met inachtneming van alle regels. 
De tuin staat er redelijk bij. Sommige plantjes zijn eigenwijs en komen 
omhoog op een plek waar wij die niet bedoeld hadden, maar niettemin kan 
dat zeer decoratief zijn, zie bijgaande foto. 
Ook nu nog geen uitnodiging om een keer mee te komen werken. Wie weet 
kan dat later in het jaar weer. Wij wensen eenieder een goede zomer toe, 
en voor diegenen die naar het Zomeratelier gaan: geniet van de tuin. 
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Exposities 
Tentoonstellingstips juli – op het web en in het echt 
z A.R. Penck -How it works. Kunstmuseum Den Haag, t/m 27 september 2020 

…terwijl veel jonge Duitse kunstenaars in die tijd voor een abstracte beeldtaal kiezen, sluiten 
Penck en de zijnen aan bij een lange figuratieve traditie. In tweehonderd tekeningen, 
schilderijen en beelden is te zien hoe hij een puur visuele ruimte kon scheppen waarin de 
fantasie kan gedijen en de kijker zich kan verliezen. … 

z Basel Online: 15 Rooms,  https://www.davidzwirner.com/viewing-room/basel-online-15-rooms. 
… een prachtige website waarin parallel aan de kunstbeurs in Basel werken van 15 moderne 
kunstenaars als Alice Neel, Donald Judd, Wolfgang Tillmans en Giorgio Morandi worden 
uitgelicht en besproken …  

z Buiten Westen #2, Kunstvereniging Diepenheim, verlengd t/m 23 augustus 
…acht jonge, veelbelovende kunstenaars, studerend/afgestudeerd aan academies in het oosten 
van Nederland. De tweede editie van de jaarlijks terugkerende tentoonstelling die verzorgd 
wordt door gastcurator Hélène Webers … 

z Artbite - Hollandse luchten – https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie tv 
…door de eeuwen heen een inspiratiebron voor vele kunstenaars: Hollandse luchten. Maar 
welke kunstenaars zijn nog meer gefascineerd door de schoonheid van de Hollandse lucht? Een 
aantal voorbeelden komen langs in deze Artbite, van Ruysdael tot Anke Roder en 
landschapsfotografe Saskia Boelsums…  

z Extra large - Wandkleden van Picasso tot Louise Bourgeois. Kunsthal Rotterdam, Rotterdam, 
t/m 3 januari 2021 
… een groots overzicht van imposante wandkleden naar ontwerpen van beroemde kunstenaars 
als Picasso, Le Corbusier, Miró, Vasarely en Louise Bourgeois. Wandtapijten van direct na de 
Eerste Wereldoorlog tot nu, veelal onbekend werk uit het oeuvre van deze kunstenaars… 

z De tranen van Eros, Moesman, surrealisme en de seksen. Centraal Museum, Utrecht t/m 16 
augustus 
.. het werk van de enige officieel erkende Nederlandse surrealist geplaatst in de context van 
zijn internationale tijdgenoten. Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, maar ook vrouwelijke 
surrealisten als Claude Cahun, Leonora Carrington en Leonor Fini en hedendaagse kunstenaars 
als Sarah Lucas, Gillian Wearing, Paul Kooiker en Viviane Sassen… 
https://www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-tranen-van-eros 

z Marc Mulders: uit de collectie, De Pont, Tilburg t/m 16 augustus 
… In zijn schilderijen, die in de loop der tijd steeds abstracter zijn geworden, volgt Mulders de 
loop van de natuur om hem heen. Een keuze uit de 30 weken in het bezit het museum… 
 

       
 

 

 
 
 

Sandra Boelsums – 
kunstenares van het jaar 2020 
Fotografie. 

 

AR Penck, How it Works, 
1989, acrylverf op doek,  
340 x 340 cm 

 

Giorgio Morandi – Natura morta 
(1953), olieverf op doek 30 x35 cm 

 

https://www.davidzwirner.com/viewing-room/basel-online-15-rooms
https://www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-tranen-van-eros
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Belangrijke data: 
Zomervakantie  6 juli t/m 30 augustus 2020 
Zomeratelier      30 juni t/m 20 augustus 2020 
 
Website: www.kwa-vtk.nl 
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kwa-vtk.nl/
mailto:webmaster@kwa-vtk.nl
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workshop boetseren van  
organische vormen met een huid. 

 
m a r g a  k n a v e n 
 
             
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     foto werk Eva Hild                                 
 
 
          17 en 18 juli 2020 
 
 
Door de coronacrisis blijf ik dit jaar thuis, waarschijnlijk net zoals velen met mij, daarom heb ik besloten een tweetal 
workshops te organiseren. Ik wil graag dieper ingaan op de digitale lessen van de afgelopen maanden en die met jullie in 
praktijk wil brengen. 
Op vrijdag 17 juli en zaterdag 18 juli 2020 van 09:30 tor 16:00 uur zal ik in het gebouw van de KWA een workshop 
“workshop boetseren van organische vormen met een huid" organiseren, waarbij door mij een lekkere soep voor de lunch 
zal word verzorgd. 
 
Zowel Eva Hild en Anne Currier laten zich zoals vele anderen in hun werk inspireren door de groeiwijze in de natuur. In de 
workshop gaan we op zoek naar onze eigen vorm en verschillende behandelingen van de huid. 

 
Gelet op de beperking van de ruimte, als gevolg van de richtlijnen van het RIVM 
kunnen maximaal 10 mensen deelnemen aan de workshop.  
De workshop gaat door als er ten minste 8 deelnemers zijn. 
De deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KWA .,dus familieleden, vrienden en 
kennissen etc. kunnen ook aan de workshop deelnemen. 
 
Inschrijvingen kunnen plaatsvinden door een mail te sturen naar: 
info@margaknaven.nl 
 
Voor deze tweedaagse workshop het bedrag van € 110,=  (exclusief materiaal en 
stookkosten) overgemaakt te worden op rekening: NL49INGB0001919641 t.n.v. 
Marga Knaven. 
foto werk Anne Currier  

mailto:info@margaknaven.nl
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  w o r k s h o p   r a d i o l a r i a                                
 

              m a r g a   k n a v e n  
 
           10 en 11 juli 2020 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

foto werk van Nuala O’Donava 
 
 
 
Door de coronacrisis blijf ik dit jaar thuis, waarschijnlijk net zoals velen met mij, daarom heb ik besloten een 
tweetal workshops te organiseren. Ik wil graag dieper ingaan op de digitale lessen van de afgelopen maanden en 
die met jullie in praktijk brengen. 
Op vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli 2020 van 09:30 tot 16:00 uur zal ik in het gebouw van de KWA een 
workshop “radiolaria” organiseren, waarbij door mij een lekkere soep voor de lunch zal worden verzorgd. 
 
Radiolaria zijn stralendiertjes van zeer kleine, eencellige organismes, die in talrijke soorten en vormen - de 
grootte varieert van 0,03 - 2 mm - in alle zeeën worden aangetroffen. Ondanks hun naam zijn het geen echte 
dieren.  
De vorm van het skelet (uitgangspunt van de workshop) kan enorm variëren. De eenvoudigste vormen zien eruit 
als een bolvormig gaaswerk, waar de stekeltjes doorheen steken. De meer ingewikkelde soorten vertonen 
kunstige regelmatige en ingewikkelde geometrische vormen (hieronder een paar voorbeelden). 
In deze workshop kunnen van porselein maar ook van klei deze ingewikkelde vormen door jullie worden 
gemaakt, waarna ze al dan niet kunnen worden geglazuurd. 

 
Gelet op de beperking van de ruimte, als gevolg van de richtlijnen van het 
RIVM kunnen maximaal 10 mensen deelnemen aan de workshop.  
De workshop gaat door als er ten minste 8 deelnemers zijn. 
De deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KWA, dus familieleden, 
vrienden en kennissen etc. kunnen ook aan de workshop deelnemen. 
 
Inschrijvingen kunnen plaatsvinden door een mail te sturen naar: 
info@margaknaven.nl 
 
Deze tweedaagse workshop kost € 110,=  (exclusief materiaal en 
stookkosten). Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening: 
NL49INGB0001919641 t.n.v. Marga Knaven. 
 
 

Stralendiertjes uit Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur (1899)  

mailto:info@margaknaven.nl
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 www.blijmettaal.nl 
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