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Van de bestuurstafel
De KWA in tijden van Corona
Hoewel dit pas het derde Maandbericht is sinds de sluiting van de KWA, lijkt dat toch al heel lang
geleden. We hebben van onze leden nog geen overlijdensberichten 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 het gebouw betreft: dat heeft de crisis meer dan goed doorstaan. De sluiting vergemakkelijkte
de plaatsing van dubbel glas en het schilderen van de buitengevel. Dit is niet alleen een facelift,
maar ook een forse bijdrage aan de vitaliteit van onze infrastructuur. Deze investeringen waren al
in 2019 gepland en goedgekeurd door de ALV, maar als bestuur waren we toen te druk met de
organisatie van het jubileum om het offerte- en aanbestedingsproces goed op de rails te zetten.
Wat de rest van 2020 betreft maken we even pas op de plaats met de in het Huisvestingsplan
opgenomen projecten. Deze vereisen eerst goedkeuring door de ALV en ook willen we eerst
bekijken hoe we financieel door de Corona-crisis heen komen. Eind 2020 hebben we een beter
zicht op onze positie en het te verwachten ledental in 2021. Een uitzondering maken we voor de
renovatie van de keuken. Deze kan worden bekostigd uit het onderhoudsbudget in de lopende
begroting en is essentieel om het besmettingsgevaar binnen het gebouw te verminderen. Het is
ondenkbaar dat we straks nog dicht op elkaar gepakt in een klein keukentje, provisorisch gaan
staan afwassen. Voldoende kastruimte en een afwasmachine die door één persoon kan worden inen uitgeruimd betekenen hier een grote verbetering.
Project KWA-digitaal: uitstekende deelname
In het Maandbericht voor mei hebben we al vermeld dat de deelname onze verwachtingen overtreft
en dat is sindsdien alleen nog maar toegenomen. Wekelijks volgen 213 leden een les via digitale
kanalen, zo’n 90% van het gemiddelde in normale omstandigheden. Daarbij kan nog worden
opgemerkt dat deze hoge score wordt gerealiseerd door slechts 2/3 van het ledental. Ca. 100 leden
doen niet mee aan het digitale lesprogramma, dus dat belooft nog wat voor als we straks weer
open gaan. De digilessen bevallen over het algemeen verrassend goed, maar we zien natuurlijk
allemaal uit naar het moment dat we weer in het gebouw aan de slag kunnen. Er is hier bewust
vermeden om te zeggen “naar het moment dat alles weer normaal wordt”, want dat ligt nog ver
achter de horizon. Eerst komt de fase van de KWA in de anderhalve meter samenleving.
De KWA 1.5
Als bestuur zijn we samen met de docenten druk bezig om plannen te maken voor de heropening
van het gebouw zodra de overheidsregels dat toelaten. Er moeten nog veel zaken worden
uitgewerkt, maar enkele hoofdlijnen kunnen hier al wel worden vermeld:

Het lesrooster blijft zoveel als mogelijk onveranderd: leden en docenten hebben hun
agenda daarop afgestemd.


We streven naar maximale mogelijkheden voor fysieke deelname aan de lessen door alle
leden. De beperkte beschikbaarheid van werkplekken op 1.5m afstand, betekent dat niet
alle groepen per lesblok volledig aanwezig kunnen zijn. Daar waar dit niet mogelijk is,
maken de docenten met hun groep een roulatieschema voor deelname aan de lessen.



Voor leden die hun kans op besmetting zo klein mogelijk willen houden, bieden we de
mogelijkheid om uitsluitend digitaal mee te doen.
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De modelgroepen van Marijke en Margreet vragen een speciale uitwerking. De ruimte voor
het model beperkt hier het aantal werkplekken in het tekenlokaal nog meer dan bij andere
2D-groepen.



Het is voorlopig niet meer mogelijk om spontaan aan te sluiten bij een andere groep, dit
principe van de KWA wordt tijdelijk opgeheven. Om enige flexibiliteit te behouden zal
worden voorzien in een mogelijkheid om eens per 8 weken van groep te veranderen als de
bezetting dat toelaat. Ieder lid moet zich per lesblok vóór aanvang van de fysieke lessen
inschrijven.



Al vóór de Corona-crisis was duidelijk dat de dagdeelbijdrage moest worden verhoogd van
€ 4,50 naar € 5,00. Deze verhoging (met ingang per 1 september 2020) is al opgenomen
in de begroting voor 2020. De leden hebben deze in maart ontvangen samen met de
uitnodiging voor de ALV, die ten gevolge van de Corona-crisis moest worden uitgesteld. In
het plan voor KWA 1.5 mikken we ook op een dagdeelbijdrage van gemiddeld € 5,00. Er
zullen echter variaties in het tarief voorkomen om recht te doen aan verschillen tussen de
pakketten die wij aan de verschillende groepen kunnen aanbieden.

En wanneer gaat dat in?
We mikken op 31 augustus, de start van de lessen na de zomervakantie. Uiteraard alleen als de
Corona-maatregelen dat toestaan. De recente versoepeling van het beleid zou het in principe al
mogelijk maken om per 1 juni de fysieke lessen te hervatten binnen de kaders van KWA 1.5. Gelet
op de interne organisatie, de noodzakelijke inrichting van het gebouw en de uitwerking van en
voorlichting over de benodigde veiligheidsprotocollen, lukt het ons niet om voor 1 juni hieraan
volledig te voldoen. Op al deze onderdelen moet nog veel voorbereidend werk worden verzet en we
hebben ook nog geen concreet antwoord ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid op
onze vraag naar de protocollen die voor een organisatie als de KWA gelden.
Kan er dan helemaal niets in juni?
De regels voor activiteiten in de open lucht bieden gelukkig meer ruimte. De docenten die daarvoor
voelen, krijgen in juni de mogelijkheid voor een eenmalige tuinbijeenkomst bij de KWA met hun
groep. De vorm en de invulling hiervan wordt door de docenten en de groep bepaald. De
tuinbijeenkomsten moeten voldoen aan het onderstaande protocol.
Protocol voor de groepsbijeenkomsten in juni
RIVM-richtlijnen

we houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar

we wassen onze handen regelmatig en goed

we hoesten in onze elleboog

we zitten niet aan ons gezicht

we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft, klachten zijn:
o hoesten
o neusverkoudheid
o koorts vanaf 38 graden
o benauwdheidsklachten
Regels voor de cursisten

blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C)

blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of
benauwdheidsklachten

houd 1,5 meter afstand

schud geen handen en omhels elkaar niet
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hoest in je elleboog en zit niet aan je gezicht
volg altijd de aanwijzingen van de docent op
je komt binnen via de hoofdingang, gebruik de daar aanwezige desinfecterende handgel en
loopt gelijk door de rode salon naar buiten.
Wacht bij gelijktijdige aankomst geduldig op elkaar en houdt daarbij de 1,5 m afstand
er wordt geen gebruik gemaakt van de keuken, er wordt geen koffie of thee geschonken
buiten staan stoelen op gepaste afstand tot elkaar opgesteld, laat deze op de aangewezen
plek staan
blijf zoveel mogelijk op je plek zitten en loop niet steeds door de ruimte
maak alleen in hoge nood gebruik van het toilet. Alleen het invalidetoilet is beschikbaar.
o Doe de klep van het toilet dicht voordat je deze doorspoelt
o Was zorgvuldig je handen na toiletgebruik en gebruik de papieren droogdoeken
je verlaat de tuin buitenom langs het gebouw naar de parkeerplaats, alles op de gepaste
afstand van 1,5 meter

Bijeenkomst/borrel vrijwilligers en bestuur op 13 juni gaat niet door
Deze activiteit wordt naar volgend jaar verplaatst als er hopelijk weer gunstiger condities zijn om
elkaar in een ontspannen sfeer bij een hapje en een drankje te ontmoeten.
ALV wordt aangepast en verschoven naar najaar
Onze aanvankelijke hoop om later dit jaar een fysieke ALV te kunnen organiseren, is vervlogen. We
zouden dan extern een ruimte moeten huren en maximaal 30 leden tot de ALV toelaten. Dat is
wettelijk niet toegestaan; alle leden dienen de gelegenheid te krijgen aan een ALV deel te nemen.
De recente spoedwetgeving rond de Corona-crisis maakt het wel mogelijk een ALV te organiseren
waarbij de leden via ZOOM of andere digitale faciliteiten kunnen deelnemen. Dit is zeker niet ideaal
en al helemaal niet voor onze leden die niet over de benodigde apparatuur, of digitale
vaardigheden beschikken. We zullen daarom met een uitgeklede agenda komen waarbij enkele
onderdelen van de in maart toegezonden ALV-agenda zijn geschrapt. Belangrijke besluiten zoals de
goedkeuring van de statutenwijziging en grote investeringen in onze huisvesting kunnen wel een
jaar worden opgeschoven zonder dat de KWA meteen ontspoort. Wel willen we ruime aandacht
besteden aan het plan voor de KWA 1.5. Heb je bezwaren tegen deze aanpak, of heb je suggesties
voor de opzet van een digitale ALV, laat dit dan even weten aan secretariaat@kwa-vtk.nl. Verdere
informatie volgt in juni.
Open Week juni wordt opgeschoven
Het is duidelijk dat de van 8 t/m 12 juni geplande Open Week niet kan doorgaan. We bekijken nog
of het in september wel mogelijk is.
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Zomerworkshops en zomeratelier
De door enkele docenten geplande zomerworkshops kunnen doorgaan mits de benodigde
protocollen klaar zijn en strikt kunnen worden nageleefd. Wat het zomeratelier betreft is duidelijk
dat dit, als het al doorgaat, alleen open staat voor KWA-leden en alleen bij voorintekening. Een
definitieve beslissing houden we nog even aan, tot we in juni een beter zicht hebben op de
mogelijkheden om het zomeratelier op een verantwoorde manier te organiseren.
KWA gaat digitaal
Sinds enkele jaren heeft de KWA een Facebook account waarop
regelmatig nieuwtjes, filmpjes en gebeurtenissen gepost worden.
We willen dit medium structureler inzetten om meer bekendheid
te geven aan de veelzijdigheid van de KWA, bij een breder
publiek, maar ook bij onze eigen leden. We willen nog meer
laten zien hoeveel mooie kunstwerken er bij ons gemaakt
worden en uitstralen dat we daar trots op zijn.
Daarnaast willen we starten met een Instagram account, dit
medium richt zich meer op foto’s en beeldmateriaal.
Om ervan verzekerd te zijn dat er wekelijks enkele posts
geplaatst worden, zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden
om van een bepaald thema regelmatig foto’s of filmpjes te
verzamelen en te posten. Als de groep die meedoet groot
genoeg is, kost het maandelijks niet zoveel tijd en krijgen we
een veelzijdiger aanbod. Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur
dan een mailtje naar gerda.m.hendriks@gmail.com.
Verder willen we meer foto’s van werkstukken op Facebook en
Instagram plaatsen, foto’s die gemaakt worden van de
gangexpositie bijvoorbeeld. Deze verschijnen nu ook op onze
website, hiervoor hebben we al eens toestemming gevraagd. We plaatsen geen namen van de
kunstenaar bij de foto’s, wel de techniek en het materiaal waarvan het gemaakt is. Wil je beslist
niet dat jouw werkstuk op social media geplaatst wordt, stuur dan even een mail naar
gerda.m.hendriks@gmail.com
Veel succes en plezier, blijf je creatief ontwikkelen, maar vooral: blijf gezond
Het bestuur
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Diversen
De tentoonstelling van Jos van Gessel in Batenburg die in het vorige maandbericht
aangekondigd werd, gaat helaas niet meer door en is uitgesteld naar volgend
jaar.
Hier toch nog een afbeelding van zijn werk.

Kamperen acrylverf,
mixed media 40x50cm

Zomerworkshop Margreet Heinen, schilderen en
druktechnieken.
In augustus geven Margreet Heinen en Elsbeth Zimmermann
2 workshops. Voor meer informatie zie de flyer aan het eind van dit
maandbericht.

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.

Zomerworkshop Conny Koster
Workshop beeldhouwen met Conny Koster in Frankrijk van 28 juni tot 6 juli 2020. Er zijn nog
enkele plaatsen, kijk op www.ateliersleslandes.com.
Tuingroep
Gelukkig trekt de natuur zich niets aan van alle beperkingen en er komt steeds meer in bloei te
staan in de tuin. Afgelopen maand hebben we weer op twee zaterdagochtenden gewerkt, met een
kleine groep. Het is stevig doorwerken, want er is nu weer van alles te doen. Maar het is ook fijn
om elkaar weer te zien en te horen hoe het met ieder gaat. Ook in juni werken we op deze manier
door. Omdat we met minder mensen kunnen werken, kunnen we nu geen gasten de kans geven
een keer mee te doen. We proberen op deze manier de tuin in een zo goed mogelijke conditie te
houden.
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Exposities
Tentoonstellingstips: in juni gaan de musea weer open!
Vanaf 3 juni gaan de Musea weer open: tickets moeten online worden besteld, en uw bezoek van
tevoren gepland zodat musea bezoekersaantallen kunnen reguleren.



Antonio Mancini: eigenzinnig en extravagant. De Mesdag Collectie, Museum Mesdag, Den Haag,
t/m 20 september
… voor wie van virtuoos geschilderd, uitbundig realisme, houdt. De eigenzinnige 19de-eeuwse
kunstenaar maakte extravagante schilderijen, waarvoor hij vaak onverwachte materialen
gebruikte …



Jannes de Vries, 1901-1986, overzichtstentoonstelling, Veenkoloniaal Museum, Veendam t/m
16 augustus
… een prominent lid van de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg. Vooral bekend om zijn
felgekleurde landschappen en de kunst die is ontstaan naar aanleiding van zijn buitenlandse
reizen. Maar hij maakte ook veel religieus werk …



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…



Carlos Amorales, The Factory, Stedelijk Museum, Amsterdam, t/m 7 juni onder voorbehoud
… ruimtelijk, video, teken, schilder en ander werk van een van de belangrijkste hedendaagse
Mexicaanse kunstenaars. De tentoonstelling richt zich op zijn oeuvre vanaf het midden van de
jaren 90 tot het meest recente werk dat de kunstenaar speciaal voor de tentoonstelling maakt...



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



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…

Antonio Mancini, 1885, De
beeldenverkoper

Jannes de Vries,
Zelfportret met zijn
vrouw
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Alain Séchas, A Map
of Japan, 2012–2017
Manufacture des
Gobelins, Collection
Mobilier national

Vivianne Sassen,
fotocollage

Docenten mededelingen
Annemarie Noorderwerf
Je kunt verder gaan met je eigen werk of met het thema voor juni:
'Het Landschap', een nieuwe ruimte.
Begin met je lievelingskleuren spontaan op een groot stuk papier te schilderen of gebruik
oliepastel. Daarna scheur je stroken en (geometrische en/of organische) vormen, maak een
compositie en plak deze op gekleurd of grijs papier, karton of doek.
Innerlijk landschap. Teken, schilder een zwartwit- of kleurcompositie vanuit je gevoel, intuïtie,
fantasie, toeval: een eigenzinnig, abstract landschap, je ruimte.
Gebruik evt. foto's, bewerk deze digitaal, of beschilder een print, fotomateriaal. Als oefening voor
een schilderij.
Kijk naar het geheel: is het verstild, zit er
beweging of verandering in? Wat wil je laten
zien in je werk? Ontstaat het vanzelf?
Divers materiaalgebruik: verf, acrylstiften,
(olie-)pastelkrijt of Oost-Indische inkt of
gouacheverf, 2D of 3D.
Ter inspiratie: bekijk via Google het werk van
Frans Drummen (zowel 2D als 3D), Rob van
Koningsbruggen, www.fransdrummen.nl

Whitney Museum of American Art Biennial in NY, 2019/ YouTube filmpje.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3
D12sjvtj9-PE&ved=2ahUKEwiBicGV9bjpAhWH66QKHVPpASsQwqsBMAF6BAgJEAg&usg=AOvVaw3KPjUInrN50YtUfe-koJ7
Conny Koster
Voor de dagdelen van mij, maandagochtend, dinsdagochtend en -avond, gaan we door
zoals de afgelopen tijd.
Anjeliek Blaauw
We gaan tot de zomer door met de zoomsessies. In de eerste week van juni geef ik ook weer een
thema. Deze keer gaat het over "kunst en techniek" met kunstenaars als Merijn Bolink (een hand
van krokodillenleer), de strandbeesten van Theo Jansen en bekijk zelf vast de filmpjes van
Mark bischof : http://www.markbischof.com/nl/werk/kinetisch-werk/without-title/
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Jos van Gessel
Naar buiten
Zodra de warmere dagen zich aankondigen gaan we graag naar buiten en trekken we er op uit.
Vooral nu we veel meer binnen zijn geweest, verlangen we er naar. Dan is het leuk om met een
schetsboekje op pad te gaan en de plekjes die je zo mooi vindt, zo hebt gemist en je misschien wel
dierbaar zijn vast te leggen met je pen of potlood of deze te fotograferen.
Zijn ze in je achtertuin of op je balkon? Of ergens in de straat? Of is het een onverwachte plek.
Zo zijn er genoeg plekken die inspirerend zijn om te tekenen, maar die ook een speciale betekenis
voor je kunnen hebben.
Je kunt in juni dus ergens buiten gaan tekenen of foto’s maken tijdens een wandelingetje. De foto’s
kun je ter inspiratie gebruiken als je liever binnen werkt. Jos zal later meer uitleg geven over zijn
plannen met deze lessen.

Marga Knaven
Geen bijzonderheden
Marijke Postma
Portret/modellessen
De afgelopen weken hebben we binnen de model- en portretgroepen gewerkt aan diverse thema’s
die met deze onderwerpen te maken hebben. De online lessen worden nog steeds met veel
enthousiasme gevolgd. Ook in de laatste lessen van dit seizoen zullen nog verschillende thema’s
rondom model en portret aan bod komen. De resultaten worden onderling gedeeld op de diverse
app-groepen. Ook is er voor zowel de portretgroep als ook de modelgroepen een Instagram
account aangemaakt waar de werken op geplaatst worden. Hierdoor hebben we een podium
gecreëerd voor geïnteresseerden om het werk te bewonderen. De pagina’s zijn te vinden op
Instagram onder de vermelding:
kwamodelgroepen en kwaportretgroep
Omdat de lessen in de meivakantie gewoon doorgegaan zijn, sluiten we dit jaar het seizoen
halverwege al juni af. Uitgaande van 10 digitale lessen per groep, betekent dit dat de laatste les
voor de dinsdag-portretgroep op 2 juni is, voor de donderdag-modelgroep op 11 juni en
voor de maandagavondgroep op 22 juni.
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Margreet Heinen
Dinsdagmiddag
Deze maand leg ik verschillende aspecten van het kleurgebruik uit en doen we oefeningen. Zoek
alvast een interessante zwart / wit afbeelding uit met veel verschillende tinten grijs, wit en zwart
waar je verschillende versies van kunt maken in kleur. Als je toch een kleurafbeelding hebt, maak
er dan eerst een zwart/wit kopie van.
Dinsdagavond
Wat wil je als rode draad meenemen de komende maanden? Wat is jouw thema/ onderwerp? Je
bespreekt met mij waar je je naar aanleiding van je reeds gemaakte werk verder in zou kunnen
verdiepen. Deze maand kun je er al een begin mee maken.
Met goed weer wil ik op 2 en 9 juni op een locatie buiten gaan tekenen en schilderen. Dit doen we
dan volgens het Coronaprotocol van het RIVM. Jullie horen een paar dagen van te voren waar we
af zullen spreken.
Vrijdagochtend
Wat wil je als rode draad meenemen de komende maanden? Wat is jouw thema/ onderwerp? Je
bespreekt met mij waar je je naar aanleiding van je reeds gemaakte werk verder in zou kunnen
verdiepen. Deze maand kun je er al een begin mee maken.
Vrijdagmiddag
Combineer verschillende portretten met elkaar: Gebruik verschillende onderdelen (ogen, monden,
oren, haren etc.)van portretten die je vindt in tijdschriften, boeken, eigen tekeningen of
schilderwerk. En maak er een nieuw portret van d.m.v. collage. Dat kan er heel realistisch of heel
absurdistisch uit zien. Zoek daar in je grenzen op. Daarna kun je het in verf omzetten.

Vrijdagmiddag

Dinsdagmiddag

Merlijne Marell
De komende periode blijven we bij het thema ‘afstand - nabijheid’. Dit kan ieder op zijn eigen
manier verkennen: in grafische technieken die thuis voor handen zijn, of meer ideeverkennend
door te schetsen, schrijven, inspiratiemateriaal te verzamelen, enzovoort. Via de wekelijkse Zoombijeenkomst wisselen we deze verkenningen uit. En er is steeds de mogelijkheid om via mail
gemaakt werk te bespreken; op donderdagen reageer ik met feedback.
Inspiratie deze keer is het contact via het scherm met onze dierbaren. Mensen die je normaal
gesproken dichtbij hebt of vrienden/familie die je ook in normale omstandigheden vooral digitaal
ziet omdat zij verweg wonen. We converseren via Zoom, FaceTime, WhatsApp, en wat al niet meer
aan digitale hulpmiddelen om hen te kunnen zien en spreken. Maar soms heb je gewoon even niet
zoveel te bespreken, maar wil je op een andere manier contact. Dan is het leuk om de ander (of
elkaar!) te tekenen met het scherm als poseerkader. Extra leuk is het tijdsdocument dat zo
ontstaat.

CHRONOGRAPHIE, Dominique Goblet & Nikita Fossoul
(wel gewoon aan de keukentafel) L’Association, 2010

Videocall portret, 2020
Alejandra Hernández Avila
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De KWA in coronatijd
door de ogen van ......

De KWA in Corona tijd ziet er toch wat anders uit.

Omdat we sinds enkele weken in een bizarre situatie zitten, hebben we de artikelreeks
aangepast. We hebben vier personen geïnterviewd over de huidige situatie, hoe ze het
ervaren en op welke wijze ze betrokken zijn bij de KWA
Jacques Jansen – secretaris van de vereniging en volgt schilderles bij Margreet en
Annemarie
Jacques heeft gelukkig in zijn naaste omgeving geen ervaring met mensen die besmet zijn geraakt
met het Corona virus. De ernst van de ziekte was wel duidelijk door de artikelen en beelden in de
media, maar de snelheid van de opgelegde beperkingen heeft Jacques wel overrompeld. Op 11
maart dachten we nog ruim een week de tijd te hebben om ons voor te bereiden op vragen tijdens
de ALV van 20 maart. Dat was een ernstige onderschatting. Al de volgende dag bleek dat de
overheid zich voorbereidde op ingrijpende maatregelen. Op vrijdag 13 maart is na intensief
telefonisch en emailcontact binnen het bestuur besloten, dat we daar met ons grote aantal
kwetsbare leden niet op gingen wachten. We hebben diezelfde avond alle leden en docenten
geïnformeerd.
Een dilemma was natuurlijk de vraag of het inderdaad serieus genoeg was voor zulke ingrijpende
maatregelen en ook of we dit niet eerst met de docenten zouden moeten overleggen. We hebben
toch de knoop doorgehakt. Overleg zou dagen vertraging opleveren en we wilden op
maandagochtend niet meer opengaan. Er konden binnen enkele weken mensen overlijden aan een
besmetting die ze bij de KWA hadden opgelopen. Het zou dan onverdraaglijk zijn je te moeten
afvragen of je dat had kunnen voorkomen als je niet eerst had gaan zitten vergaderen.
Na dit besluit moest er keihard gewerkt worden om iedereen op de hoogte te brengen. Vrijdag zijn
de leden en de docenten via de mail geïnformeerd en zaterdag heeft Jacques alle leden gebeld die
geen mail ontvangen. En na het weekeinde moesten er Zoomgesprekken met het bestuur en de
docenten georganiseerd worden over de vraag hoe nu verder?
Gelukkig was er veel begrip voor het besluit van het bestuur. Er kwam maar één email met de
vraag of al die ophef nu wel echt nodig was.
Jacques volgt de digitale schilderlessen bij Margreet en Annemarie. Aanvankelijk vooral uit
solidariteit met de KWA, maar het bevalt hem verrassend goed. Hij mist wel de directe nabijheid
van de groep, maar ziet veel beter wat zijn collega’s produceren en leert veel van het gezamenlijke
commentaar daarop.
Samen met zijn vrouw Nelly komt hij de tijd goed door. Ze prijzen zich gelukkig met de tuin en het
feit dat ze in zo’n mooie omgeving wonen waar je heerlijk kunt wandelen
en fietsen. Wat ze het meest missen zijn de wekelijkse contacten met de
kinderen en kleinkinderen.
Jacques vindt het belangrijk ons goed te realiseren dat er van iedereen
veel begrip, flexibiliteit en waar nodig inschikkelijkheid gevraagd gaat
worden als we weer kunnen herstarten. De plannen daarvoor zijn
vergevorderd, er kan nog heel veel wel, maar de wereld van voor de
Corona-crisis komt voorlopig nog niet terug.
Jacques zou het moment van herstart graag op een of andere manier
vieren, met de hele KWA zal natuurlijk niet mogelijk zijn, maar misschien
kan het wel met de groep.
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Marie-Thérèse Hageman volgt de lessen bij Jos
Marie-Thérèse zit in de woensdagochtendgroep van Jos en doet mee aan de digitale lessen.
Door de Corona crisis is ze erg alert en oplettend geworden en kijkt met argwaan naar de wereld
om haar heen. Dit vindt ze geen prettige constatering, maar de onzekerheid waar het gevaar voor
de ziekte vandaan komt, het kan immers overal zijn, maakt haar angstig. Ze wil zelf elk risico om
ziek te worden uitsluiten en heeft daarom de regels strikt opgevolgd. De eerste periode echt alleen
maar thuisgebleven, geen bezoek en ook niet naar de winkel. Dit was wel lastig, zeker om de
kinderen en kleinkinderen niet meer te zien.
Nu ze beter weet waar de gevaren zitten en ze weet hoe ze daar mee om kan gaan, durft ze
zichzelf ook wat meer vrijheid te geven, een bezoekje van de familie in de tuin, een zelfgemaakte
lunch, maar niet naar binnen. Ze realiseert zich terdege dat de verruiming van de maatregelen niet
betekent dat het risico van besmetting minder groot is, maar dat de gezondheidszorg de toeloop in
de ziekenhuizen wat beter aan kan. Het versoepelen van de maatregelen kan juist weer leiden tot
een toename van het risico van besmetting.
Om die redenen zal ze zeker niet direct deelnemen aan de fysieke lessen als dit weer zou mogen.
Ze zou het liefst gebruik blijven maken van de digitale lessen tot het moment dat het risico van
besmetting echt kleiner is geworden. Ze vindt de digitale lessen een goed alternatief en is zeer
tevreden met de wijze waarop Jos daar invulling aan
geeft.
Wekelijks zit ze stipt op tijd klaar en blijft de hele
ochtend geconcentreerd werken aan de opdracht die Jos
iedere keer weer perfect voorbereid heeft. Het geeft
haar echt structuur aan de week. Naast de WhatsApp
groep voor de les, hebben ze nog een groepsWhatsApp, waarin ze de persoonlijke contacten
onderhouden. Ze vindt het heel fijn om op deze wijze
contact met de groep te behouden.
Marie-Thérèse vindt het belangrijk om vooral te kijken
naar datgene wat we hebben en wat wel kan en hier ook
echt van te genieten. Dit lijkt me een passend motto in
deze bizarre tijd.

Jos van Gessel docent tekenen en schilderen
Ook Jos werd overrompeld door de snelheid waarmee zijn beide werkgevers de poorten moesten
sluiten. Naast de lessen bij de KWA geeft Jos ook les op de Nieuwe Academie in Utrecht (NAU).
In een korte tijd werd hij gedwongen om op een totaal andere wijze les te geven, digitaal en
zonder de gebruikelijke interactie met de cursisten, dat was wel even wennen.
Jos werkt op de KWA met een combinatie van de mail en WhatsApp. Een paar dagen voor de les
mailt Jos iedereen de algemene informatie, inspirerende teksten en afbeeldingen door. Om te
voorkomen dat de cursisten al te vroeg beginnen en eventueel uit de koers raken doordat ze de
opdracht verkeerd interpreteren, vermeldt hij pas kort voor de les de definitieve opdracht. Hij heeft
gemerkt dat de cursisten het fijn vinden om concrete opdrachten te krijgen. Eigenlijk doet iedereen
eraan mee, men haakt niet af en is nieuwsgierig naar de resultaten van de anderen.
Op het moment van de les gaan de deelnemers aan de slag en wordt het een marathon van foto's
delen via WhatsApp. Dat geeft wel dynamiek tijdens de WhatsApp-sessies omdat je elkaar niet ziet
en hoort maar wel elkaars werk ziet. Doordat de resultaten en de reacties van Jos daarop voor
iedereen zichtbaar zijn, heeft iedereen minder het gevoel dat ze thuis solistisch bezig zijn.
Iedereen is erg enthousiast en na elke les ontvangt Jos vaak bedankjes voor de les via de App. Er
wordt door iedereen zo hard gewerkt dat een koffiepauze er bijna bij inschiet. Natuurlijk loopt het
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ook wel eens uit omdat er na de lestijd meestal nog wel wat berichtjes binnenkomen, maar dat
vindt Jos niet erg.
Hij merkt wel dat hij gedurende de hele week er meer mee bezig is, dat komt door het digitale.
Contact maken is onbeperkt en het lijkt dat je altijd bereikbaar bent. In het begin deed hij dat wel,
maar iedereen moest ook wennen aan de nieuwe manier van lesgeven. Gelukkig heeft hij nu geen
reistijd en dat scheelt ook weer. Jos is tevreden over de wijze waarop het nu gaat, maar verlangt
wel weer naar de fysieke lessen.
Ook heeft de thuissituatie invloed op het hele gebeuren. Jos heeft Corona gevallen in zijn
kennissenkring gehad. Hij heeft een gezin met kinderen die thuis online les krijgen en zijn vrouw
Ineke volgt een digitale studie wiskunde. Zo zitten ze dan de hele dag voor het beeldscherm. Als
ouders zorgen ze ervoor dat er een dagelijks
structuur blijft: samen pauzeren, elke dag een
wandeling, even weg van het scherm.
Dan zijn er natuurlijk ook nog de lessen voor de
NAU in Utrecht, hij begeleidt dit jaar de
eindexamenstudenten. En zijn eigen werk, de
voorbereiding voor een tentoonstelling waarvan hij
onlangs te horen heeft gekregen dat deze dit jaar
niet meer doorgaat.
Ondanks al deze activiteiten heeft Jos het gevoel dat
er wat meer rust komt en raakt hij gewend aan een
"ander normaal," of beter gezegd: ”tijdelijk
abnormaal.”
Wim Scheltens uit de maandagochtend groep van Conny
Wim en zijn vrouw Marja wonen sinds oktober vorig jaar in Arnhem, speciaal vanuit Groningen
verhuist om dichter bij hun dochter en haar gezin te wonen. Maar door de Corona crisis is de
afstand gevoelsmatig juist groter geworden, de fysieke afstand dan wel te verstaan. Ze wandelen
wel eens samen, of drinken een kopje koffie in de tuin, maar ze hadden er natuurlijk meer van
voorgesteld.
Wim en Marja zijn sinds januari lid van de KWA, Marja zit in de woensdagochtend groep van Jos, ze
voelden zich er direct thuis en besloten gelijk lid te worden. Wim heeft gekozen voor de lessen bij
Conny op de maandagochtend, lekker rustig en veel aandacht. Hij geniet nu van de digitale lessen
en heeft het gevoel dat hij meer heeft geleerd dan mogelijk zou zijn geweest tijdens de reguliere
lessen. Conny komt iedere week met een opdracht waar Wim enthousiast mee aan de slag gaat,
via de mail en de WhatsApp ontstaat er een prettige wisselwerking, Wim is dan ook erg leergierig.
Hij vindt de lessen erg inspirerend en stimulerend en komt steeds weer een stapje verder bij de
ontwikkeling van zijn creativiteit.
Wim en zijn vrouw voelen zich niet angstig door de Corona crisis, maar zijn wel heel alert. Ze
wonen dicht bij het Sonsbeekpark waar ze zeker tijdens drukke uren
niet wandelen, ze zoeken dan de rust van de Gulden Bodem, het
andere park in de buurt, of pakken de fiets. Wim heeft minder moeite
met de 1,5 m. maatschappij van dit moment. Als Groninger is hij van
nature al gereserveerder en vanuit zijn vroege ervaring met TBC in
het gezin, begrijpt hij het belang om meer fysieke afstand te houden
om besmetting te voorkomen. Als de KWA weer open mag, maakt
Wim zich geen zorgen zolang er buiten gewerkt kan worden, mits er
duidelijke afspraken komen over de routing in het gebouw.
Of hij deel zal nemen aan de lessen binnen, vindt hij nu nog lastig te
zeggen, het zal vooral afhangen van de getroffen maatregelen en het
risico die hij zal lopen. Wim is wel hoopvol en weet zeker dat deze
situatie ook weer over zal gaan.

12

Belangrijke data:
Zomervakantie

6 juli t/m 30 augustus 2020

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

13

14

15

16

www.blijmettaal.nl

17

18

