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Van de bestuurstafel
Doe mee met de online collecte voor de KWA - 28 mei t/m 5 juni 2021
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), afgekort Cultuurfonds, organiseert een online collecte,
waarbij KWA-leden, vrienden en docenten kunnen collecteren voor de vereniging. De collecte vindt
plaats van 28 mei t/m 5 juni 2021.
Online collecteren voor je eigen club
Via een e-mail van de KWA nodigen we leden, vrienden en docenten uit om collectant te worden.
In de e-mail zit een bericht, dat je doorstuurt naar mensen in je omgeving aan wie je een bijdrage
wilt vragen voor de KWA. Familie, vrienden, buren, collega’s, etc. Dat kan variëren van ‘kleingeld’,
zoals meestal bij een collectebusdonatie, tot een groter bedrag. Iemand doneert rechtstreeks aan
het Cultuurfonds, met gebruik van een bepaalde code. Uiteraard staat het ieder KWA-lid vrij om
zelf langs deze weg de vereniging te steunen met een extra gift. Van de totale opbrengst wordt €
50,- afgedragen aan het Cultuurfonds, de rest is voor de KWA. In onderstaand kader wordt alles
samengevat.
Samenvatting - online collecteren voor de KWA - hoe werkt het?
- Je wordt via een e-mail uitgenodigd om collectant te worden
- Bij die e-mail zit een bericht. Dat bericht stuur je door naar mensen in je omgeving, aan wie
je een bijdrage wilt vragen voor de KWA. Het bericht bevat de vraag om te doneren aan de
KWA voor het opgegeven doel.
- In het bericht zit een link met een QR-code. Deze code is het relatienummer van de KWA bij
het Cultuurfonds. Zo kan het Cultuurfonds zien dat de giften voor de KWA zijn.
- Via dit bericht kan de gever de eigen bank-app kiezen. De gever kiest een bedrag en
doneert.
- Na afloop maakt het Cultuurfonds de opbrengst over aan de KWA, met aftrek van 50 euro.

Keramiekoven en theaterspots
We zamelen geld in voor de nieuwe keramiekoven en de spots voor de modelgroepen. Deze
aankopen zijn al voor 50% gesponsord door het Cultuurfonds. Het zou mooi zijn als we de tweede
helft van het totaalbedrag, € 1.700,- uit de collecte zouden kunnen financieren. De
exploitatietekorten bij de KWA lopen dit jaar fors op door het gemis aan inkomsten uit
dagdeelgelden, terwijl we de docenten wel volledig doorbetalen. Een keuze waar we als bestuur
overigens nog steeds 100% achter staan.
Belastingvoordeel
Een gift aan het Cultuurfonds is aftrekbaar van de belasting. Dit voordeeltje is er normaliter niet bij
donaties aan de KWA, aangezien de KWA geen Algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Het
Cultuurfonds is wel een ANBI. Dit voordeel is uiteraard vooral relevant, als iemand een groter
bedrag doneert.
Maar, net als bij een huis-aan-huis-collecte kan één of twee euro per persoon ook helpen, als we
met velen zijn. Stel, dat er 100 KWA-leden meedoen die elk gemiddeld 15 euro ophalen en/of zelf
doneren, dan komen we al op € 1.500,-.
We roepen iedereen op om mee te doen en onze mooie vereniging te steunen!
Binnenkort krijg je de e-mail, met de bijlage met QR-code. Let op je mailbox.
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We zijn weer open
Gelukkig kunnen we vanaf 19 mei weer op de KWA werken en sluiten we het laatste blok voor de
vakantie positief af. Het blok loopt van 10 mei tot 2 juli. Voorlopig blijven alle corona maatregelen
gehandhaafd, de meest belangrijke zijn:
•
Blijf thuis bij milde klachten, ook al ben je gevaccineerd, gezondheidscheck door dit aan te
kruisen op de dagstaat.
•
Hoest en nies in de elleboog, schud geen handen.
•
Handen reinigen en mondmaskers dragen bij verplaatsingen in het gebouw. Op de
werkplek mag het masker af. Komt de docent bij je voor aanwijzingen, doe dan het
mondmasker weer even op.
•
Houdt 1,5 m afstand van elkaar, de werkplekken zijn hierop ingericht. Tijdens de pauzes
houden we ook de 1,5 m. afstand aan.
•
Op het prikbord hangt een uitgebreid protocol, dit protocol kun je ook vinden op onze
website.
Als we ons allen aan de regels houden, lopen we de minste risico en blijven we gezond.
Afsluiting voor de vakantie
Zoals gebruikelijk benutten we de laatste lesweek, van 28 juni tot 2 juli, om de lokalen op te
ruimen en alle persoonlijke spullen mee te nemen. De docenten zullen jullie hier ook nog op
wijzen.
Zomeratelier
Van 5 juli tot 27 augustus kun je weer vrij komen werken tijdens het Zomeratelier. Meer informatie
vind je in het volgende maandbericht.
Jaarlijkse schoonmaakweek
In de laatste week van de vakantie, van 30 augustus tot 4 september, organiseren we weer de
jaarlijkse schoonmaakweek. In de laatste lesweek in juni komt er in de gang een klussenlijst te
hangen waarop je je in kunt schrijven voor een bepaalde werkzaamheid. De docenten zullen jullie
hierover verder informeren.
Wie heeft expertise in fondswerving?
Het bestuur wil onderzoeken of er voor de KWA mogelijk subsidies te behalen zijn bij
culturele/maatschappelijke fondsen. We zijn benieuwd of één van de KWA-leden kennis of
expertise heeft op dit gebied. We denken daarbij niet alleen aan subsidies voor materiële
investeringen, zoals het Prins Bernhard Cultuur Fonds, waarmee wij al bekend zijn. We denk ook
aan subsidies die aanhaken bij de maatschappelijke relevantie van de KWA, zoals fondsen voor
cultuurparticipatie van ouderen. Reacties graag naar: secretariaat@kwa-vtk.nl.

Diversen
In memoriam Jan Buurman
Jan was een authentiek mens, stoer, gevoelig en zachtzinnig.
Tijdens de schilderochtenden was hij een rustige en vriendelijke
aanwezige. Zijn schilderijen ontstonden als vanzelfsprekend. Zijn
manier van werken met gevonden- en diverse materialen zorgde
voor de wonderlijkste abstracte schilderijen.
We zullen hem zo heel erg missen in onze maandag groep.

2

Raku stoken
Op donderdagochtend 1 juli kun je biscuit gebakken werk raku stoken.
Hooguit drie kleine werken of één groter werk.
Opgeven bij connykoster@hotmail.com

Workshops Brechtje Verberne
Brechtje geeft in juli en augustus de workshops Natuurprint en
Cyanotypie. Deze workshops vinden plaats op de KWA. Voor meer
informatie zie de flyers aan het einde van dit maandbericht.

Zomerworkshop Margreet Heinen
Margreet Heinen en Ingrid Aerts geven deze zomer weer 2 3-daagse
workshops. Zie voor informatie de flyer achterin dit maandbericht.

Expositie Hortus Nijmegen
Eind april is de expositie in de Hortus ingericht en zijn er fraaie
kunstwerken gemaakt in de Botanische tuin. De donut van Christel
van Leeuwen was zo aantrekkelijk dat deze in de eerste week al
verdwenen was. Samen met Anjeliek is er een alternatief bedacht.
Wil je weten wat het geworden is, tot 27 juni is de tentoonstelling te
bezichtigen en kun je het ontdekken. Voor meer info zie de flyer
verderop in het maandbericht.
De tuingroep
Het koele voorjaar is ook in de tuin zichtbaar: er staat nog weinig in bloei.
Toch is er wel werk te doen: we zijn nu bezig de planten, die andere aan het
overwoekeren zijn, er uit te halen, en kleinschalig terug te zetten. Ook het
zevenblad zijn we weer aan het plukken om het zo binnen de perken te
houden. Arbeidsintensief werk. En dan merk je goed dat we eigenlijk met te
weinig mensen tegelijk kunnen werken. Wie weet, mag er binnenkort weer
meer, ook op dit terrein. Bijgaand een foto van een paar noeste werkers.

Exposities
The Colorfield Performance, De Park Lingezegen, Elst.
Te zien tijdens de hele zomer tot 1 oktober en vrij te bezoeken voor geïnteresseerden. Er staan
500 panelen van 1.22 x 1.22 meter opgesteld, die door de zomer heen beschilderd worden door
kunstenaars uit binnen- en buitenland tot en met 31 augustus. Initiatiefnemer is Dirk Hakze.
Adres: Evenemententerrein De Park 10, Elst.
Meer informatie op www.parklingezegen.nl/the-colorfield-performance/

TCP, The Colorfield Performance

Een indruk van de opstelling van de schilderijen
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Jos van Gessel exposeert samen met Mariës Hendriks van
11 juli t/m 22 augustus in galerie De Nieuwe Gang in Beuningen.
Voor meer informatie kijk op : denieuwegang.nl

Wandelaar, Jos van Gessel

Tentoonstelling tips juni – online …

⚫

Hauser en Wirth, heeft een prachtige website met veel online tentoonstellingen,
https://www.vip-hauserwirth.com/online-exhibitions/ naast uitgebreide sites van galerij en
andere tentoonstellingen. Een kleine greep uit het grote aanbod:

⚫

⚫

Paul McCarthy. A&E drawing sessions Santa Anita, ‘performances’, samen met de
actrice Lilith Stangenberg, over geweld en macht;

⚫

Sophie Tauber-Arp, een pionier van constructivistische kunst, die in 1915 begon met
haar verticale-horizontale composities in kleurpotlood, gouache maar ook wol in
wandkleden.

⚫

Takaseda-Matsutani, die werkt met vinyl lijm en grafiet, waarmee hij grote, werken op
papier maakte opgebouwd uit nauwgezette individuele strepen, geritualiseerde
gebaren, die herinneren aan zijn vroege artistieke werk in
Japan.https://www.hauserwirth.com/artists/2837-takesada-matsutan

⚫

David Smith (1905-1965), beeldhouwer en schilder, vernieuwer van abstracte vormen
van beelden. Een schitterende online tentoonstelling! https://www.viphauserwirth.com/gallery-exhibitions/david-smith-follow-my-path/

⚫

Maar nog veel en veel meer moois: tekeningen en ander werk van Louise Bourgeois,
Maria Lassnig, Philip Guston, videowerk van Pierre Huyge, foto’s van Annie Leibovitsch,
zeefdrukken van Jenny Holzer en Rashid Johnson en .., en…., en zo ben je zo een dag
aan het browsen. Echt heel mooi!

Voor een volgende keer hopelijk weer alleen maar fysieke tentoonstellingen: teken de
petitie "Open de musea en de presentatie-instellingen"!
https://museaweeropen.petities.nl/?t=Open+de+musea+en+de+presentatie-instellingen

Sophie Tauber Arp c.1927,
Compositie met ‘S’-vorm. Gouache,
potlood op papier, 26x35cm

Takesada Matsutani,
Evolution-99, 1999,
Vinyl lijn, grafiet potlood
op canvas, 162x130
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David Smith, Study
for Agricola1, 1952

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
Totaal en detail.
Kies je eigen onderwerp. Schilder eerst het totaal. Vervolgens ga je n.a.v. dat schilderij een
interessant onderdeel selecteren - evt. met behulp van een kader.
Zoom in op kleur, vorm, licht en schaduw. Een detail als uitgangspunt voor een tweede schilderij.
Ontdek op deze manier dat je anders gaat kijken en wat betreft de 2e versie eveneens de essentie
van het onderwerp kan weergeven: eenvoud, verstilling, krachtige compositie, abstractie.

Mondriaan

Detail

Matisse

Detail

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Aan de slag...
Op 11 en 12 september is er de mogelijkheid om te exposeren in de KAS
in Huissen. We werken samen een thema uit deze maand.
En je kunt je opgeven voor inhaallessen, op een lijst bij de KWA.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Kies je eigen onderwerp.
In juni, de laatste maand voor de zomervakantie, mag je zelf een
onderwerp kiezen om te gaan schilderen en waar je je in gaat verdiepen.
Daarom is het goed dat je de hele maand met dit onderwerp bezig blijft
en een persoonlijk beeldend onderzoek doet.
Samen met Jos bespreek je een plan van aanpak: Wat wil je schilderen,
en op welke manieren zou dat allemaal kunnen zodat het uiteindelijke
resultaat jouw persoonlijke interpretatie is geworden met een eigen
thematiek. Dat hoeft niet persé één werkstuk te zijn. Misschien maak je
wel een serie. Neem zelf iets mee wat je graag wilt schilderen, wat je
fascineert. Het kan een voorwerp zijn of een dierbare foto, enz.

Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
7 juni
naakt 1 stand
14 juni
gekleed model 2 standen
21 juni
portret
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Piet Blok, "Verdriet"

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
1 juni
2 standen
8 juni
1 stand
15 juni
2 standen
22 juni
1 stand

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Aan de slag...
Op 11 en 12 september is er de mogelijkheid om te exposeren in de KAS
in Huissen. We werken samen een thema uit deze maand.
En je kunt je opgeven voor inhaallessen, op een lijst bij de Kwa.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Omdat we vanwege de coronamaatregelingen geen groepsles
mogen geven hebben we geen thema deze maand. De expositie in
de Hortus is vanaf 29 mei ook in het weekend open, je kunt dan bij
de theeschenkerij van donderdag t/m zondag iets gebruiken!
Zondag 20 juni hebben we de finissage om 15.00 uur, er mogen
maximaal 50 personen komen, voor als nog dus alleen voor de
exposanten zelf, we hopen nog op een verruiming. De expositie is
t/m 27 juni te bezichtigen, maandag 28 juni kun je je beelden zelf
weer ophalen.

Marianne Wientjes

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand een thema om zelf verder in te vullen: "Als de zon schijnt
dan…” Kijk eens goed om je heen wat je op valt als de zon schijnt, maak er
ook foto’s van. Wat maakt je blij? Waar heb je behoefte aan? Je kunt het
allemaal verwerken in je schilderij.

Paul Vlaar

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand zoek je een werk van een bekende kunstenaar dat je fascineert en laat je daardoor
inspireren.
Je kunt daarbij letten op beeldaspecten die jij het belangrijkste vindt in het beeld zoals: het
kleurgebruik, de kwaststreek, de vormentaal, het ritme, licht en donker.

Vincent van Gogh

Robert Zandvliet
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Aan de slag...
Op 11 en 12 september is er de mogelijkheid om te exposeren in de KAS
in Huissen. We werken samen een thema uit deze maand.
En je kunt je opgeven voor inhaallessen, op een lijst bij de KWA.

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Omdat we vanwege de coronamaatregelingen geen groepsles mogen geven
hebben we geen thema deze maand. De expositie in de Hortus is vanaf 29 mei
ook in het weekend open, je kunt dan bij de theeschenkerij van donderdag t/m
zondag iets gebruiken! Zondag 20 juni hebben we de finissage om 15.00 uur,
er mogen maximaal 50 personen komen, voor als nog dus alleen voor de
exposanten zelf, we hopen nog op een verruiming. De expositie is t/m 27 juni
te bezichtigen, maandag 28 juni kun je je beelden zelf weer ophalen.

Flip Jansen

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan in juni sjabloneren, stempelen, monoprinten, enz. Deze eenvoudig toe te passen
druktechnieken dagen je uit tot experimenteren waardoor je tot verrassende resultaten komt. Je
kunt ze zelfs combineren met je teken- en schilderwerk. Ingrid Oomens uit onze groep zal tijdens
de lessen haar passie en kennis met jullie delen.
Neem mooie tijdschriften mee met inspirerende foto’s, papiermesje, schaar, teken – en
schildermaterialen.
Tijdens de les wordt verder besproken wat we nog meer nodig hebben.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Omdat we vanwege de coronamaatregelingen geen groepsles mogen geven
hebben we geen thema deze maand. De expositie in de Hortus is vanaf 29 mei ook
in het weekend open, je kunt dan bij de theeschenkerij van donderdag t/m zondag
iets gebruiken! Zondag 20 juni hebben we de finissage om 15.00 uur, er mogen
maximaal 50 personen komen, voor als nog dus alleen voor de exposanten zelf,
we hopen nog op een verruiming. De expositie is t/m 27 juni te bezichtigen,
maandag 28 juni kun je je beelden zelf weer ophalen.
Gerda Hendriks
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Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Totaal en detail.
Kies je eigen onderwerp. Schilder eerst het totaal. Vervolgens ga je n.a.v. dat schilderij een
interessant onderdeel selecteren, evt. m.b.v. een kader.
Zoom in op kleur, vorm, licht en schaduw. Een detail als uitgangspunt voor een tweede schilderij.
Ontdek op deze manier dat je anders gaat kijken en wat betreft de 2e versie eveneens de essentie
kan weergeven: eenvoud, verstilling, krachtige compositie, abstractie.

Matisse

Detail

Mondriaan

Detail

Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Voor een aantal leden was het te moeilijk om digitaal keramieklessen te volgen. Ik heb besloten
dat er dus een aantal inhaal zaterdagen zijn. 12 juni in de ochtend, 3 en 10 juli de hele dag. Je
kunt zowel de hele dag als een dagdeel aansluiten
Het is wel de bedoeling dat je je even aanmeldt.

Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
3 juni
naakt korte standen
10 juni
gekleed (2 standen)
17 juni
portret (1 stand)
24 juni
naakt (2 standen)

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Geen bijzonderheden.

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Omdat we vanwege de coronamaatregelingen geen groepsles mogen geven
hebben we geen thema deze maand. De expositie in de Hortus is vanaf 29 mei
ook in het weekend open, je kunt dan bij de theeschenkerij van donderdag t/m
zondag iets gebruiken! Zondag 20 juni hebben we de finissage om 15.00 uur,
er mogen maximaal 50 personen komen, voor als nog dus alleen voor de
exposanten zelf, we hopen nog op een verruiming. De expositie is t/m 27 juni
te bezichtigen, maandag 28 juni kun je je beelden zelf weer ophalen.
Christel van Leeuwen
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Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand zoek je een werk van een bekende kunstenaar dat je fascineert en laat je daardoor
inspireren.
Je kunt daarbij letten op beeldaspecten die jij het belangrijkste vindt in het beeld zoals: het
kleurgebruik, de kwaststreek, de vormentaal, het ritme, licht en donker.

Vincent van Gogh

Robert Zandvliet

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Voor een aantal leden was het te moeilijk om digitaal keramieklessen te volgen. Ik heb besloten
dat er dus een aantal inhaal zaterdagen zijn. 12 juni in de ochtend, 3 en 10 juli de hele dag. Je
kunt zowel de hele dag als een dagdeel aansluiten.
Het is wel de bedoeling dat je je even aanmeldt.

Vrijdagmiddag
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli

Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
korte standen
portret
naaktmodel 1 stand
gekleed model
korte standen
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Uit de pen van
Ferry van den Boom
Mythologie als inspiratiebron
Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de tekenkunst omdat ik mijn verbeelding daarin kwijt
kan. Vaak maakte ik als kind allerlei krabbeltekeningen op de boven- en zijranden van kranten en
verscheurde tijdschriften om nieuwe vormen te maken.
In 1970 nam ik schilderles van Wim Mulder in zijn atelier “het Riseloo” te Otterlo. Wim was
kunstschilder, maakte glasobjecten en was teken- en schilderdocent
Van hem heb ik het ambacht olieverf schilderen geleerd.
Van beroep ben ik sinds 1975 verpleegkundige, in 1990 kon ik aan de opleiding “docent tekenen”
deelnemen bij de TeHaTex te Nijmegen. Aangezien het een deeltijdopleiding was kon ik dit goed
combineren met mijn dienstenrooster in de kliniek. Daarna ben ik doorgestroomd naar de
vervolgopleiding docent CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) aan de HKA te Arnhem en heb ik
enkele jaren kunstgeschiedenis gegeven aan de Scholengemeenschap Stevensbeek.
Sinds 2014 heb ik met twee schilder-vrienden een atelier in Rheden. Via Hans ter Beek, de vorige
voorzitter, ben ik in contact gekomen met het zomeratelier van de KWA en ben in 2018 na mijn
pensionering lid geworden van de KWA.
In mijn schilderwerk ben ik geïnspireerd door verhalen uit de mythologie. Mythen zijn beeldende
vertellingen die ons besef bijbrengen over levensvragen “Wie zijn wij, hoe zijn we hier in deze
wereld gekomen, een wereld die vol is van andere culturen en natuurverschijnselen”. Het zijn
vragen die de mensheid altijd tegenkomt en er een antwoord op probeert te vinden.

Drie foto’s van mijn werk met het onderwerp “Helden”.
Foto 1 toont een jonge Muhammad Ali in een geposeerde bokshouding. Ik probeer hiermee niet alleen
de bokser Muhammad Ali te schilderen maar ook zijn andere kwaliteiten naar voren te brengen oa.
activist tegen de oorlog in Vietnam, entertainer en filantroop.
Foto 2 laat een scène zien van het boks gevecht tussen wereldkampioen bokser Mike Tyson en de
jonge bokser Buster Douglas. De moeder van Buster was enkele dagen voor het gevecht overleden en
hij had niets te verliezen en gaf alles in de ring. Tegen alle verwachtingen in won Buster Douglas het
gevecht en werd alom geprezen om zijn moed en zijn liefde voor zijn moeder.
Foto 3 geeft drie helden weer van voetbalclub Arsenal na het behalen van de titel in 1998. Patrick Viera
bespringt de ruggen van zijn ploeggenoten Sol Cambell en Ashley Cole. De emoties spatten ervan af
ook bij de supporters.
Een mythologie kan door de tijd heen veranderen en met onze tijd meegroeien.
Een belangrijke specialist op het gebied van Mythologie was Joseph Cambell. Hij legt in zijn werk
uit: “Mensen houden van hun helden omdat de held zich waagt vanuit de gewone dagelijkse wereld
in een wereld van bovennatuurlijke wonderen”.
“Daar vecht hij tegen mythische krachten en behaalt hij een beslissende overwinning. Dan keert hij
terug van zijn avontuur naar zijn volk met het vermogen om zijn overwinning met zijn
medemensen te delen”.
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Belangrijke data:
Kopij Maandbericht Deadline
vakantie

15 juni naar maandbericht@kwa-vtk.nl
zomervakantie 10 juli t/m 5 september

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