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NR. 06           juni 2022 
54ste jaargang 
 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
Vrijwilligersbijeenkomst 

Nieuwe datum vrijwilligersbijeenkomst. Zoals aangegeven in het vorige maandbericht is de datum 

verschoven van 27 augustus naar zaterdag 24 september 2022. Nadere informatie en een 

uitnodiging volgen nog. Noteer de datum alvast in je agenda. Alle leden die binnen de KWA een rol 

als vrijwilliger vervullen (je mag dit zelf beoordelen) zijn welkom. 

 

Zomeratelier 

Tijdens de zomermaanden kun je weer op dinsdag, woensdagavond en donderdag werken bij de 

KWA. Er is geen begeleiding van docenten, maar je werkt geheel zelfstandig. De sfeer is altijd erg 

gezellig en er is meestal wel een lid aanwezig die je kan helpen als je tegen een probleem 

aanloopt. Of je nu schildert, boetseert, beeldhouwt of grafisch werkt, iedereen is tijdens het 

zomeratelier welkom, kom eens kijken en laat je inspireren door andere leden van de KWA. 

Op donderdagochtend is er een model aanwezig en wordt in het schilderlokaal model en portret 

geschilderd. De afgelopen twee jaren waren we beperkt en konden alleen leden deelnemen aan het 

zomeratelier. Gelukkig zijn er geen maatregelen meer en mogen ook niet leden deelnemen. Het 

staat je vrij om iemand uit je netwerk mee te nemen om gezellig samen te werken aan een van je 

projecten.  

 

Over de vrijwilligers 
Gezocht: vrijwilligers voor het schilderwerk in de gang 

We zoeken nog KWA-leden die een handje willen helpen bij het 

schilderwerk in de gang. Er is al een begin gemaakt in de 

meivakantie en het is de bedoeling dat er in de zomermaanden 

verder aan wordt gewerkt. Door allerlei omstandigheden zijn er in 

de schilderploeg mensen uitgevallen, enkele bestuursleden hebben 

daarom de kwast en roller opgepakt, maar er zijn dringend nieuwe 

krachten nodig.  

Al kun je maar één of twee keer een paar uur helpen, dat is 

al heel welkom!  

Je schildert wanneer je kunt, we spreken af wanneer er een paar 

mensen tegelijk beschikbaar zijn. Materialen zijn aanwezig en een 

steiger maakt het werken gemakkelijker. Het is ook heel gezellig: 

er is altijd tijd voor koffie en we zetten een muziekje op. De 

beloning is aan het eind van de zomer een fris geschilderde gang. 

Meld je bij Guido Popeyus guido@falkepopeyus.nl of Christien 

Klein ctlaansma@planet.nl.  

 

 

Tijd voor een KWA-expositie, wie wil meedenken?  
Na het vervallen van de coronamaatregelen kunnen we weer leuke dingen organiseren voor de 

KWA-leden. Daarbij hoort natuurlijk een expositie. Wie willen er meedenken? Graag melden bij 

Christien Klein, email: ctlaansma@planet.nl, tel: 06 14969845. 
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De samenstellers van het maandbericht. 
Het samenstellen van het maandbericht is last, but not least de laatste 

activiteit van de PR groep. Iedere maand weer zorgt Nicole van Koutrik 

ervoor dat jullie de laatste nieuwtjes, het maandprogramma van de 

lessen, info over de vele exposities, workshops en op de hoogte zijn van 

alle wetenswaardigheden van de vereniging. Dit is geen sinecure, het 

begint met een Email met de vraag om kopij, en na 5 dagen begint het 

passen en meten, het is elke maand weer een gepuzzel om de lay-out 

passend te maken tot een aantrekkelijk geheel, maar het lukt steeds 

weer. Nadat alle inzenders van de kopij gecheckt hebben of er geen 

fouten inzitten, kan alles verstuurd worden.  

Niet alleen Nicole is druk met het Maandbericht, maar alle docenten en 

het bestuur schrijven maandelijks een stukje, Paul van Zwieten zorgt 

voor al het nieuws over exposities en Ineke Coenen vertelt hoe de tuin erbij staat. Bij de meeste 

artikelen komen plaatjes zodat het een vrolijk en mooi geheel wordt met niet al te lange stukken 

tekst. Regelmatig voegen we nieuwe rubrieken toe zoals de belevenissen van onze leden in het 

artikel Uit de pen van … en in de rubriek Van de vrijwilligers stellen we de verschillende 

werkgroepen voor of roepen we leden op voor bepaalde klussen voor de vereniging.  

We zijn wel benieuwd wat jullie van het maandbericht vinden, missen er zaken, informeren we de 

leden voldoende, of juist te veel? Stuur eens een mail naar maandbericht@kwa-vtk.nl en laat je 

mening horen over het maandbericht. 

 

 

Tuinwerkgroep op 11 en 25 juni 

Dé blikvanger van de afgelopen maand was wel de rododendron : zo 

prachtig in de bloem en van kleur. Menigeen zal er van genoten 

hebben, en deze schoonheid misschien gebruikt hebben als 

inspiratiebron voor een werkstuk. 

Wij tuinieren intussen rustig door en doen alle voorkomende 

werkzaamheden. Zoals alle oplettende lezers inmiddels wel weten: 

extra handen zijn welkom, op bovengenoemde data tussen  

9.30 - 12.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen via Frank 

Spreekmeester, 06-23367478 of frankspreekmeester@gmail.com 

 

 

Exposities 
Op 11 en 12 juni is er een pop-up expositie Miet Air in Beers, in een 
bronsgietwerkplaats. De expo wordt georganiseerd door 
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl.  
Aan deze  pop-up expositie nemen o.a. 4 mensen van de KWA deel:  
Timia Ruigenbrink, Wim Scheltens, Peter de Haan en Conny Koster.  

Aan het eind van het maandbericht kun je de vergrootte versie van deze 
flyer vinden voor meer informatie. 
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Van 11 tot en met 26 juni exposeren Margreet Heijnen en  

Yvonne Evers. 

De opening is op vijdag 10 juni om 17.00 uur. 

Voor meer info zie de vergrootte flyer aan het eind van dit maandbericht. 

 

 

 

 

 

 

Diversen 
Wie doet er mee met The BIG Draw? 

Dit jaar wordt van 15 - 18 september vanuit Rozet de ramenroute van The Big Draw in Arnhem 

georganiseerd. Dat wil zeggen dat aan tekenaars wordt gevraagd om te tekenen op ramen van 

ondernemers op verschillende winkelcentra. Bekijk dit filmpje om een indruk te krijgen van 

 https://www.youtube.com/watch?v=YkferM_w05Y&t=102s 

Nu is Rozet op zoek naar veel tekenaars uit Arnhem en omgeving om te tekenen op ramen van 

verschillende ondernemers in de stad. Rozet vroeg of de KWA interesse zou hebben om mee te 

doen. Het doel van dit project is om tekenen / creatief bezig zijn meer onder de aandacht te 

brengen bij de Arnhemmer, winkelend publiek zelf aan het tekenen te krijgen en tekenaars uit de 

stad meer zichtbaar te maken (de focus ligt op semi-professioneel). 

Ze tekenen dit jaar op winkelcentrum De Drieslag, Kronenburg, Presikhaaf, Klarendal en 

Steenstraat. Er staat een klein bedankje tegenover voor de kunstenaar (een cadeaubon ter waarde 

van €50 per raam) en iedereen krijgt een setje stiften om aan de slag te gaan. Het is leuk als 

tekenaars aan de slag gaan in het thema van de 

winkel, er hoeven geen ontwerpen overlegd te 

worden. 

Als er bij de KWA voldoende belangstelling is, 

wordt er een informatiesessie gepland met de 

contactpersoon van Rozet. Misschien leuk om met 

een groep te doen?  

Leden en docenten die belangstelling hebben 

kunnen contact opnemen met Gerda Hendriks 

gerda.m.hendriks@gmail.com of Christien Klein 

ctlaansma@planet.nl 

 

 

 

Margreet Heinen geeft samen met Ingrid van Aert een zomerworkshop. 

Je kunt deelnemen aan een driedaagse workshop met een 

uitdagend programma op jouw niveau. De lessen hebben een 

opbouw waardoor jij binnen drie dagen veel kunt leren en 

uitproberen. Het programma is geschikt voor beginners en 

gevorderden. We zullen afwisselend schilderen en tekenen en 

richten ons op de ontwikkeling van jouw eigenheid. Dit jaar 

gaan de opdrachten over klein en groot in het landschap. Leren 

kijken staat centraal. 

Workshop A; vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus  

Workshop B; vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 

Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit maandbericht. 
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Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

⚫ De Bergense School - Stedelijk Museum Alkmaar, vaste opstelling 

… de eerste expressionistische kunstenaarsbeweging in Nederland ontstond omstreeks 

1910 in Bergen. De oeuvres van kunstenaars als Else Berg, Mommie Schwarz, Leo Gestel, 

Dirk Filarski, Gerrit Willem van Blaaderen, Arnout Colnot en Piet en Matthieu Wiegman 

komen ruim aan bod … 

⚫ Tadeusz, Life as a spectacle, Museum More,Gorssel, 22 mei t/m 2 oktober 

…Spectaculair, monumentaal en kleurrijk: onverschrokken en compromisloos groeide de 

Duitser uit tot een van de meest invloedrijke en bekendste figuratieve kunstenaars van zijn 

generatie. Verwant aan Francis Bacon, maar ook aan David Hockney, maar met een eigen 

levendige beeldtaal … 

⚫ Shoichi Ida, the Surface is the between, Kröller-Müller, Otterlo, 13 april – 18 september 

…de Japanse kunstenaar geldt als een belangrijk vernieuwer van de grafische kunst, die in 

zijn land een lange en rijke geschiedenis kent. Ida experimenteert vrijelijk met traditionele 

grafische technieken die met de materialen zelf, volgens Ida, de kunstwerken 

‘veroorzaken’. Als kunstenaar faciliteert hij slechts de samenkomst daarvan … 

⚫ De zomer van Jeanne - Jeanne Bieruma Oosting, o.m. in Museum Belvédère, Heerenveen 

en Museum Henriette Polak, Zutphen, t/m 21 augustus. 

… ook weer iemand om te (her)ontdekken. In Heerenveen de baanbrekende grafiek uit 

haar Parijse periode: soms morbide, mysterieus en melancholiek, maar ook het 

uitgaansleven vierend. In Zutphen een overzicht tentoonstelling van haar lange leven en 

werk …  

⚫ Kara Walker, A black hole is everything a start longs to be, De Pont, Tilburg t/m 24 juli 

…ruim 600 werken die nog nooit eerder te zien zijn geweest. Esthetisch prachtig, maar 

zeer verontrustende tekeningen. Ze daagt de kijker uit om vraagtekens te plaatsen bij 

gevestigde opvattingen en diepgewortelde mythen. Onverschrokken onderzoek naar het 

ontstaan van collectieve zelfbeelden …. 

 

   
 

 

  

  

Dirk Filarski, Frans 
stadsgezicht, Cordes 1917, 

olieverf op doek 

 

Norbert Tadeusz, 
Film scheerschuim, 1987, 

olieverf op doek 
 

Scoichi Ida, No. 13,  
ets op papier, 1989, 

45x45cm 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  

Buiten schetsen en schilderen. 

Park Klarenbeek, adres: Weg achter het bos (bij de Steenen Tafel). Het eerste stadspark van 

Arnhem, waar Piet Mondriaan ook heeft geschilderd. Glooiende heuvels, boerderijtjes, bomen, 

volkstuinen en vergezichten & - Warnsborn: beek en bos, vlakbij het hotel. Warnsborn is afkomstig 

van de woorden 'born' of bron en 'warn' staat voor zuiver. Warnsborn betekent 'zuivere of heldere 

bron'. 

We starten sowieso elke maandagochtend op de KWA. Afhankelijk van het weer of waar je zin in 

hebt, kan je buiten òf binnen in het schilderlokaal werken. Er zijn handige klapezels beschikbaar 

voor buiten. Neem zelf een krukje of campingstoeltje mee. In Klarenbeek staan voldoende banken. 

Maak ook doordeweeks enkele schetsen, notities in je naaste omgeving, die je in het schilderlokaal 

kan uitwerken. 

We gaan -ter afsluiting van dit seizoen- samen in juni of juli het vernieuwde Museum Arnhem met 

de beeldentuin of Museum Kröller Müller bezoeken. Neem je schetsboek of art journal mee voor 

eventuele notities.  

 

   
Hoge Veluwe              Park Klarenbeek, Arnhem 

 

Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
De seizoensafsluiting is op 27 juni in Zevenaar of bij de Kwa met een speciale activiteit. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Het landschap 

We gaan in juni bij goed weer buiten het landschap schetsen. 

Deze schetsen kunnen we ook binnen gebruiken ter inspiratie om te 

schilderen. Neem dus ook een tekenblok/schetsboek mee en 

potloden. 

 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
6 juni  géén les i.v.m. Pinksteren 

13 mei  naakt (1 stand) 

20 juni  gekleed (2 standen) 

27 mei   portret (1 stand) 

 

 

 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

 7 juni  1 stand 

14 juni  2 standen 

21 juni  diverse standen van het hoofd 

28 juni  1 stand  
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Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

De seizoensafsluiting is op 28 juni in Zevenaar of bij de Kwa met een speciale activiteit. 
 
 

 

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

31 mei gaan we het in de pauze hebben over het thema: " twee 

vormen" Als een beeld uit 2 delen bestaat, gaan de delen op een 

bepaalde manier een relatie met elkaar aan. Wat gebeurt er 

inhoudelijk? Ik laat foto's zien van het werk van Etienne Desmet, 

Petra Boshart, Barbara Hepworth en andere kunstenaars. 

 

           Etienne Desmet 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

Maak van klassiek schilderij (van vóór 1900) naar keuze een persoonlijke afbeelding: je kunt een 

eigen versie maken van het schilderij door de wijze van schilderen aan te passen of de kleuren of 

de vormen te veranderen. We beginnen met het maken van een analyse van het oorspronkelijke 

schilderij (vorm, kleur, lijn, compositie, licht/donker). Meenemen: houtskool, kneedgum, verf en 

een inspirerende afbeelding van een klassiek schilderij. 

 
        David Hockney              Fra Angelico 

 

Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  

Maak van klassiek schilderij (van vóór 1900) naar keuze een persoonlijke afbeelding: je kunt een 

eigen versie maken van het schilderij door de wijze van schilderen aan te passen of de kleuren of 

de vormen te veranderen. We beginnen met het maken van een analyse van het oorspronkelijke 

schilderij (vorm, kleur, lijn, compositie, licht/donker). Meenemen: houtskool, kneedgum, verf en 

een inspirerende afbeelding van een klassiek schilderij. 

      
   David Hockney    Meindert Hobbema 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   

De seizoensafsluiting is op 28 juni in Zevenaar of bij de Kwa met een speciale activiteit. 
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

1 juni gaan we het in de pauze hebben over het thema: " twee vormen" Als een beeld uit 2 delen 
bestaat, gaan de delen op een bepaalde manier een relatie met elkaar aan. Wat gebeurt er 
inhoudelijk? Ik laat foto's zien van het werk van Etienne Desmet, Petra Boshart, Barbara Hepworth 

en andere kunstenaars. 
 

  Etienne Desmet 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Het landschap 

We gaan in juni bij goed weer buiten het landschap schetsen. 

Deze schetsen gebruiken we binnen ter inspiratie en gaan met verschillende technieken het 

landschap opnieuw tot leven brengen. 

Tijdens de les ga je met behulp van de schetsen zelf  onderzoeken welke technieken daarvoor 

geschikt zijn. 

  
                    Gerard ter Heijne       Ingrid Oomens 

 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  

1 juni gaan we het in de pauze hebben over het thema: " twee 

vormen" Als een beeld uit 2 delen bestaat, gaan de delen op 

een bepaalde manier een relatie met elkaar aan. Wat gebeurt er 

inhoudelijk? Ik laat foto's zien van het werk van Etienne 

Desmet, Petra Boshart, Barbara Hepworth en andere 

kunstenaars. 

 

 

Handen, Etienne Desmet 
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Buiten schetsen en schilderen. 

Park Klarenbeek, adres: Weg achter het bos (bij de Steenen Tafel). Het eerste stadspark van 

Arnhem, waar Piet Mondriaan ook heeft geschilderd. Glooiende heuvels, boerderijtjes, bomen, 

volkstuinen en vergezichten & - Warnsborn: beek en bos, vlakbij het hotel. Warnsborn is afkomstig 

van de woorden 'born' of bron en 'warn' staat voor zuiver. Warnsborn betekent ' zuivere of heldere 

bron'. 

We starten sowieso elke woensdagmiddag op de KWA. Afhankelijk van het weer of waar je zin in 

hebt, kan je buiten òf binnen in het schilderlokaal werken. Er zijn handige klapezels beschikbaar 

voor buiten. Neem zelf een krukje of campingstoeltje mee. In Klarenbeek staan voldoende banken. 

Maak ook doordeweeks enkele schetsen, notities in je eigen naaste omgeving, die je in het 

schilderlokaal kan uitwerken. 

We gaan -ter afsluiting van dit seizoen- samen in juni of juli het vernieuwde Museum Arnhem of 

Museum Kröller Muller op de Hoge Veluwe bezoeken. Neem je schetsboek of art journal mee voor 

eventuele notities. 

 

   
   Barbara Hepworth   Warnsborn 
       Kröller Müller 

 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Kn aven  

Geen bijzonderheden. 

 

Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

 2 juni korte naaktstanden 

9 juni naakt (1 stand) 

16 juni gekleed (2 standen) 

23 juni portret (1 stand) 

30 juni korte naaktstanden  

 

 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  

Geen bijzonderheden. 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

2 juni gaan we het in de pauze hebben over het thema: " 

twee vormen" Als een beeld uit 2 delen bestaat, gaan de 

delen op een bepaalde manier een relatie met elkaar aan. 

Wat gebeurt er inhoudelijk? Ik laat foto's zien van het 

werk van Etienne Desmet, Petra Boshart, 

Barbara Hepworth en andere kunstenaars. 

Petra Boshart 
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Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

Jet Altenburg zal mijn lessen vervangen op 3 en 10 juni. 

We gaan door op het onderwerp van vorige maand: Het toevoegen, weglaten of vereenvoudigen 

van elementen in je schilderij of tekening. Eerder gemaakt werk waar je "nog iets mee moet" leent 

zich daar uitstekend voor.  

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

Geen bijzonderheden. 

 

Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  

3 juni korte standen 

10 juni portret 

17 juni naaktmodel 1 stand 

24 juni gekleed model 2 standen 
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Uit de pen van 
Ingrid Edel 

 
 

 

 

 

Door de docent ga ik anders naar mijn werk kijken. 

21 jaar geleden ben ik gestart met de cursus keramiek op de Vrijeacademie in Zevenaar.  

Het draaien met klei heeft me altijd geïntrigeerd en na een jaar gedraaid te hebben begon ik me te 

interesseren voor het boetseren.  

De Vrijeacademie hield op te bestaan en de groep verhuisde naar Tolkamer waar we in het atelier 

van onze docent Marga Knaven de keramiek avonden voortzetten. 

Marga’s atelier werd ingenomen door de cursisten en hun creaties, ze kon niet meer doorlopend 

werken aan haar eigen projecten door ruimtegebrek. Het werd tijd een andere locatie te zoeken. 

Zo zijn we met Marga bij de KWA terecht gekomen. 

De begeleiding van een vakdocent vind ik belangrijk, zij zorgt ervoor dat je anders naar je werk 

gaat kijken. Je kunt jezelf ontplooien door goede feedback en advies. Je wordt geïnspireerd om 

met de diverse materialen te gaan werken, ze te voelen en je te laten leiden, om uiteindelijk iets 

eigens te creëren.  

Door de tijd heen ben ik gaan experimenteren met diverse vormen en verschillende kleisoorten van 

porselein tot chamotte grof en fijn.  

Ik moet het onderwerp of de vorm eerst bestuderen en in mijn hoofd hebben wil het uit mijn 

handen komen. 

Glazuren vind ik het moeilijkst, ik werk dan ook graag met onder pigmenten dan weet ik hoe de 

kleuren er na het bakken uit komen te zien. Met kant en klare glazuren weet je niet hoe de 

uiteindelijk kleur zal worden. De temperatuur van de oven kan kleuren veranderen, het 

eindresultaat is dan ook altijd weer een verrassing.  

 

Ik werk ook graag met porselein 

het zachte materiaal voelt goed 

maar is erg bros en teer je moet 

het materiaal aanvoelen en je 

laten leiden, opzoek naar de 

grenzen van de mogelijkheden. 

 

 

De zee en alles wat erin leeft fascineert mij, ik maak 

graag gebruik van alle mooie vormen en kleuren van 

koralen, vissen en schelpdieren. Ik neem de tijd voor 

elk project hoelang ik er mee bezig ben telt voor mij 

niet, het eindresultaat vind ik belangrijk 

 

Het leuke is dat je geboetseerde objecten kunt 

beschilderen. Het is heerlijk om deze twee 

kunstvormen te combineren, hoe fijner hoe beter het 

me bevalt. 

Ik vind het werken met klei vaak therapeutisch, vooral na een vermoeiende dag 

bruis ik dan weer van energie (slaap dan niet!).  

De woensdagavond groep is erg gezellig we helpen en stimuleren elkaar. 

Met mijn werk heb ik aan diverse exposities deelgenomen;  

Huize Kernhem te Ede 2009, diverse expositie op de KWA, ‘Kunst in de kas’ 

Expositie in de druiven kassen in Doornenburg 2010, 2011 Expositie 

‘Keramische objecten in de Dr. Bosschool in Arnhem en 2010 en in 2011 op de 

‘Expositie en zomerfair Kerk Rozendaal‘, KWA verkoop expositie mei 2015 en 

mei 2017. In 2019 de KWA expositie in Het gemeentehuis Arnhem. 
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