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NR. 03       maart 2022 
54ste jaargang 
 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
Nieuwe coronamaatregelen  
Vanaf 25 februari worden nagenoeg alle corona beperkingen opgeheven. Voor onze vereniging 

betekent het dat we de QR-code niet meer hoeven te scannen, dat er geen mondkapjes meer 

verplicht zijn en dat de 1,5 m afstand opgeheven wordt. Als bestuur zijn we daar natuurlijk erg blij 

mee, maar vragen jullie wel om zorgvuldig te blijven. Wij adviseren iedereen om thuis te blijven bij 

klachten; houd rekening met elkaar; geef iedereen de ruimte en accepteer leden die het prettig 

vinden om afstand te bewaren en/of een mondkapje te blijven gebruiken. Iedereen moet zich veilig 

voelen bij de KWA. 

 

Doordat de verplichtingen opgeheven zijn, hebben we ook geen beperkingen meer voor onze 

lessen. De indelingen van de lokalen blijft onveranderd, de docenten hebben aangegeven dit als 

erg prettig en rustig te ervaren. Wil je eens kennis maken met een andere groep of docent, neem 

dan vooraf even contact op met de betreffende docent. Doe dit bij voorkeur aan het begin van de 

maand, met name de teken en schildergroepen werken met maandelijkse opdrachten en dan kun 

je gelijk mee doen. 

 

Kom naar de ALV op vrijdag 25 maart, 15.45 uur, KWA 

Het KWA-bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 

25 maart 2020 om 15.45 uur in het KWA-gebouw. De vergadering start direct na het einde van 

de lessen. Door de ALV aan het einde van de middag te organiseren hopen we dat meer leden de 

vergadering bezoeken. Een overzicht van de agenda vind je elders in dit Maandbericht. De agenda 

en stukken zullen tijdig via de mail worden verzonden en liggen vanaf 15 maart ook ter inzage in 

de rode salon. We sluiten de vergadering af met een drankje in een informele sfeer. 

 

Gezocht reserve lid kascommissie 

Voor de komende ALV zijn we op zoek naar een reserve lid voor de kascommissie. Dit jaar hoef je 

nog niets te controleren, maar voor de volgende twee jaren zit je dan in de kascommissie. Dat 

betekent dat je jaarlijks, enige tijd voor de ALV, samen met het tweede lid van de commissie de 

financiële administratie van de vereniging controleert en tijdens de ALV hierover verslag uitbrengt. 

De tijdsbesteding is dus beperkt tot de controle en de aanwezigheid bij de ALV. Heb je interesse, 

neem dan voor de ledenvergadering contact op met Jacques Jansen secretariaat@kwa-vtk.nl. 

 

 

Open Week 2022 

Vanwege de huidige coronabeperkingen is de Open Week in januari komen te vervallen. We vinden 

het wel belangrijk om de KWA te promoten bij een breed publiek en mogelijk hiermee nieuwe 

leden aan te trekken. Op 14 en 15 mei organiseren we daarom een Open weekend met een 

interessant programma waarin we laten zien wat we allemaal in huis hebben. Vind je het leuk om 

mee te werken aan dit Open weekend en aan de bezoekers te laten zien hoe je een beeld boetseert 

of juist uithakt, wat je allemaal wel niet kunt schilderen of juist de techniek van de grafiekkunst 

wilt laten zien, meld je dan aan bij de organisatie: Loes Gast, Ingrid Edel en Gerda Hendriks of 

stuur een mail naar gerda.m.hendriks@gmail.com. 

 

mailto:secretariaat@kwa-vtk.nl
mailto:gerda.m.hendriks@gmail.com
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Agenda ALV 2022 (zie ook pagina hierboven) 
 

1. Opening / vaststelling agenda 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 

3. Goedkeuring notulen ALV 2 juli 2021  

4. Algemeen jaarverslag 2021   

5. Financiële verslaglegging 2021   

a. Financieel verslag 2021 en toelichting  

b. Verslag kascommissie 

c. Dechargering bestuur 

6. Begroting 2022  

Bij dit agendapunt zal Guido Popeyus een korte toelichting geven op de voor 2022 voorziene 

investeringen in de verbetering van onze huisvesting. 

7. Contributie en dagdeelvergoeding 2023 

Voorstel: De ALV besluit: 

a. de dagdeelvergoeding te handhaven op €5 

b. de contributie voor 2023 met €20 te verhogen tot €295 en  

c. de speciale kortingsregeling voor echtparen af te schaffen.  

8. Benoemingen: 

a. Bestuur:  

Aftredend en herkiesbaar zijn Jacques Jansen (secretaris) en Gerda Hendriks (PR, promotie 

en ledenwerving). Het voorstel is hen beiden te herbenoemen als bestuurslid voor een 

periode van 3 jaar. Zie ook **. 

b. Leden kascommissie: De kascommissie bestaat uit Frits van der Togt (trekker), Ton van 

Raamsdonk (lid) en Rob Harpenslager (reserve lid). Voor zowel Frits als Ton eindigt dit jaar 

hun statutaire termijn van 2 jaar. Rob is in het afgelopen jaar door Frits en Ton nauw bij de 

werkzaamheden van de kascie betrokken, zodat hij is ingewerkt voor een rol als trekker. 

Het bestuur stelt voor om Rob te benoemen als trekker en Ferry van den Boom als lid van 

de kascie, zodat er alleen nog een nieuw reserve lid moet worden gerekruteerd. Graag 

horen we tijdens de ALV wie bereid is deze rol op zich te nemen. 

9. Corona: onder dit agendapunt is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de wijze 

waarop we als vereniging hebben gereageerd op / omgaan met de Corona-beperkingen en 

onzekerheden.  

10. Rondvraag 

11. Sluiting bijeenkomst 

 

 

* Leden die aanvullende agendapunten willen voorstellen, dienen deze volgens het Huishoudelijk 

Reglement zo mogelijk tenminste 7 dagen tevoren ter kennis van het bestuur te brengen.  

** Bij dit agendapunt geldt dat de benoeming van een bestuurslid een bevoegdheid is van de ALV 

(Statuten, art. 11, lid 1), die dit doet op basis van een of meer bindende voordrachten door het 

bestuur, dan wel minimaal 10 leden (art.11, lid 3). Mochten leden een bindende voordracht 

voor een kandidaat overwegen, dan dient deze ten minste 3 dagen vóór de ALV bij het bestuur 

te worden ingediend, schriftelijk en ondertekend door 10 of meer leden.  
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Over de vrijwilligers 
Deze maand stellen Ank en Loes zich voor. Zij zorgen er iedere maand voor dat onze website 

steeds actueel is. 

 

Wat een voorrecht om zoveel bijzondere "beelden" van KWA-ers voor de lens te krijgen met meer 

tijd en aandacht dan zomaar langslopen in de gang of erover praten aan de koffie.   

Origineel, kleurrijk werk of werk in zwart-wit nuances heb ik gezien, wàt een talenten, ieder op 

eigen niveau. Amateurtrots mogen we best wel hebben! 

Nu precies 5 jaar geleden heb ik op verzoek van het bestuur de taak op mij genomen om foto's te 

maken van de maandelijkse exposities schilderen en grafiek voor de KWA-website. Geen moment 

spijt van!  

Als ik dan zie hoe mooi het werk op de website wordt getoond en steeds wordt aangevuld en 

ververst, weet ik dat het fotograferen, opslaan, uitsnijden, mappen maken, ordenen, op de USB-

stick zetten niet voor niets is geweest. 

Tip: lees niet alleen het maandbericht goed, geniet ook geregeld van onze KWA-kunst op de 

website en laat je door mede KWA-ers inspireren en verrassen. Ank. (vrijdagmorgengroep 

schilderen bij Margreet) 

 

 
 

Van onze website ben ik met veel plezier de Webmaster. Dat houdt in dat ik de site steeds bijwerk 

met nieuwe informatie. Wat is er zoal te zien daar?  

Meteen al op de homepage vind je onder de knop ‘KWA-kunst’ kleurrijke kunstwerken van onze 

leden. En verderop, in de ‘Galerij’ staan er nóg veel meer. De rubriek ‘KWA Nieuws’ voorziet je van 

het actuele nieuws over onze vereniging. En wil je een tip welke tentoonstelling je zou kunnen 

gaan bezoeken? Kijk dan eens onder de knop ‘Tips’. Elke maand vind je er nieuwe aanbevelingen.  

Bij ‘Aanbod’ staan alle activiteiten van de KWA overzichtelijk bij elkaar en worden onze docenten 

voorgesteld. Het ‘Weekrooster’ geeft per dag aan wat er bij ons te doen is en in welke groepen er 

plek vrij is.  

En dan is er nog het tabblad ‘Vereniging’. Belangstellenden kunnen bij 

‘lidmaatschap’ lezen hoe ze lid kunnen worden. Onder de knop ‘Voor de 

leden’ staan verschillende verenigingsdocumenten, maar ook bijvoorbeeld 

alle maandberichten. Wie meer wil weten over het verleden van de KWA kan 

terecht bij ‘Geschiedenis KWA’. Hier vind je een samenvatting van hoe de 

KWA is ontstaan en in de rubriek ‘Uit de pen van’ ook mooie persoonlijke 

verhalen van onze leden.  

Kortom, het is een website waar we trots op mogen zijn!  

(Loes Gast, woensdagmiddaggroep Schilderen bij Annemarie)  
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De tuingroep op 12 en 26 maart 

Met ingang van 12 maart starten we weer met het tuinieren. Gezien de 

warmere winter, zal er wel werk aan de winkel zijn. We hebben er zin 

in. 

Nieuwe tuinierders zijn van harte welkom: heb je zin, doe gewoon een 

keer mee. Je hoeft niet persé groene vingers te hebben. Op de 2e en de 

4e zaterdag van de maanden maart t/m oktober gaan we aan de slag. 

Dus ook tijdens de vakantieperiode. We beginnen rond 9.30 u met 

koffie/thee en het bespreken van de werkzaamheden. Tot ongeveer  

12 u. werken we door, met tussendoor nog een korte pauze. Heb je 

belangstelling of wil je meer informatie: neem contact op met onze 

coördinator: Frank Spreekmeester, via de mail: frankspreekmeester@gmail.com of via  

06-23367478. 

 

 

Diversen 
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. 

 

 
 

Exposities 
Uitnodiging tentoonstelling Een dubbele binding 

In Een dubbele binding reageren Marga Knaven en  
Liesbeth Doornbosch met hun werk op de historische collectie 
van het Liemers Museum. 
Van 28 januari tot en met 10 april 2022.  
Open: Ma-Vr 12.00 – 17.00, Za – Zo 12.00 – 16.00. 

Turmac Cultuurfabriek-Liemers Museum, Kerkstraat 27  
6901 AA Zevenaar. Zie voor meer informatie de flyer aan het 

eind van dit maandbericht. 

Vrijdag 11 maart is Marga om 13.30 uur in Zevenaar in het 

Museum om toelichting bij de tentoonstelling te geven. 

 

  

mailto:frankspreekmeester@gmail.com
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Tentoonstelling tips maart 

⚫ In het licht van Cuyp: Aelbert Cuyp & Gainsborough–Constable–Turner, Dordrechts 

Museum, t/m 8 mei  2022 

…een van de belangrijkste landschapschilders uit de Gouden Eeuw, 400 jaar geleden 

geboren in Dordrecht. Halverwege de 18de eeuw ontstond in Engeland een Cuyp-rage. Zijn 

werk maakte een diepe indruk op kunstenaars als Gainsborough, Turner en Constable …  

⚫ À la campagne: van Maris tot Monet, Fries Museum, t/m 17 juli 2022 

… prachtige landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook 

Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch: een reis langs de artistieke 

ontwikkeling van de ‘Franse blik’ op het landschap; van de school van Barbizon tot het 

(post)impressionisme … 

⚫ Schurend Paradijs, Kunsthal Kade, Amersfoort, vanaf 5 februari t/m 8 mei 2022 

… twaalf hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd te reflecteren op het utopische 

ideaal van een maakbare wereld, binnen een wereld die allesbehalve maakbaar blijkt! Met 

schilderijen van o.m. Armando, Sanam Khatibi, Erwin Olaf, Michael Raedecker en 

installaties, … 

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

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

zeer verontrustende tekeningen, daagt ze de kijker uit om vraagtekens te plaatsen bij 

gevestigde opvattingen en diepgewortelde mythen. Onverschrokken onderzoek naar het 

ontstaan van collectieve zelfbeelden …. 

⚫ Paula Rego, Kunstmuseum Den Haag, t/m 20 maart 2022 

…machtsverhoudingen, seksualiteit en mythologie lopen als een rode draad door haar 

oeuvre. Met meer dan zeventig collages, schilderijen, etsen en tekeningen de grootste 

overzichtstentoonstelling van Paula Rego tot nu toe… 

 

   
  

 

 

  

Aelbert Cuyp, De Maas bij Dordrecht, ca 
1660, olie op doek, 114,9 x 170,2 cm 

 

Alfred Sisley, Un verger au printemps, 
1881, olie op doek, 54 x 72 cm. 

 

 

Michael Raedecker, cast, 
2020, acryl, laser pigment 

transfers, dispersies en 
garen op canvas,  
192 x 156.6 cm 
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  

Stads-/Landschap. 
Herinnering, idee, foto, collage of schets dient als uitgangspunt voor een schilderij: de stad en/of 
het landschap. Figuratief of abstract. Je kan ook 2 schetsen van de stad én het landschap 
combineren in 1 werk. 
Voor de liefhebber: we gaan zelf acrylverf maken m.b.v. pigmenten. Je hebt acrylbinder en water 
nodig om de pigmenten in te mengen. Onderzoek de kleurkracht van de mooiste  kleuren, pure 

pigmenten. Verkrijgbaar bij Van Ginkel (Gersteacker), Steenstraat 36a in Arnhem. 
 

   
        Terschelling         

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
Geen bijzonderheden. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Kunst om van te smullen 

We laten ons in maart verleiden door dingen die we eten. 

Voor- hoofd- en nagerecht. Voor elk wat wils. Van streetfood tot haute cuisine. Van snoep tot 

lekkere baksels. Van zoet tot hartig. Groente en fruit. Allerlei levensmiddelen gaan we  op een 

dusdanige manier met materiaal  en technieken omzetten, dat we er al weer  zin in krijgen als we  

naar de eindresultaten kijken. 

Tijdens het voorgerecht gebruiken we  foto’s van levensmiddelen uit supermarkten en tijdschriften 

die je vast kunt gaan verzamelen. 

Materiaal: Acrylverf ( eventueel Amsterdam heavy gel medium van Talens om acrylverf te 

verdikken, Gesso(Action) ,bloem(meel). 

 

  
       Wayne Thiebaud 

 

 

Gijs Kok: "Ce n'est pas un tas de 
fumier. C'est mon studio" 
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
7 maart portret (1 stand) 

14 maart korte naaktstanden 

21 maart naakt (1 stand) 

28 maart gekleed (2 standen) 

 

 

 

Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

1 maart 1 stand 

8 maart 2 standen 

15 maart 1 stand (primaire kleuren) 

22 maart 1 stand  

29 maart 2 stand  

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

Geen bijzonderheden. 

 

 

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

1 maart zal Leanne de Haan mij vervangen, ik ben een weekje op 

vakantie. 8 maart geef ik in de pauze het thema: "De verschillende 

stijlen in figuratieve beelden". Ik laat o.a. afbeeldingen zien van 

Giacometti, Marino Marini en Giacomo Manzu.  

 

Alberto Giacometti 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

We gaan schilderen op foto’s, dekken daarmee delen af of voegen iets toe waardoor de afbeelding 

transformeert tot een nieuw beeld. Hoe kleiner het formaat van de foto is, hoe groter het effect 

van de ingreep. Werk met acryl verf en voeg daar een acryl medium/ pasta aan toe, zodat je niet 

met water hoeft te verdunnen. Er is medium aanwezig. Neem zelf veel afbeeldingen uit 

tijdschriften (zijn ook aanwezig), foto’s of kleine kopieën op 160 gr papier mee. Je kunt met je 

kwasten, paletmes en ook met sponsjes werken. De afbeeldingen kun je plakken op stevig papier 

voordat je je beschildert. Neem daarvoor bijvoorbeeld houtlijm of alleslijm. De bewerkte foto’s 

kunnen weer een inspiratiebron zijn voor grotere schilderijen. 

 

  
   Nynke van de Kamp             Frits van der Togt 
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Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  

Het zelfportret staat centraal deze maand. We gaan op verschillende, experimenterende manieren 

het gezicht onderzoeken. Dat het een heel eigen beeld wordt staat voorop! Neem een spiegel mee, 

schetsmateriaal en acrylverf. 

 

 

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

Geen bijzonderheden. 

 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

2 maart zal Leanne de Haan mij vervangen, ik ben een weekje op vakantie. 9 

maart geef ik in de pauze het thema: "De verschillende stijlen in figuratieve 

beelden". Ik laat o.a. afbeeldingen zien van Giacometti, Marino Marini en 

Giacomo Manzu. 

 

 

 

Giacomo Manzu 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Kunst om van te smullen 

We laten ons in maart verleiden door dingen die we eten. 

Voor- hoofd- en nagerecht. Voor elk wat wils. Van streetfood tot haute cuisine. Van snoep tot 

lekkere baksels. Van zoet tot hartig. Groente en fruit. Allerlei levensmiddelen gaan we  op een 

dusdanige manier met materiaal  en technieken omzetten, dat we er al weer zin in krijgen als we  

naar de eindresultaten kijken. 

Tijdens het voorgerecht gebruiken we foto’s van levensmiddelen uit supermarkten en tijdschriften 

die je vast kunt gaan verzamelen. 

Materiaal: Oliepastel, softpastel, acrylverf,(eventueel Amsterdam heavy gel medium van Talens om 

acrylverf te verdikken), gesso (action), bloem(meel) kleurpotlood, gekleurd papier, schaar, mesje, 

lijm. 

 

    Wayne Thiebaud 

 

 

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

2 maart zal Leanne de Haan mij vervangen, ik ben een weekje op 

vakantie. 9 maart geef ik in de pauze het thema: "De verschillende 

stijlen in figuratieve beelden". Ik laat o.a. afbeeldingen zien van 

Giacometti, Marino Marini en Giacomo Manzu. 

 

Giacomo Manzu 
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  

Stads-/Landschap. Herinnering, idee, foto, collage of schets dient als uitgangspunt voor een 
schilderij: de stad en/of het landschap. Figuratief of abstract. Je kan ook 2 schetsen van de stad én 
het landschap combineren in 1 werk. 
Voor de liefhebber: we gaan zelf acryl maken met pigmenten, acrylbinder en water. Onderzoek de 

kleurkracht van de pure mooiste pigmenten. Te koop bij Van Ginkel (Gerstaecker), Steenstraat 36a 
in Arnhem. 
  

   
           Harlingen, de Visafslag              Joan Mitchell            Franca Thurlings  

 
Woensdagavond Keramiek  Marga  Kn aven  

In maart gaan we werk maken voor een rakustook in het voorjaar. 
 
 

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

3 maart gekleed model (2 standen) 

10 maart portret (1 stand) 

17 maart kort naakt 

24 maart naakt (1 stand) 

31 maart gekleed model (1 stand) 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  

We werken door met het thema ‘blauw’ en het leuke is, dat ieder daar zelf een totaal verschillende 
invulling aan geeft. Mystieke stillevens van Annemarie, terug in de tijd met Gijs en vrije, speelse 
vormen op de leperello van Gerda. Deze ontdekkingstocht mag nog even voortduren! 
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

3 maart zal Leanne de Haan mij vervangen, ik ben een weekje op vakantie. 

10 maart geef ik in de pauze het thema: "De verschillende stijlen in 

figuratieve beelden". Ik laat o.a. afbeeldingen zien van Giacometti, Marino 

Marini en Giacomo Manzu. 

 

 
Marino Marini 

 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

We werken de eerste twee weken verder aan de schilderijen naar aanleiding van de beschilderde 
foto’s. 
Op 18 en 25 maart komt Jet Altenburg mijn les overnemen. Zij heeft een nieuwe opdracht voor 
jullie in petto: Fotografeer (een ruimte) door de ogen van (...). 
De ruimte en de ogen waardoor je de ruimte gaat bekijken mag je helemaal zelf invullen.  
Bijvoorbeeld: Fotografeer (een keukenkastje) door de ogen van een (muis). 
Het is hierbij de bedoeling de dingen eens van een andere kant te bekijken, met een ander 

perspectief. 
Maak lekker veel foto’s en kies er daarna 4 uit om mee te nemen op 18 maart. Dan gaan we aan 
de hand van de foto’s verder schetsen. 
 

  
   Jet Altenburg            Tiny van Rooij 

 
 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marga  Knaven  

In maart gaan we werk maken voor een rakustook in het voorjaar. 
 
 

Vrijdagmiddag Model en portret  Marg r ee t  He i nen  

4 maart korte standen 

11 maart portret 

18 maart naaktmodel 2 standen 

25 maart gekleed model 1 stand  
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Uit de pen van 
Pim Vijftigschild 

 

 

 

 

Van Kauw naar Kraai 

Een jaar of drie geleden ben ik – Pim Vijftigschild - 

gestart met houtsnedes bij de grafieklessen onder 
begeleiding van toen nog Merlijne Marell, welke 
uiteindelijk uitmondde in het boek alfaBeest.  
Toen Elsbeth stopte volgde Merlijne haar op. En bij haar 
leerden we weer nieuwe dingen. Wat ooit begon als een 
soort van vingeroefening in hout liep uit op een nogal 

omvangrijk project. Ik was begonnen met de houtsnede 

van een Kauw. En al spelenderwijs kwam ik erachter dat 
het leuk zou zijn om meer dieren in houtsnede uit te 
voeren en die te combineren met een tekst.  
Uiteindelijk werd dat een hele serie van 26 platen met 
teksten. Het hele alfabet dus. Ik vond het belangrijk om 
veel verschillende diersoorten te vertegenwoordigen. In 
het begin was het zoeken naar de juiste materialen, en dan vooral gereedschappen, en dus ook 

techniek. Toen ik alle platen af had en ze naast elkaar legde kwam ik erachter dat een aantal 
platen niet meer paste in de serie. Zo heb ik bijvoorbeeld de vis en vos 3x opnieuw gemaakt. En de 
beer (letter B) is ook een aantal keren opnieuw gesneden. En zo nog een paar. Bij de afbeelding 
Kauw kun je een paar stadia van de ontwikkeling zien. 
  

 
 
Toen was het zaak om alles in een boek te bundelen mét of zonder teksten. Uiteindelijk mét 

teksten met dank aan Addo Brouwer die de meeste teksten voor zijn rekening heeft genomen. Een 
paar van mijn eigen hand zijn overeind gebleven en sommigen zijn een mix van zijn en mijn hand. 
Eenmaal “klaar” wilde ik het ook publiceren als een gebonden boek. Maar om dat te doen moest er 

een oplage gerealiseerd worden in verband met de drukkosten. Met een crowdfunding actie is dat 
gelukt en hebben ruim 190 boeken hun weg gevonden naar vrienden, familie, bekenden en 
natuurlijk KWA leden. De meesten van de grafiekgroep hebben een boek aangeschaft! Het project 
alfaBeest is dus een succesverhaal geworden en er zijn nog wat exemplaren over en te bestellen. U 

kunt mij mailen en dan krijgt u alle gegevens betreffende het boek alfabeest 
(info@pimvijftigschild.nl). 
 
Ondertussen zijn we met de grafiekgroep - onder 
leiding van Brechtje Verberne inmiddels - alweer 
bezig met nieuwe projecten. Ik heb nog volop 
inspiratie en plannen voor de grafiek lessen op 

donderdagmiddag, wat ik trouwens als een prettige 
groep ervaar. Ook het sociale aspect is erg sterk 
binnen de groep. Iedereen helpt een ander of heeft 

wel weer een tip. Het is bij ons heel gewoon om je 
producten en ervaringen te “delen”. Maar ja dat is 
natuurlijk ook een van de sterke kanten van de KWA. 
 

Voor meer grafiek van mijn hand kijk op  
www.pimvijftigschild.nl 
 

http://www.pimvijftigschild.nl/
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Uitnodiging tentoonstelling 

Een dubbele binding 

In Een dubbele binding reageren Marga Knaven en Liesbeth Doornbosch met hun werk op de 

historische collectie van het Liemers Museum 
Opening vrijdag 11 februari 2022 van 15.00 - 17.00 uur 
Aanmelden voor 10 februari door een email te sturen naar 

info@liemerskunstwerk.nl o.v.v. Opening expositie Een dubbele binding met het aantal 

personen i.v.m. gastenlijst 

VAN 28 JANUARI TOT EN MET 10 APRIL 2022 

OPEN: MA-VR 12.00 - 17.00 - ZA-ZO 12.00 - 16.00 

TURMAC CULTUURFABRIEK-LIEMERS MUSEUM- KERKSTRAAT 27 6901 AA ZEVENAAR 
                                                                                                                www.margaknaven 

                                                                                                                www.liesbethdoornbosch 

                                                                                                                www.liemersmuseum 
  

  
 

mailto:info@liemerskunstwerk.nl
http://www.margaknaven/
http://www.liesbethdoornbosch/
http://www.liemersmuseum/
http://www.margaknaven.nl/
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