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NR. 11  November 2019 
51ste jaargang 
 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
Bij de jubileumexcursie naar Bonn op 28 september hebben de 59 deelnemers volop genoten van 

twee mooie musea met een zeer interessante collectie. Diepe indruk maakte de presentatie met 

foto’s en digitale beeldsimulaties van de grootschalige verwoestingen van het culturele 

werelderfgoed in de door IS bezette gebieden. Hartelijk dank aan de organisatoren Hetty den 

Besten en Jacques Jansen. 

 

Een domper in oktober was het overlijdensbericht van Marianna Morello. Elders in dit Maandbericht 

vind je een In Memoriam. We wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote 

verlies. 

 

Jubileumexpositie: prachtige afronding van het jubileumjaar  

Na de zomervakantie was er geen tijd om weer geleidelijk op gang te komen. Het bestuur, de 

docenten en veel vrijwilligers moesten meteen keihard aan de bak voor de organisatie en inrichting 

van de jubileumexpositie. Dat is allemaal wonderwel gelukt, zoals ook blijkt uit de foto’s verderop 

in dit Maandbericht en uit de vele enthousiaste reacties in het gastenboek. We hebben de KWA 

goed op de kaart gezet met kunstwerken die bijzonder goed tot hun recht kwamen in de prachtige 

ambiance van de Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis. Beide elementen van het thema “Variatie 

in eigenheid” kwamen in deze expositie op een inspirerende manier bijeen en leidden bij veel KWA-

leden tot een gevoel van trots dat we samen zoiets moois voor elkaar hebben gebracht. Hartelijk 

dank aan allen die dit hebben gerealiseerd en in het bijzonder aan Margreet en Marga die de 

mogelijkheden van deze bijzondere locatie ten volle hebben benut. 

Het opruimen na afloop, vereiste enige inschikkelijkheid van de groepen die op donderdag weer in 

het KWA-gebouw aan het werk moesten. Dat is bij een project van deze omvang niet te vermijden 

en over het algemeen goed opgelost 

 

Dreigende overbezetting: overzicht dagdeelbezetting op prikbord 

De recente uitbreiding van het aanbod met twee groepen heeft niet kunnen voorkomen dat de druk 

op enkele groepen toch sterk toenam. Het aantal groepen dat op de website is aangemerkt als 

“Groep heeft momenteel geen ruimte voor nieuwe deelnemers” is nu uitgebreid tot 5 en op het 

prikbord zal maandelijks een overzicht worden gegeven van de verdeling van de bezetting over alle 

groepen. Daarmee kan iedereen dan zien waar de drukte zich concentreert en ook dat veel 

dagdelen nog volop ruimte hebben. Verder zullen we de komende weken in de gaten houden 

of de instroom van nieuwe (proef)leden in de slipstream van de PR rond de expositie, 

niet tot overbezetting leidt. Waar nodig zullen we dan maatregelen nemen De komende 

weken zal - zoals ieder jaar – waarschijnlijk weer zo’n 10% van het ledenbestand opzeggen en 

komt er weer ruimte.   

 

Resultaten enquête uitbreiding lessenaanbod 

Het is weer even geleden dat velen van jullie de enquête over het lessenaanbod hebben ingevuld. 

Een verslag van deze enquête hebben jullie nog tegoed. 

In het maandbericht van juli hebben al enkele cijfers gestaan In totaal hebben 115 leden 

deelgenomen aan de enquête, een prachtig representatief resultaat. 95% van de deelnemers 

hebben aangegeven voor uitbreiding van lessenaanbod te zijn. Uit de enquête komt duidelijk naar 

voren dat er instemming is om de drukstbezochte activiteiten uit te breiden op dagdelen van 

maandag t/m vrijdag. Hier is na de vakantie gevolg aan gegeven: op maandagochtend geeft Conny 

een extra dagdeel beeldhouwen en boetseren en op dinsdag is er een dagdeel portret tekenen en 

schilderen bijgekomen, gegeven door Marijke. 
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Naast de enquêtevragen hebben we jullie ook gevraagd om aan te geven welke activiteiten jullie 

missen. Dit heeft geresulteerd in een lange lijst van ideeën, voorstellen voor workshops of 

verdiepingslessen.  

De voorstellen kunnen ingedeeld worden in vier blokken: 

1. Basistechnieken en verdiepingslessen – in een korte cursus of workshop gegeven  

2. Meer workshops bijvoorbeeld in de zomermaanden of op de zaterdagen  

3. Uitbreiding van technieken bij bestaande activiteiten zoals zeefdrukken; werken met 

metaal of brons; papier-maché; aquarelleren 

4. Nieuw aanbod van activiteiten – fotografie wordt hierbij meerdere keren genoemd, maar 

ook textiele werkvormen; sieraden maken; glasfusing; striptekenen of annimaties en 

modelboetseren. 

In de komende periode zullen we deze ideeën nader bekijken en komen begin volgend jaar met 

voorstellen hierop terug. Voor glasbewerken en modelboetseren zijn het afgelopen jaar al enkele 

workshops gegeven.   

Verder willen we onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan een “open atelier” op enkele 

zaterdagen, vergelijkbaar met het zomeratelier. Er zijn diverse leden die aangeven op de zaterdag 

te willen werken. 

Aan de oproep voor een stop op drukke lessen is inmiddels gehoor gegeven. 

Op de vraag over het wijzigen van de middagtijden hebben 109 leden gereageerd en 77% daarvan 

is voorstander van het wijzigen van de tijden naar 13.00 – 15.30 uur. Een duidelijke meerderheid 

dus. De middagtijden zijn reeds voor de zomervakantie aangepast. 

 

Oproep voor lid kascommissie 

In de afgelopen ALV is Jan van Weeren benoemd als trekker van de kascommissie. Er waren op dat 

moment geen directe kandidaten voor de rollen als tweede lid en reserve-lid. In de periode tot de 

volgende ALV in maart 2020 hopen we deze plekken te kunnen vervullen. Heb je belangstelling? 

Laat dat dan even weten aan onze penningmeester dinie.rengers@xs4all.nl. Zij kan je ook 

informeren wat deze rollen precies inhouden.  

 

Contributie 2020 en Gelrepas regeling   

Binnenkort ontvang je de contributienota voor 2020. Het contributiebedrag is door de 

ALV bepaald op €268; echtparen betalen samen €482; Gelrepashouders €148. De 

Gelrepas-regeling geldt voor mensen met een uitkering, of minimuminkomen. De 

volgende gemeenten doen eraan mee: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, 

Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Wil je nagaan of je voor die pas in aanmerking 

komt en/of de pas aanvragen, neem dan een kijkje op 

www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas. Voor pashouders van 18 jaar of 

ouder wordt, na aftrek van de standaard eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs, 50% van het 

restantbedrag vergoed, met een maximum van € 185, voor ten hoogste één cursus/activiteit per 

cursusjaar. Ook andere gemeenten kennen vaak vergelijkbare regelingen. Als je in een gemeente 

woont die niet meedoet aan de Gelrepas dan is het zinvol om bij je gemeente na te gaan of je 

gebruik kunt maken van een tegemoetkoming in de cursuskosten. Onder cursuskosten wordt 

verstaan de contributie + de betaalde dagdeelbijdrage over het betreffende jaar. 

 

Opzegging lidmaatschap  

Het KWA-lidmaatschap loopt over een kalenderjaar en opzegging voor het jaar 2020 dient uiterlijk 

1 december 2019 te gebeuren. Schriftelijk bij de Ledenadministratie KWA, Kemperbergerweg 813, 

6818 RW Arnhem, of per email bij Rieke Vermeer (ledenadministratie@kwa-vtk.nl).  

 

mailto:dinie.rengers@xs4all.nl
http://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas
mailto:ledenadministratie@kwa-vtk.nl
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Oude meubels 

Onder de tent staan een aantal oude meubels die gratis meegenomen 

kunnen worden: 

• 2 stapels oude stoelen 

• de oude grote tafels uit het schilderlokaal 

De kleine tafels met een vierkant blad (zie foto's) kosten € 10,-  

Laat het even weten aan Margreet Heinen als je interesse hebt voor deze 

spullen. 

 

Diversen 

In memoriam Marianna Morello 

Hoewel we wisten dat zij ernstig ziek was, kwam het bericht over het overlijden van Marianna 

Morello toch als een schok. Marianna nam sinds 2015 deel aan de vrijdagmiddaggroep Keramiek 

van Marga Knaven. Zij overleed op 2 oktober op 51 jarige leeftijd en laat een jong dochtertje 

achter.  

“Zij is een maker” stond er op de rouwkaart. Marianna bleef na haar opleiding bij Artez steeds op 

zoek naar vormen waarin zij zich het best kon uitdrukken. Bij de KWA experimenteerde zij veel 

met glazuren. Eerst toegepast op klein werk, maar al gauw ontstonden er grote, industrieel 

aandoende, abstracte werken die zij opbouwde uit enorme plakken klei. Met vaak boeiende 

resultaten. Marianna was bescheiden en vriendelijk, altijd zeer geconcentreerd bezig. Het is te 

betreuren dat zij met haar werk, dat ook grafiek en 

porseleinen objecten omvat, nooit een eigen expositie heeft 

gehad. Wel wordt werk van haar postuum getoond in een 

expositie in Nijmegen, waarover in dit maandbericht meer. 

Het afscheid stemt ons treurig. Namens de keramiekgroep 

hebben Marga, Riet Scheijgrond en ondergetekende de 

begrafenis van Marianna bijgewoond. 

Rieke Vermeer 

 

In memoriam Maja Kleiterp-van Raalte 

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat op 18 oktober Maja Kleiterp van Raalte op 94 

jarige  overleden is. Maja was een van onze oudste leden. Meer dan 35 jaar was zij een trouw lid 

van de KWA. Bij diverse docenten heeft ze lessen gevolgd waaronder bij Jos en Margreet. De 

laatste 15 jaar was zij een graag gezien lid van de donderdagochtend 

modelschildergroep. Het aquarelleren had altijd haar duidelijke voorkeur. 

In haar werk probeerde ze niet de uiterlijke vorm, maar altijd de “ziel” van 

het model weer te geven in de kleuren die zij zag. Dit resulteerde, 

ondanks haar hoge leeftijd, vaak in prachtige intuïtieve portretten die zij 

toch op het laatst wist te maken. Het laatste jaar kon zij niet meer 

zelfstandig naar de KWA komen. Dankzij Jan van Weeren, die haar zo 

vaak mogelijk ophaalde, kon zij met veel plezier nog tot afgelopen april 

deelnemen aan de lessen. We zullen als donderdagochtendgroep haar 

markante en hartelijke persoonlijkheid missen.  

 

Wasbak 

Met een kleine ceremonie is de wasbak in het beeldhouw-lokaal 

officieel in gebruik genomen. De nieuwe wasbak is er gekomen op 

initiatief van Ineke Coenen. Bij het afscheid van Herman Coenen, die 

deze zomer is overleden, is er geld ingezameld in plaats van bloemen. 

Ineke en de dochters waren op dinsdagavond 22 oktober aanwezig. 

Samen houden we met het wassen van de handen de gedachten aan 

Herman levendig. 
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Expositie Marga Knaven 

Marga Knaven neemt met haar werk deel aan een tentoonstelling 

in Nijmegen waar ook het werk van Marianna Morello -voormalig 

lid KWA- te zien zal zijn.   

De flyer van de tentoonstelling staat aan het einde van het 

maandbericht. 

 

 

Expositie Anjeliek Blaauw 

 

 

Open ateliers Arnhems Buiten 

Op 16 en 17 november is er Open Ateliers op 

Arnhems Buiten. Docent Annemarie Noorderwerf 

en ons lid Beatrijs van den Brink zetten hun deur 

ook open. Op poster vind je meer informatie. 

 

 

De opening van onze jubileumexpositie 

We blikken terug op een prachtige expositie met een fraaie opening op zondag waar bijna 500 

bezoekers op af gekomen zijn. Veel bezoekers hebben iets geschreven in het gastenboek: vooral 

de diversiteit en het hoge niveau vielen op. Enkele mooie woorden uit het gastenboek: 

 

“Wat een talent op de KWA. Ik heb genoten van de veelzijdigheid en pracht. Fantastisch” 

“Prachtige tentoonstelling. Zorgvuldig professioneel werk. Bravo!” 

“Wat een prachtige tentoonstelling: verschillende technieken, prachtige kleuren, ‘vakmanschap’  

        Het plezier spat ervan af. Ik heb genoten.”  

 

De tekst van het duetten, prachtig gezonden door Anjeliek en Margreet:  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

Beeldhouwdocent Anjeliek Blaauw exposeert bij Gallery Nine, 

Keizersgracht 548 in Amsterdam. Ze laat daar meerdere beelden 

zien van glas gecombineerd met keramiek, steen of 

aluminiumcement. De expositie is van 23 november t/m 21 

december, zie voor meer informatie www.gallerynine.nl 

Lied 1 

Het pad van de kunst is heel erg lang 

de zoektocht is lastig, niet alles kan. 

Soms is het niet moog'lijk de muze te volgen. 

Het werk wordt onoog'lijk dat maakt je verbolgen: 

't is niks dit werk, 't is helemaal niks,  

't is waardeloos, echt waar, 't is waardeloos! 

Juf kom toch eens helpen ik weet het niet meer, 

juf kom je nog kijken ik ben radeloos! 

Juf, juf, juf, juf!! 

Ik stop er mee, stop er mee, ik stop! 
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Collage van de opening, gemaakt door Ank van Faassen 

 

 

Fernanda Silva danste op de mooie muziek van Wim Mertens. 

 

Te beluisteren op You Tube https://www.youtube.com/watch?v=OJjfMmk_DxM of op spotify:  
https://open.spotify.com/track/6Js6a3IQskj0qdaK43Y97z?si=Y29OfenaS9yR4sEmid7loQ 

 

Van de opening is een filmpje gemaakt die te zien is op de website  

https://www.kwa-vtk.nl/index.php/de-vereniging/voor-de-leden 

 

 

Tuingroep 

In november zullen we nog één keer samenkomen, om bladeren te vegen en om 

dit seizoen gezellig af te sluiten. 

Wij gaan de winter binnenshuis doorbrengen, althans niet in de KWA-tuin werken. 

Volgend jaar maart zullen we weer beginnen, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Tegen die tijd melden wij ons weer.   

 

 

Lied 2 

Daar is de juffrouw, zij kijkt eens rustig mee. 

Kalm geeft zij haar advies, met haar kun je in zee. 

Zijn er mooie lijnen, vormen en kleur? 

Is er genoeg spanning en genoeg contrast? 

Ja, nu is het beeld compleet een kunstwerk naar ons hart.  

Zo komt alles goed, alles goed, alles komt goed. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJjfMmk_DxM
https://open.spotify.com/track/6Js6a3IQskj0qdaK43Y97z?si=Y29OfenaS9yR4sEmid7loQ
https://www.kwa-vtk.nl/index.php/de-vereniging/voor-de-leden
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Exposities 

 
Flip Jansen exposeert 

Op 9 en 10 november exposeert ons lid Flip Jansen met “Snippers” in de Dorpsschuur Lent. 

Zaterdag op 9 november om 13.00 uur is de opening. Verderop meer informatie op de poster. 

 

 

Biënnale Gelderland 

Biënnale Gelderland in Arnhem (Centrum langs de Jansbeek en 

Studio Omstand) en Nijmegen (Museum Het Valkhof). 

https://www.biennalegelderland.nl/ 

 

 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

⚫ Baselitz, Richter, Polke, Kiefer – Die junge Jahren der alten 

Meister, Deichtorhallen, Hamburg,  t/m 5 Januari 2020. 

… vier schilders die in de jaren ’60 de basis legden van hun 

wereldroem, uniek in Duitsland’s visuele kunsten. Ieder op 

zijn wijze ging in tegen de artistieke dominantie van 

abstractie. Ze regeerden provocatief op de sociale en 

politieke spanningen van de nog jonge republiek en haar 

recente geschiedenis …  

 

 

⚫ Migranten in Parijs – Stedelijk Museum, Amsterdam t/m 2 Februari 2020 

…Chagall, Picasso, Mondriaan en andere bekende en onbekende kunstenaar-

migranten in Parijs in de jaren 1900 -1950.Alleen al de 38 Chagalls zijn een 

fraaie tentoonstelling op zich. Daarnaast veel kwetsbare tekeningen, foto’s en 

affiches die je niet vaak te zien krijgt… 

 

 

 

⚫ For Real. Britse realisten uit de jaren ‘20 en ’30 – Museum More, Gorssel. t/m 5 Januari2020 

… een divers en fantastisch beeld van de toenmalige artistieke ontwikkelingen in Groot-

Brittanie Elegante stiff-upper-lip portretten, naïeve working-class taferelen, roerloze 

landschappen en stadsgezichten, vervreemdende stillevens maar ook expressieve, intense 

werken… 

⚫ Monet, Tuinen van verbeelding. Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum), Den Haag.      

12 oktober t/m 2 februari. 

… Monet’s beroemde tuinen, inspiratiebron van Rothko tot Pollock, zijn nog nauwelijks in 

Nederland te zien geweest! Maar liefst veertig topstukken rond het schilderij Blauweregen uit 

de eigen collectie als het stralende middelpunt… 

⚫ Aan zee. Niki de Saint Phalle. Museum Beelden aan Zee, Den Haag 5 oktober t/m 1 maart 

… de Nana’s van de Franse beeldhouwer – van papier-maché tot de latere reusachtige beelden 

uit polyester. Nana’s als stoel, bank of fontein; Nana’s op papier: schetsen, litho’s en 

tentoonstellingsaffiches. Nana belooft een warme en uitbundige winter te gaan bezorgen…    

⚫ Tacita Dean. De Pont, Tilburg, vanaf 14 September 

…naast films en foto’s maakt Tacita Dean tekeningen, die zij in onderlinge samenhang 

presenteert. Ze zijn met kalk op schoolbord gemaakt en hebben zowel de functie van 

storyboard als van still, van vastlegging achteraf. … 

Sigmar Polke, Freundinnen, 1965/66 

Kees van Dongen, ’Maria Lani’, 1928 

https://www.biennalegelderland.nl/
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  Annema r i e  Noo rde rw er f  

 

Het moment. Waar je bent: wat valt je op? Maak foto's of 

schetsen die je uit gaat werken in tekeningen of schilderijen. 

Tip: Uitzending gemist. Close Up, documentaire Harry Gruyaert, 

fotograaf. 

 

 

 

Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  Co n n y  K o s t e r  

De eerste twee weken van november vervangt Rijkhart Mees mij. 

De laatste weken is de aandacht gericht op het maken van mallen van gips om klei in te gieten of 

te drukken. 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  Jo s  van  Ges s e l  

Schilderen en transparantie. We gaan de verf zoveel mogelijk 

transparant gebruiken en kijken hoe hierdoor mooie kleurmengsels 

ontstaan die passen bij het herfstseizoen. De mate van transparantie 

varieert van pigment tot pigment. Je kunt eventueel acrylmedium 

gebruiken van Amsterdam. Dit is een melkwitte vloeistof op 

waterbasis die kleurloos en transparant opdroogt. Het maakt de verf 

transparanter en dunner. In glans en mat te koop 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s tm a  

4 november naakt (1 stand) 

11 november gekleed (2 standen) 

18 november portret (2 standen) 

25 november naakt korte standen 

 

 

Dinsdagochtend  Portret  Ma r i j ke  P o s tma  

Deze maand werken we elke les aan eenzelfde stand. Met uitzondering 

van 12 november. Dan staan korte portret-standen op het programma. In de 

lessen werk je met het materiaal waar je voorkeur naar uitgaat.  

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Conny  Ko s t e r  

De eerste twee weken van november vervangt Rijkhart Mees mij. 

De laatste weken is de aandacht gericht op het maken van mallen van gips om klei in te gieten of 

te drukken 

 

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An je l i ek  B l a auw  

     
       Jo e l  S hap i ro  

Op 5 november bespreek ik in de pauze het thema: "De ruimtelijkheid 

van beelden". Als een beeld uit meerdere onderdelen bestaat is het 

vaak veel ruimtelijker. Dit komt door de ruimte tussen de verschillende 

onderdelen, de interactie tussen de vormen, de restruimtes/ lege 

tussenruimte die ontstaan. Ik laat verschillende voorbeelden zien om 

dit duidelijk te maken. 
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Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Ma rg re e t  H e i n en  

Thema: "verval of vergane glorie?". Denk daarbij aan de begrippen 

slijtage, erosie, verouderen, verkleuren, verdrogen, verzakken, 

smelten, krimpen, verbrokkelen, instorten, ect. Vind je dat afstotend 

of zie je daar de schoonheid van in? Zoek meerdere afbeeldingen die 

daar mee te maken hebben of maak foto's van dingen die in verval 

zijn geraakt. In de les bespreken we wat je fascineert en hoe je dat 

kunt schilderen. 

 

Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma rg ree t  He i n en  

Ritme in een schilderij kan worden bereikt wanneer een of meerdere elementen 

min of meer regelmatig worden herhaald. Ritme zorgt voor orde in de chaos. Ook 

door ritmisch gebruik van je verfstreek kan je voor een ordening zorgen. Waar ligt 

de grens tussen een saaie herhaling en een spannend ritme? We gaan dat 

onderzoeken. 

Neem afbeeldingen mee waarin sprake is van een ritme. 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Conny  Kos t e r   

De eerste twee weken van november vervangt Rijkhart Mees mij. 

De laatste weken is de aandacht gericht op het maken van mallen van gips om klei in te gieten of 

te drukken 

 

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i ek  B l a auw  

 

Ju an  Muñoz  

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  Jo s  van  Ges s e l  

We gaan met de abstracte collages die we gemaakt hebben een stapje 

verder naar het ruimtelijke en gaan assemblages maken. Hierbij worden 

driedimensionale voorwerpen samengevoegd tot een nieuwe compositie. 

Verzamel allerlei kleine voorwerpen, objecten, rommeltjes en materiaal dat 

je niet meer gebruikt en anders toch weggooit. Het kan van alles zijn: oud 

ijzer, plastic, stukjes hout, ansichtkaarten, karton, enz. Zelfs dingen die je 

op straat vindt kunnen van pas komen. 

Plankje voor een ondergrond. 

Doe alles wat je verzamelt in een doos en breng het mee zodat 

we een voorraad hebben. 

Een tube transparante montagekit van Bison. (zie foto) Ongeveer 7 euro bij Gamma.  

Je kunt dit ook samen met iemand aanschaffen als je het te duur vindt. En natuurlijk 

teken – en schildermaterialen, stanleymes.  

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An je l i ek  B l a auw  

Op 6 november bespreek ik in de pauze het thema: "De ruimtelijkheid 

van beelden". Als een beeld uit meerdere onderdelen bestaat is het vaak 

veel ruimtelijker. Dit komt door de ruimte tussen de verschillende 

onderdelen, de interactie tussen de vormen, de restruimtes/ lege 

tussenruimte die ontstaan. Ik laat verschillende voorbeelden zien om dit 

duidelijk te maken.                           S e r ra  B e r l i n  

6 november bespreek ik in de pauze het thema: "De ruimtelijkheid van 

beelden". Als een beeld uit meerdere onderdelen bestaat is het vaak veel 

ruimtelijker. Dit komt door de ruimte tussen de verschillende onderdelen, 

de interactie tussen de vormen, de restruimtes/ lege tussenruimte die 

ontstaan. Ik laat verschillende voorbeelden zien om dit duidelijk te 

maken. 

Mondr i a an   
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Woensdagmiddag  Schilderen A nnema r i e  Noo rde r w er f  

Het moment. Waar je bent: wat valt je op? Maak foto's of 

schetsen die je uit gaat werken in tekeningen of 

schilderijen. 

Tip: Uitzending gemist. Close Up, documentaire Harry 

Gruyaert, fotograaf. 

 

 

Woensdagavond Keramiek  Ma rga  Knaven  

Na wat andere punten van aandacht tijdens de les gaan we de komende weken weer verder met 

een 'scheikunde' lesje. 

Niet zwaar en moeilijk met ingewikkelde recepten maar meer om inzicht te krijgen wat er 

scheikundig nou zo'n beetje gebeurd tijdens het keramiekproces. 

 

Donderdagochtend Model en portret  Ma r i j ke  P o s tma  

7 november gekleed (1 stand)  

14 november portret (1 stand) 

21 november naakt korte standen 

28 november naakt (1 positie; 4 standen) 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j n e  Ma re l l  

De komende tijd gaan we werken met diepdruktechnieken, te beginnen met de lijnets. Dit is een 

techniek om een zeer gedetailleerde lijntekening door middel van een zuur (of zout) over te 

brengen op een zinken of koperen plaat, die je vervolgens in een oplage kunt afdrukken.  

Voor inspiratie zie https://nl.pinterest.com/KWAgrafiek/ets/ 

 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l a auw  

Op 7 november bespreek ik in de pauze het thema: "De ruimtelijkheid van beelden". Als een 

beeld uit meerdere onderdelen bestaat is het vaak veel ruimtelijker. Dit komt door de ruimte 

tussen de verschillende onderdelen, de interactie tussen de vormen, de restruimtes/ lege 

tussenruimte die ontstaan. Ik laat verschillende voorbeelden zien om dit duidelijk te maken. 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Ma rg ree t  He i n en  

Ritme in een schilderij kan worden bereikt wanneer een of meerdere elementen min of meer 

regelmatig worden herhaald. Ritme zorgt voor orde in de chaos. Ook door ritmisch gebruik van je 

verfstreek kan je voor een ordening zorgen. Waar ligt de grens tussen een saaie herhaling en een 

spannend ritme? We gaan dat onderzoeken. 

Neem afbeeldingen mee waarin sprake is van een ritme. 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Ma rga  Knaven  

Na wat andere punten van aandacht tijdens de les gaan we de komende weken weer verder met 

een 'scheikunde' lesje. 

Niet zwaar en moeilijk met ingewikkelde recepten maar meer om inzicht te krijgen wat er 

scheikundig nou zo'n beetje gebeurd tijdens het keramiekproces. 

 

Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg re e t  He i n en  

1 november korte standen 

8 november portret 

15 november naaktmodel 2 standen 

22 november gekleed model 

29 november we maken portretten van elkaar  

 Tony  C ragg  

https://nl.pinterest.com/KWAgrafiek/ets/
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Uit de pen van 

Babs van Gorkum en  
Nel Dekker 

 
 

 

 

 

Ik ben Babs, in 1995 gestimuleerd door Frida Stad om met haar naar de KWA 

te gaan. Voordien had ik al kennis gemaakt met tekenen en schilderen in 

Wageningen bij de toenmalige Werkwinkel en daarna bij het Venster. Ik ben 

begonnen met de beginnerscursus: kennismaken met verschillende 

materialen, waardoor ik enthousiast werd voor tekenen en schilderen. Bij de 

KWA ben ik begonnen op maandagavond model en portret bij Margreet 

Heinen. Steeds ben ik met veel plezier op die avonden geweest, heel erg 

geïnspireerd door Margreet en medecursisten. Verrassend vond ik ook, dat het 

model in je hoofd heel anders getekend moet worden, dan de werkelijkheid 

blijkt te zijn. Hierdoor heb ik wel goed leren kijken. Ondertussen kwam Nel de 

gelederen versterken en zijn we samen naar de dinsdagavond gegaan, waar 

Margreet een nieuwe cursus tekenen en schilderen begon. 

 

Van Babs hoorde ik, dat ze zo'n leuke schildergroep had gevonden en dat ze 

daar wekelijks samen met Frida en Claudia naar toeging. Zo maakte ik kennis 

met de KWA en met Margreet op de maandagavond. In mijn vorige 

woonplaats had ik al getekend en geboetseerd. Voor mij was dat meteen een 

fijne avond: de hele avond ontspannen zijn met tekenen en schilderen los van 

 alle dagelijkse beslommeringen. 

Het was wel een heel gedoe met vier mensen in de auto: als je de rijbeurt 

had, moest je heel Wageningen doorkruisen en was het moeilijk om op tijd te 

komen. Na een aantal jaren begon Margreet met de dinsdagavond een 

nieuwe cursus en gingen Babs en ik samen verder. 

 

Samen zijn we uiteindelijk elke dinsdagavond bij die les. Met elke maand een 

ander onderwerp en eventueel andere technieken worden we steeds weer 

enthousiast. Mede door de gezelligheid, maar ook medeleven van de groep. 

Elke dinsdagavond heeft een van ons de vraag: " heb jij inspiratie?" waarop 

vaak het antwoord komt: " niet echt". Maar als we dan weer huiswaarts gaan, 

hebben we toch altijd lekker geschilderd. 

 

Samen met Jan vd Tooren hebben we een aantal jaren de excursies 

georganiseerd voor het destijds geheten Cokuvor  (commissie kunstzinnige 

vorming). Hierin had ieder zijn eigen taak. Vaak werden vooraf door ons de 

musea bezocht om niet voor verrassingen komen te staan. We bezochten  

oa de ING-bank in Amstelveen, een heel speciaal gebouw op antroposofische 

basis en toepasselijke kunst. Het Noord-Brabants museum met aansluitend de tocht over de Dieze (met kunst 

in de bermen), Insel  Hombroi in Duitsland: naast mooie kunst ook prachtige gebouwen in de rustgevende 

natuur. 

Onze indruk na de diverse excursies was, dat je steeds opnieuw geïnspireerd  raakt door de diverse 

kunstvormen. 

 

Na vijf jaar hebben we het stokje overgedragen aan andere leden van de KWA. Na al die jaren gaan we nog 

steeds met plezier naar de KWA. 

Hoewel de KWA veel mogelijkheden biedt om andere disciplines te volgen, op verschillende dagdelen, hebben 

we daar geen gebruik van gemaakt. Het was aanvankelijk wel onze bedoeling om ook andere lessen te 

volgen, maar het is er niet van gekomen. Tekenen en schilderen blijft onze favoriet. 

 

Schilderij Babs 

Schilderij Nel 
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep gaat in winterslaap, geen 

 geplande activiteiten dus. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 november naar maandbericht@kwa-vtk.nl 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:maandbericht@kwa-vtk.nl
http://www.kwa-vtk.nl/
mailto:webmaster@kwa-vtk.nl
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