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Van de bestuurstafel 
De KWA is een vereniging en geen bedrijf! 
Deze hartenkreet naar alle KWA-leden was de belangrijkste boodschap van de deelnemers aan de 
vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 24 september. In de afgelopen maandberichten is veel 
aandacht besteed aan de wijze waarop vrijwilligers zich inzetten voor een groot aantal taken 
binnen onze vereniging. Hoewel dit breed wordt erkend en gewaardeerd, wezen veel deelnemers 
aan de vrijwilligersbijeenkomst erop, dat dit toch nog wel eens mag worden benadrukt. Met name 
nieuwkomers blijken verrassend vaak te veronderstellen dat de KWA een dienstverlenend bedrijf is, 
net zoals hun energieleverancier of telecomaanbieder. Ze realiseren zich niet dat betaling van de 
contributie en daggelden niet voldoende is om het aanbod van de KWA overeind te houden. In feite 
worden alleen de lessen, de wekelijkse schoonmaak en het groot onderhoud van het gebouw door 
betaalde krachten verricht. Al het andere werk (organisatorisch en uitvoerend) wordt gedaan door 
vrijwilligers, zodat de contributie tot een minimum kan worden beperkt. We mogen ons verheugen 
in de bereidheid van velen om zich als vrijwilliger in te zetten, maar de KWA is ook een vereniging 
met een relatief hoge gemiddelde leeftijd van de leden. Aanvulling en vernieuwing van de groep 
vrijwilligers vraagt voortdurend aandacht. We komen als bestuur dus graag in contact met leden 
die belangstelling hebben om nu of over enige tijd een bijdrage te leveren. De specifieke invulling 
daarvan kan worden afgestemd op je persoonlijke belangstelling, kwaliteiten en ervaring. Op dit 
moment zijn er onder meer dringend nieuwe mensen nodig voor de groep schilders-
vrijwilligers. Neem voor nadere informatie contact op met een van de bestuursleden of stuur een 
mailtje naar secretariaat@kwa-vtk.nl.    
 
Verenigingsdag 
Met zo’n veertig KWA-leden en drie docenten hebben we op zaterdag 1 oktober een gezellige en 
ook leerzame verenigingsdag beleefd. In de ochtend gaf onze docent Marijke Postma voor een volle 
zaal haar (tot tweemaal toe vanwege corona uitgestelde) lezing met de titel: Waar beelden meer 
zeggen dan woorden. Vanuit haar kennis en ervaring als Jungiaans psychotherapeut nam ze ons 
mee in de wereld van het onbewuste. Als voorbeeld besprak Marijke het begrip moeder. Dit heeft 
voor iedereen een eigen, persoonlijke betekenis en inkleuring, maar daarnaast is er een universele 
betekenis, een gemeenschappelijk gevoel vanuit het ‘collectieve onbewuste’, een archetype. In de 
beeldende kunst gebruiken we archetypes om bepaalde begrippen uit te beelden. In ons 
onbewuste zitten ook vaak onze duistere, minder gewenste kanten, die we weg willen stoppen, 
maar die er ook mogen zijn, zo vertelde Marijke. Het onderwerp leefde bij de aanwezigen, gezien 
de leuke vragen en de gesprekken.  
Na een zeer gevarieerde, heerlijke lunch, klaargemaakt door KWA-leden, werden we aan het werk 
gezet door Marijke, Margreet en Brechtje. Bij een zelf meegenomen dierbaar voorwerp maakten we 
eerst korte teksten en daarna een klein gedichtje. De belangrijkste regel uit het gedicht diende als 
inspiratie voor het maken van een voorwerp van karton. Iedereen ging meteen met volle 
overtuiging aan de slag. Aan het einde van de middag stond er een tafel vol met kartonnen 
objecten, elk met een eigen verhaal. Hartelijk dank, Marijke, Margreet en Brechtje, voor deze leuke 
dag! 
 
Contributie en dagdeelgeld 2023 
Het is alweer eind oktober en het jaar loopt ten einde. Omdat we graag willen weten met welk 
ledental we het nieuwe jaar starten, ontvang je binnenkort de contributienota voor 2023. Het 
contributiebedrag is door de ALV bepaald op €295,-. Help ons onnodig nabellen te voorkomen en 
maak de contributie voor 2023 na ontvangst van de contributiebrief zo snel als mogelijk over op de 
rekening van de KWA.  
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Door de hoge energiekosten zien we ons genoodzaakt om per 1 januari het dagdeelgeld te 
verhogen naar € 6,-. We hebben nog een contract met de energiemaatschappij tot het einde van 
dit jaar. De verwachting is dat de energiekosten daarna behoorlijk gaan stijgen, ondanks dat we 
met z’n allen proberen het energieverbruik flink terug te brengen. Mogelijk zijn volgend jaar nog 
andere maatregelen nodig. 
 
Opzegging lidmaatschap  
Het KWA-lidmaatschap loopt over een kalenderjaar. Wil je opzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk 
en uiterlijk voor 1 december 2022. Dit kan via een email aan Rieke Vermeer: 
ledenadministratie@kwa-vtk.nl of schriftelijk bij de Ledenadministratie. 
 
GELREPAS 
Inwoners van de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Renkum, Rheden en 
Rozendaal met een laag inkomen komen in aanmerking voor de Gelrepas. Als je daarvoor in 
aanmerking komt, moet je zelf de Gelrepas bij de Gemeente aanvragen. Met de Gelrepas kun je 
een deel van de contributie bij de KWA betalen met het tegoed dat op deze pas staat. Na 
ontvangst van deze pas, kun je bij de penningmeester aangeven hoeveel van het te besteden 
bedrag je wilt inzetten voor de contributie. Vermeldt daarbij het pasnummer en je naam en 
voorletters zoals op de pas vermeld staat.  
Woon je niet in een van deze gemeenten, ga dan bij uw gemeente na of er een mogelijkheid tot 
ondersteuning is. 
 
Plannen rode salon 
De gangexposities van de teken- en schildergroepen, die waren stopgezet tijdens de periode met 
coronamaatregelen, zijn inmiddels hervat. Het is de bedoeling dat deze exposities in de toekomst 
worden verplaatst naar de rode salon. Dat wordt een ontmoetingsruimte, waar iedereen onder het 
genot van een kopje koffie de opgehangen kunstwerken kan becommentariëren, zoals vanouds. De 
rode salon moet echter eerst worden opgeknapt. Tot die tijd kunnen we de wanden in de gang 
blijven gebruiken, de plek waar de grafiekgroep werkt, maar ook de wand tegenover het 
keukenblok. 
Wil je meewerken om de muren van de Rode Salon te schilderen, neem voor nadere informatie 
contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar secretariaat@kwa-vtk.nl. 
 

 
Een collage van de Verenigingsdag 
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Over de vrijwilligers 
Tuingroep in winterslaap 
Het tuinseizoen is bijna afgelopen. In november komen we nog een keer bij 
elkaar om bladeren en eikels te vegen. De sproei-installatie is inmiddels 
afgebroken en opgeborgen. Bolletjes zijn in de grond gestopt en we hebben 
ons georiënteerd op planten die beter tegen droogte kunnen én geschikt zijn 
voor de schrale bosgrond.  
Zoals gebruikelijk sluiten we het seizoen af met een gezamenlijke lunch, 
waar ieder iets voor meebrengt. Een goed start voor de winterslaap. 
 

Diversen 
Im Memoriam Feli Northolt  

Op 5 oktober is Feli Northolt overleden, de vrouw van Maurits, ook lid van de 
KWA. Feli heeft vele jaren lang geschilderd op de maandagochtend en het 
was altijd inspirerend voor ons. Ze had een vaste plek in het lokaal, gaf haar 
restjes verf aan het eind van de morgen weg en wist precies wie welke kleur 
graag wilde hebben.  
Feli hield van kleuren, bloemen, vlinders en vogels in haar schilderijen. 
Gedreven op zoek naar nieuwe vormen, composities, in haar eigenzinnige 
stijl. Ze was kritisch op haar eigen werk en begon als ze het niet goed vond 
weer vrolijk opnieuw.  
We missen haar rustige aanwezigheid, als schilder, als mens in onze groep. 

 
Zaterdag 5 november KWA-excursie naar Teylers Museum en Cobra Museum 
 

 
 
De inschrijflijst voor de deelnemers hangt op het prikbord in de gang. De bus begint al aardig vol 
te stromen, wacht dus niet te lang want vol is vol. En niet onbelangrijk, maak vervolgens het 
bedrag over aan de penningmeester!  
 
Programma 
We vertrekken om 10.00 uur per touringcar vanaf KWA naar Haarlem. Bij aankomst rond 12.00 
uur is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en is een eenvoudige lunch verkrijgbaar (op eigen 
kosten). De bus rijdt om 14.00 uur naar Amstelveen. Om 16.15 uur vertrekken we naar Arnhem, 
aankomst rond 17.45 uur.  
 
Kosten 
De kosten van de excursie zijn € 30, - excl. toegangsprijzen musea, koffie, thee, lunch. Dit bedrag 
moet zijn overgemaakt voor 1 november op rekeningnummer NL20 INGB 0001 8834 00 van de 
KWA o.v.v. ‘excursie’. De toegang voor Teylers Museum is € 13,- met MJK gratis, de toegang van 
Cobra Museum is € 15,-, gratis met de MJK. 
Voor KWA-leden is het mogelijk om een introducé mee te nemen. 
 
Parkeren 
Parkeren kan ook bij onze buren, het NIPV, Kemperbergerweg 783, 6816 RW.  
 
De excursiecommissie, 
Hetty den Besten 
Judith Berfelo 
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Exposities 
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

⚫ Melle – Schilder van een andere werkelijkheid, Museum van Bommel van Dam, Venlo, t/m 
23 februari 2023 
… Melle Oldeboerrigter (1908-1976), ook wel 'de Amsterdamse Jeroen Bosch', is één van 
de meest raadselachtige schilders van de twintigste eeuw. Met de grote 
overzichtstentoonstelling komt de wonderlijke wereld van de wat in de vergetelheid 
geraakte kunstenaar opnieuw onder de aandacht.…  

⚫ Mystiek – Rituelen. Verstilling. Extase, Limburgs Museum, Venlo, 15 oktober 2022 t/m 19 
maart 2023 
… oude religieuze kunst uit de collectie naast het werk van hedendaagse kunstenaars als 
Wim Delvoye, melanie bonajo, Les Deux Garçons, Ted Noten, Rineke Dijkstra, Studio Job 
en Hans Op de Beeck. Van ingetogen tot uitbundig, van indringende installaties tot 
carnavalsfoto’s … 

⚫ Carlijn Kingma – het waterwerk van ons geld. Rijksmuseum Twenthe, Enschede, t/m 29 
januari 2023. 
…. Wie maakt ons geld? Waar stroomt het naartoe? En waarom werkt ons financieel 
systeem niet voor iedereen? Deze vragen staan centraal in 'Het waterwerk van ons geld', 
het nieuwste project van de kunstenaar en cartograaf i.s.m. Follow the Money. Ook te zien: 
Marinetti en het futurisme …. 

⚫ Guiseppe Penone, Museum Voorlinden,  t/m 29 januari 2023 
… Zien, ruiken, voelen: een overzichtstentoonstelling van de Italiaanse arte-povera 
kunstenaar die met zijn iconische sculpturen, grootse installaties en intieme kunstwerken 
de verbinding tussen mens en natuur toont …  

⚫ Anni en Josef Albers, Kunstmuseum, Den Haag t/m 15 januari 2023 
… de eerste tentoonstelling in Nederland ooit over het leven en werk van dit beroemde 
kunstenaarskoppel. Meer dan 200 werken: textiel, schilderijen, grafiek, foto’s, meubels en 
tekeningen, laten zien hoe Anni uitgroeit tot een pionier van de moderne textielkunst en 
Josef een ontwikkeling doormaakt die uitmondt in zijn wereldberoemde reeks Homage to 
the Square, een serie van ontelbaar veel kleurenstudies in een vierkant vlak. ….  

⚫ Wim Oepts en de schilders van het zonnige zuiden, Museum Jan, Amstelveen t/m 12 
februari 2023 
… een uitgebreid overzicht van het oeuvre van Oepts. Centraal staat zijn Franse periode. 
Daarnaast is er in de tentoonstelling een selectie werken tijdgenoten die zich voor korte of 
lange tijd inspireren door het mediterrane licht .… 
 

   
 
  

 
 
  

Hans Op de Beeck, 
 My bed a raft, the room the 
sea, and then I laughed some 

gloom in me.  
Polyester, polyurethaan, staal, 

polyamide, epoxy, hout en 
coating. 

 

Karlijn Kingma, Het waterwerk 
van ons geld, (fragment) 

tekening 

 

Guiseppe Penone 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
De Vormen.  
Neem 2 voorwerpen, vormen mee. Samen - of met de andere objecten - gaan ze een stilleven 
vormen. Elke week een wisselende compositie. Teken, schilder of maak collages. 
 

  
 Marijke Baal 

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
Op 7 november starten we met het maken van een prototype van een originele beker 
waar je een gietmal van kan maken.  
 
 
Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

REMAKE 
We gaan een remake maken, dat betekent dat je een nieuwe versie gaat 
maken van een bestaand kunstwerk. We doen dit eerst aan de hand van oude 
meesters. Tijdens de eerste les krijg je een afbeelding aangeboden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
7 november gekleed (1 stand)  
14 november kort naakt 
21 november portret ( 2 standen) 
28 november naakt (1 stand) 
 
 
 
 
 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma   

1 november 2 standen 
 8 november 1 stand  
15 november 1 stand  
22 november 1 stand  
29 november 3 standen  
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Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  
Op 8 november starten we met het maken van een prototype van een unieke beker 
waar je een gietmal van kan maken. 
 
 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

1 november gaan we het in de pauze hebben over het thema 
"Transitie in de natuur". Er zijn zoveel transities in de natuur, 
waarbij de vormen heel inspirerend voor ons kunnen zijn. Denk 
aan zaaddozen, zaden die kiemen. Het ontstaan van een vlinder: 
ei- rups- cocon-vlinder. Zie alvast 
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-
pop-komt-een-vlinder/ 
 
 
Ella Baxter 
 
 

 
 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen   
Het seizoen van de herfst legt allerlei structuren weer bloot van bladeren, takken en bomen. Daar 
gaan we op inzoomen. Maak er foto’s van in je omgeving en verzamel aangetaste bladeren, 
stukken boombast, verdroogde plantenresten, bolsters ect. Neem tekenmateriaal mee: zoals 
potlood, krijt, zwarte inkt, fineliners. We werken in de eerste instantie met zwart op wit papier.  
 

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

Voor de liefhebber: Uitleg over de weergave van diepte en perspectief 
naar aanleiding van foto’s. De anderen kunnen voort met hun eigen 
werk en onderwerp. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   

Op 8 november starten we met het maken van een prototype van een 
originele bekerwaar je een gietmal van kan maken. 
 
 
 
 
 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w  

2 november gaan we het in de pauze hebben over het thema 
"Transitie in de natuur". Er zijn zoveel transities in de natuur, 
waarbij de vormen heel inspirerend voor ons kunnen zijn. Denk aan 
zaaddozen, zaden die kiemen. Het ontstaan van een vlinder: ei- 
rups- cocon-vlinder. Zie alvast 
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-
komt-een-vlinder/ 
 
 
Renata Memole 
 

 
 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
We gaan door met het maken van driedimensionale tekeningen, waarbij we naast tekenmaterialen 
ook veel andere  materialen gebruiken.  
 

  Anneloes Levi 

 
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  
2 november gaan we het in de pauze hebben over het thema 
"Transitie in de natuur". Er zijn zoveel transities in de natuur, 
waarbij de vormen heel inspirerend voor ons kunnen zijn. Denk 
aan zaaddozen, zaden die kiemen. Het ontstaan van een vlinder: 
ei- rups- cocon-vlinder. Zie alvast 
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-
komt-een-vlinder/ 
 
 
             Tina Lintvelt 
 
 
 

https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
De Vormen. 
Neem 2 voorwerpen, vormen mee. Samen -of met de andere objecten- gaan ze een stilleven 
vormen. Elke week een wisselende compositie. Teken, schilder of maak collages. 
 

  
De eenhoorn, Mila van Beek 

Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  

  3 november naakt (1 stand) 
10 november gekleed model (1 stand) 
17 november portret (1 stand) 
24 november naakt korte standen 
 
 
 
 
 

 
 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  
Van gaten naar bergen 
We hebben het sjabloondrukken achter ons gelaten en afgesloten met een bespreking. Hierbij 
enkele werken die zijn gemaakt, waarop goed te zien is hoe divers de resultaten zijn en hoeveel 
mogelijkheden deze relatief eenvoudige techniek biedt; van heftige, expressionistische en 
schilderachtige beelden tot zeer genuanceerde, gelaagde en verfijnde prenten. 
Inmiddels zijn we gestart met kartondruk. Waar we eerst de gaten met inkt inrolden, gebruiken we 
nu juist de uitgesneden of geknipte vormen om mee te drukken. Van kartondruk breiden we uit 
naar materiaaldruk en zo blijven we volop aan het experimenteren en ontdekken.  

    
Gerda    Con           Josien           Ferry 
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Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
3 november gaan we het in de pauze hebben over het thema "Transitie in de natuur". Er zijn 

zoveel transities in de natuur, waarbij de vormen heel 
inspirerend voor ons kunnen zijn. Denk aan zaaddozen, 
zaden die kiemen. Het ontstaan van een vlinder: ei- rups- 
cocon-vlinder. Zie alvast 
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-
een-pop-komt-een-vlinder/ 

 
 
 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen   
Het seizoen van de herfst legt allerlei structuren weer bloot van bladeren, 
takken en bomen. Daar gaan we op inzoomen. Maak er foto’s van in je 
omgeving en verzamel aangetaste bladeren, stukken boombast, 
verdroogde plantenresten, bolsters ect. Neem tekenmateriaal mee: zoals 
potlood, krijt, zwarte inkt, fineliners. We werken in de eerste instantie met 
zwart op wit papier.  
 
 
Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  
4 november korte standen 
11 november portret 
18 november naaktmodel 2 standen 
25 november. Neem een foto mee van een portret van een persoon. Zorg dat er voldoende 
contrasten te zien zijn. Die ga je vervolgens schilderen. 
  

  Trifenestrata cocon 

https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
https://schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/

