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 OPLEIDINGSINSTITUUT
Vrije Academie ’t Pad
Voor Kunsteducatie, Kunstzinnig Hulpverlenen en Holistische Beeldende Kunst

In deze nIeuwsbrIef:
- Brief voor jou 
- Over Vrije Academie ’t Pad
- Aankondiging cursus ‘Rouw en Verlies’
- Beeldende Workshop ‘Inner Travel’
- Reflectie: Wat is kunst (deel 3) 
 door Nicole des Bouvrie
- Impressie eindpresentaties PSW-4
- Impressie eindpresentaties HBK-4
- Leestip: Denk als een kunstenaar 
 door Birgitta de Leeuw
- Geslaagd: Docente Liesbeth Veenhof 
 aan de Foudgumse school
- Kunst: Plankenproject Marjan de Boer 
 en Bep van Duijnhoven (HBK-4)
- Uitnodiging terugkomdag PSW
- NIEUW! Atelierdocent KunstZinnig Werken
 nieuwe opleiding in twee delen
- Uitdaging: Speels! Bijdrage eindpresentatie 
 door Toos van Alderwegen (KIB-1)
- Impressie eindpresentaties KIB-2
 door Jorienne Winnubst
- Een tipje van mijn sluier
 door Chandra Durgaram (KIB-1)
- Inspiratie vanuit KIB-1 door Mary Webster

Nieuwsbrief  39 - juli 2016

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 15 september naar:
nicole.vrijeacademiehetpad@gmail.com

Kijk op Facebook voor nog meer 
impressies van eindpresentaties, 
foto’s en informatie!

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
mailto:nicole.vrijeacademiehetpad%40gmail.com?subject=Bijdrage%20Nieuwsbrief%20%27t%20Pad
https://www.facebook.com/Vrije-Academie-t-Pad-111528068891943/
https://www.facebook.com/Vrije-Academie-t-Pad-111528068891943/
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Beste potentiële student,

Je wilt iets, het kriebelt in je of je bent op een 
punt in je leven gekomen die om een nieuwe  
beweging vraagt. Je vraagt je af hoe je gelukkig 
kunt zijn of hoe je anderen kunt inspireren. Je bent 
toe aan het maken van een ontwikkelingsstap. 
Maar je weet niet goed hoe of wat en iets met 
creativiteit dat lijkt je fijn. 
Je hebt ‘t Pad gevonden op internet of via via er 
van gehoord. Maar pas je er wel? Is het niet te 
moeilijk voor je? Of te makkelijk? Kun je, wil je of 
mag je geld investeren in jezelf? 

Vragen en nog eens vragen. Onzekerheden ook 
want hoe kom je hier nu achter.....

Helpt het als ik je zeg; dat in de eindpresentaties  
van het eerste jaar dit jaar, en niet voor het 
eerst, door een student werd gezegd dat  
iedereen dit jaar zou moeten volgen? Of helpt het 
als ik je zeg; dat je me gerust mag bellen met je  
vragen, of mailen voor een afspraak om voeling te  
krijgen met de sfeer van de opleiding en  
persoonlijk kennis te komen maken? Of helpt het 
je als je weet dat docenten op de Open Dag van 
24 september klaar staan om met iedereen die 
dit wil een persoonlijk gesprek te hebben?

Wij denken van wel.

Onze missie is met hart en ziel 
mensen te begeleiden in de  
ontwikkeling van zichzelf voor en 
door creativiteit. Om mensen te  
motiveren zichzelf in het licht te  
durven zetten, hun kwaliteiten te 
leven en dit weer verder te brengen 
de wereld in. 

Met hartelijke groet,
Marjan 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com


Over Vrije Academie ’t Pad
Volgende Open Dag: Zaterdag 24 september 2016 van 11.00 – 16.00

3

 

Vrije Academie ’t Pad
Psychosociaal Therapeut Beeldend - Creatief Coach/Docent - 
Kunstzinnig Coach/Docent - Holistisch Beeldend Kunstenaar
vrijeacademiehetpad.nl - vrijeacademiehetpad@gmail.com

Wil je gelukkig zijn? Gelukkige mensen doen een aantal dingen effectief zoals ‘They have deep con-
versations. Happy people know that happiness and substance go hand-in-hand. They avoid gossip, 
small talk, and judging others. Instead they focus on meaningful interactions. They engage with 
other people on a deeper level, because they know that doing so feels good, builds an emotional 
connection, and is an interesting way to learn’ volgens Dr. Travis Bradberry. 
Daarom werken we met groepsprocessen en het delen van je diepere betekenisvolle gevoelens en 
ervaringen. En bieden we die ervaringen en inzichten ook aan op ‘t Pad. 

De tweede voorwaarde om gelukkig te zijn is oordeelloos te kunnen kijken naar jezelf en anderen. 
Daar zit een wisselwerking tussen namelijk. Als je een oordeel hebt over een ander heb je waarschijn- 
lijk ook oordelen over jezelf. Als je de ander begrijpt en inziet wat is en niet is kun je dat waarschijn-
lijk ook naar jezelf. Dat neemt niet weg dat we pijn mogen voelen en verdriet mogen hebben. Zelfs 
boos mogen voelen of het zijn. Maar er in geloven en dit voeden of er in blijven hangen werkt tegen 
je eigen geluk. Neem afstand, kijk er dan wat nuchter naar en lach.... wees authentiek en geloof in 
wat werkt tussen mensen. Dat wat werkt is wat we doen met ACT, de psychotherapeutische basis 
van de gehele opleiding. 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met het secretariaat voor een brochure, bel met Marjan 
(06-12148972) of kom naar de open dag op 24 september. 

Marjan Raven 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com


Cursus: Rouw en Verlies
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Hoe kan creativiteit helpen in processen van rouw en verlies?

Verdriet dat niet is geuit, dat diep van binnen zit weggestopt, wordt een last die tot allerlei klachten 
kan leiden, zoals vereenzaming, depressie en ziekte. 
Door creatief te werken kan men in contact komen met beelden uit het onderbewuste, beelden 
die vertellen wat van binnen leeft, wat niet te uiten was met woorden. De ervaring leert dat dit een 
helende manier is om met verlies en rouw om te gaan. In deze vier daagse cursus, gaan we werken 
met verschillende kunstzinnige en creatieve middelen (tekenen, schilderen, collages, boetseren, 
schrijven) en lichaamswerk. Vier dagen om kennis te nemen van en te ervaren hoe verschillende 
kunstzinnige en creatieve werkvormen kunnen worden gebruikt in processen van rouw en verlies.

Voor wie?
Voor mensen die op een liefdevolle manier het verlies in hun leven een plek willen geven.  
Voor hulpverleners die cliënten d.m.v. creatief werken een handreiking willen bieden om de draad 
van het leven weer op te pakken.
Aan beide zal aandacht worden besteed.

Docent:  Yvonne Bal  
Data:   vrijdag 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december 2016
Tijd:   10.00 – 16.30 uur
Kosten:  € 445    inclusief syllabus, koffie/thee
Materialen: inclusief papier en boetseerklei, exclusief overige materialen zoals kleurpotloden,  
  bijenwaskrijt, pastel- en oliepastelkrijt, deze zijn eventueel in het winkeltje bij ’t Pad  
  te koop. 
Plaats: Kesteren, Boveneindsestraat 27

Deze cursus gaat door met 5 deelnemers.
Aanmelden via de site. 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Beeldende Workshop “Inner Travel” Door Lien. 

Ga je in de zomer op reis? Bezoek je een an-
der land? Of reis je in je fantasie naar een bij-
zondere plek? Bij de workshop Inner Travel ga 
je een beeldende reis maken met een (vreemd) 
taalwoordenboek als reismaatje. Scheur spon-
taan een paar bladzijden uit je boek en laat je 
verrassen door de woorden die je tegenkomt. 
Welke associaties heb jij bij dit woord? Leef je 
uit, laat alles lekker vieren en speel met de bee-
lden die de woorden jou geven. Jouw reis begint 
van binnen!  

Benodigdheden: Een (oud) woordenboek (bij de 
voordeelboekenwinkels voor kleine prijsjes veel 
pagina’s), lijm, verf, collagematerialen, foto’s,  
reisfolders, vindsels uit de natuur, gedroogd eten, 
kruiden, planten, schelpen, veertjes, stofjes,  
stiften en alles wat je fantasie op reis prikkelt. 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Stap 1 Scheur een willekeurige bladzijde uit een 
woordenboek van een vreemde taal
Stap 2 Op welk woord valt je oog? Welke asso-
ciaties heb jij met dit woord?
Stap 3 Beschilder, kleur, stempel, scheur en laat 
de woorden tot leven komen
Stap 4 Plak jouw blad op een mooie achtergrond 
(bijvoorbeeld ecolinespel op behang)
Stap 5 Plak ze in een leeg reisboek of maak je 
eigen expo

Tip:  
Ontzettend leuk om met kinderen te doen. Zo 
krijgen ze plezier in vreemde talen en door de 
beelden worden woorden onvergetelijk. 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Voor mijn werk ben ik momenteel in Shanghai, 
China, waar ik me verbaas over het ene na het 
andere. Kleine dingen en grote verschillen, er-
varingen die me uit mijn eigen vertrouwde om-
geving halen en die me opnieuw leren kijken 
naar de wereld, en vooral ook naar mezelf. En 
dat is direct ook de basis van de kunst. 
 Echt reizen, open staan voor het andere 
en niet op zoek gaan naar overeenkomsten, 
het durven vertrouwen op je hand zodra die het 
canvas raakt, zonder je in het vertrouwde op te 
sluiten en daarmee elke nieuwe ervaring uit te 
sluiten. Geen eenvoudige opgave!
 Extra mooi zijn dan de momenten dat je 
beseft dat je iets ziet dat je blik verruimt, precies 
daar waar je op dat moment bent. Op straat, in 
een omgeving die ook na een paar weken me 
te hebben ondergedompeld in deze cultuur nog 
altijd als vreemd en verbijsterend voorkomt, sta 

je op eens in gesprek met een kunstenaar. Een 
lokale, 40-jarige man, met herkenbare grijszwarte 
vingers van de olieverf. Met werk dat direct raakt. 
Misschien ook juist omdat het in een omgeving 
is die niet uitnodigt om een transcendente er-
varing te beleven - temidden van ronddwalende 
Chineze dagjesmensen, straatkatten en geuren 
die ik alle neuzen zou willen besparen. 
 Hij vertelt dat Chinezen geen oog voor 
hem hebben. Hij is niet beroemd en hij schildert 
niet ‘het perfecte beeld’, het lieflijke, het tradi-
tionele. Ik herken in zijn woorden de beginselen 
van de moderne kunst, en zie in zijn ogen de 
vreugde gehoord te worden en tegelijkertijd zijn 
wanhoop hier op straat te moeten staan. 
 Gelukkig kan ik hem financieel steunen 
door een van zijn werken te kopen. Een mooi 
aandenken en uitnodiging om te blijven kijken, 
zoeken, waar je ook bent.

“Een museum is een slechte plek om naar kunst 
te gaan kijken. De slechtste context voor kunst 
is andere kunst.” ~ Banksky, vertaling Nicole

Door Nicole des Bouvrie

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Impressie eindpresentatie PSW-4

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Impressie eindpresentatie HBK-4

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Boek: Denk als een kunstenaar van Will Gompertz

Met dit tweede boek – na zijn bestseller Dat kan mijn kleine zusje ook – wil de schrijver aantonen dat 
iedereen creatief en inspirerend kan zijn. Voor hem is dat niet alleen maar ‘leuk’, in zijn visie is het 
van groot belang voor onze toekomstige maatschappij. We moeten immers een reactie vinden op 
de verstorende effecten van de digitale revolutie. Hoe vinden we een antwoord op de overweldiging 
van internet en hoe gaan we om met kunstmatige intelligentie? Creativiteit kan ons een doel, een 
reden tot tevredenheid en een plaats in het digitale tijdperk geven. 
 Aan de hand van de ontwikkeling en het gedachtengoed van kunstenaars door de eeuwen 
heen  schetst Will Gompertz een specifieke benadering of houding die naar zijn mening essentieel 
is in het creatieve proces. Hij spreekt oa. over de kunstenaar die een minder geslaagd project niet 
als falen ziet, die oprecht nieuwsgierig is en een eigen mening heeft, die denkt in grote gehelen en 
kleine details. 
 Will Gompertz is redacteur kunst bij de BBC en werkte zeven jaar bij de Tate Gallery in 
Londen. Hij wordt wel de eerste kunsthistorische stand-up comedian genoemd. En dat merk je bij 
het lezen van dit boek. Het is makkelijk geschreven en doorspekt van anekdotes over en spreuken 
van bekende kunstenaars. Leuk om te lezen en zet zeker aan tot denken over het eigen kunste-
naarschap. 

Door Birgitta de Leeuw. 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com


13

 

Vrije Academie ’t Pad
Psychosociaal Therapeut Beeldend - Creatief Coach/Docent - 
Kunstzinnig Coach/Docent - Holistisch Beeldend Kunstenaar
vrijeacademiehetpad.nl - vrijeacademiehetpad@gmail.com

Susanne Steegs (HBK-4)

Niek Engbergs (HBK-4)

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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De Foudgumse School biedt een vooropleiding, een driejarige basisopleiding gevolgd door een 
tweejarige Masteropleiding voor vakstudenten beeldende kunst. 
 Na vijf jaren studeren is onze hoofddocent van de HBK Liesbeth Veenhof geslaagd voor de 
tweejarige Masteropleiding aan de De Foudgumse School de kleinste en noordelijkste academie 
voor de nieuwe schilderkunst.

De Foudgumse School richt zich op vakstudenten die de figuratieve schildertechnieken volledig wil-
len beheersen, om aldus overtuigend en krachtig werk te kunnen maken. Centraal in de opleiding 
staat het aanscherpen en verfijnen van het waarnemend vermogen.
 Niet alleen wat betreft het onderwerp, maar ook in compositie, perspectief, kleur, anatomie 
en materiaalgebruik. Waar het om gaat is het waarnemend vermogen te vertalen naar beeldend 
vermogen.
 Van de vakstudenten wordt al een zekere kennis en bekwaamheid verwacht en uiteraard de 
nodige gedrevenheid. Ieder krijgt individuele begeleiding en een persoonlijke benadering.

Waterlelies 1, olieverf, 100x100, 2016

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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De lessen worden verzorgd door Peter B. van 
Houten en andere gerenommeerde beeldend 
kunstenaars o.a. Pieter Adriaans, Cees Booy, 
Dinie Boogaard, Julio Diaz Rubio, Sam Drukker, 
Marcel Duran, Ben Rikken, Niels Smits van 
Burgst en John Verberk.
Ook zijn er gastcolleges kunstfilosofie, mate-
rialenkennis, model- en stilleven tekenen en 
schilderen in alle technieken en presentatie naar 
de buitenwereld. 

In 2016 exposeren (3e jaar) en Master studenten 
(4e en 5e jaar) in Galerie Tolg ‘Art, te Wierden. 
23 juni t/m 31 juli 2016.
Deze expositie geeft een overzicht van het werk 
van studenten en docenten aan De Foudgumse 
School. Jaarboekje editie 4 2016 wordt ontwor-
pen door Alette de Groot.

Zelfportret Peter B. van Houten

Zelfportret, olieverf, 30x30, 2016

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Relaxed, olieverf, 100x80, 2015

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com


Kunst: Het plankenproject
Marjan de Boer en Bep van Duijnhoven 
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Tijdens de Amelander kunstmaand 2014 zag Marjan een samenwerkingsproject van twee met 
elkaar bevriende kunstenaars, die ver van elkaar woonden. Steeds maakte de één iets, waardoor 
de ander geïnspireerd raakte. Marjan polste Bep of zij samen ook zo iets konden opstarten. Dit idee 
bleef nog even in de kast liggen.
 Al vier jaar volgen wij samen de opleiding bij ’t Pad. Vanaf het eerste jaar is er een mooie 
verbinding ontstaan. Marjan en ik zijn zo verschillend in onze manier van werken, dat het ons een 
mooie uitdaging leek om tijdens het examenjaar samen iets te maken. Na een paar brainstorm-
sessies hebben wij onze ideeën samengevoegd.
 Gedurende het studiejaar HBK-4 2015-2016 hebben wij gewerkt aan ons geheime ‘planken-
project’, bestaande uit vier steigerplanken van 90 cm die we ieder elke maand hebben omgeruild. 
Aan het einde van de les sjouwden we met twee planken op en neer naar de auto, wat onze klas-
genoten steeds nieuwsgieriger maakte…
 Per keer bewerkten we de planken met materiaal naar eigen keuze en de keer daarop gaven 
we antwoord op de voorgaande actie. Het was steeds weer een verrassing, die voor inspiratie 
zorgde om aan verder te werken. Zo is er een kleurrijk HBK-4 verhaal ontstaan: ons kunstwerk.
 In mei hebben we de planken voorzien van diverse lagen weerbestendige botenlak. Daarna 
zijn ze boven elkaar in een metalen frame geplaatst en zo bevestigd dat ze gedraaid kunnen worden 
(luxaflex-effect). De pinnen zorgen ervoor dat ze in de tuin van ’t Pad geplaatst kunnen worden. 
Voorzien van een naamplaatje (Marjan de Boer & Bep van Duijnhoven) met het jaartal 2012-2016, 
is het kunstwerk voor ’t Pad compleet.
 Dit hebben wij aangeboden aan Marjan Raven en Liesbeth Veenhof na de eindpresentatie op 
15 juni 2016 (de examen-dag van HBK-4) als dank voor vier fantastische, leerzame en inspirerende 
jaren.

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Thema: Relaties
Een ongelooflijk interessant onderwerp waar veel mensen mee worstelen. We plaatsen deze on-
twikkeling in de tijdgeest en kijken naar relatiemodellen. Ik sta te popelen deze inzichten met jullie 
te delen.

ACT Beeldend
Het leuke voor ons is dat het beeldend werken in zichzelf al DOEN is, een medium dat de ACT 
therapeuten niet direct voor handen hebben. Werken met beelden is daarom een meerwaarde voor 
ACT en ACT is een meerwaarde voor ons. Een gelukkig huwelijk dus.

Docent: Marjan Raven
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: € 60
Datum: 29 oktober 2016
Materiaal: basispakket
Aanmelden: vrijeacademiehetpad@gmail.com

Terugkomdag alumni PSW

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Bep van Duijnhoven (HBK-4)

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
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Waarbij de delen 1 en 2 ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

DEEL 1 ATELIERDOCENT  
DEEL 2 BEGELEIDER CREATIEVE VORMING VOOR JEUGD EN JONGEREN 

We introduceren komend studiejaar een geheel nieuw en fris en vooral makkelijk in de praktijk toe 
te passen programma. Dit programma bestaat uit twee delen. Elk deel staat op zichzelf en samen 
vormt het een geheel traject voor werken met (doel)groepen. 

Deel 1: Atelierdocent
Dit is een training welke je kunt volgen na de basistraining van twee jaar. Je leert in dit studiejaar het 
kunstzinnig proces te begeleiden in de vorm van inspirerende Atelierlessen. 
Vanaf september starten we met 8 blokken van 2 dagen op vrijdag en zaterdagen plus één nog door 
de groep nader te bepalen terugkomdag. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn didactiek, materiaal en techniek, kunstzinnig proces en deze 
laatste leren bespreken. Via jezelf inspireren tot lessen komen en zo weer anderen inspireren. Een 
divers en op de praktijk toegespitst effectief programma. 

Kosten € 1.095   
Datums: 16 en 17 sept, 7 en 8 okt, 4 en 5 nov, 2 en 3 dec en terugkomdag.
Inschrijven: Via deze link op de website.

Deel 1 is ook heel geschikt voor hen die afgestudeerd zijn aan de HBK of HBK-3 gedaan hebben en zelf in eigen atelier 
lessen verzorgen.  

NIEUW! Atelierdocent KunstZinnig Werken

Annet Scholten (HBK-4)

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
http://vrijeacademiehetpad.nl/inschrijven/
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Deel 2: 

Begeleider Creatieve Vorming voor jeugd en jongeren
Na het programma atelierdocent kun je door voor het leren toepassen voor de doelgroep jeugd en 
jongeren. 

Thema’s die daar aan bod komen zijn:
Hoe kun je aansluiten bij de levenskunst die kinderen van nature hebben?
Wat laten jongeren zien in de beeldtaal? Hoe kun je de ontwikkeling stimuleren door middel van 
beeldende werkvormen?
Hoe kan je creativiteit inzetten om evenwicht te herstellen? Deze vragen staan bij ’Begeleider  
Creatieve Vorming jeugd en jongeren’ centraal.

Je leert hier hoe je middels beeldend werken de ontwikkeling van jeugd en jongeren kunt stimul-
eren. Bovendien leer je hoe je d.m.v. het kunstzinnige proces kinderen en jongeren op hun eigen 
ontwikkelingsniveau op een gezonde manier kunt uitdagen. Dit alles volgens de ACT visie. 

De wereld en de eigen mogelijkheden ontdekken vanuit verschillende materialen en creatieve 
werkvormen. Het creatieve werk ontwikkelt inzicht, zelfvertrouwen en probleemoplossend ver-
mogen. Door de keuzes die bij de creatieve werkvormen gemaakt moeten worden om tot een 
werkzaam beeld te komen leert de jeugdige bewust keuzes te maken en daar voor te gaan staan. 
 
In de volwassene zitten deze fases van ontwikkeling ook opgeslagen en dragen dagelijks bij tot 
onze staat van zijn. Via deze route kom je die fases in jezelf ook tegen en kun je stappen die over-
geslagen zijn opnieuw leren voeden.
 
Kosten € 995  
Datums: 13 en 14 jan, 10 en 11 feb, 10 en 11 mrt, 7 en 8 apr 2017 
Inschrijven: Via deze link naar de website

Deel 2 is zeer geschikt voor mensen uit het onderwijs, basisonderwijs of CKV in middelbaar onderwijs.  

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
http://vrijeacademiehetpad.nl/inschrijven/
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Tijdens de eindpresentatie van het eerste studiejaar (kort) mocht ik vertellen wat mijn uitdaging is 
op kunstzinnig gebied.
Het is duidelijk dat ik in mijn werk wel wat minder braaf mag zijn.
Voor de komende zomer heb ik dan ook gekozen voor de uitdaging “speels”.
Ik heb er een gedichtje over geschreven en een aquarel bij gemaakt.
Wellicht inspirerend voor anderen?

SPELEN
 
Ik ben Tokel, goedendag
En ik wil je nu vertellen
Dat ik veel meer spelen mag
 
Ik ga springen, heen en weer
Ik ga zwemmen in het meer
Ik wil kleuren, fel en fleurig

Niet meer zwart, niet meer zo keurig
Ik ga tekenen op papier met krijt
Ik maak nieuwe kleren, lekker wijd
Waarin ik kan springen en kan hollen
Met de kleinkinderen kan dollen
Ik ga kleien ook al word ik vies
Het is vrolijkheid waar ik voor kies
Ik ga schilderen op een doek
En soms lees ik een komisch boek
Vanaf nu geen oude vrouw
Maar weer het kind dat ik wezen wou
 
(vrij naar Lea Smulders: Mag niet! 1978)

Uitdaging: Speels! Door Toos van Alderwegen (KIB-1 verkort jaar). 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Het klinkt heel truttig, maar het was werkelijk een 
gewéldige dag waarvan ik zéker weet dat ieder 
van ons ervan heeft genoten.
Tien meisjes die ieder op geheel eigen wijze 
hun presentatie hebben gehouden: is dát niet 
geweldig. Hoe uniek is de mens? Dát hebben we 
die dag meegemaakt. Ook Liesbeth en Wieke 
hebben zichtbaar genoten. We hebben elkaar 
‘vertroeteld’ met mooie (welgemeende) woorden 
voor elkaar. Ja, ik voelde me echt ondergedom-
peld in een warm bad.

We zijn als KIB-2 gestart in september 2015: 
een groep die samengesteld was uit eerdere 
groepen. Inmiddels zijn we gegroeid naar een 
club meiden die elkaar iets te zeggen hebben. 
We hebben van elkaar mogen/kunnen leren. En 
oprecht: ik voel weemoed dat we als groep niet 
verder zullen gaan. Sommigen kiezen voor een 
jaartje niets, anderen kiezen voor HBK. Kortom; 
‘ons’ clubke is niet meer en dat is heel jammer. 
Althans… zo voel ik dat!

Ik heb hier op tafel al de hele week mijn certifi-
caat liggen: trots als ik erop ben! Steeds als er ie-
mand binnenkomt wordt het certificaat geshowd!

Impressie Eindpresentatie KIB-2
Door Jorienne Winnubst. 

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Mooi om de presentatie te maken: ik ben echt 
een aantal weken bezig geweest om mijn ge-
dachten te orderen, mijn ervaringen van afgelo-
pen jaar woorden te geven. Ook het eerste jaar 
speelde mee in mijn persoonlijke evaluatie.

Eén van de opdrachten van de eindpresentatie 
was: maak een eindwerkstuk waarin jouw per-
soonlijke ontwikkeling dit jaar zichtbaar wordt.

Ikzelf heb er voor gekozen om mezelf door mijn 
maatje te laten omtrekken op behangpapier. 
Vervolgens ben ik werkstukken van dit jaar 
én het jaar daarvoor gaan verknippen tot hele 
kleine stukjes en die stukjes ben ik gaan plakken 
binnen de contouren van mijn lijf. Met andere 
woorden: deze twee jaar zitten ‘in’ mij!!! (zie bij-
gaande foto van mijzelf mét werkstuk).

Ongelooflijk hoe snel we weer het einde van dit 
tweede jaar te pakken hebben.

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com
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Ondanks heel veel frustratie en weerstand bij het maken van de eindopdracht:
Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Heb genoten van de lesstof, lessen, verdieping en vooral 
van het tot stand komen van de werken naar aanleiding van de opdrachten. Door de vrijheid en  
ongedwongenheid die ik voelde kon de creativiteit als vanzelf stromen. Geen moeten, nee….echt 
mogen genieten. Dankjewel ’t Pad!

 Titel: ‘Een tipje van mijn sluier’

Een tipje van mijn sluier
Door Chandra Durgaram (KIB-1 verkort jaar) 
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Ik vond het jaar echt inspirerend. De aandacht van de docenten, andere cursisten en de opdrachten 
geven een veilige ondersteuning voor persoonlijk en kunstzinnig ontwikkeling. Ik ga zeker verder 
volgend jaar.

Meditatie, van en padboek - pen en tissue papier

Inspiratie vanuit KIB-1 Door Mary Webster. 
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Gevormd van klei - 
mixed media

Marionetten - papier maché

http://www.vrijeacademiehetpad.nl
mailto:vrijeacademiehetpad@gmail.com

