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Van de bestuurstafel 
Dagdeelbezetting 

Om een meer evenwichtige spreiding over de groepen te realiseren, is in september besloten de 

overzichten van de dagdeelbezetting maandelijks op het prikbord te hangen. Zo kan iedereen zien 

waar de drukte zich concentreert en ook dat veel dagdelen nog voldoende ruimte hebben. Het lijkt 

er op dat deze maatregel, samen met de stops op enkele groepen, bijdraagt aan een betere 

verdeling van de deelnemers over de groepen. De cijfers over oktober laten zien dat de drukte wat 

beter over de groepen verdeeld wordt, maar we houden dit in de gaten en zullen waar nodig 

maatregelen nemen. Aan het eind van het jaar zal weer een aantal leden opzeggen en komt er 

meer ruimte.  

 

Herinrichting gangzone: vrijwilligers gezocht 

In de komende weken beginnen we met de herinrichting van de gangzone. De grafiekgroep wordt 

stap voor stap verplaatst naar het 2D gedeelte, het stuk gang bij de toiletten. Als eerste worden de 

nieuwe spoelbakken aangesloten. Daarna worden de oude spoelbakken van grafiek verwijderd en 

willen we dit deel opknappen. Het plan is dat we de keuken naar deze hoek verplaatsen. We willen 

proberen een gratis tweedehandskeuken te vinden via Marktplaats. Als je er een weet of ziet laat 

het ons weten. Die keuken zal moeten worden gedemonteerd, gehaald en geplaatst. Wij willen 

proberen zoveel mogelijk van dit werk met eigen vrijwilligers te doen. Momenteel bestaat het 

projectteam uit 2 man. Dat is erg weinig. Daarom deze oproep! Heb je zin om mee te helpen de 

gang op te knappen en opnieuw in te richten meld je dan aan via de lijst op het prikbord in de 

gang. 

 

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  

In deze periode van het jaar 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. Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar met 

een besteedbaar inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen nu ook een GelrePas aanvragen. 

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.  
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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). 

 

In memoriam Wim Lendering  

Hij was een tekenaar, een bouwer in lijnen en vlakken.   

Wim Lendering had in de ochtend voordat hij op de KWA kwam vaak al een idee voor een 

tekening: een droom, een ingeving of iets wat hij gezien had of ter plekke ontstond. 

Vanaf 2015 volgde Wim lessen in de maandagochtendgroep. Een periode later, samen met zijn 

dochter Marike, kwam hij op de woensdagmiddag. Wim keerde terug naar de maandaggroep, waar 

hij zich echt thuis heeft gevoeld en veel plezier aan heeft beleefd. Na een hartinfarct en onlangs 

een hersenbloeding is Wim zaterdag 23 november rustig overleden. 

De maandagochtendgroep zal hem missen; hij voelde zich bij iedereen zeer betrokken en kwam 

regelmatig met commentaren op je werk vanuit een verrassende invalshoek.  

   
 

Verwarming werkschuur 

De verwarming in de werkschuur is aangepast. 

De tijdschakelaars die vorige week op de infraroodlampen gezet zijn, zijn verwijderd. 

Tijdschakelaars raken van slag door handmatig ingrijpen. Daarom worden de infraroodstralers nu 

geschakeld via een timer. Daarmee kunnen de infraroodstralers handmatig worden aangezet voor 

een periode tussen de o en 120 minuten. Daarna gaan ze vanzelf weer uit. Daardoor bestaat niet 

langer het probleem dat iemand ze vergeet uit te doen. Ook als de lampen aan zijn en het wordt te 

warm dan kun je de timer handmatig terugzetten. Als er iemand buiten de lesuren komt werken 

kunnen de infraroodstralers eenvoudig worden aangezet. De stand van infraroodstralers staat nu 

op 3. De trekkoordjes zijn verwijderd, zodat ze niet meer met de trekkoordjes kunnen worden 

uitgezet. Dus alleen nog met de timer. 

Voor de algemene verwarming hebben we een industriële vorstvrij kachel. Deze houdt de ruimte 

de hele winter op minimaal ongeveer 7 graden. Dit heeft afgelopen winter prima voldaan. 

Aanvullend hebben we een oliegevulde radiator geplaatst. Deze wordt geschakeld met een 

tijdschakelaar. Hierdoor kan de ruimte worden voorverwarmd voor aanvang van de lessen. Welke 

temperatuur bereikt kan worden moeten we proefondervindelijk ervaren. Ook de instelling van de 

tijdschakelaars is mogelijk nog niet optimaal. Die kan bijgesteld worden. Als iemand de radiator 

handmatig op de radiator uitschakelt, dan werkt het principe van voorverwarmen natuurlijk niet. 

Afblijven dus. Hopelijk hebben we hiermee voldaan aan de wens de werkschuur voor aanvang van 

de lessen iets beter te verwarmen als het buiten erg koud is. 

 

10 jaar inspiratie, Fernanda Silva 

Fernanda staat al jaren model bij de KWA. Van oorsprong is ze 

Portugese, maar inmiddels woont ze 10 jaar in Nederland. In die 10 

jaar heeft ze velen van ons geïnspireerd door model te staan. Van 

een aantal van onze werkstukken heeft ze een foto op haar telefoon, 

maar haar grote wens is een boek met foto’s met een breed scala 

aan werk. Samen met een vriendin van haar willen we proberen dat 

te realiseren. Maar dan hebben we wel goede foto’s nodig. Daarom 

deze oproep. Wil je helpen het boek voor haar te realiseren stuur dan een mailtje naar: 

fernanda10jaarinspiratie@gmail.com, dan sturen wij je informatie over dit project.  

mailto:fernanda10jaarinspiratie@gmail.com
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Diversen 
Workshop Vangen van beweging 
Danseres Fernanda Silva, de danseres van de openingsdans, organiseert samen met Femke een 

workshop Vangen van Beweging. Tijdens deze workshop daag je jezelf uit om de beweging in je 

tekeningen te vangen. De workshop is bedoeld voor iedereen met een beetje ervaring met het 

tekenen of schilderen van een model. Tijdens de workshop is geen begeleiding aanwezig, je bent 

vrij om in je eigen stijl te werken. Zaterdag 14 december van 10.00 tot 14.00 uur. Inschrijven en 

info: groovyprojectarnhem@gmail.com. Zie ook verderop de flyer. 

 
Exposities 
Expositie Anjeliek Blaauw 

Van 23 november tot 21 december zijn er diverse werken van Anjeliek te zien in gallery 9 

contemporary art in Amsterdam. Anjeliek laat daar diverse werken zien van glas gecombineerd 

met keramiek, steen of alluminiumcement. De opening is op zaterdag 23 november, de galerie is 

geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 12.00 – 17.00 uur. 

       
 

Keramiektentoonstelling met werk van Marga Knaven 

Van 14 december 2019 tot en met 19 januari 2020 is er een 

keramiektentoonstelling in Den Bosch,  gepresenteerd op twee locaties, Ceramic on 

the spot, Feel the ekwc vibe!. Daarin is werk van Marga Knaven te zien. Voor meer 

informatie zie de flyer aan het eind van dit maandbericht. 

 

Reflections of our soul, Marieke Klok en Maryam Mashhooriazar exposeren schilderijen en 

tekeningen in de Kapel in Renkum van 30 november t/m december, alleen in de weekenden. Zie de 

flyer aan het eind van dit maandbericht en op 

https://www.kunstmarieke.nl/expositie/295356416.html#.Xc6ChNVCfcs 

 

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

 Meesterlijk! Vier eeuwen teken en schilderkunst, Kunsthal Rotterdam, 7 december t/m 29 

maart 

... groot overzicht van vier eeuwen wisselwerking tussen schilder en tekenkunst die de liefde 

van grote meesters voor het tekenen laat zien – van Rembrandt tot Basquiat. En tot 7 januari 

ook nog eens het prachtige werk van Joost Swarte ...  

 Barbizon van het Noorden, Drents Museum, Assen, t/m 22 maart 2020 

... in de ontdekking van het Drents Landschap 1850 – 1959, worden schilderijen getoond van 

onder meer Israëls, Mesdag, van Gogh, van de Sande Bakhuyzen en Liebermann getoond ... 

 De Toorop dynastie, Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar, t/m 26 januari 2020 

... Jan Toorop (1858-1928), Charley Toorop (1891-1955) en Edgar Fernhout (1912-1974),  

drie zeer verschillende kunstenaars met ieder een markante eigen stijl. Maar zet sommige 

individuele werken naast elkaar dan zie je opeens sterke verwantschappen ... 

mailto:groovyprojectarnhem@gmail.com
https://www.kunstmarieke.nl/expositie/295356416.html#.Xc6ChNVCfcs
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 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 januari 2020 

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

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

landschappen en stadsgezichten, vervreemdende stillevens maar ook expressieve, intense 

werken… 

           

    
 

 

 

Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  Annema r i e  Noo r de rwe r f  

Je kunt doorgaan met het thema Het moment of De lijn of 

met je eigen thema. 

Maak eerst een collage (schaar, lijm en plaatmateriaal 

meenemen), die je vervolgens verbeeld in een (ruimtelijke) 

tekening of schilderij. 

 

 
 

 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r  
De maand december is er na de pauze aandacht voor portret. Samen gaan 

we oefenen om neuzen, monden en ogen te maken en in januari is er de 

gelegenheid om naar model een portret te maken. 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Wit  

Wit zijn de onderwerpen die we gaan schilderen. De vraag is of je daarvoor alleen 

witte verf nodig hebt. Het antwoord is nee. Er zit in wit meer kleur dan je denkt. Dus 

breng alle kleuren verf mee. We beginnen met witte voorwerpen te schilderen. 

Daarna kun je zelf je onderwerpen kiezen. 

 

 

 Jan Toorop,     Untitled           Rik Wouters,            Eugène Delacroix            Joost Swarte     
De Jonge generatie    (Sword and Sickle)       Dame in het rood           Dansende Marokkaan    Piet Mondriaan 
1892     Jean-Michel Basquiat     1912            1832                2017 
     1982 

 

Elly van Doorn 
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Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
  2 december naakt (2 standen) 

  9 december gekleed (2 standen) 

16 december portret (korte standen) 

 
 
Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Deze maand besteden we verder aandacht aan de diverse onderdelen van het 

gezicht(vooraanzicht, ¾ verhoudingen aanzicht en zijaanzicht). 

 3 december 1 stand 

10 december  2 standen 

17 december 1 stand 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

De maand december is er na de pauze aandacht voor portret. Samen gaan 

we oefenen om neuzen, monden en ogen te maken en in januari is er de 

gelegenheid om naar model een portret te maken. 

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

3 december bespreken we tijdens de pauze het thema: “Gemaskeerd”. Bij het 

woord gemaskeerd denk je snel aan maskers, in alle soorten en maten; 

dodenmaskers, Venetiaanse maskers, Afrikaanse maskers. Maar gemaskeerd staat 

ook voor verborgen, dat wat je niet ziet, omdat het zo gewoon is, omdat het op 

gaat in de omgeving of omdat het letterlijk weggewerkt is. 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

De donkere dagen voor Kerst nodigen ons uit om dat duister 

eens te schilderen. Maar hoe doe je dat met acryl- of 

aquarelverf en wat kun je nog zien van de kleur van het licht? 

Maak een paar foto's van het bijna donker of zoek een paar 

spannende afbeeldingen om als inspiratie te gebruiken.  

 

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

We gaan structuren maken door het afdrukken/indrukken van verschillende 

materialen in en met de verf. Daarvoor heb je ook een verdikkingsmiddel 

nodig. Voor de acrylverf is dat bijvoorbeeld heavy gelmedium van Talens. Wil 

je je olieverf verdikken dan kan dat met marmerpoeder dat aanwezig is bij 

de KWA. Afdrukken/ indrukken kun je maken met een paletmes, proppen 

papier, plastic, karton, blik en ander afvalmateriaal met een structuur, maar 

ook met natuurlijke materialen zoals bladeren en takjes. Als de afdruk droog 

is kun je er verder in schilderen. Neem naast verf wat verschillende drukbare 

materialen en een paletmes mee. Degene die met olieverf werkt kan dat ook 

op doek doen. 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

De maand december is er na de pauze aandacht voor portret. Samen gaan we 

oefenen om neuzen, monden en ogen te maken en in januari is er de gelegenheid 

om naar model een portret te maken. 
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

4 december bespreken we tijdens de pauze het thema: “Gemaskeerd”. Bij het 

woord gemaskeerd denk je snel aan maskers, in alle soorten en maten; 

dodenmaskers, Venetiaanse maskers, Afrikaanse maskers. Maar gemaskeerd 

staat ook voor verborgen, dat wat je niet ziet, omdat het zo gewoon is, omdat 

het op gaat in de omgeving of omdat het letterlijk weggewerkt is. 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

Abstracte collages, assemblages of iets anders….. 

De afgelopen twee maanden hebben we abstracte collages en 

assemblages gemaakt. De resultaten komen in december in de gang te 

hangen. Je mag tijdens de drie lessen in december hiermee doorgaan, 

maar je kunt zelf ook een onderwerp of techniek kiezen waar je graag 

mee wilt werken. 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aauw  

4 december bespreken we tijdens de pauze het thema: “Gemaskeerd”. Bij het 

woord gemaskeerd denk je snel aan maskers, in alle soorten en maten; 

dodenmaskers, Venetiaanse maskers, Afrikaanse maskers. Maar gemaskeerd 

staat ook voor verborgen, dat wat je niet ziet, omdat het zo gewoon is, omdat 

het op gaat in de omgeving of omdat het letterlijk weggewerkt is. 

 

 

 

Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Je kunt doorgaan met het thema Het Moment of De lijn of met je eigen 

thema. Maak eerst een collage (schaar, lijm en plaatmateriaal meenemen), 

die je vervolgens verbeeld in een (3D) tekening of schilderij.  

 
 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

We gaan gewoon weer verder in kleine stukjes ontdekken wat er nu allemaal tijdens dat proces 

van klei naar keramiek gebeurd. 

 

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

5 december gekleed (2 standen)  

12 december portret (1 stand) 

19 december naakt korte standen 

 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

De komende tijd gaan we verder met diepdruktechnieken. De lijnets breiden we 

uit met verschillende 'staten'. Daaropvolgend gaan we experimenteren met 'open 

bijt'. Voor inspiratie zie: www.pinterest.com/KWAgrafiek/ets 

 

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

28 november bespreekt Frank het thema: “Gemaskeerd”. Bij het woord 

gemaskeerd denk je snel aan maskers, in alle soorten en maten; dodenmaskers, 

Venetiaanse maskers, Afrikaanse maskers. Maar gemaskeerd staat ook voor 

verborgen, dat wat je niet ziet, omdat het zo gewoon is, omdat het op gaat in de 

omgeving of omdat het letterlijk weggewerkt is. 5 december is er geen les! 

 

Hetty den Besten 

http://www.pinterest.com/KWAgrafiek/ets
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Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

We gaan structuren maken door het afdrukken/indrukken van verschillende 

materialen in en met de verf. Daarvoor heb je ook een verdikkingsmiddel 

nodig. Voor de acrylverf is dat bijvoorbeeld heavy gelmedium van Talens. 

Wil je je olieverf verdikken dan kan dat met marmerpoeder dat aanwezig is 

bij de KWA. Afdrukken/ indrukken kun je maken met een paletmes, 

proppen papier, plastic, karton, blik en ander afvalmateriaal met een 

structuur, maar ook met natuurlijke materialen zoals bladeren en takjes. 

Als de afdruk droog is kun je er verder in schilderen. 

Neem naast verf wat verschillende drukbare materialen en een paletmes 

mee. Degene die met olieverf werkt kan dat ook op doek doen. 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

We gaan gewoon weer verder in kleine stukjes ontdekken wat er nu allemaal tijdens dat proces 

van klei naar keramiek gebeurd. 

 

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

6 december korte standen 

13 december portret 

20 december naaktmodel 1 stand 
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Uit de pen van 
Ineke Coenen 

 
 

 

 

 

 

De KWA is voor mij een plek waar ik kan zijn zoals ik me op dat moment voel. 

 

Ergens in de zomer van 2008 hebben mijn man en ik kennis gemaakt met de KWA, in een kas in 

Bergerden, Huissen. Er was daar een expositie. Ik herinner me nog de vele huisjes, gemaakt van 

klei. Ik had al jaren geboetseerd en ik begreep dat de KWA een apparaat had waarmee je heel 

gemakkelijk een plak van klei kon maken. Dat leek mij ideaal. 

Ook troffen wij daar Conny aan, die ik al kende van KAVAZ in Arnhem Zuid. Onze kinderen hadden 

op die plek bij haar een paar workshops gedaan. 

Herman had cursussen beeldhouwen gevolgd o.a. in Duiven, maar zocht naar een andere plek. 

En zo is het gekomen… In september 2008 begonnen wij op de dinsdagavond de KWA te bezoeken, 

Herman bij Conny en ik bij Margreet om te leren schilderen. Ik zag maar af van boetseren: zoveel 

ruimtelijk werk paste niet meer in en om ons huis. 

Allengs begonnen we ons steeds meer thuis te voelen, ieder in onze eigen groep. We liepen ook 

regelmatig bij elkaar binnen om te kijken waar ieder zoal mee bezig was. 

Herman heeft diverse malen meegedaan aan een verkoopexpositie en was stomverbaasd dat 

mensen werk van hem kochten. Hij zag zichzelf niet als kunstenaar. 

Allebei hebben we klussen gedaan, soms incidenteel maar ook structureel. Ik ben al heel wat jaren 

lid van de tuingroep. Ik ben vooral voor het “domme” werk: geef mij maar een opdracht, en ik 

voer het uit. Onkruid wieden hoort daar dan ook bij... Het leuke aan deze groep vind ik ook dat je 

mensen ziet die op de andere dagdelen werken, waardoor ik ook zie hoeveel mensen er bij de KWA 

zijn. 

De ledenvergadering bezoek ik redelijk trouw. Jammer, dat er steeds hetzelfde clubje zit… het is 

toch een plek om zaken aan te kaarten of mee te beslissen. 

Sinds 3 jaar zijn we ook naar het zomeratelier gegaan: heerlijk buiten werken, advies en 

commentaar krijgen en geven, samen koffiedrinken. Afgelopen zomer, toen Herman overleden 

was, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het zomeratelier, een plek waar ik kon zijn zoals ik me 

op dat moment voelde. 

In de loop van de jaren heb ik heel wat geschilderd. Ik ben steeds meer gaan zoeken naar het op 

mijn manier weergeven van wat ik in mijn hoofd heb. Soms lukt dat, soms ook niet. Ik heb daar 

doorgaans veel tijd voor nodig. Ondanks goede voornemens kom ik er niet toe om thuis regelmatig 

aan de gang te gaan. Margreet heeft gelukkig veel geduld, blijft stimuleren en leert ook te blijven 

kijken. En een doek kun je vaak alle kanten uitdraaien, waardoor het er heel anders uit gaat zien! 

Gemaakt in 2018, acryl, op 
doek, enkel gewerkt met 
paletmes. 

 

Gemaakt in 2015, olieverf op doek.  
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep is in winterslaap, geen geplande 

 activiteiten dus. 

Kopij Maandbericht Deadline  15 december naar maandbericht@kwa-vtk.nl 
Sinterklaas op 5 december is de KWA 's avonds gesloten 

Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 

 

 

 

Anjeliek Blaauw 

       

 
 

 

 

  

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