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Van de bestuurstafel 
Terugblik op 1e lesblok / opzet 2e lesblok 

De hervatting van de lessen na de lockdown week op tal van punten af van het scenario na een 

normale zomervakantie en deed een groot beroep op het organisatie- en improvisatievermogen 

van bestuur, docenten en leden. Tijdens de ALV bleek er onder de leden grote waardering te 

bestaan voor de gevolgde aanpak. Toch zijn er natuurlijk ook aandachtspunten voor verbetering. 

Deze hebben we samen met de docenten in kaart gebracht en dat heeft geleid tot enkele 

wijzigingen in de aanpak van het tweede lesblok (26/10 tm 18/12). De docenten kunnen in overleg 

met hun groep bepalen hoeveel werkplekken ze in een bepaalde ruimte maximaal willen benutten 

om verantwoord en veilig te kunnen werken. Dit kan dus tot verschillen in dagdeelbezetting tussen 

de groepen leiden. Een tweede wijziging is, dat je nu ook voor meer dan één groep kunt 

inschrijven in overleg met de docenten. Er zijn vrij veel leden die daar behoefte aan hebben.  

 

Contributie 2021 en Gelrepas regeling 

Door de Corona is het nog onzeker hoe 2021 zal verlopen. Misschien zijn er leden die nog twijfelen 

over het voortzetten van het lidmaatschap in het nieuwe kalenderjaar. Als bestuur doen we ons 

uiterste best om het lesaanbod zo volledig mogelijk voort te zetten en zekerheid te bieden aan de 

docenten. Maar dat lukt alleen als de leden voldoende solidair zijn met de vereniging en de 

docenten in deze lastige Coronaperiode. Het is belangrijk om te weten met welk ledental we het 

nieuwe jaar beginnen. Daarom ontvang je binnenkort de contributienota voor 2021. Het 

contributiebedrag blijft ongewijzigd en is door de ALV bepaald op €268; echtparen betalen samen 

€482; Gelrepashouders €148. Help ons onnodig nabellen te voorkomen en maak de contributie 

voor 2021 over op onze rekening IBAN NL20 INGB0001883400 t.n.v. KWA – vereniging voor 

vrijetijdskunstenaars. 

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. Een opzegging voor het jaar 2021 ontvangen 

we graag zo snel mogelijk, maar dient uiterlijk 1 december 2020 te gebeuren. Dit kan via een e-

mail aan Rieke Vermeer (ledenadministratie@kwa-vtk.nl), of schriftelijk bij de Ledenadministratie 

KWA, Kemperbergerweg 813, 6818 RW Arnhem.  

 

ALV2020 op 3 en 13 oktober 

De op 20 maart geplande Algemene Ledenvergadering moest vanwege de Corona-lockdown 

worden geannuleerd en kon pas worden gehouden op zaterdag 3 oktober. De opkomst lag met 13 

leden (excl. bestuursleden) nog net boven het niveau van 2019. De ingelaste ALV op 13 oktober 

voor de definitieve goedkeuring van de statuten trok het voor de KWA ongekende aantal van 24 

deelnemers. In beide bijeenkomsten werd er door de deelnemers grote waardering naar de 

docenten en het bestuur uitgesproken voor de manier waarop deze hun best hebben gedaan om de 

http://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas
mailto:ledenadministratie@kwa-vtk.nl
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ingrijpende gevolgen van de lockdown zo goed mogelijk op te vangen. Hans ter Beek leidde ons op 

3 oktober met strakke hand en binnen 70 minuten door de agenda. Daardoor was er aansluitend 

nog voldoende tijd voor een informele gedachtewisseling over het thema “KWA in tijden van 

Corona”. Het concept-verslag van de ALV is inmiddels aan de leden en docenten toegezonden.  

 

Enkele hoofdpunten zijn: 

 Financiën 

De financiële rapportage over 2019 kreeg de goedkeuring van de kascommissie en daarmee 

ook van de ALV. Er was veel waardering voor het financiële beheer. Het voorstel om de 

dagdeelvergoeding per 1 september 2020 te verhogen tot €5 werd met algemene stemmen 

aangenomen; de contributie voor 2021 wordt niet verhoogd en blijft €268. Ook de begroting 

voor 2020 (geactualiseerd voor de effecten van de lockdown) werd goedgekeurd. Het streven 

om tot een sluitende exploitatie te komen was natuurlijk niet haalbaar, maar het lijkt te gaan 

lukken om de schade te beperken tot ca. €5000. Grote dank hiervoor aan de docenten die de 

digitale lessen hebben opgezet en de leden die hier massaal aan hebben deelgenomen.  

 Statuten  

De statutenwijziging werd met algemene stemmen goedgekeurd en definitief bekrachtigd door 

de ingelaste ALV op 13 oktober. De in het jubileumjaar doorgevoerde naamsverandering van 

“Werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling Arnhem” naar “KWA – vereniging voor 

vrijetijdskunstenaars” is nu ook officieel een feit. Andere belangrijke aanpassingen zijn het 

schrappen van het leeftijdscriterium voor bestuursleden en de wijziging van de eis dat de 

vereniging 5 bestuursleden dient te hebben. Dit is veranderd in minimaal 3 en maximaal 5.  

 Benoeming leden kascommissie 

De ALV bedankte Jan van Weeren en Heleen de Jong voor hun inzet in de kascommissie. Jans’ 

termijn van 2 jaar zit er op, dus hij nam afscheid van deze commissie. Heleen was bereid om 

door te schuiven en deze commissie te gaan leiden. Tijdens de vergadering meldde Ferry van 

den Boom zich aan als reserve-lid.  

 Benoeming bestuursleden 

De ALV verleende van harte en met algemene stemmen goedkeuring aan de benoeming van 

Christien Klein tot bestuurslid voor een termijn van 3 jaar, de verlenging van de termijn van 

Hans ter Beek met 1 jaar en voor Dinie Rengers tot 1 januari 2021. In de afgelopen 

bestuursvergadering van 21 oktober heeft Hans zijn rol als voorzitter overgedragen aan 

Christien. Hans wil het bestuur blijven steunen met zijn bouwkundige expertise, maar dat kan 

ook in een adviserende rol en vraagt geen structureel bestuurslidmaatschap. Wel blijft Hans 

nog even aan als bestuurslid om de functie van penningmeester waar te kunnen nemen nadat 

Dinie het bestuur per 1 januari gaat verlaten. We hebben dus dringend behoefte aan een 

nieuwe penningmeester. We vragen alle leden om eens na te denken of je een rol op 

dit gebied zou willen vervullen, of misschien heb je suggesties voor leden die dit 

zouden kunnen doen. Het is ook denkbaar dat er leden (of hun familieleden) zijn die wel de 

financiële administratie zouden willen verzorgen, maar geen bestuursverantwoordelijk willen 

dragen. Laat het in dat geval ook aan ons weten. In de komende ALV van maart 2021 hopen 

we een nieuwe penningmeester te kunnen benoemen en Dinie en Hans op gepaste wijze uit te 

kunnen zwaaien en bedanken voor hun grote bijdragen aan het bestuur van de KWA in de 

afgelopen 5 jaar. 

 

Het bestuur 
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Exposities 
 

Tentoonstellingstips november – live en online  

 Lucht/De luchten van de Bergense School – Museum Kranenburg, Bergen, t/m 29 november 

… aandacht voor lucht met installaties, objecten en performances die de schoonheid en 

essentie, maar ook de bedreigde kwaliteit van lucht laten ervaren. Bergense kunstenaars 

werkten volop buiten en schilderden luchten in een dreigende hemel boven de polder, in een 

zinderend-zomers landschap of in de kleur van vrieskou … 

 Schilders van licht, Singer, Laren t/m10 januari 2021 

… hoe kunstenaars rond 1900 licht weergeven: Claude Monet’s impressies van natuurlijke 

lichtval; Jan Toorop, Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig stippelen vibrerende lichteffecten; 

Jan Sluijters experimenteert met kleur zijn sensaties van het licht; Leo Gestel vangt het 

‘innerlijke licht’ van zijn modellen; Kees Maks ensceneert kunstlicht; en kunstenaars zoeken 

het mediterrane licht… 

 Diepgeworteld: bomen in de Nederlandse schilderkunst, Dordrechts Museum, Dordrecht,  

11 november 2020 t/m 21 april 2021 

… 60 schilderijen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst van plein-air schilderen tot pure 

expressie van materialiteit of gemoed. De boom, in het veranderende landschap of als 

zelfstandig ‘portret’: een rijk verhaal: over symboliek, natuurkracht en spiritualiteit. Ter 

gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de bomenstichting … 

 Human After All: Ceramic Reflections in Contemporary Art. Keramiek Museum Princessehof, 

Leeuwarden t/m 5 september 2021 

… internationaal gevestigde kunstenaars en opkomend talent uit Oost en West tonen 

omvangrijke sculpturen en installaties. Alle werken raken aan de complexe menselijke aard; La 

Condition Humaine, de mens met zijn beperkingen, nietig of zelfbewust, mooi of wreed … 

 Black Album/White Cube: a journey into art and music. Kunsthal Rotterdam, t/m 10 januari 

2021 

… internationaal bekende kunstenaars tonen werk beïnvloed door muziek waaronder fotografie 

van Wolfgang Tillmans en Anton Corbijn, video-installaties van Cyprien Gaillard en Arthur Jafa 

en schilderijen van Albert Oehlen en Emil Schult … 

 Presence of Absence: voorstellen voor de museumcollectie - Stedelijk Museum, Amsterdam, 

t/m 31 januari 2021 

… een selectie kunstwerken met (tegen-)verhalen die vastomlijnde ideeën bevragen over onze 

samenleving en over de manier waarop geschiedenis geschreven wordt … 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

  

Arnout Colnot, 

Damlandermolen, Bergen 

Noord-Holland, 1930. 

Olieverf op doek 

 

Mariken Wessels, Arising 

from de Ground, Model Cox 

II. Te zien in Leeuwarden

 

 

Willem Roelofs, Koeien onder 

bomen, ca. 1860 
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Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  Annema r i e  Noo r de rwe r f  

Reflecties. Het spiegelende raam of water.  

Kies foto's en plaatmateriaal uit tijdschriften en maak een 

collage of teken, schilder een object of oppervlak waar (een 

deel van) het (fantasie-)landschap, figuur, vormen, 

architectuur of je kamer in weerspiegelt. Kies evt. een 

detail.  

Je kunt natuurlijk ook verder gaan met je eigen onderwerp. 

Bekijk ter inspiratie de uitzending van Close-Up over Richard 

Estes: 

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-

10-10-2020/ 

 

Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  Ko s t e r  
. 
 

 

 

 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

In november laten we ons inspireren door het werk van een kunstenaar: Erik Mattijssen.  

Hij is geïnteresseerd in de dingen die we om ons heen verzamelen voor dagelijks gebruik. 

Hij heeft duizenden objecten verzameld in foto’s en schetsen die hij gebruikt bij het samenstellen 

van nieuwe, kleurrijke, denkbeeldige scènes op papier. 

Tot en met 31 januari is in het valkhofmuseum in Nijmegen een mooie tentoonstelling van zin werk 

te zien: Geel als citroen, rood als tomaat. Samen met meubel-en produktontwerper Ineke Hans 

kreeg hij de opdracht een tentoonstelling samen te stellen waarin ze op elkaars werk reageren. De 

moeite waard om te gaan kijken en je te laten inspireren.   

https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl  

Net als Erik Mattijssen verzamelen we eerst kleine dingen. Maar 

die halen we uit onze levensmiddelen- voorraadkast thuis. Neem 

kleine potjes, blikjes, flesjes, plastic flacons, doosjes, 

trommeltjes mee die je mooi vindt. Als het maar kleurrijk is en 

met tekst. Breng ook tijdschriften en reclamefolders van 

supermarkten mee. 

Materiaal: Schaar, lijm, potloden, verf. 

Tijdens de les hoor je wat we er mee gaan doen. 

 

Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  
Opdracht: model/portret 

Waarschijnlijk heb je thuis een grote hoeveelheid schetsen liggen. Verzamel een 

aantal van deze schetsen en stel hiermee een collage van een portret of model 

samen. Deze collage kun je verder uitwerken met materiaal naar keuze. 

 

2 november naakt (1 stand) 

9 november gekleed (2 standen) 

16 november portret 1 stand 

23 november kort naakt 

30 november naakt (4 standen) 

 

We gaan samen onderzoeken welke 

vormen troost kunnen geven in de 

beeldende kunst. 

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-10-10-2020/
https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-10-10-2020/
https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl/
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  

Opdracht: model/portret 

Waarschijnlijk heb je thuis een grote hoeveelheid schetsen liggen. 

Verzamel een aantal van deze schetsen en stel hiermee een collage van 

een portret samen. Deze collage kun je verder uitwerken met materiaal 

naar keuze. 

 

3 november 1 stand 

10 november 2 standen  

17 november korte standen met cursisten 

24 november 1 stand 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3 november gaan we het hebben over "Japanse kunst" 

   
 Bonsai    Fukami Sueharu 

 

 

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  

De kwetsbaarheid van de herfst: het groen verdwijnt 

langzaam en maakt plaats voor gele, rode, oranje, 

roze en soms vergrijsde kleuren. Vaak is het mistig 

en nat, de vormen worden aangetast en kwijnen 

weg. Mooie verstilde beelden levert dat op. Zoek ze 

in je tuin of in je directe omgeving, leg ze vast met je 

camera en kom naar de les om het te schilderen. 

 

 

 

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

We gaan kleine studies maken van vorm aantastingen. We beginnen met basisvormen zoals cirkel, 

vierkant, driehoek, ovaal. Door met verschillend teken- en schildermaterialen vanuit de buitenkant 

delen van de vorm weg te nemen, ontstaan er nieuwe vormen die veel spannender zijn. Je kunt er 

mooie series van maken. Als je wilt kun je kleine doekjes kopen bij de Action. Neem verschillende 

maten van kwasten en een paletmes mee naast je acryl- en of olieverf.  

We gaan samen onderzoeken welke vormen 

troost kunnen geven in de beeldende kunst 
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r   

We gaan samen onderzoeken welke vormen troost  
kunnen geven in de beeldende kunst. 
 

 

 

 

 

 

 

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

4 november gaan we het hebben over "Japanse kunst" 

   
          Etsuko Tashima                Ohira Kazumasa 

 
 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  

In november laten we ons inspireren door het werk van een kunstenaar: Erik Mattijssen. 

Hij is geïnteresseerd in de dingen die we om ons heen verzamelen voor dagelijks gebruik. 

Hij heeft duizenden objecten verzameld in foto’s en schetsen die hij gebruikt bij het samenstellen 

van nieuwe, kleurrijke, denkbeeldige scènes op papier. 

Tot en met 31 januari is in het valkhofmuseum in Nijmegen een mooie tentoonstelling van zin werk 

te zien: Geel als citroen, rood als tomaat.  

Samen met meubel- en productontwerper Ineke Hans kreeg hij de opdracht 

een tentoonstelling samen te stellen waarin ze op elkaars werk reageren. 

De moeite waard om te gaan kijken en je te laten inspireren.  

https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl  

Net als Erik Mattijssen verzamelen we eerst kleine dingen. Maar die halen we 

uit onze levensmiddelen- voorraadkast thuis. Neem kleine potjes, blikjes, 

flesjes, plastic flacons, doosjes, trommeltjes mee die je mooi vindt. Als het 

maar kleurrijk is en met tekst. 

Breng ook tijschriften en reclamefolders van supermarkten mee. 

Materiaal: Schaar, lijm, potloden, oliepastel. 

Tijdens de les hoor je wat we er mee gaan doen. 

 

 

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

4 november gaan we het hebben over "Japanse kunst" 

   
  Bonsai                  Fukami Sueharu 

 

https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl/
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Woensdagmiddag  Schilderen Annema r i e  Noo rde rwe r f  

Reflecties. Het spiegelende water of raam. 

Kies foto's of plaatmateriaal uit tijdschriften en creëer een collage of teken, schilder het spiegelend 

object, oppervlak waar (een deel van) het (fantasie-)landschap, figuur, vormen, architectuur of je 

kamer in weerspiegelt. Kies evt. een detail. Je kunt ook verder gaan met je eigen onderwerp. 

Bekijk ter inspiratie de uitzending van Close-Up over de kunstenaar Richard Estes: 

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-

10-10-2020/ 

   
 
 

Woensdagavond Keramiek  Marga  Knaven  

De vrijdagochtend zit vol maar op woensdagavond is er bij de keramiekgroep voldoende 

werkruimte beschikbaar. Voor een ieder, stuur een berichtje en je kunt aanschuiven. 

Tel: 0650214960  

 

 

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

Opdracht: model/portret 

Waarschijnlijk heb je thuis een grote hoeveelheid schetsen liggen. 

Verzamel een aantal van deze schetsen en stel hiermee een collage van 

een portret of model samen. Deze collage kun je verder uitwerken met 

materiaal naar keuze.  

 

5 november  naakt (1 stand)  

12 november gekleed model (2 standen) 

19 november portret (1 stand) 

26 november naakt korte standen 

 

 

Donderdagmiddag Grafiek  Mer l i j ne  Ma re l l  

Geen bijzonderheden. 

 

 

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

5 november gaan we het hebben over "Japanse kunst". 

   
        Etsuko Tashima                   Ohira Kazumasa 

 
 

https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-10-10-2020/
https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/het-new-york-van-kunstenaar-richard-estes-10-10-2020/
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Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  

We gaan kleine studies maken van vorm aantastingen. We beginnen met basisvormen zoals cirkel, 

vierkant, driehoek, ovaal. Door met verschillende teken en schildermaterialen vanuit de buitenkant 

delen van de vorm weg te nemen, ontstaan er nieuwe vormen die veel spannender zijn. Je kunt er 

mooie series van maken. Als je wilt kun je kleine doekjes kopen bij de Action. Neem verschillende 

maten van kwasten en een paletmes mee naast je acryl- en of olieverf.  

 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  

De vrijdagochtend zit vol maar op woensdagavond is er bij de keramiekgroep voldoende 

werkruimte beschikbaar. Voor een ieder, stuur een berichtje en je kunt aanschuiven. 

Tel: 0650214960  

 

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

Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers! Wil je het naar model werken eens proberen? 

Dat kan, maar geef het dan even door aan Margreet: margeetheinen@gmail.com 

 

6 november: korte standen 

13 november: portret 

20 november: naaktmodel 2 standen 

27 november: gekleed model 1 stand 

  

mailto:margeetheinen@gmail.com
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Uit de pen van 
Christien Klein 

  

 

 

Een oude belofte ingelost 

 

Mijn geschiedenis bij de KWA begint twintig jaar geleden. Samen met anderen die een cursus 

portrettekenen hadden afgerond, zocht ik naar een inspirerende plek om te tekenen naar model. Ik 

herinner mij nog levendig de eerste les. Een mannelijk naaktmodel, wiens kop ik toevallig ook al 

had getekend tijdens de portretcursus. Ik maakte een tekening met houtskool, de docent gaf 

nuttige aanwijzingen, iedereen was in opperste concentratie aan het werk. Ik ben meteen bij de 

KWA gebleven en hoop er nog lang te kunnen zijn.  

 

Wekelijks reed ik met mijn krijtjes en wisselende carpoolpartners naar de KWA. Aan het eind van 

de avond was de kop leeg en het papier vol. Een rustpunt in de week. Moest er een vergadering 

worden gepland? Jammer, maar op mijn KWA-avond kon ik niet.  

Eerst portret/model bij Margreet, later bij Marijke, een jaartje bij Dominique Ebbeng, een 

experimenteel dagdeel ‘model in een verhaal’. Na tien jaar wilde ik mijn schildertechniek 

verbeteren en toog naar de dinsdagavond, waar ik ontzettend veel nieuwe dingen heb geleerd. De 

lol in het werken staat voorop, een mooi resultaat is een opsteker.  

Vorig jaar keerde ik terug naar mijn oude liefde: het portret, op dinsdagochtend. Dat is het 

fantastische van de KWA: een gevarieerd aanbod, uitstekende docenten, plezierige mensen, een 

inspirerende sfeer.  

 

Ooit beloofde ik aan Margreet dat ik, als ik meer tijd zou krijgen, me zou inzetten voor de KWA. 

Die tijd is nu aangebroken, omdat ik na 25 jaar gestopt ben met mijn praktijk als arts voor 

homeopathie in Oosterbeek. Sinds maart, het begin van de ‘coronatijd’, loop ik mee met het 

bestuur. Op 3 oktober ben ik in de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid. Inmiddels 

heeft Hans ter Beek in de bestuursvergadering van 21 oktober jl. de denkbeeldige 

voorzittershamer aan mij overhandigd. Als voorzitter hoop ik de KWA de komende periode samen 

met het bestuur, de docenten en de leden, jullie allemaal, gezond door de coronatijd te loodsen.  

 

                           

 

                               

2015 2019 

2000 2020 
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Belangrijke data: 

Tuinonderhoud  De tuingroep is bijna in winterslaap, dus t/m 

 februari zijn er geen meldingen.  

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

 

 

 

Website: www.kwa-vtk.nl 

Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl 
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