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Van de bestuurstafel
Start nieuwe seizoen onder het Corona-regime
We hopen dat jullie een goede zomer hebben gehad en weer veel zin hebben om vanaf 6
september te starten bij de KWA. Zoals we de laatste anderhalf jaar al gewend waren, zijn er nog
steeds beperkingen. De besmettingscijfers zijn nog steeds vrij hoog en het najaar komt eraan.

Veel

leden zullen zich in deze fase van de pandemie comfortabeler voelen als er nog afstand wordt
gehouden. Mede gezien de leeftijd van de meerderheid van onze leden hebben we daarom besloten
om gedurende het hele eerste lesblok na de zomervakantie de anderhalvemetermaatregel te
handhaven. Ook als het kabinet deze regel zou afschaffen per 20 september, gaan we er als KWA
nog het gehele lesblok van 8 weken (t/m 29 oktober) mee door. Ook de vóór de zomer geldende
hygiënemaatregelen, registratie en gezondheidscheck blijven verplicht en we blijven werken met
inschrijving vooraf. De docenten zullen jullie vragen een dagdeel van eerste keuze aan te geven en
een reservedagdeel. Zij kunnen dan beoordelen of er een rooster nodig is om de deelnemers over
de beschikbare werkplekken te verdelen en hoeveel ruimte er dan nog resteert voor proefleden. De
mondkapjes kunnen worden gebruikt als individuele deelnemers dat zelf willen, of als de docent er
om vraagt. Mocht het in de herfst enorm meevallen met de besmettingscijfers, dan kijken we of we
tussentijds kunnen versoepelen. Dat is een stuk gemakkelijker dan andersom.
Geen Open Week, Vrijwilligersbijeenkomst en Verenigingsdag
Onder deze omstandigheden is het niet wenselijk om een Open Week, een Vrijwilligersbijeenkomst
en een Verenigingsdag te organiseren. Deze evenementen moeten dus dit jaar vervallen. Helaas,
maar het is niet anders.
Algemene Ledenvergadering op 2 juli
De opkomst bij de ALV was zoals gewoonlijk zeer beperkt, maar er zijn geen signalen dat dit zou
wijzen op een gebrek aan betrokkenheid van de leden bij de KWA. De aanwezige leden mengden
zich actief in de discussie zodat we kunnen terugzien op een informatieve en goede ALV. De leden
waren met name zeer positief over het bestuursbesluit om meteen na het uitbreken van de
Corona-crisis de docenten van hun contract te verzekeren. Dit was een gok, maar die heeft goed
uitgepakt, waardoor we het eerste Coronajaar relatief goed zijn doorgekomen in vergelijking met
veel andere verenigingen. Het verschafte de docenten de rust om digitale lesvormen te
ontwikkelen en bood de leden de zekerheid dat ze actief konden blijven en hun sociale contacten
met groepsleden konden voortzetten. Alle leden zullen binnenkort een uitvoerig concept-verslag
van de ALV ontvangen.
Bestuursbenoeming Dinie Rengers / bedanken Ferry van den Boom
Tijdens de ALV is Dinie Rengers weer benoemd als bestuurslid, nadat ze eind 2020 haar rol als
penningmeester had moeten neerleggen vanwege persoonlijke omstandigheden. De ALV bedankte
met applaus Ferry van den Boom, die de KWA een grote dienst heeft bewezen door de rol van
penningmeester in te vullen tijdens Dinie’s afwezigheid. Verder ging de ALV akkoord met het
voorstel om de contributie voor 2022 met €7 te verhogen naar €275 en het daggeld te handhaven
op €5.
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Uitzwaaien Hans ter Beek en Margreet Heinen / welkom Marga Knaven
De ALV was ook het moment om Hans ter Beek en Margreet Heinen te bedanken en Marga Knaven
te verwelkomen als opvolger van Margreet. Hans werd begin 2016 voorzitter en heeft er met zijn
bestuurlijke en bouwkundige kwaliteiten sterk aan bijgedragen dat we nu over een prima gebouw
en faciliteiten beschikken, dat we op een zeer geslaagd 50-jarig jubileum kunnen terugkijken en
dat we ons in de Corona golven nog steeds drijvend hebben weten te houden. Toen hij in oktober
2020 zijn voorzittersrol kon overdragen aan Christien, bleef hij nog even bestuurslid om het
vertrek van Dinie op te vangen en Ferry en Guido in te werken. Margreet heeft ruim 25 jaar de
bestuursvergaderingen bijgewoond als contactpersoon namens de docenten. Op 1 januari 2021
heeft ze deze rol aan Marga Knaven overgedragen. We zijn Margreet en het hele docententeam
zeer dankbaar voor hun grote inzet toen er in maart 2020 bij de Corona-uitbraak in hoog tempo
nieuwe (digitale) lesvormen moesten worden ontwikkeld.
Ida de Haan Fonds, een appeltje voor de dorst in tijd van nood
De ALV ging onder applaus akkoord met het voorstel om het belegde vermogen van de vereniging
voortaan in de financiële rapportages op te nemen onder de naam Ida de Haan Fonds. Naast
contributies en daggelden kent de KWA ook inkomsten uit legaten van leden die een deel van hun
nalatenschap voor de KWA hebben bestemd. Dat geeft aan hoezeer deze leden zich bij de KWA
hebben thuis gevoeld en er belang aan hechten dat de KWA deze rol ook in de toekomst kan
blijven vervullen. Het overgrote deel van deze inkomsten danken we aan ons oud-lid Ida de Haan.
Na haar overlijden in 2004, bleek ze al haar bezittingen aan de KWA te hebben nagelaten om de
vereniging structureel te steunen. In de ALV van maart 2007 is het streven naar instandhouding
van dit vermogen nog eens bekrachtigd: de contributie en daggelden dienen een sluitende
begroting mogelijk te maken. De rente en beleggingswinsten kunnen worden gebruikt voor groot
onderhoud en investeringen. Het huidige bestuur en zijn voorgangers hebben steeds deze
beleidslijn gevolgd. Daardoor was het de afgelopen jaren mogelijk om aanzienlijke investeringen te
doen in het gebouw en de faciliteiten. Deze verkeren nu in een uitstekende conditie en grote
investeringen op dit gebied kunnen even wachten tot de toekomstige rendementen op het Ida de
Haan Fonds weer de middelen daarvoor hebben opgeleverd. Het bestuur acht het dan ook alleszins
verantwoord om bij deze extreme Corona-situatie, in de begroting voor 2021 het te verwachten
forse negatieve resultaat bij wijze van uitzondering ten laste te brengen van het belegde
vermogen. Hiermee wordt voorkomen dat de contributie en daggelden drastisch moeten worden
verhoogd. De ALV deelde deze zienswijze en verleende met algemene stemmen zijn goedkeuring
aan de begroting.
Schoonmaakweek
Voor de schoonmaakweek van 30 augustus tot 4 september hebben 18 leden zich aangemeld. De
meeste vrijwilligers komen op dinsdag en woensdag werken. Heb je op die dagen tijd en wil je
meewerken, al is het maar voor een uurtje, loop tussen 9.30 en 16.00 uur binnen en steek je
handen uit de mouwen. Er is altijd wel een klusje te doen.
Kun je wel op de andere dagen van die week, neem dan contact op met Gerda Hendriks
gerda.m.hendriks@gmail.com, zij weet op welke tijden er andere leden aan het klussen zijn.
Het bestuur
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Zomeratelier
Dankzij de inzet van de dagdeelverantwoordelijken Ineke Coenen, Cor van Dongen, Michael
Alberts, Renée Kerdijk, Ton Suurenbroek, Willem Jansen, Ingrid Oomens, Ingrid Edel/Andrea
Kemperman, Jan van Weeren en Theo van Ouwerkerk hebben veel leden weer kunnen genieten
van een creatieve zomer. Op de dinsdagochtend waren er gemiddeld 10 deelnemers, een min of
meer vast clubje schilders en beeldhouwers/boetseerders die tijdens de gezamenlijke koffiepauze
elkaar om advies vragen en soms persoonlijk wel en wee met elkaar delen. Voor hen is het
wekelijkse bezoekje aan de KWA een vast punt in de week, waarbij de creativiteit even belangrijk
is als het gezellig samen zijn.
Op de woensdagochtend heeft een groep schilders gewerkt aan een gezamenlijk project. Andere
leden waren duidelijk nog niet gewend aan dit extra dagdeel.

Onder begeleiding van Ingrid Oomens zijn zij los gegaan om vanuit de methodische benadering,
ontwikkeld door Georg Kleber, te experimenteren met beeldend materiaal. Er zijn tijdens deze
ochtenden 30 teken-druk-collage- schilderwerkjes ontstaan. De start van dit experimenteren was
prettig verstorend en chaotisch, maar gaandeweg vonden we wel een eigen structuur en
ontstonden verrassende dingen.
We hebben dit proces ervaren als een” feest van verrassingen en een prettige “verslaving”.
De woensdagavond is de avond van de
keramisten, een deel van de groep werkt het
gehele jaar door en is dus een vaste bezoeker van
dit onderdeel van het zomeratelier.

Het Zomeratelier Model en Portret was als vanouds weer een succes. Zo’n tien, elf deelnemers
konden in het tekenlokaal gemakkelijk anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren en buiten
gezamenlijk koffiedrinken. De onvolprezen Theo deed weer de modellenregie; korte en lange
standen wisselden elkaar per sessie af. Op één keer na werd steeds naar naaktmodel getekend;
hiervoor poseerden zowel vrouwen als mannen.
Jammer dat op de donderdag weinig andere leden het zomeratelier bezoeken, Ton heeft zelfs
enkele ochtenden alleen gewerkt.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer terug naar de oude situatie met de gebruikelijke ‘vrije
inloop’ en zonder verdere beperkingen.
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Diversen
De tuingroep
Ook in de afgelopen zomermaanden zijn we twee keer per maand aan het werk geweest, soms met
een flink aantal, soms met een kleine groep. We hebben gelukkig heel wat achterstallig werk in
kunnen halen, na het vruchtbare voorjaar - wat de tuin betreft - en de
opheffingen van de beperkingen qua groepsgrootte. Nog steeds met de
vaste groep mensen, maar wie weet kan er in de toekomst weer nieuw
bloed bij.
Met Gerda Hendriks zijn we aan het zoeken naar andere plekken en
manieren om het tuinafval kwijt te raken, zodat we het niet meer naar het
naburige bosje brengen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat het
bos niet gebaat is met veel-van-hetzelfde-tuinafval, omdat de tuinplanten
niet van oorsprong bij een bos horen. Zo proberen wij ook ons steentje bij
te dragen aan een eco-logischer evenwicht in de omgeving.
Op de foto dit keer een insect, ontdekt door Wil, tijdens het tuinieren. Het
is een grauwe schildwants.

Exposities
Kom genieten van kunst, cultuur en natuur in de Gelderse Poort
Tijdens het Open Monumentenweekend van 11 en 12 september organiseert
Kunstcollectief de Gelderse Poort een kunstroute in het stromengebied van de
Gelderse Poort. Maar liefst 80 beeldende kunstenaars stellen de eigen
werkplaatsen/ateliers open voor publiek of exposeren in monumentale panden,
zoals o.a. kerken, Kasteel Doornenburg, Fort Pannerden en de moestuin van
Landgoed Huis Sevenaer. Op diverse plaatsen is muziek te beluisteren en dragen
dichters en schrijvers voor uit eigen werk.

De groepen van Conny Koster exposeren, op 2 gedekte tafels, een bijzonder kunstzinnig servies
in de oude druivenkas Boskoop Glorie 33 in Huissen. De groepen van Marga Knaven hebben
keramisch werk gemaakt met het thema," the other face" en exposeren dit in een kerkje in Loo,
Loostraat 34 6924 AG Loo.
Bij Conny kun je in Zevenaar haar atelier bezoeken ( Heilige Huisjes 38) en zijn er nieuwe
beelden te zien op het Landgoed Huis Sevenaer , Markt 33 in Zevenaar.
Omdat de Gelderse Poort een groot gebied bestrijkt, zijn verschillende routes uitgezet die met de
fiets of auto te volgen zijn. Genoeg om te doen en er op uit te gaan in het weekend van 11 en 12
september.
Meer informatie over de deelnemende kunstenaars is te vinden op de website. Ook de routes zijn
t.z.t te vinden op www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl
Folder materiaal ligt in de gang bij de kwa.

4

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie

⚫

Fer Hakkaart – De absurde wekelijkheid. Museum de Lakenhal, Leiden t/m 28 november
…. Hakkaart haalt inspiratie uit zijn directe omgeving in Leiden. Geamuseerd observeert hij
voorbijgangers en verwondert zich over het gemak waarmee ze leven, werken en zich
vermaken. Hij is een scherpe portrettist van gewone mensen, die hij al 60 jaar met
genadeloze details neerzet …

⚫

Berlinde de Bruykere – Engelenkeel, Bonnefantenmuseum, Maastricht t/m 3 oktober
… rauwe, indringende sculpturen, installaties en tekeningen vinden hun kracht in
kwetsbaarheid en tederheid in het meedogenloze. De monumentale werken in de
tentoonstelling zijn geïnspireerd op het idee van een engel, zoals deze in mythes en
verhalen, literatuur en de kunstgeschiedenis terugkomt …

⚫

De ontdekking van het heden. Singer, Laren t/m 28 november
… een schitterende onbekende particuliere verzameling tentoongesteld, de JK Art
Foundation. Een honderdtal werken van moderne en hedendaagse kunstenaars als Picasso,
Modigliani, Delauny, Arp, Mondriaan, Miro, Morandi, Klee en René Daniëls …

⚫

New energy - Into Nature, Bargerveen, Drenthe, t/m 24 oktober
… een van de laatste hoogveengebieden van NW Europa is de inspiratiebron voor een
tentoonstelling van kunstenaars van over de hele wereld. Fietsend en wandelend kom je
langs werk van Roger Hiorns, Marguerite Humeau, Otobong Nkanga en vele anderen. Zie
https://www.intonature.net/ voor tickets …

⚫

Joint Venture, Kunstvereniging en Drawing Centre, Diepenheim t/m 26 september
…hedendaagse kunstenaars en de natuur gaan een hechte samenwerking aan:
regendruppels ontwerpen textielpatronen, watergolven zijn de sturende kracht achter een
tekenende hand, bijen vervolmaken een sculptuur. Natuurlijke elementen als
luchtvochtigheid en temperatuur laten een tekening ontstaan en een sculptuur groeien. Met
werk van o.m. Aliki van der Krijs en Jef Faes …

Fer Hakkaart Robotvrouw en
echtpaar bij bad, 2017/20,
olie op canvas 140x160cm

Sonia Delauney,
Dancer, 1917

Jef Faes, Traveller 19, 9-K-TR-2, 2010/13,
gips bijenwas
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Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Vakantiehuisje. Teken, schilder of maak collages van je vakantieverblijf. Denkbeeldig, fantasie of
werkelijkheid; waar je naar verlangt, waar je graag zou willen zijn of bent geweest.

Mary Lum, collage
Meer werk: zie Google, Mary Lum,
afbeeldingen

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren Conny Koster
Graag de eerste bijeenkomst de kunstwerken voor de expositie meenemen.
Deze maand ligt de focus in de pauzes de laatste drie weken bij het werken
met was.
Theorie en praktijk komen aan de orde. We kunnen evt. toewerken naar een
workshop bronsgieten.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Schilder-estafette
We beginnen met een estafette, waarbij we ons telkens laten
inspireren door een bestaand werk en/of de inspiratiebron van de
ander in de groep. Maar het kan ook een werk zijn waar iemand
tijdens de les mee bezig is.
Tijdens de eerste les wordt uitgelegd hoe we dit verder gaan doen.
Het is verstandig om op klein formaat (max A4) te beginnen.
Neem in ieder geval zelf een inspiratiebron mee: een klein voorwerp,
een foto. Alles mag als het maar niet te groot is. En breng ook een werkstuk mee dat je zelf ooit
gemaakt hebt.
Maandagavond Model en portret Marijke Postma
Welkom in het nieuwe seizoen!
Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA.

We gaan er weer een inspirerend jaar van maken!
6 september
13 september
20 september
27 september

korte naakt
naakt (1 stand)
gekleed (2 standen)
portret

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
Welkom in het nieuwe seizoen!
Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA.
We gaan er weer een inspirerend jaar van maken!
7 september
4 verschillende standen portret
14 september
1 stand
21 september
1 stand (zwart- wit-grijstonen)
28 september
1 stand
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Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Graag de eerste bijeenkomst de kunstwerken voor de expositie
meenemen.
Deze maand ligt de focus in de pauzes de laatste drie weken bij het
werken met was.
Theorie en praktijk komen aan de orde. We kunnen evt. toewerken
naar een workshop bronsgieten.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 september gaan we weer van start! In de pauze vertel ik over het thema:
"vrouwelijke kunstenaars en feminisme", met kunstenaars als Camille Claudel,
Mary Beth Edelson en Marilyn Minter.

Camille Claudel

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We maken deze maand expressieve portretten van onszelf en doen dat op
verschillende manieren, met en zonder spiegel! Het gaat daarbij niet om de
exacte gelijkenis maar zoeken juist naar de expressie, naar datgene wat we
kunnen overdrijven of wat we weg kunnen laten. Het materiaal speelt daarbij
een rol, maar ook het kleurgebruik.
Neem een kleine spiegel mee als je die hebt, je schildermateriaal, houtskool
en vet- of pastelkrijt. Er is ook nog pastelkrijt aanwezig bij de KWA.
Emil Nolde

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We gaan tekenen en schilderen op verschillende soorten muziek
aan de hand van opdrachten die je ter plekke van mij krijgt.
Neem verschillend schetsmateriaal en schilderspullen mee.
Uiteindelijk kun je de schetsen gebruiken als uitgangspunt voor het
je schilderij.

Wassily Kandinsky

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Graag de eerste bijeenkomst de kunstwerken voor de expositie meenemen.
Deze maand ligt de focus in de pauzes de laatste drie weken bij het werken
met was.
Theorie en praktijk komen aan de orde. We kunnen evt. toewerken naar een
workshop bronsgieten.
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
8 september gaan we weer van start! In de pauze vertel ik over het
thema: "vrouwelijke kunstenaars en feminisme", met kunstenaars als
Camille Claudel, Mary Beth Edelson en Marilyn Minter.

Mary Berh Edelson

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Teken-estafette
We beginnen met een estafette, waarbij we ons telkens laten
inspireren door een bestaand werk en/of de inspiratiebron
van de ander in de groep. Maar het kan ook een werkstuk zijn
waar iemand tijdens de les mee bezig is.
Tijdens de eerste les wordt uitgelegd hoe we dit verder gaan
doen.
Het is verstandig om op klein formaat(max A4) te beginnen.
Neem in ieder geval zelf een inspiratiebron mee: een klein
voorwerp, een foto. Alles mag als het maar niet te groot is.
En breng ook een werkstuk mee dat je zelf ooit gemaakt hebt.
Materiaal: we starten de eerste les eenvoudig met potlood, pen of stift.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
8 september gaan we weer van start! In de pauze vertel ik over het thema:
"vrouwelijke kunstenaars en feminisme", met kunstenaars als Camille
Claudel, Mary Beth Edelson en Marilyn Minter.

Marilyn Minter

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Vakantiehuisje. Teken, schilder of maak collages van je vakantieverblijf. Denkbeeldig, fantasie of
werkelijkheid; waar je naar verlangt, waar je graag zou willen zijn of bent geweest.

Gabriele Münter, Landhuis in
Murnau
Meer werk: Google, Gabriela
Münter, afbeeldingen

Louis Dourado, collage
Meer werk: Google, Louis
Dourado,afbeeldingen
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Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden
Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
Welkom in het nieuwe seizoen!
Fijn elkaar weer te zien en weer te kunnen werken op de KWA.
We gaan er weer een inspirerend jaar van maken!
9 september
16 september
23 september
30 september

naakt (2 standen)
gekleed model (2 standen)
portret
naakt korte standen

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Geen bijzonderheden
Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
9 september gaan we weer van start! In de pauze vertel ik over het
thema: "vrouwelijke kunstenaars en feminisme", met kunstenaars als
Camille Claudel, Mary Beth Edelson en Marilyn Minter.

Sylvie Fleury

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
We maken deze maand expressieve portretten van onszelf en doen dat op verschillende manieren,
met en zonder spiegel! Het gaat daarbij niet om de exacte gelijkenis maar zoeken juist naar de
expressie, naar datgene wat we kunnen overdrijven of wat we weg kunnen laten. Het materiaal
speelt daarbij een rol, maar ook het kleurgebruik.
Neem een kleine spiegel mee als je die hebt, je schildermateriaal, houtskool en vet- of pastelkrijt.
Er is ook nog pastelkrijt aanwezig bij de KWA.

Helene Schjerfbeck

Paul Citroen

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden
Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
10 september korte standen
17 september portret 1 stand
24 september naaktmodel 2 standen
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Uit de pen van
Michel Coetsier

Op zoek naar kennis & kunde die morgen niet verouderd is.
Na een lange carrière in de ICT waar, wat ik vandaag leerde morgen alweer verouderd was, ben ik
mij na mijn pensionering gaan richten op "dingen leren die morgen niet gelijk verouderd zijn". Zo
kwam ik terecht bij (middeleeuws) boekbinden; kalligrafie en het verluchten van boeken. Sinds
2017, in vervolg daarop, ook weer bij mijn oude tekenen- en schilderen hobby en vond in het KWA
een warm bad.
Mijn belangstelling gaat uit naar portret- en modelteken. Daarnaast heb ik ook een zwak voor
Urban sketching, grafische technieken en beeldhouwen, mogelijkheden door het KWA ondersteund
Mijn hele leven (72 jr) hebben creatieve ambachten mij geïnspireerd. Voorbeelden daarvan kunt u
zien op mijn website https://michelcoetsier.jimdofree.com/drawings/ in de onderdelen:
Illustrations; Urban Sketching; Portrait; Bargue Plates; Figure Drawing; Figuary 2019 ed.

diversiteit van werken
Vertrekpunt
Mijn uitgangspunt is dat ik eerst de mens goed moet kunnen tekenen voor ik van mijzelf kan
zeggen dat ik kan tekenen/schilderen. De discipline “portret & model tekenen/schilderen” trekt
een grote wissel op observeren, proporties, dynamiek herkennen en "story telling". Daar komt alles
samen: perspectief; kleur- & zw-gradaties; expressie; geheugentekenen etc.
Ergens meen ik gelezen te hebben dat de grote Picasso zoiets ooit eens heeft gezegd. Pas dan kun
je de vrijheid nemen om alles te ontdekken. “Word eerst tekenaar & schilder, daarna kunstenaar”
of woorden van gelijke strekking.

model & portret
Beheerder Documentatie.
Sinds kort ben ik aangesteld als beheerder van de documentatiekast. Het
boekbinder zijn komt mij daarbij goed van pas. Inmiddels heb ik al verschillende
boeken gerestaureerd en één volledig opnieuw ingebonden. Ook heb ik een andere
taxonomie voor de indeling opgezet, zodat men sneller een boek kan vinden.
Privé beschik ik over een ruime e-bibliotheek van boeken en artikelen over de
disciplines waar we ons op het KWA mee bezig houden. Mocht iemand een bepaald
boek of artikel zoeken kan hij mij altijd een e-mail sturen, wie weet kan ik helpen.
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

Alleen de vaste groep is aan het werk in de tuin.
15 september naar maandbericht@kwa-vtk.nl

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl
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