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ONLINE SHOPPEN EN KNA SPONSOREN
Ga je online shoppen bij bol.com, Coolblue,
Wehkamp of een andere webwinkel? Of wil je
een reis boeken via Booking.com of Expedia?
Ga dan naar deze websites via één van de
links op onze Sponsorkliks pagina. Dit kost je
niets, maar het levert Kunst Na Arbeid veel op.
De aangesloten websites betalen namelijk een
commissie voor iedere bestelling die via
Sponsorkliks wordt gedaan en 75% van deze
commissie gaat direct naar de vereniging.
Draag je Kunst Na Arbeid dus een warm hart
toe, doe je online aankopen en boekingen dan
in het vervolg via deze pagina.
Alvast hartelijk dank voor je steun!
Ga naar www.kunst-na-arbeid.nl en klik op de homepage op het logo van
sponsorkliks.
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Datum

Titel

Locatie

Plaats

24-11-2018

Herdenking 100 jaar einde Eerste
Wereldoorlog

Begraafplaats Oostergaarde Harderwijk

Generale repetitie Kerstzangdienst

Dorpskerk

Hierden

Kerstzangdienst

Dorpskerk

Hierden

Oliebollenactie

Hierden

Hierden

Concert met Gelders Fanfare Orkest

Theater Harderwijk

Harderwijk

Praiseconcert met gospelkoor
Inspiration

Sporthal De Rumels

Hierden

11:00 - 12:00

18-12-2018
20:00 - 21:00

21-12-2018
19:30 - 21:00

31-12-2018
09:00 - 17:00

16-02-2019
20:00 - 22:00

13-04-2019
20:00 - 21:30
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Stationsplein 16 3844 KR Harderwijk
T: 0341 -414 176 F: 0341 - 431 753
E: hop065@zonnet.nl
www.weru.nl/vakbedrijven-kunststof-kozijnen/over-evert-hop/
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VAN DE VOORZITTER
Samen iets creëren, dat is waar het bij kunst om gaat. Maar wat is nou eigenlijk kunst.
Onze naam draagt dit woord, maar weten we wat het precies in houdt? Zo makkelijk is
het woord eigenlijk niet uit te leggen. Het is een heel breed begrip en in onze cultuur
een belangrijk onderdeel.
Wij mensen onderscheiden ons van de dieren, omdat wij een cultuur hebben. Wij
kunnen nadenken en oplossingen bedenken, en nieuwe uitvindingen creëren. We
maken mooie dingen en genieten daarvan. We onderscheiden ons, doordat we ons
verstand, fantasie en creativiteit combineren. Deze combi maakt kunst.
In onze vereniging kan je al deze drie zaken kwijt. Met verstand leer je het instrument
te bespelen, de stukken te spelen, noten lezen etc. Vervolgens heb jij je fantasie nodig
om je in te leven in de muziek en je beleving in het melodische muziekspel te gooien.
En tot slot kan je op allerlei zaken je creativiteit uiten, zowel in de muziek, als in de
verschillende facetten die er zijn binnen een vereniging: PR, vormgeving van een
concert, thema’s uitwerken, samenwerking met ouders, kinderen. En ga zo maar door.
Kortom, met alle mensen binnen onze vereniging zijn we iets moois aan het creëren,
zodat de mensen om ons heen en in Hierden en Harderwijk van onze KUNST kunnen
genieten.
Komend seizoen zal de focus komen te liggen om meer met andere verenigingen
samen te gaan werken, zodat ook wij buiten onze comfortzone blijven stappen en van
andere mensen kunnen leren, onze fantasie verrijken en creativiteit vergroten.
We zien elkaar!
Debby
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GIRO DI MUSICA
Dit jaar stond het voorjaarsconcert op zaterdag 7 april in het teken van: Italië. De
sporthal Rumels werd omgetoverd in Italiaanse sferen en we speelden Italiaanse
muziek, zoals het Italiaanse volkslied. In de zaal stonden groene, witte en rode
stoeltjes in de kleuren van de vlag. Het was een ‘vrij concert’, hoe Debby het
verwoordde. Dit betekende dat er naast zitplaatsen ook staplaatsen waren, er overal
hapjes klaar stonden en dat je gerust tijdens het optreden iets te drinken kon halen.
En dan de muziek. Wat erg mooi was, en wat we ook niet veel vaker gedaan hebben,
was dat er een heuse zangeres, namelijk Gabriëlle Smit, met ‘La Solitudine’
meezong! Ook Charlotte Kok soleerde met het nummer ‘Chardas’ op de marimba. Ook
werden de jubilarissen gefeliciteerd: Alex Boonen, Gerrit Franken, Henk Hop, Helma
Klaassen en Luberto Klaassen.
Samenvattend: ook dit keer
was het voorjaarsconcert
weer meer dan geslaagd.
Met mooie en vernieuwende
muziek, een leuk thema en
een prachtige aankleding.
Kortom:
“E ' stato un magnifico
concerto”
“Het was een prachtig concert”
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HULDIGING JUBILARISSEN
Tijdens het Voorjaarsconcert op 7 april 2018 werden de volgende leden
gehuldigd: Alex Boonen, hij begon als 8 jarige met zijn opleiding bij Gerrit
Kleermaker. Er werd gerepeteerd in het kippenhok. In 1969 was zijn 1e
optreden tijdens Koninginnedag op straat. Je mocht toen in het korps als
je de Arosa mars kon spelen. Hij werd gehuldigd voor 50 jaar
lidmaatschap van Kunst Na Arbeid.
Henk Hop, Gerrit Franken, Luberto Klaassen en Helma Klaassen werden
gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Alle 4 muzikanten zaten in een
groepje van 11 leerlingen dat les kreeg op de Muziekschool. Na 2 jaar
stopten verschillende leerlingen met de lessen en gingen er 4 naar het A
orkest, waar ze nog steeds lid zijn.
Allen kregen een insigne opgespeld en was er voor de partners een boeket
bloemen.
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van den Berg Verzekeringen
Zuiderzeestraatweg 135/C
3849 AC Hierden
info@kantoorvandenberg.nl
Telefoon: 0341-451360
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NIEUWE LEDEN
Naam

: Aalt Dooijeweerd

Geboren op

: 04- juni 1968

Woonplaats

: Harderwijk

Instrument

: Bugel

Ik ben sinds 1995 gelukkig getrouwd met
Annemarie en we hebben samen drie
prachtige dochters: Sanne, Iris en Amber. Na
een lange periode werkzaam te zijn geweest in
het bedrijfsleven heb ik in 2003 besloten om
het onderwijs in te gaan. Sinds 2008 sta ik voor
de klas en daar geniet ik nog elke dag van.
Mijn andere hobby’s zijn: zingen, mijn gezin en sporten en muziek luisteren. Ik ben bij
KNA begonnen toen ik 10 jaar oud was en ik heb het altijd erg gezellig gevonden. In
die tijd speelde ik samen met mijn vader, Gerrit Dooijeweerd en mijn broer, Henri
Dooijeweerd bij KNA. Ook zaten mijn vrienden op KNA. In de tijd dat ik op KNA zat
hebben we veel acties gehouden waaronder oud papier ophalen, erwtensoep
verkopen, ijstaarten verkopen, oliebollen verkopen en niet te vergeten de gigantische
actie met een jaar lang elke maand een verloting die ons nieuwe uniformen heeft
opgeleverd. We hebben ook verschillende prijzen gewonnen op mars concoursen en
zijn zelfs een paar keer op het wereldmuziekconcours in Kerkrade geweest. Na mijn
diensttijd ben ik van KNA afgegaan omdat ik andere interesses kreeg. Elk jaar bezocht
ik de uitvoeringen en elke keer kriebelde het wel als ik de zaal zat te luisteren. Mijn
vader zit er nu nog steeds op (bijna 70 jaar) en dat is ook een van de belangrijkste
reden dat ik dit jaar heb besloten om weer naar de muziek te gaan. Ik hoop nog vele
jaren met hem samen muziek te maken op deze gezellige en warme vereniging.
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Jan Karssen B.V. Overveld 9 3848 BT Harderwijk
Telefoon: (0341) 42 47 40
www.jkarssen.nl

Fahrenheitstraat 36a 3846 BN Harderwijk

0341-452889
www. vofbeelen.nl
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IJSSEL FESTIVAL
Op 9 juni hebben wij meegedaan aan het IJssel festival. Voordat we naar het Anker in
Zwolle reden hebben wij nog een korte repetitie gehad waarin wij alle stukken nog
doorspeelden. Toen reden we met eigen vervoer naar Zwolle om te wachten op de
loting van de tijd waarop wij moesten spelen. We moesten als 3e spelen en hadden
nog tijd om te eten en te kijken naar andere orkesten. Om half 7 mochten we gaan
inspelen wat goed ging, daarna gingen we naar de zaal waar Jan de Haan zat om ons
te beoordelen. Het optreden ging erg goed maar jammer genoeg hadden we niet
gewonnen, wel kregen we een eervolle vermelding van Jan de Haan, met dat in ons
achterhoofd hebben we de avond gezellig afgesloten met een drankje!
Janneke van den Berg

Willemijn met jurylid Jan de Haan
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Oostermheenweg 1 3849 PA Hierden
Tel. 0341 – 45 19 85 fax. 0341 – 41 62 22
E-mail: wouter.vanden.berg@hetnet.nl
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KONINGSDAG 2018
Dit jaar was KNA weer van de partij tijdens Koningsdag in Hierden. Eerst werd de
aubade verzorgd waarbij de burgemeester een korte toespraak gaf. Aansluitend aan
de aubade verzorgde KNA nog een mooi concert terwijl er vooral voor de kinderen
genoeg activiteiten waren georganiseerd.
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KOKE(N) MET JOKE

Runderstoofpot met bier
Voor 4 personen
Ingrediënten:
600 g doorregen runderlappen
2 tl chilipoeder
50 g ongezouten roomboter
2 tenen knoflook
4 stengels bleekselderij
300 g koolrapen (panklaar, zak)
1 vleesbouillontablet
330 ml Premium Pilsener
2 dl kraanwater
3 plakjes ontbijtkoek
Bereiden:
1. Laat de runderlappen op kamertemperatuur komen en snijd in grove stukken.
Bestrooi met zout, peper en chilipoeder. Verhit in braadpan boter en bak rundvlees in
ca. 5 min. rondom bruin. Pel en snijd ondertussen de knoflook in plakjes. Schil de
bleekselderij met de dunschiller, snijd in stukken van 2 cm en spoel af.
2. Schep de knoflook, bleekselderij en koolraap door het vlees en bak ca. 3 min.
zachtjes mee. Kruimel de bouillontablet erboven. Schenk langs de rand van de pan
het bier en 0.5 dl warm water per persoon bij het vlees.
3. Breng het geheel tegen de kook aan en laat het vlees afgedekt in ca. 2 1/2 - 3 uur
zachtjes gaar stoven. Snijd de ontbijtkoek in blokjes en schep door het stoofvocht.
4. Verwarm al roerend de stoofpot nog ca. 3 min. tot het vocht mooi gebonden is.
Breng op smaak met zout en peper.
Variatietip:
Vervang de koolraap door plakjes winterwortel.
Lekker met aardappelpuree.
Eet lekker !!
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696

www.smit-keukens.nl
Even voorstellen: Gerda Hop en Erwin Jansen
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NIEUWE LEDEN
Gerda Hop en Erwin Jansen
Wij zijn lid van KNA vanaf januari 2018. In 2017 hebben we meegedaan met het
concours in Drachten en de kerstzangdienst in de Dorpskerk. Dat deden we met veel
plezier. De ambitie van KNA om te groeien als orkest qua niveau spreekt ons aan.
Bovendien is KNA een leuke en gezellige club mensen waar we ons thuis voelen.
Hieronder vinden jullie een aantal wetenswaardigheden die horen bij Gerda, Erwin of
bij beiden. Jullie mogen zelf bedenken wat bij Gerda, wat bij Erwin of bij beiden hoort.
Muzikaal verleden/heden
Op 7-jarige leeftijd begonnen bij de muziekschool
Op 8 jarige leeftijd begonnen met bugel spelen
Speelde bij Harmonie Thomas a Kempis in Zwolle
Speelde bij Bigband Deventer
Speelde bij NJFO (nationaal jeugd fanfare orkest)
Speelde bij de boerenkapel
Speelde bij de Ballast Nedam band
Speelde bij jazzband What’s Happening in Zwolle
Zingt in a-capelle kwartet Alles voor de Buurvrouw
Is van de muziekschool gestuurd vanwege te weinig studeren
Fan van Chuck Mangione, Eric Vloeimans en The Police
Favoriete muziek: Funk en Jazz
Favoriete band: Pink Floyd
Mooiste klassieke muziek: 4de symfonie van Mahler
Zingt mee met meezingprojecten, zoals Requiem van Mozart
Bezoekt North Sea Jazz Festival
Speelt tenor trombone en bas trombone (in ontwikkeling)
Speelt flugelhorn en hoorn (studeer fase)
Privé
26 jaar getrouwd
Twee muzikale dochters: Nicole en Daniëlle
Geboren op 7 april 1965
Geboren op 5 september 1965
Woont in Houten
Werk/opleiding
Vakleerkracht muziek
Project Manager bij internationaal bouwbedrijf
Groepsleerkracht basisonderwijs
Rots & Water trainer
Volgt herboristen opleiding
Heeft anderhalf jaar in Suriname gewerkt
Hobby’s/ontspanning
Bier brouwen
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Gerda Erwin Beiden

Het liefste 4 dagen per jaar carnaval vieren
Lezen
Skiën
Wandelen (in de bergen en op het strand)
Tuinieren in de kruidentuin in Hierden
Cryptogrammen oplossen
Netflixen
Tosti eten na repetitie KNA
Favoriete vakantie bestemmingen
Schotland
Spanje
Canarische eilanden
Griekenland, met name Kreta
Texel in de Hemelvaart vakantie
Stuur jullie inzending naar het mailadres van de Opmaat: opmaat@kunst-na-arbeid.nl
Onder de juiste inzendingen verloten we een cd naar onze keuze.
Veel plezier en succes!
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CASH VOOR JE CLUB ACTIE
Op 12 mei begon in Winkelcentrum Stadsdennen de
actie: Cash voor je club. Bij iedere 5 euro aan
boodschappen, besteedt in de winkels van het
winkelcentrum kreeg je één stadsdennenmunt.
Deze munten moesten in de inleverdisplay van je
favoriete vereniging. De displays stonden opgesteld in
het midden van het winkelcentrum. Hoe meer
munten, des temeer sponsorgeld voor de vereniging.
Dat veel mensen onze vereniging een warm hart toedragen bleek wel. Er zaten
telkens heel veel munten in onze display.
Van 12 mei t/m 23 juni presenteerden zich, op zaterdag, alle deelnemende
verenigingen: gymnastiekvereniging Olympia, waterpoloclub de Woelwaters,
muziekvereniging Kunst Na Arbeid, hockeyclub de Mezen, en basketbalvereniging
Rebound 73. Op zaterdag 2 juni viel ons de eer te beurt een optreden te verzorgen.
Na de jeugd was het voor het A orkest om op te treden. Na een prachtig
concert bleven nog veel leden in het Winkelcentrum om zoveel mogelijk
munten te verzamelen.
Op zaterdag 30 juni werd, op feestelijke wijze, het eindresultaat bekend
gemaakt door wethouder Marcel Companjen. Kunst Na Arbeid was 2e geworden met
ruim 11.000 munten, wat een bedrag opleverde van 1141, - euro, Waterpoloclub de
Woelwaters won de 1e prijs met 1144,- euro.

Een hele mooie
actie van
winkelcentrum
Stadsdennen ter
ere van hun 50
jarig bestaan!!!
Hartelijk bedankt
voor het mooie
bedrag.
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Contactgegevens

Postadres
Wijtgraaf 2B
3849 PN Hierden

Telefoon
06 - 23 37 28 23
0341- 45 18 40

Harderwijk
Tel: 0341-412767
Mob:06-46505999
www.bouwbedrijfhenryhaklander.nl
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TOUR d’HIERDEN
Op 9 juli hebben wij de Tour d’Hierden gedaan! We fietsten met alle leden rond in
Hierden en gaven op verschillende plekken kleine concertjes. Onze muziek
instrumenten en het slagwerk werd vervoert in een kar. We werden gefilmd met een
drone en dat leverde een heel mooi resultaat op! Ondanks de kou en de wind kwamen
veel mensen kijken en speelden we goed, we eindigde bij De Koning waar we een
drankje en hapje deden. Dit was overigens ook de laatste avond van het muziekjaar
en dat werd goed afgesloten.
Janneke van den Berg
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Rabobank clubkasfonds
In de afgelopen periode hebben we weer meegedaan
aan de Rabobank clubkasfonds. Gedurende een aantal
weken konden leden van Rabobank Randmeren o.a. op
onze vereniging stemmen. Op 8 november werden de
cheques uitgereikt. Als vereniging mochten wij een
mooie cheque in ontvangst nemen met het bedrag van
€158,46.
Iedereen die op ons gestemd heeft, bedankt hiervoor!

Rabobank verlengt sponsorovereenkomst
Op dinsdag 15 mei ondertekenden kantoordirecteur Martijn Stoffelsen namens
Rabobank Randmeren en Alex Boonen namens het bestuur van
muziekvereniging Kunst Na Arbeid Hierden een nieuw sponsorcontract. Bij de
ondertekening was bovendien manager Private Banking Ellen Verhoeven
aanwezig.
Rabobank Randmeren en Kunst Na Arbeid zien de samenwerking sinds twee jaar als
een goede manier van partnerschap. De basis kenmerkt zich door een intensieve
samenwerking waarbij men elkaar duidelijk versterkt. Sponsoring anno 2018 is meer
dan alleen het ontvangen van een financiële bijdrage. Er is behoefte aan het
verwezenlijken van gezamenlijke belangen. Martijn
Stoffelsen herkent zich in de missie van Kunst Na
Arbeid. De functie die zij binnen de gemeenschap
en in het bijzonder binnen het dorp Hierden vervult.
Martijn Stoffelsen: "Rabobank verbindt zich graag
aan verenigingen als Kunst Na Arbeid. Samen is
één van de kernwaarden van de Rabobank en
Kunst Na Arbeid geeft daar een mooie invulling
aan."
Alex Boonen vindt dat Rabobank Randmeren een
waardevolle partner is bij het realiseren van de
doelen en ambities van de vereniging. "Wij zijn dan
ook bijzonder blij, dat Rabobank Randmeren ook de
komende jaren met ons blijft meedenken en -doen."
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Wil je alles weten over de leukste muziekvereniging van de Veluwe?
Ga dan naar onze website:

www.kunst-na-arbeid.nl
en je vindt er alles wat je zoekt! De concertagenda, informatie over onze
opleiding, onze orkesten en onze dirigent, foto's en nieuwtjes!
Je vindt ons ook op facebook en twitter en instagram!

Nieuwsbrief KNA
Sinds een jaar wordt er met enige regelmaat een heuse KNA nieuwsbrief
verzonden. Deze nieuwsbrief bevat alle informatie over komende
evenementen en andere leuke weetjes over KNA. Dus wil je nog beter op
de hoogte blijven van KNA meldt je dan aan voor deze nieuwsbrief.
Dit kan door een mailtje te sturen naar:

info@kunst-na-arbeid.nl
of via de website
www. kunst-na-arbeid.nl  media  nieuwsbrief.
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NIEUWE LEDEN
Naam: Hans van der Ploeg
Geboren op:
27-10-1948
Woonplaats:
Nunspeet
Instrument:
Bbbas
Sinds wanneer ben je lid van
KNA?
September 2018
Waarom ging je bij KNA?
Prettige ontvangst bij
kennismaking
Wat vind je het leukst aan KNA?
Omgang met mede muzikanten
Kom je uit een muzikale familie
Ja
Heb je ook nog andere hobby’s?
Niet meer
Wat is je lievelingsmuziek?
Maakt niet uit
Wat is je lievelingseten?
Niet iets specifiek
Weet je nog goede of slechte
eigenschappen van jezelf?
Laat ik aan anderen over
Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?
Nergens
Overige dingen die je evt. nog
kwijt wilt?
Niet echt
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Molenweg 9 3849 RK Hierden
Tel.: 0341 451589 Fax: 0341 451589

www.jacobsmanagementenadvies.nl

www.snelder.nl
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OPTREDEN BOERENMARKT
Afgelopen 7 juli was het weer zover, ons jaarlijkse optreden bij de boerenmarkt in
Hierden! Met zoals altijd een flitsend (muziek)programma om de mensen te
entertainen en uiteraard met weer heerlijke oliebollen, appelbeignets en voor het eerst
ook appelkanjers! Iets dat niet gemist mocht worden: heerlijk!
Voor de verandering zaten we deze keer op een andere plekje, voor het plein van
basisschool De Parel. Onder het genot van een heerlijk zonnetje begon iedereen
warm te blazen, zo ook een paar oude ronkende tractors op de achtergrond
Maar
dat mocht de pret niet drukken, een echt Hierdens geluidje hoort erbij.
Met muziekstukken als ‘All things under the sun’ en ‘Volare’ zat de sfeer er goed in,
totdat…..
een dame met een rollator op hoge poten aan kwam en niet
gecharmeerd was van een auto met aanhangwagen die de weg voor haar blokkeerde.
Een optreden kan niet zomaar stop gezet worden. Wat doe je dan? Onze dirigent weet
er wel raad mee; je snoert haar de mond met een oliebol en paait haar met een
muzieknummer dat speciaal voor haar gespeeld
wordt!
Tsja, als dirigent moet je ook van alle markten thuis
zijn…
Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd
en verrassend optreden. Welke verrassing zal het
volgende buitenoptreden ons brengen? We gaan
het zien.. Wij hebben in ieder geval weer genoten
en schik gehad!
Met een muzikale groet,
een KNA-lid
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Open repetitie
Nieuwe leden en samen spelen is erg belangrijk in een orkest. Daarom
hebben wij op 11 juni een open repetitie avond gehouden. Hierdoor
konden kinderen die het leuk vinden om muziek te maken bij ons een keer
meekijken tijdens de repetitie. Bijna iedereen had iemand meegenomen en
hierdoor was het extra gezellig. We speelden zoals gewoonlijk onze
liedjes maar nu konden de andere kinderen meedoen en werd er uitgelegd
hoe een instrument werkte en hoe je dit bespeelt. Na een tijdje muziek te
hebben gemaakt hebben we samen een spel gedaan waarin je met een
rietje een pingpong bal in het doel van je tegenstanders moest blazen.
Daarna mocht iedereen alle instrumenten nog eens goed bekijken en
konden we wat lekkers drinken en wat eten. We hopen de kinderen
enthousiast te hebben gemaakt zodat ze zich ook aansluiten bij de
vereniging!
Janneke van den Berg
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Gefeliciteerd!
In juni van dit jaar hebben weer een aantal leerlingen (zie foto)
examen gedaan. De ene praktijk, de andere theorie of zelfs allebei
in een keer. 5 voor A, 1 voor B en 2 voor C. Iedereen is geslaagd!
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Naast de bedrijven die adverteren in deze editie zijn
ook deze bedrijven lid van de `Club van 100´en
steunen daarmee

Apotheek De Akker

W. Hop Lasbedrijf

Evert Jan Hop
Metselbedrijf

Bed & Breakfast
A.Mons

Henk Dooijeweerd
Klussenbedrijf
Als lid van de club van 100 steunt u de vereniging bij al haar activiteiten en wordt u
nauw betrokken bij de vereniging.
Wat krijgt u als lid van de club van 100:
 Informatie over activiteiten binnen onze vereniging
 2 keer per jaar ons clubblad “De OpMaat”
 Uitnodiging voor het bijwonen van onze concerten
 Bedrijven gratis naamsvermelding in ons clubblad “De OpMaat”
 Hoofdsponsor, gratis advertentie in ons clubblad en op de website met link
naar uw eigen site (kosten €100,= per jaar)
 Een blijk van waardering dat mede dankzij uw steun onze vereniging kan blijven
bestaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie
sponsors@kunst-na-arbeid.nl.
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Cash Voor Je Club!
Ook KunstWerk en KunstBende hielpen mee met de Cash Voor Je
Club actie van het winkelcentrum Stadsdennen. Op 3 juni gaf
KunstWerk naast flyers ook een optreden in het winkelcentrum!
En dat allemaal om muntjes op te halen! 29.666 muntjes in totaal.
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BESTUUR
bestuur@kunst-na-arbeid.nl

Contact:
Voorzitter
Debby Karssen 06-47002884
Secretaris
Marijke van Steinvoorn
Busken Huetlaan 19
3842 CR Harderwijk
0341-460746
secretaris@kunst-na-arbeid.nl
Jeugd
Bernadette Beelen
opleiding@kunst-na-arbeid.nl
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