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1.

Voorwoord

Sinds haar oprichting in 1981 richt Kunstvereniging
van experiment, het bieden van verdieping, en het
stimuleren van vernieuwing in de beeldende kunst.
van 15 december 2020 tot 5 juni 2021, en
van 19 december 2021 tot 25 januari 2022.
In de resterende 28 weken presenteren
hoofdgebouw aan de Grotestraat, de
presentatie van hedendaagse tekenkunst
in breed perspectief in het Drawing
Centre aan Kuimgaarden en elf openbaar
kunstenaars op uitnodiging van de
Kunstenaarsvereniging in de afgelopen
veertig jaar hun visie op tuinen hebben
verbeeld.

Joint Venture, een groepstentoonstelling
van curator Flos Wildschut, Becoming
Numerous, een solotentoonstelling van
Asbjørn Skou en curator Nanette
Kraaikamp en What are you looking at?,
een solotentoonstelling van Susanna
Inglada en curator Nanette Kraaikamp.
Daarnaast is er een bescheiden publieksprogramma met o.a. een aantal
Joint Venture, educatieve workshops

op dat wat ons echt onderscheidend

heropening van onze Tuinen.

onze presentaties in het hoofdgebouw

jaar waarin we onszelf opnieuw hebben
moeten uitvinden.

Centre een bestemming als Drawing
Met de nieuwe start die we in oktober
en educatieve projecten. De tuinen en
het nieuwe online archief vormen ons

De overheidsmaatregelen om het
corona-virus in te perken hebben ook
impact op Kunstvereniging Diepenheim.

tegemoet.

Marlies Leupen
voorzitter Kunstvereniging /
Drawing Centre Diepenheim
mei 2022
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2.

Tentoonstellingen

Kunstvereniging/Drawing Centre Diepenheim gesloten
tentoonstellingen van Jantien Jongsma en Sjoerd Buisman
helaas beperkt.
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Solotentoonstelling
Jantien Jongsma - Het Nieuwe Bouwen
21.09.20 – 31.01.21

waarin het optimisme en vooruitgangsgeloof uit het bouwen van de 20e eeuw weer
even naar voren komen.
Met een vormentaal van blokvormen, abstracte patronen en een selectief kleurenpalet
en het Nieuwe Bouwen. Deze kunst- en architectuurstromingen uit de 20ste eeuw,

weer even voelbaar. In de ene zaal komt dat tot uiting in de aandacht voor de natuur,
nadruk op architectuur en de positieve invloed daarvan op de stadsmens. Tussen de

vele nostalgische beeldassociaties in de tekeningen van Jongsma schuilt ook een kritische
In Jongsma’s tekeningen is de hoop daarop in ieder geval nog niet vervlogen, een leven
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Solotentoonstelling
Sjoerd Buisman – Contrapunt
21.11.20 – 11.04.21

Beeldende gebeurtenissen in de natuur vormen het centrale concept in het werk
van Sjoerd Buisman. Het oog van de beeldhouwer ontdekt in de groei van planten en

De biologie deelt planten in volgens families. Ook het universum van Buisman bestaat

met elkaar gemeen. Ook een sculptuur die opgebouwd wordt uit volumes die met

meerstemmige compositie, zoeken elkaars contrapunt.
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Groepstentoonstelling
Joint Venture
21.11.20 – 11.04.21

Kunstenaars laten zich al eeuwenlang inspireren door de natuur. Ze imiteren of
interpreteren de natuur, ze gebruiken de natuur als materiaal voor hun werk of als

In Joint Venture gaan hedendaagse kunstenaars en de natuur een hechte samenwerking

en temperatuur laten een tekening ontstaan en een sculptuur groeien. Met een
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Solotentoonstelling
Asbjørn Skou - Becoming Numerous
19.06.21 - 28.11.21

grootschalige muurtekeningen met tekeningen op papier combineert, alle gemaakt

religieuze personages, heidense goden en krantenfoto´s van rampen en protesten.

alle tekeningen in Becoming Numerous is dat ze een benauwend, catastrofaal gevoel

iedereen zich kan verhouden. Crises komen immers op allerlei lagen en in allerlei
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Solotentoonstelling
Susanna Inglada - What are you looking at?
16.10.2021 - 27.02.2022

Susanna Inglada speelt met deze tentoonstelling in op de actualiteit, waarin sekse-

deconstrueren en te manipuleren.
In What are you looking at? verkent Susanna Inglada de representatie van het
masculiene en het feminiene in de kunstgeschiedenis en de hedendaagse media.
doen we dat? Welke normen en waarden bepalen onze blik? Aanleiding voor de serie
geraakt door de patriarchale symboliek die alomtegenwoordig is in de Italiaanse
barokke schilderingen en sculpturen. De realisatie dat de toenmalige normering van
doorwerken in onze huidige samenleving vormde de inspiratie voor de reeks werken
die voorheen de werken van Inglada domineerde, ruimte gemaakt voor een verkenning

uit de kunstgeschiedenis. Inglada geeft deze verhalen een eigen draai, en geeft zo een
andere blik op de rol van de vrouw en zet de kunstgeschiedenis naar haar eigen hand.
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3.

De Tuinen

Er is in het voorjaar en de zomer van 2021 hard gewerkt
om de tuinen van herman de vries en het Gazebo van
Urbain Mulkers te renoveren en opnieuw in te planten.

buitencollectie van Drawing Centre
Diepenheim. In deze tuinen tonen
verschillende kunstenaars hun visie op
tuinen, natuur en landschap. Zo ontdek
je in de tuinen van herman de vries
botanische verzamelingen die je kunt

Gazebo van Urbain Mulkers kun je de
bestaande uit oneindig veel groentinten,
gevormd door wel duizend verschillende
hosta-planten.
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Renovatie Gazebo
Om het Gazebo weer in oude luister te herstellen, is grondverbetering een eerste
aanwezige hosta’s uit de 65 plantvakken. De bestaande grond wordt omgespit en
worden teruggeplaatst. Met het afvoeren van groenafval en het aanbrengen van
groeikansen. Nieuw boomschors op de paden tussen de plantvakken en de ruimte
verwachting is dat warme zomers zoals in 2018 en 2019 vaker zullen voorkomen is
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Renovatie Tuinen herman de vries
herman de vries dringend aan een renovatie toe. In de circa honderd originele
wasdom gekomen. In de plantvakken moet grond worden uitgegraven, afgevoerd

judaspenning, veldzuring en moerasspirea.
Omdat niet alle planten en struiken uit het originele ontwerp van herman de vries
soorten gekozen. Om de plattegrond actueel te houden, is een aanpassingen van de
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4.

Online archief

Op de nieuwe website die Drawing Centre Diepenheim
indrukwekkende archief van het Drawing Centre en
alle voorlopers online in te zien.
Naast een tekstueel overzicht van alle
tentoonstellingen en activiteiten van
Galerie 1881 in de periode 1981 - 1990,
1989, Kunstvereniging Diepenheim in de

periode 1990 - 2021 en Drawing Centre
Diepenheim sinds 2008 kun je ook met
archief gaan. Er is inmiddels ook heel veel
beeldmateriaal te vinden.
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5.

Video’s

Drawing Centre Diepenheim laat in 2021 twee video’s

Titel
Contrapunt Gesprek V2

Asbjørn Skou - Becoming Numerous

Nanette Kraaikamp

Susanne Boes

Pim Christian de Vries
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6.

Podcasts

Drawing Centre Diepenheim is volop in beweging en
begint in 2021 met de ontwikkeling van podcasts.
In deze tuinen tonen verschillende kunstenaars hun
visie op tuinen, natuur en landschap.
Voor je voeten
de verhalen achter de Tuinen van Drawing
in
gesprek met de kunstenaars van de tuinen
over hun visie op kunst, tuinen en het
landschap.

Centre Diepenheim.
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7.

Publieksactiviteiten
Opening twee tentoonstellingen
Joint Venture en
Becoming Numerous
19.06.21

Na een lange lockdown openen we in

Performance
Machine in Flux - Wood van
Sunjoo Lee en Ko de Beer
19.06 + 29.08 + 12.09 + 26.9.21
In de tentoonstelling Joint Venture is het
werk Machine in Flux - Wood van Sunjoo

de groepstentoonstelling Joint Venture
en de solotentoonstelling Becoming
Numerous van Asbjørn Skou. In een
Cultuurcentrum Herberg de Pol spreken
curatoren Flos Wildschut en Nanette
Joint Venture vindt een doorlopende

luchtstromen, temperatuur, luchtvochtigontstaat er een portret van de plek waar
de tekening wordt gemaakt.

Beer plaats.
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Performance
Flux – Tracing the Fluctuation
door Linde Ex
19.06 + 26.09.21
In het Groningse Eems-Dollard estuarium,

de beweging van water. Door het
bewegende water met haar tekenende
hand te volgen probeert Ex hun verhalen
te ontrafelen en in een performance vast
te leggen.

Heropening
Heropening Tuinen
Kunstvereniging Diepenheim
29.08.21
In de zomer van 2021 rondt Kunstvereniging
van haar tuinen af. Met machines en
mensenhanden is er hard gewerkt om
de tuinen van herman de vries en het
Gazebo van Urbain Mulkers te renoveren
en opnieuw in te planten. Het prachtige
heropening gedeeld met alle betrokken

Deelname aan lokale activiteit
Opening Cultureel Seizoen
Diepenheim
22.08.21

Diepenheim organiseert Kunstvereniging
vellen papier op straat tekent het publiek
zichzelf als dier. In het diepvrieshuisje dat
met zwart papier omgetoverd is tot grot,
maken kinderen hun eigen grottekening.
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09.09 + 18.11 + 12.12.21

betrekken, organiseert Kunstvereniging /
Drawing Centre Diepenheim in 2021
viermaal een laagdrempelige ontmoeting

Cursus
Kunstervaring
29.08.21
Na de enthousiaste reacties in 2020
organiseert Drawing Centre Diepenheim
opnieuw een serie Kunstervaring, een

publieksontvangst heet iedereen welkom
en vertelt iets over de lopende tentoonverbanden tussen deze thema’s en de
ook het lokale netwerk omdat het
Drawing Centre de bezoekers werft via

Drawing Centre Diepenheim.

Vrouwen van Nu en de lokale wandelgroep.
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Finissage
Joint Venture
26.09.21
Gastcurator Flos Wildschut is de hele
dag aanwezig om met de bezoekers van
performances, de tekenrobot van Sunjoo

Opening
What are you looking at?
16.10.21
Met de solotentoonstelling What are
you looking at? van Susanna Inglada
presenteert Kunstvereniging Diepenheim
zich voor het eerst met de nieuwe focus
op tekenen in een breed perspectief.

aan de tekening die op locatie is gemaakt
stroom van het water.

welkom waarna het vernieuwde Drawing
Centre Diepenheim en de nieuwe visuele
en curator Nanette Kraaikamp geeft een
introductie op de tentoonstelling.
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Familie- en kinderworkshop
Tuintekening en Jullie Beeldverhaal
20.10 + 21.10.21

de leden van Cultuur Coöporatie
Diepenheim een aantal workshops.
Drawing Centre Diepenheim biedt de

Deelname aan lokale activiteit
Light Side of Dark
20.11 + 21.11.21

wollen draden maken. Voor families
ontwikkelt het Drawing Centre de

Diepenheim verrast Drawing Centre
Diepenheim het publiek met een
betoverende expositie-voorstelling
van B93 Art Delivery Truck. In een kleine
DAF-vrachtwagen waar kunstenaar
Judith Schepers een woud om in te
verdwalen tekende, vertolkt Karina

tentoonstelling van Asbjørn Skou in het

op muziek van Patrick Jonkman.

kinderen in de tuinen van herman de vries

bioscoopstoelen op de laadklep van het
vrachtwagentje.
kinderen zelf aan de slag met hun eigen
familieverhaal.
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Open Huis
25.11.21

de vernieuwde opzet te betrekken,
organiseert Drawing Centre Diepenheim
een open huis. Buurtgenoten kunnen
zo gratis en op een laagdrempelige
manier kennismaken met het gebouw,
de tentoonstelling en alle activiteiten.
De uitnodiging voor deze dag wordt
huis-aan-huis en via het lokale krantje
verspreid. Het is een succes, er komen
ongeveer zestig mensen op af.
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Inleiding Joint Venture door
gastcurator Flos Wildschut
28.04.21
Kunstvereniging / Drawing Centre Diepenheim werkt met een pool van ongeveer

video-installaties.

Algemene Ledenvergadering 2021
30.06.21

Inleiding Becoming Numerous door kunstenaar Asbjørn Skou
14.10.21
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9.

Educatie

Via samenwerking met regionale basisscholen, cultuurcoaches van CuBaHof in de regio Hof van Twente,
groot aantal basisschoolleerlingen kennismaken met
hedendaagse kunst en Drawing Centre Diepenheim.
In 2021 is vanwege restricties rondom het coronavirus
vervallen of voorlopig uitgesteld.

Workshop op maat
OBS Stedeke Diepenheim
Groep 6 | 01.07.2021

perspectief op hedendaagse kunst en
bestaat uit meerdere kleine oefeningen
die telkens andere zintuigen aanspreken.
Door zelf een kunstwerk na te spelen zien
de leerlingen hoe een kunstwerk in elkaar
beeld door het fysiek na te doen. De werk-

Bootcamp voor je Zintuigen
Groep 4 | 26.10.2021
Groep 4/5 | 26.10.2021
Basisschool Heeckeren Goor
Groep 7/8-1 | 23.11.21
Groep 7/8-2 | 23.11.21
Kunstlokaal
OBS Stedeke Diepenheim
Groep 1 | 04.11.2021
Groep 2 | 04.11.2021
Groep 3 | 11.11.21
Groep 4 | 11.11.21
Bootcamp voor je Zintuigen
Het programma Bootcamp voor je
Zintuigen biedt de leerlingen een ander

van een kunstwerk’ sluiten heel goed aan

Kunstlokaal
Onder de naam Kunstlokaal werken
Drawing Centre Diepenheim en OBS
Stedeke Diepenheim sinds 2019 samen
om kinderen uit Diepenheim kennis te
laten maken met de hedendaagse
kunst. Groep 1 tot en met 4 van deze
basisschool brengt een bezoek aan
het Drawing Centre. Aan de hand van
van de tentoonstellingen. Aansluitend
workshopruimte.
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Diepenheim vormen communicatie en marketing een
Het Drawing Centre ontwikkelt in 2021 een eigen
communicatie- en marketingstrategie en houdt nu
samenhang in alles waarmee de organisatie naar
buiten treedt.
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11. Publieksbereik
Bezoekersaantallen op locatie
aan de Grotestraat als het Drawing Centre aan
Kuimgaarden gesloten vanwege de corona-maatregelen

Als de instellingen weer open mogen,
huiverig om weer de deur uit te gaan.
zoals het dragen van een mondkapje of
de verplichting om naar een Coronagedeelte van het jaar het organiseren van

corona. In 2021 bezoeken 2819 mensen
Kunstvereniging / Drawing Centre
Diepenheim.

Groei respons online Kunstvereniging Diepenheim / Drawing Centre Diepenheim

Algemene nieuwsbrief

1 jan 2021

31 dec 2021

groei

1.504 abonnees

1.805 abonnees

+ 301 nieuwe abonnees

Groei respons online Kunstvereniging Diepenheim
Facebook

1.678 abonnees

1.716 abonnees

+ 38 nieuwe volgers

Instagram

1.943 volgers

2.182 volgers

+ 239 nieuwe volgers

Groei respons online Drawing Centre Diepenheim
Facebook

650 abonnees

705 abonnees

+ 55 nieuwe volgers

Instagram

852 volgers

1.452 volgers

+ 600 nieuwe volgers

en Soundcloud.
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Advertenties
Kunstvereniging/Drawing Centre
Diepenheim adverteert in kunstbladen
als MetropolisM, See All This en Mister
Motley. Om een breed kunstgeïnteresseerd
publiek te bereiken adverteren we ook in

Podcasts

Om hier toch publieksbegeleiding te
kunnen bieden hebben we twee
podcasts-series ontwikkeld.

We willen niet alleen kunstliefhebbers
in de Margriet, Groene Amsterdammer,

en Deeps Nieuws.

Online campagnes
We werken samen met online marketingbureau Converseon om een consistente
stroom aan geïnteresseerden en bezoekers
te genereren via online kanalen. Dit doen
we onder meer met campagnes op sociale
media. Met de aankondiging van het
vernieuwde Drawing Centre Diepenheim
bereiken we 37.662 mensen. Met een
vervolg op deze kennismakingscampagne
bereiken we 16.920 mensen.
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12. In de media

01.02.21
Anneke van Wolfswinkel over de
Asbjørn Skou.

TC Tubantia
04.09.21
door Justin Polman, over de renovatie
van de tuinen van herman de vries en het
Gazebo van Urbain Mulkers.

Mister Motley
23.02.21
Op weg in de provincie
14.09.21

TC Tubantia
09.04.21

Tuin en Landschap
22.09.21
ondergang gered’ door Marrit Molenaar,
over de renovatie van het Gazebo van
Diepenheim van Urbain Mulkers

Groei en Bloei
01.06.21

TC Tubantia
01.11.21
verder als Drawing Centre Diepenheim’
door Herman Haverkate.

genoemd.
Vakantiekrant HofMarketing
22.06.21
Tip voor bezoekers aan de regio, over
bezoek aan Kunstvereniging Diepenheim.
NRC
28.07.21

SBNL Natuurfonds
22.12.21
rode beuken en hosta’s’, over het Gazebo
van Urbain Mulkers.

verhouding mens-natuur?’ door Janneke
Wesselin, over de groepstentoonstelling
Joint Venture.
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13. Samenwerkingen
Cultuur Coöperatie Diepenheim1
Drawing Centre Diepenheim is lokaal
van belang omdat het als enige culturele

Eind 2021 voeren Drawing Centre
de eerste verkennende gesprekken voor

steuning ontvangt. Dat maakt het Drawing
Centre tot een solide partner in de Cultuur
Coöperatie Diepenheim. Deze coöperatie

online lezing rond de thema’s vrouwen,
en Artemisia.

van Diepenheim als culturele bestemming.
Platform Beeldende Kunst

Samenwerking met Salut
Als presentatie-instelling heeft
Drawing Centre Diepenheim ook een

2

Drawing Centre Diepenheim maakt
deel uit van Platform Beeldende Kunst

mensen met een afstand tot de arbeidsrentree te maken. Op dit vlak werkt het
Drawing Centre samen met Salut,

de andere podia van dit platform is het
Drawing Centre niet alleen qua focus op de
hedendaagse tekenkunst onderscheidend,
een presentatieruimte, tuinen, en atelieren activiteitenruimte, en de unieke ligging

Samenwerking met IVN
Drawing Centre Diepenheim overlegt
met IVN natuureducatie over samenHet voornemen is om de vlindertuin en
het vennetje van IVN Diepenheim op te

op het gebied van educatie in de Tuinen
te gaan samenwerken.
ontvangst en het onderhoud van de
Tuinen. Ondersteuning in natura ontvangt

houd van het Gazebo, de Tuin ontworpen
door Urbain Mulkers.
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Samenwerking met diverse
Drawing Centre Diepenheim neemt deel
aan het musea-overleg van Gemeente
Hof van Twente en het VTE-overleg van
Gemeente Hof van Twente. Verder is

Samenwerking met
cultuurcoaches en scholen
Via samenwerking met regionale
basisscholen, cultuurcoaches van
CuBaHof in de regio Hof van Twente,
in gemeente Hof van Twente laat

HofMarketing en VisitTwente, waarin
met ondernemers in de regio wordt

hedendaagse kunst en Drawing Centre
Diepenheim.

bezoekklimaat voor toeristen.

1

Cultuurcentrum Herberg de Pol, Kunsten op Straat/Heimland
en Stichting De Zwaan.
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14. Financiële ondersteuning
Meerjarige subsidies:
Mondriaan Fonds
Gemeente Hof van Twente

Projectsubsidies:
BPD Cultuurfonds
Danish Arts Foundation
Fonds 1819
Gemeente Hof van Twente
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
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15. Organisatie
Team
Onderhoud Tuinen
Nanette Kraaikamp, freelance
Jacqueline Dragt, Jan Vleugel,

Marcel Borkus, Margo Besling,
Ton Kamphuis
Annelien Dam, freelance
Marinus Aaftink, Sepp Bader, Ton Besling
Gerry Voskamp
Daarnaast heeft Kunstvereniging
Diepenheim meerdere keren op
freelance basis werkkrachten ingehuurd
voor verschillende werkzaamheden, zoals
tentoonstellingen.

Marcel Schroeten, secretaris tot 1 juli 2021
Educatieteam
2021
Jolande Dam (coördinatie vanaf
Janine Eshuis, Ingrid Kresse, Ilse Statius

Publieksontvangst

secretaris
Marinus Aaftink, penningmeester vanaf
1 juli 2021

Jan Kristen en Jan van IJzendoorn

Angus Melchers, Annie Endeman,
Froukje Meihuizen, Henk Middelkamp,

Susanne Dolman
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16. Verslag Bestuur

Marcel Schroeten

2015

Marinus Aaftink

2021

2018

per 1 juli 2021

Nevenfuncties bestuursleden

Vergaderdata bestuur

14 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 29 juli, 8 september, 22 oktober, 27 oktober*,
24 november*, 2 december*, 23 december*.
Raad van Advies
Jan van IJzendoorn, kunstenaar
Bezoldigingsbeleid

Codes
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim heeft kennisgenomen van de Governance

werkzaamheden op het gebied van besturen, toezicht houden, programmeren en
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Governance Code Cultuur
het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur verantwoordt

te presenteren aan een breed publiek. Scherpe keuzes stellen ons in staat om zoveel

opstellen om van de drie merknamen die we tot nu toe hanteerden (Kunstvereniging

(NB. De rechtbank heeft op 3 mei 2022 een machtiging verstrekt om deze omzetting

Eind 2021 constateren we dat Drawing Centre Diepenheim teveel naar binnen
periode besluiten
we afscheid te nemen van de beoogde artistiek directeur en te kiezen voor één
bestuurder
de tentoonstellingen/presentaties, één voor de residenties en één voor het
publieksprogramma.
NB. Als Stichting Drawing Centre Diepenheim in de zomer van 2022 een feit is, dan

Het toegepaste vier-ogen systeem is een extra veiligheidsinstrument.
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Code Diversiteit & Inclusie

erkent ook, dat de culturele sector op het moment geen neutraal veld is. Daarmee

Drawing Centre Diepenheim zit in een enorme omschakeling. Waar diversiteit eerst
werd beschouwd als het aantrekken van kunstenaars uit andere Westerse landen,
beseft Drawing Centre Diepenheim nu dat het niet alleen diversiteit wil zien in de
kunstenaars, maar ook in de publieken die het aantrekt, en de mensen die voor het
Drawing Centre werken. Ook erkent de organisatie dat inclusie niet alleen gaat om
uitreiken naar de ander, maar juist ook naar een inclusieve werkcultuur. Waar actief
het gesprek gevoerd wordt over wat diversiteit en inclusie is, wat onder kwaliteit
verstaan wordt en wie dat bepaalt, hoe selectieprocedures inclusiever worden,
hoe ieders privileges tot uiting komen en hoe de organisatie daar bewuster mee
kan omgaan. Drawing Centre Diepenheim werkt toe naar een situatie waarin
meerstemmigheid vanzelfsprekend is.
Fair Practice Code
Voor het bepalen van honoraria voor kunstenaars volgt Drawing Centre Diepenheim
Diepenheim betaalt de vaste medewerkers sinds 2008 volgens de CAO Sociaal Werk,
opbouwmedewerkers, gastsprekers en vormgevers worden door de Kunstvereniging

naamsvermelding van de kunstenaars en samenwerkings-partners met wie de
organisatie werkt en heeft oog voor bronvermelding en eigenaarschap. Drawing
netwerk en is daarom actief partner van de Cultuur Coöperatie Diepenheim en het
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Groei en ontwikkeling
Drawing Centre Diepenheim voert regelmatig gesprekken met de leden van het team
stimuleert het team om zich uit te spreken en nieuwe uitdagingen aan te gaan en
stelt opleidingsbudget beschikbaar. De organisatie maakt een professionaliseringslag
en het laten ontwerpen van een nieuwe visuele identiteit en een nieuwe website met
online archief en webshop.
Openheid, transparantie en vertrouwen
Drawing Centre Diepenheim heeft de afgelopen twee jaar een roerige periode
het bestuur veel aandacht besteed aan het steeds open en transparant delen van
informatie over alle ontwikkelingen. Dat heeft het onderlinge vertrouwen vergroot.
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17. Contactgegevens en colofon
Kunstvereniging Diepenheim /
Drawing Centre Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim /
Drawing Studio
Kuimgaarden 1
7478 AN Diepenheim

info@drawingcentre.nl
www.drawingcentre.nl

Kunstvereniging Diepenheim heeft de
status van Algemeen Nut Beogende
opsomming van onderstaande gegevens
aan de digitale publicatieplicht die aan
deze status verbonden is.
Algemene gegevens

8022.56.831

36

