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Dankzij versoepeling van de coronamaatregelen kunnen er weer activiteiten 
plaatsvinden in het Cultuurhuis in Woudenberg. Het Cultuurhuis is een publiek 
toegankelijke locatie waarvoor vanaf 26 juni stap 4 van de coronamaatregelen geldt. Dat 
betekent dat er voorwaarden aan de opening zijn verbonden. Die voorwaarden zijn:

 Iedereen houdt 1,5 meter afstand en houdt zich aan de basisregels: handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten thuisblijven en laten 
testen. 

 De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen 
van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

 De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven, zodat het 
mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire 
voorzieningen. 

 Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht voor: locaties waar mensen een 
vaste zitplek hebben en geen doorstroom plaats vindt zoals eet-en 
drinkgelegenheden, wellness, spellocaties [speelhallen en paintball], locaties voor 
beurzen en congressen, locaties voor zalenverhuur, casino’s, locaties voor 
sportbeoefening, locaties voor kunst- en cultuurbeoefening en culturele locaties 
waar mensen een vaste zitplek hebben [bioscopen].

Het kinderatelier op de tweede etage op woensdagmiddag kon al vanaf 26 mei weer 
starten! Daar waren ze erg blij mee! Het schilderatelier zat al vol maar het andere atelier 
heeft nog wel plaats. Justine Herzog coördineert het kinderatelier. Aanmelden kan via 06 
48556283. Informatie is te vinden op: http/www.kinderatelierWoudenberg.de 

Els van der Burgh stopt met de viltcursussen bij het kinderatelier. 
Jarenlang heeft Els van der Burgh viltcursussen verzorgt voor het kinderatelier op de 
woensdagmiddag. Ze vindt nu de tijd gekomen voor andere activiteiten en stopt deze zomer. 
Op de website van KCW is hier meer over te lezen.
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Een nieuw gezicht bij het kinderatelier is Wanda Landwaart. Zij komt een serie van 5 lessen 
voor jeugd van 10 – 12 jaar geven. Ze is ook betrokken bij de buitenschilderweek. Ze woont 
al 25 jaar in Stoutenburg waar ze schildert en lesgeeft aan volwassenen. Ze studeerde in 
1992 af aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht. Ze schildert vaak op locatie en 
werkt snel en zonder onderlagen. Haar krachtige en expressieve schilderijen bevatten vaak 
een verhaal of context om emoties op te roepen. Haar passie voor verf, landschap en 
mensen komt ook bij haar schilderlessen aan bod. Ze combineert daarbij het klassieke 
weergeven van de werkelijkheid met vrijheid van denken en materiaalgebruik. Elementen als
licht/donker, kleur, lijn/vlak, compositie en goed kijken spelen daarbij een rol. Meer info is te 
vinden op www.wandalandwaart.nl of op instagram: @wanda_landwaart.

Buitenschilderweek Leusden/Woudenberg.
Elk jaar wordt tijdens de zomer een gezellige buitenschilderweek voor schilderamateurs, 
professionals, fotografen en beeldhouwers georganiseerd. Dat is dit jaar ook mogelijk mits 
we ons houden aan de coronabasisregels. Er zijn al enkele belangstellenden. De week is 
gepland van 12 - 17 juli. Deelname is gratis. Je kunt zelf bepalen hoeveel dagen je mee wilt 
doen. Op maandag verzamelen we tussen 10.00 en 10.30 uur in het schilderatelier op de 
bovenste etage van het Cultuurhuis in Woudenberg. Dan worden de deelnemers genoteerd 
en de locaties in de omgeving bekend gemaakt. Daarna vertrekken we naar de eerste plek. 
Wie geen vervoer heeft kan met een ander meerijden. De overige dagen gaat iedereen 
rechtstreeks naar de locatie. Wie wil weten waar die is kan bellen naar Carel of Wanda. 
Iedereen neemt zelf spullen als doek, penselen, verf, ezel, fototoestel, en lunchpakket mee. 
Bij slecht weer gaan we ergens binnen schilderen. Meestal wordt de week op vrijdag in het 
Cultuurhuis afgesloten met een hapje en drankje [5 euro] om het gemaakte werk te 
bespreken. Het is nog niet bekend of de bijbehorende expositie in het najaar door kan 
gaan. Meer info over de buitenschilderweek bij de organisatoren: Wanda Landwaart: 033-
4940981 en Carel Wiggerman: 033 4944254/06 21602832.

Cursusaanbod 2021-2022 digitaal
Het cursusaanbod wordt dit jaar volledig digitaal. Het materiaal hiervoor komt in juli op de 
website. Geïnteresseerden kunnen tijdens de open avond vrijdag 3 september, 19.00-21.00 
uur verdere informatie verkrijgen. Dat kan ook tijdens de lesweek daarop. Info: zie contacten 
op KCW-website.

Open Atelier Route
Hier worden nieuwe bestuursleden gevraagd. De bezigheden kosten ongeveer 10-15 uur per
maand. Meer info op hun website https://www.atelierroute.org/bestuursleden-gezocht/. Wie 
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belangstelling heeft kan mailen naar Ellen Adank, secretaris@atelierroute.org en wordt dan 
uitgenodigd voor een gesprek.

Portretschilderen
Docent Harm Sebregts gaat cursisten leren portret te tekenen. Hij vindt lesgeven leuk en 
waardevol omdat je met kennis en ervaring mensen kunt brengen tot dingen die ze niet voor 
mogelijk hadden gehouden. De essentie van een portret is daarbij belangrijk. Daarbij vindt 
Harm plezier in tekenen en schilderen belangrijk, als mensen zo opgaan in hun creatie dat 
ze de dingen van alledag even vergeten. Info: harmsebregts@gmail.com.

Voortbestaan Kunst en Cultuur Woudenberg
Vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Woudenberg loopt onze subsidie gevaar. 
Burgemeester en wethouders hebben een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd dat 
feitelijk het failliet van KCW inhoudt. Ze stellen voor de subsidie €44.000 euro te halveren. 
Dit impliceert dat wij de huur, €44.000 niet meer kunnen betalen. 
Tijdens de Raadscommissie 22 juni hebben de Raadsleden die voorstel genuanceerd en 
bijgesteld. Uitwerking volgt…

Nieuwe docent Liza van de Peijl
Liza is operazangeres, docente, schrijfster, coach en psycholoog. Zij combineert inzichten uit
deze werelden. Door haar werk heeft Liza ervaring met zenuwen en spanning. Tegelijk heeft 
zij tools geleerd om daarmee om te gaan.
Liza biedt drie cursussen aan: theater, faalangstraining en creatief schrijven.
Zie verder KCW-website, wie is wie.
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Schilder

onrust krassen
zwijgen verven
begeerte schilderen
voorbijgaan tekenen
vuur zaaien
gebeden vlekken
God in lijnen
God in strepen
God in stippen
God in
god weet wat
levenslang onrust
levenslang krassen
levenslang

Willem Hussem (1900-1974)
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