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Coronamaatregelen
Dankzij een daling van de besmettingscijfers kunnen de coronamaatregelen worden  
versoepeld. Dat betekent dat er ook weer activiteiten in het Cultuurhuis mogelijk 
worden voor KCW. We kunnen de cursusactiviteiten hervatten met maximaal twee 
leerlingen per les. Ook het Kinderatelier op woensdagmiddag is weer open. 

Els van der Burgh stopt met de viltcursussen bij het kinderatelier. 
Jarenlang heeft Els van der Burgh viltcursussen verzorgd voor het kinderatelier op de
woensdagmiddag. Ze vindt nu de tijd gekomen voor andere activiteiten en stopt met 
deze viltcursussen. Op de website van KCW is hier binnenkort meer over te lezen.

Open Atelier Route
In april kon de Open Atelier Route geen doorgang vinden vanwege corona. De 
organisatie is er echter in geslaagd toch een mooi vervangend evenement te 
verzorgen. In etalages in Leusden en Woudenberg werden kunstwerken 
tentoongesteld. Tegelijkertijd was er een digitale kunstroute. Deze digitale route is tot
het eind van het jaar beschikbaar op www.atelierroute.org. Complimenten voor de 
organisatie.
We hopen in 2022 weer op een traditionele Open Atelier Route.

Angela van Iersel: The Colorfield Performance 2021.
In april 2021 heeft Angela van Iersel mee gedaan aan het internationale project The 
Colorfield Performance. Omdat Angela altijd al veel landschappen schildert sprak dit 
project haar aan. Zij schilderde nu een veelkleurige weg op een gele achtergrond.

In een veld staan ruim 450 panelen. Iedere dag komen 5 kunstenaars een paneel 
beschilderen van 1.22 x 1.22 cm.. Dirk Hakze en Cisca van de Riet verzorgen het 
evenement. Rond half 9 gaan de kunstenaars in groepjes een dag aan de slag tot 



ongeveer 19.00 uur. Acrylverf is aanwezig. Vanaf 10.00 uur mogen bezoekers het 
terrein gratis bekijken. Doordat iedereen zijn eigen ideeën mag uitvoeren zijn de 
werken heel verschillend: veel kleur of juist ingetogen, abstract, dieren, enz. Samen 
vormen ze een veelkleurig veld. Het adres is Park Lingezegen, De Park 10 in Elst 
[Gelderland]. 2021. In september is het grote kunstwerk af en tot 1oktober zijn de 
kunstwerken te zien. Andere deelnemers uit onze regio zijn Evelien Kooloos [17 juni],
Rina Herder [25 juni] en Chantal Janssen [25 juni]. Voor liefhebbers zijn de panelen 
ook te koop. Verder is er op www.thecolorfieldperformance.com dagelijks een 
beeldverslag van de werkzaamheden te zien en ook interviews met deelnemers.

Veranderingen in het Cultuurhuis. 
De 'bewoners' van het Cultuurhuis gaan veranderen. Eind 2021 vertrekt de RABO 
bank vertrekt uit het pand en in hun ruimte neemt coöperatie de Kleine Schans zijn 
intrek. Daardoor ontstaan in de toekomst nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor 
activiteiten van KCW.


