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Beste kunstenaar, 
 
Hierbij bedankt het bestuur de deelnemende kunstenaars van de Atelierroute en het 
WoerdensKunstLint 2022. 
 
Na twee jaar was het weer een feest om een Atelierroute te hebben. 
We hopen dat het voor iedereen weer een geslaagd weekeinde is geweest. 
 
Op maandag 3 oktober hebben we de route afgesloten met de 
prijsuitreiking.  
Het thema was dit jaar De Cirkel is Rond. 

Voor de juryprijs waren er drie genomineerden.  

 Gineke van Assem 

 Petra de Jong  

 Sylwia Schóngart 
De prijs is gegaan naar Sylwia. 
Cinthia Nieuwendijk heeft de aanmoedigingsprijs ontvangen. 
 
Atelierroute 2023. 

De route staat gepland voor zaterdag 7 en zondag 8 oktober. De opening van de 
tentoonstelling is op vrijdag 29 september. 
Over de inschrijving krijgt u nadere informatie in de volgende nieuwsbrief .  
 
Thema  
Voor volgend jaar wordt het thema: Vierkant 

U ontvangt van ons een toelichting op het thema in de volgende nieuwsbrief. 
 
Vacatures 
Dit was het laatste jaar voor Cor Luijendijk. Wij bedanken Cor voor zijn enorme 
bijdrage tijdens een periode van 10 jaar.  
 
Wij zijn nu op zoek naar nieuwe bestuursleden die (een deel van) het werk kunnen 
overnemen. Ook in aanloop van het komend aftreden van de penningmeester kijken 
we nu al uit naar een nieuwe penningmeester. Om de atelierroute te kunnen blijven 
organiseren hebben we jullie nodig. 
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Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Atelierroute Groot Woerden 
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VACATURE VOOR EEN SECRETARIS en PENNINGMEESTER 
 
Stichting Atelierroute Groot Woerden heeft behoefte aan versterking. Het 
bestuur bestaande uit 5 leden is op zoek naar een kunst en cultuur minnende 
secretaris en penningmeester. Alle activiteiten worden door een groep 
bevlogen vrijwilligers georganiseerd. De afgelopen jaren heeft het bestuur 
fors ingezet op vernieuwing en is daar ondanks de moeilijke coronajaren goed 
in geslaagd.  
 
De stichting zoekt één of twee personen voor secretarieel werk in de ruimste 
zin van het woord die goed is in planning, organisatie, vastlegging, 
communicatie en ondersteuning van het bestuur en anderzijds beschikt over 
affiniteit met kunst en cultuur. 
 
De stichting zoekt een penningmeester die goed is in het maken van een 
begroting, een subsidieaanvraag, de jaarrekening en de planning.  
 
Bestuursleden bij de stichting zijn onbezoldigd. Eventuele kosten worden 
uiteraard vergoed. Lijkt het je leuk om als bestuurslid iets te betekenen voor 
kunst in Groot Woerden?  
Of wil je er meer over weten? Stuur dan een mailtje naar 
tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl. 
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