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Beste kunstenaar, 

 

Dit jaar zal de 19e AtelierrouteGrootWoerden plaatsvinden op zaterdag 7 en zondag 8 

oktober. 

 

Op de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben we positieve reacties gekregen en we 

kunnen u meedelen dat we weer een voltallig bestuur hebben. 

 

Er gaat wel iets veranderen: We hebben besloten om geen routeboekje meer te maken. 

Het is niet duurzaam om nog met een boekje te werken. De kosten zijn bovendien ook 

erg hoog. Wel gaan we een plattegrond maken, hierop komen de overzichten van 

Woerden en de deelnemende kernen. Van alle deelnemende kunstenaars komt er een 

foto van hun kunstwerk te staan. 

 

Aanmelden  

Dit kan met het inschrijfformulier tot en met 1 mei, dit formulier staat vanaf 16 maart 

op de website. Heeft u eerder deelgenomen aan de atelierroute dan kunt u volstaan om 

daarbij 1 foto mee te sturen. Doet u voor de eerste keer mee, dan ontvangen we van u 

drie verschillende foto’s van uw kunstwerken. 

Wij raden u aan om samen met een maatje mee te doen, u geeft dan iemand die niet in 

Woerden woont de gelegenheid om ook deel te nemen en het trekt uiteraard ook meer 

bezoekers. 

 

Het thema is voor dit jaar: Vierkant.  

Een vierkant kan ook gekarakteriseerd worden als een “ruit” waarvan een hoek recht is. De 
andere drie hoeken zijn dan noodzakelijk ook recht. We beschrijven het ook als een ”rechthoek” 
waarvan alle zijden even lang zijn. Andere beschrijvingen zijn: Botuit, Carré, Eindspel bij 

schaken, Faliekant, Figuur in het kwadraat, Finaal, Hartstikke, en Helemaal.  

Het vierkant, en de een afgeleide daarvan de kubus, staan voor het materiële en aardse 
bestaan. Zoals de vier windstreken en de vier seizoenen. Hier tegenover staat de driehoek die 

het goddelijke of hemelse voorstelt.  
 
Bij vierkant kunnen we natuurlijk ook aan het magische vierkant denken. Kortom, met vierkant 

kunnen we alle kanten uit. We wensen jullie veel succes om jullie kunstwerk voor te bereiden 
en uit te werken. Als het thema jullie niet bevalt ga dan gewoon met je eigen inspiratie aan de 
slag. 
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Deelname kosten: 

Nu we geen routeboekje meer laten drukken, hebben we de kosten flink kunnen verlagen. 

Deelname kost nu € 40,--  
 

Bestuur: 

Secretaris, Cor Luijendijk heeft het bestuur verlaten.  

Nieuw in het bestuur zijn Emmy Hakkert, Milandi van den Heever en Peter-Paul 

Oostveen. 

We bedanken hierbij Cor voor zijn jarenlange inzet en Emmy, Milandi en Peter-Paul 

heten we van harte welkom. 

Maria zal nog in het bestuur blijven om de nieuwe penningmeester in te werken en Ank 

zal volgend jaar het bestuur verlaten. 

 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt.  

Anke van den Hurk, voorzitter 

Peter-Paul Oostveen, secretaris 

Milandi van den Heever en Maria Margraf, penningmeester 

Donate Berkhof, algemeen lid 

Emmy Hakkert, algemeen lid 

Linda Koers, algemeen lid 

Ank van Brakel-Hoetmer, algemeen lid. 

 

Uiterlijk 16 maart ontvangt u de 2e nieuwsbrief met meer informatie over de 

inschrijving. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Atelierroute Groot Woerden 
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