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Beste kunstenaar,
Zoals we jullie vorige maand al hebben meegedeeld gaan we dit jaar ook weer voor een
WoerdensKustLint. Eind januari is het bestuur via Zoom bij elkaar geweest. We gaan met de
voorbereidingen voor het KunstLint beginnen en wie weet kunnen we, als iedereen is ingeënt
tegen corona, nog wat meer activiteiten gaan ontwikkelen. Wij denken dat de “normale”
atelierroute er dit jaar nog niet in zit.
Het Kunstlint zal in de etalages te zien zijn van zaterdag 4 september t/m zondag 3 oktober
2021. Zo verbinden we onze oude datum tot onze huidige datum (1e weekend oktober).
Bij alle kunstwerken komt informatie te staan met een QR code. Zodra deze gescand wordt
komt er meer informatie over het werk en de maker. Een overzicht van deelnemers is te zien
op onze website en mensen kunnen een deelnemerslijst met adressen downloaden We
zorgen voor de PR. Evenals vorig jaar komt er een plattegrond met alle gegevens van de
kunstwerken en deelnemers.
Carolien van Dam en Linda Koers hebben een filmpje gemaakt, vanaf maandag 8 februari
staat het op onze website en bij het cultuurplatform Woerden.
Inschrijving voor de 19e Atelierroute Groot Woerden (AGW) 2021
Het thema is Polderen. In de vorige nieuwsbrief heeft u daarover kunnen lezen. Uiteraard is
dit thema niet verplicht. Er zal dit jaar weer een publieksprijs en juryprijs zijn.
Wij hebben de ondernemers van het Stadshart inmiddels ook op de hoogte gebracht van het
WoerdensKunstLint. Voordat wij hen gaan benaderen willen we graag van u als kunstenaar
weten of u aan deze alternatieve atelierroute mee zou willen doen.
Iedereen die in de Gemeente Woerden woont, dus ook Harmelen, Kamerik en Zegveld kan
deelnemen.
Inschrijven:
U kunt zich inschrijven vanaf 1 maart tot 15 april, door bijgaand formulier in te vullen.
De kosten bedragen € 25,00 per deelnemer. Dit bedrag dient uiterlijk 1 mei 2021 op onze
bankrekeningnummer NL 28 INGB 0009 442563 t.n.v. Atelierroute Groot Woerden te zijn
bijgeschreven.
Met het insturen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het tijdig aanleveren van het te
exposeren kunstwerk in een van de etalages.
De PR voor de route gaat via de lokale en regionale media. Op onze website wordt u bijna
een jaar lang met foto’s, uw CV en contactgegevens gepresenteerd.
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Voor deelname aan het WoerdensKunstLint gelden de volgende spelregels:
 Om de kwaliteit van de route te garanderen zal een externe (dus onafhankelijke)
commissie van deskundigen nieuwe deelnemers balloteren. Bij de beoordeling van het
kunstwerk wordt gekeken naar originaliteit, vakmanschap en artisticiteit. Het advies van
deze commissie is bindend.
 In het geval dat een inschrijving niet wordt geaccepteerd wordt het inschrijfgeld
teruggestort.
 Het kunstwerk moet professioneel worden gepresenteerd (mooi ingelijst, goed afgewerkt
etc.) en voorzien van een goed hang- of plaatsing systeem, kortom expositie klaar.
Bestuur.
Iman Vroman heeft ons bestuur verlaten en we heten twee nieuwe bestuursleden welkom.
Diny van der Aalsvoort en Donate Berkhof stellen zich hierbij aan uw voor.
Diny van der Aalsvoort
Ik teken en schilder al jaren. Nadat ik in Woerden kwam
wonen volgde ik in de jaren 1996 tot en met 2015 teken- en
schilderlessen bij Corien Kuyper. In dat jaar stopte ik ook met
werken en kreeg ik tijd voor een kunstacademie: van
september 2015 tot september 2018 deed ik de Nieuwe
Akademie Utrecht (NAU). In mijn werk maak ik vooral gebruik
van gemengde technieken: in een combinatie van tekenen,
schilderen en collages werk ik sociale situaties uit. Soms
exposeer ik mijn werk (bibliotheek Kamerik, 2018; Kooyman
Interieurs, 2019 en bibliotheek Woerden, 2020-2021).
In de loop van de jaren leerde ik beter kijken naar kunst van anderen en daar hoorde ook de
Atelierroute bij. Daar nam ik in 2017, 2018 en 2019 aan deel. Toen de Atelierroute niet kon
doorgaan in 2020 en er een Kunstlint kwam deed ik daar aan mee. Ik heb de mogelijkheid
om kennis te maken met kunst in Woerden en daar zelf aan mee te doen altijd erg fijn
gevonden. Door mee te doen via het bestuur van Atelierroute Groot Woerden help ik zelf
mee om deze kunstuiting in stand te houden.
Donate Berkhof
Graag stel ik mij aan u voor. Als bedrijfsjurist houd ik mij bezig met
vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht. In mijn vrije tijd
geniet ik van mijn gezin, vriendschappen, kunst en cultuur. En teken
ik portret en illustraties in opdracht. Met plezier draag ik bij aan de
organisatie van de atelierroute 2021. De atelierroute is een prachtig
podium waar kunst, cultuur en ontmoeting samenkomen. Ik zie
ernaar uit u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Atelierroute Groot Woerden.
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