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Van harte welkom bij de 21e editie van de Open Atelier Route Leusden Woudenberg. 
Het vernieuwde bestuur is erin geslaagd om een gevarieerd aanbod samen te stellen in 
diverse disciplines van beeldende kunst. U zult hopelijk versteld staan van de diversiteit 
en bovenal de kwaliteit van de kunstwerken. Namens de 61 kunstenaars nodigen wij u 
van harte uit om het routeboekje te halen bij een van de verspreidingspunten en met 
behulp van de bijgesloten routekaart uw eigen route samen te stellen. Het routeboekje 
klaar en is binnenkort beschikbaar. 

  
 
Thema Vrijheid 
Tijdens de oorlogsjaren werden kunstenaars gedwongen om in de stijl van de bezetter te 
werken. Als kunst niet voldeed aan de eisen van het nationaalsocialistische regime, 
kregen ze het stempel entartet. De bevrijding bracht bij beeldend kunstenaars, na 
oorlogsjaren van censuur en onderdrukking, een besef van nieuwe vrijheid teweeg. Een 
van de kunstenaars die zijn ervaringen uit de oorlog volgens deze vrije stroming uitte 
was de in Amersfoort opgegroeide kunstenaar Armando.  



Laten we dankbaar zijn dat wij in Vrijheid Kunst kunnen maken en mogen delen met 
onze omgeving.  

 
OAR Vlag 
Heb je nog geen vlag besteld?  
Door 20 euro over te maken op NL 63 RABO 0302 4717 90 t.n.v. Stichting Kunst 
Promotie Leusden Woudenberg kun je je eigen OAR vlag bestellen. 
 
Jong & Oud exposeren zij aan zij in de OAR Kunst-etalage 
Voorstraat 22 te Woudenberg 

In de Kunst-Etalage kun je kennis maken met werk van deelnemers aan de Open Atelier 
Route Leusden Woudenberg 2020.  
In maart exposeren kunstenaars tussen de 12 en 72 jaar: Marja Boer, Evelien Kooloos, 
Lilian Wagt, Anneke Huurdeman, Ans Bakker en de Jongt Talenten Sjalène Hijmissen, 
Suzanne Brouwer, Sjanne Boutens en Maaike Wijnen. 
 
Elke vrijdag en zaterdag middag is de Kunst-Etalage van 14 tot 16 uur geopend voor 
publiek. Tijdens de route is op zaterdag 18 april de Kunst-Etalage van 12 tot 17 open.  
  



 
Jong Talenten in het nieuws 
 

 
Suzanne en Corine Brouwer 

 

 
Maaike en Pierette Wijnen 

 

 
Sjalène en Saskia Hijmissen 
 

Op 15 februari jl. hebben drie van de vier jong talenten met hun moeders een workshop 
bij Evelien Kooloos gevolgd, exposeren hoe doe je dat? De jonge kunstenaars maakten 
samen met hun moeders een kunstwerk op een doek van 50x100 com. De verslaggever 
van BDU en de reporter van RTV Utrecht waren ook aanwezig. RTV Utrecht zendt vanaf 1 
april portretten van regionale kunstenaars uit. Ze starten begin april met onze Jonge 
Talenten. Ook in de lokale kranten is aandacht voor deze jonge kunstenaars. In de 
maand maart exposeren zij in OAR Kunst-Etalage en op 18 en 19 april is hun werk te 
zien aan de Postweg 7 Leusden.  
 
Deelnemersinstructie 
Op 19 februari is aan alle deelnemers de deelnemersinstructie verzonden. Om de 
voorbereidingen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij om de instructies goed te 
lezen en op te volgen. Medio maart zullen we de laatste informatie mailen aan de 
deelnemers. Heb je geen instructie ontvangen mail ons dan. 
 
Kunstenaars in de spotlight      
In deze terugkerende rubriek worden kunstenaars in de spotlight gezet. Wil jij hier de 
volgende keer staan? Mail dan jouw kunst, jouw verhaal of expositie met foto. 
 
Anneke Huurdeman 
“Vrijheid tijdens de schilderweek in Frankrijk” 

 
” Daar in het Franse Ormy was het zo prachtig en heerlijk. In de zon heb ik daar zó 
heerlijk zonder zorgen geschilderd, daar voelde ik me echt vrij.”  
In de maand maart zijn haar werken te zien in de Kunst-Etalage van de OAR en tijdens 
de route op Groot-Zandbrink. 
  

https://dewoudenberger.nl/lokaal/kunst/geweldig-om-je-vrijheid-te-kunnen-uiten-685827
mailto:oarleusden@live.nl


 
 
 

“Intense Beleving” van Ans Bakker 

 
Ans Bakker 
“Mijn eerste expositie met de OAR” 
 
In de maand maart exposeert Ans in de Kunst-Etalage 
in Woudenberg en op 18 en 19 april op Groot-
Zandbrink. 
 
“Onlangs las ik in de krant een artikel over de 
hongerwinter 1940-1945. 
 
Geschreven door mensen zij die het meegemaakt 
hebben. 
 
Ten hemelschreiend, 
dit mag nooit meer gebeuren!” 
 

 
Helma van Schendel  
“Dit jaar een nieuw in de kunstroute” 
 
Helma maakt naast vrij werk ook kunst en design op maat voor 
bedrijven en particulieren. 
 
Haar werk is te zien in de Art4Earth Gallery in de 
boswachterswoning van Landgoed De Viersprong. Deze wordt 
officieel geopend op de zaterdagmiddag 18 april tijdens het 
kunstroute weekend.  
 
De Art4Earth Foundation gaat ook een grote Landart 
tentoonstelling op het landgoed realiseren. De galerie zal begin 
& eindpunt vormen voor deze tentoonstelling. 
 

 

 
 

 
Gasten exposeren in april in de Kunst-Etalage 
Op uitnodiging van de OAR exposeren in april: Janny van den Broek, Remco Haantjes, 
Esther Blijleven, Carel Wiggermans en Hossein Abasalian.  
Zaterdag 18 april is de Kunst-Etalage van 12 tot 17 uur open voor bezoekers. De 
kunstetalage is ook opgenomen in het routeboekje. 
 
Janny van den Broek  
“Een aangename verrassing” 
 
Omdat ik me in eerste instantie te laat had 
ingeschreven voor deelname aan de OAR voor 2020 
kwam ik op de reservelijst terecht maar werd kort 
hierna benaderd door de OAR dat ik in april mag 
exposeren in de Kunst-Etalage.  
 

 

 
Graag wil ik me daarom kort aan u voorstellen. 
Na een reorganisatie bij mijn laatste werkgever 
besloot ik om het roer om te gooien en mij alleen 
nog bezig te gaan houden met dingen die mij echt 

Ik geniet van de momenten die 
me raken en probeer dit vast te 
leggen in mijn schilderijen. Dat 
kunnen bijvoorbeeld de vogels 



interesseren. Zo heb ik afgelopen jaar mijn diploma 
Interieur Styling behaald en ben ik ook na lange tijd 
weer begonnen met schilderen.  
 
Van harte welkom om mijn werk te zien in de 
Kunst-Etalage in de maand april. 
Openingstijden: Elke vrijdag en zaterdag van 14 tot 16 uur en op 
zaterdag 18 april van 12 tot 17 uur. 
 

in mijn tuin, een mooi gedekte 
tafel of zo maar wat mooie 
potten zijn. Een ontdekkingsreis 
en beleving wat er allemaal 
mogelijk is en met veel passie 
en nieuwsgierigheid kijk ik 
vooruit wat de toekomst hierin 
mij gaat brengen. 
Mijn werk is realistisch met een 
losse penseelstreek. 
 

 
 
Maatschappelijk Belang 
De Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg heeft als doel om elk jaar een 
activiteit te organiseren voor een doelgroep uit de maatschappij. Dit jaar is gekozen voor 
de Vrijwilligers van het Cultuurhuis Woudenberg. Zij volgen 13 maart onder leiding van 
Evelien Kooloos een workshop en maken een groot kunstwerk met als thema “Wat 
betekent Vrijheid voor jou”. Het kunstwerk is en blijft te zien in Cultuurhuis Woudenberg. 
 
Strip van de maand door Grieta Buis 
 

 
 
Agenda 
• Donderdagavond 16 en vrijdagochtend 17 april kunstwerk voor de overzicht 

tentoonstelling inleveren 
• 17 april feestelijke opening in het Cultuurhuis Woudenberg 
• 18 en 19 april Open Atelier Route 
• 20 april kunstwerk van overzicht-tentoonstelling ophalen en OAR materiaal inleveren 
 
Hulp gevraagd 
• Vrijwilligers voor hand en spandiensten in april 2020 
• Gastvrouwen/-heren in het Cultuurhuis Woudenberg 

o Tijdens de openingsavond op 17 april van 19:30 tot 20 uur.  
o Op 18 en 19 april tijdens de route tussen 12 en 17 uur (er wordt een rooster 

gemaakt, max 2,5 uur per persoon) 
• Bezorger voor pakketjes en routeboekje/posters in Woudenberg 
 
Graag jouw reactie naar oarleusden@live.nl 
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