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Afgelopen weekend was het weer mogelijk om tijdens de 
Open Atelier Route kunstenaars te ontmoeten in hun eigen 
ateliers. Maar liefst 52 kunstenaars exposeerden op 29 loca-
ties. En met het routeboekje in de hand wisten velen de 
kunstwerken te vinden.

LEUSDEN - De Open Atelier 
Route is een evenement dat 
door heel Nederland op ver-
schillende locaties gehouden 
wordt. In deze regio wordt de 
Open Atelier Route georgani-
seerd door Stichting Kunst-
promotie Leusden Wouden-
berg. Ondanks het frisse weer 
trokken de verschillende ate-
liers toch behoorlijk wat be-
zoekers die op de fiets waren 
gekomen voor een portie 
kunst.
Op de locatie aan de Maars-
bergseweg 69 zijn zeven ate-
liers gevestigd. Op het eerste 
gezicht geen logische keuze 
voor een atelier, achterop het 
terrein van een opslagbedrijf. 
Maar wanneer je achter het 
gebouw omloopt blijkt er een 
grote tuin in aanleg rondom 
een zwanenvijver met zwarte 
zwanen en hun jongen. Fran-
cisca Kalmijn heeft hier een 
ruim en licht privéatelier. Ze 
werkt hier als zelfstandig kun-
stenares en vertelt geani-
meerd over een ijsvogeltje dat 
dagelijks de vijver bezoekt. 
Kalmijn heeft duidelijk iets 

met licht, aldus de observatie 
van een bezoeker. Ze vangt de 
essentie van natuurtaferelen 
in kleurrijke,l bijna abstracte 
droomwerelden. Haar materi-
aalkeuze varieert van pastel-
krijt op papier en olieverf op 
doek tot prints op aluminium. 
Verschillende bezoekers zijn 
erg gecharmeerd van het werk 
en maken van de gelegenheid 
gebruik de kunstenares uit te 
horen over haar inspiratie en 
materiaalkeuze.

Een deur verderop resideert 
het kunstenaarscollectief Per-
ron 3. Vier schilders en twee 
beeldhouwers delen hier een 
atelierruimte. Een van hen, 
Nadja Schreurs, heeft een 
meer concrete manier om de 
natuur te vangen in haar crea-
ties. Op haar pastelkleurige 
schilderijen verwerkt zij wat 

ze buiten vindt. Zand, elfen-
bankjes en meer. Aardse ma-
terialen die na bewerking uit 
mythische werelden afkom-
stig lijken te zijn. Schreurs: “De 
aanwezigheid van al die crea-
tievelingen van verschillende 

leeftijden om je heen die ver-
schillende technieken gebrui-
ken zorgt voor inspiratie.” Die 
inspiratie leek erg succesvol. 
Niet alleen liepen en behoor-
lijk wat bezoekers binnen, 
maar ze bleven lang hangen 

en bestudeerden de werken 
uitvoerig om vervolgens de 
kunstenaars uit te horen over 
hun werkwijze. Kees en The-
resa Holster zijn op de fiets 
gekomen. “Wij vinden het al-
tijd leuk om kunst te bekijken. 

Vorig jaar hebben we de Kun-
stroute in Doorn bekeken. We 
staan nu op de camping bij 
het Henschotermeer en heb-
ben bewust gezocht naar de 
Open Atelier Route in de regio. 
Zo kwamen we hier terecht.’’

Bij kunstenaars op hun werkplek
door Quirine van Mourik

Open Atelier Route

SCHILDERS EN 
BEELDHOUWERS 
DELEN ATELIER-
RUIMTE

De Open Atelier Route werd goed bezocht afgelopen weekend. (Foto: Leusden Nu)

Gemiste kans
AAN DE KOFFIETAFEL

“Volgens mij heeft de natuur haar gasre-
kening niet betaald. Wat een koud 
voorjaar tot nu toe”, zucht Eduard. “Zo 
jammer dit. De rododendrons houden 
hun bloemen nog even in de knop. De 
fruittelers hebben het ook slecht. Vorst 

en bloesem gaan niet samen. Ik hoop 
dat het meevalt voor ze.”

“Ja, jammer dat gedurende de vele evenemen-
ten in deze maand het weer het laat afweten”, valt Juliette hem 
bij. “Maar gelukkig laat de jeugd zich niet tegenhouden. Eerst de 
Koningsspelen, die waren al geweldig, en daarna het school-
voetbaltoernooi. Fantastisch dat dit toernooi weer doorgang kon 
vinden. Wat ik alleen niet begrijp is dat alle kinderen op de fiets 
naar de locatie gaan en vervolgens alle ouders met de auto ko-
men. Het stond helemaal vol bij Roda ‘46. Je zou zeggen dat de 
meeste ouders uit Leusden komen en dus echt niet ver hoeven 
te fietsen. Een gemiste sportieve kans.”
“Laten we hopen dat het weer op Koningsdag niet zo erg wordt 
als ze voorspellen. Ik hoorde dat het kouder wordt dan met 
kerstmis en dat er wellicht natte sneeuw gaat vallen”, weet Inge. 
“Dan kun je mooi die oude slee verkopen op de kleedjesmarkt, 
samen met je ski’s”, grapt haar vriend. “Ja, pas maar op dat je 
geen kou vat tijdens Koningsnacht. Ik zou je schaatsen maar 
meenemen als ik jou was”, kaatst ze terug.

Aantal lege panden
Hamershof weer gevuld
 
“Weet iemand waar de aubade is nu het gemeentehuis er niet 
meer staat?”, vraagt Hans. “Op het muziekplein, naast De Til. Om 
half elf kan iedereen gezellig meezingen”, weet Frans. “Wel kaal 
bij de Hamershof nu het gemeentehuis weg is”, zegt Rianne. “Ja, 
maar wel leuk dat een aantal lege panden weer is gevuld. Zoals 
de Turkse supermarkt in het oude pand van de Schoenenreus”, 
reageert Fred. “En de hotspot van de kringloopwinkel. Wel jam-
mer dat die tijdelijk is. Er komen ook nog andere winkels bij 
volgens mij. Het maakt het wel een stuk gezelliger. Alleen nog 
even de houten schutting van een mooie beschildering voor-
zien.”
     Eric Lucassen

Leusdens 
mooiste bij 
Antares
LEUSDEN - Al vele jaren orga-
niseert Latent Talent diverse 
cursussen en workshops in 
Leusden. Daaronder zijn ook 
creatieve schilder-, teken- en 
keramiekcursussen. In het 
voorjaar worden deze cursus-
sen en workshops afgesloten 
met een tentoonstelling van 
de door deelnemers gemaakte 
schilderijen, tekeningen en 
keramiek objecten. Het thema 
van de tentoonstelling dit jaar 
is Leusdens mooiste. De ten-
toonstelling van 1 t/m 12 mei is 
voor iedereen toegankelijk. 
Bezoekers zijn van harte wel-
kom om de meer dan zeventig 
creatieve kunstwerken in MFC 
Antares aan het Máximaplein 
7 te komen bewonderen. Op 
werkdagen van 10.00 tot 20.00 
uur en op zaterdagen van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer infor-
matie over Latent Talent en de 
tentoonstelling staat de web-
site www.latenttalent.org of 
op Facebook.

Amivedi
Amivedi registreert vermiste 
en gevonden huisdieren.
 
Leusden/Achterveld: alle huis-
dieren, Ingrid, tel. 088 
-0064671; Woudenberg: alle 
huisdieren, Marloes tel. 088 - 
0063313; of kijk op www.ami-
vedi.nl.
 
Gevonden 
Hoendervogel. Witte parel-
hoen. Melafier, Leusden.
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Wonen in 
kantoorpand
LEUSDEN - De eigenaar 
van het kantoor aan Ol-
menlaan 2 wil het leeg-
staande gebouw ombou-
wen tot 54 sociale 
huurappartementen. Het 
college werkt hieraan mee. 
Met de transformatie van 
Olmenlaan 2 worden twee 
belangrijke beleidsdoel-
stellingen gediend, name-
lijk het opheffen van kan-
torenleegstand en het 
toevoegen van goedkope 
huurwoningen aan de wo-
ningvoorraad. 

Sportieve voetbalstrijd
LEUSDEN - Afgelopen maan-
dag vond het 45ste Succes 
Schoolvoetbaltoernooi Leus-
den/Achterveld plaats. Direct 
vanaf 09.00 uur werd de spor-
tieve strijd om de scholen-
competitie aangegaan. Hoe-
wel er regelmatig een klein 
buitje viel, kon dat de pret niet 
drukken. De vele voetballer-
tjes, coaches, meesters/juffen 
en supporters waren enorm 
enthousiast.
‘s Middags was de spanning 
om te snijden. De trots van de 
scholen stond op het spel. Tij-
dens de finales werden de 
teams op de hoofdvelden van 
het Burgemeester Buining-
park dan ook extra aange-
moedigd. Dit was voor de jury 
ook een mooi moment om de 

supporters te beoordelen. De 
oren moesten het misschien 
ontgelden, maar er was één 
duidelijke winnaar voor de 
Juich Cup: De Rossenberg.
De prijsuitreiking was extra 
speciaal. De bekende rapper 
Diggy Dex deelde de bekers en 
medailles uit (gesponsord 
door respectievelijk Van 
Schoonhoven Infra en Afas). 
Als Amersfoorter geboren in 
Leusden heeft Diggy Dex een 
bijzondere band met Leusden. 
Hij vond het dan ook een eer 
het Succes Schoolvoetbaltoer-
nooi af te mogen sluiten.
In de verschillende groepen en 
leeftijdsklassen hebben diver-
se scholen een eerste plaats 
behaald Zie voor alle uitslagen 
op www.schoolvoetbal.nl.


