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Beste leden / cursisten, 
 
Goed nieuws! We mogen weer open! 
Na een week vertraging starten maandag a.s. voor dit seizoen de cursussen weer. Hopelijk 
zijn jullie allemaal gezond en in staat om de lessen te volgen. 
 
Door de lockdown aan het einde van 2021 heeft nog niet iedereen de jaarkalender 2022 
ontvangen. Deze wordt in de eerste les uitgedeeld. 
 
Voor ieders veiligheid vragen wij jullie om je aan de bekende hygiënemaatregelen te houden 
(handen wassen, hoesten in ellenboog, geen hand geven, bij klachten thuisblijven). 
Bovendien vragen wij docenten zowel als cursisten: 

•       Zet voor de les de ramen even open. 

•       Ventileer tijdens de les door twee bovenraampjes tegen elkaar open te zetten. 

•       Voor toelating in de les is een coronatoegangsbewijs nodig. De docent zal dit 
controleren. Zonder geldig toegangsbewijs is deelname aan de les helaas niet mogelijk.  

•       Binnen het atelier dragen docenten en cursisten zowel lopend als zittend een (liefst 
medisch) mondkapje. 

•       Het lokaal is ingericht op anderhalve meter; wij verzoeken jullie om alles zo te laten 
staan tijdens de lessen met uitzondering van de lessen waar sprake is van een levend model, 
portret of stilleven. 

•       Houd ook als je bij iemand gaat kijken of praten de anderhalve meter in de gaten. 

•       Beperk het aantal bewegingen door het atelier door alles in één keer mee te nemen 
naar je plek en ook koffie en thee zoveel mogelijk op de werkplek op te drinken. Breng een 
eigen mok mee en neem deze weer vuil mee naar huis. Was ook je kwasten liefst thuis uit 
zodat niet teveel heen en weer wordt gelopen. 

•       Wij verzoeken jullie om het lokaal en de tafels weer schoon achter te laten voor de 
volgende lessen en alles weer op zijn plek te zetten. Daarvoor wordt er tijdig gestopt met de 
les. 

•       In het lokaal is een scherm aanwezig waardoor cursisten bij ziekte desgewenst online 
de les kunnen volgen. Overleg in dat geval met je docent. 

•       De meeste cursussen hebben een whatsapp-groep zodat docent en cursisten elkaar 
gemakkelijk kunnen informeren. Nieuwe cursisten kunnen hierbij aanhaken. 
 
We wijzen er nog even op dat enkele lessen een andere starttijd hebben gekregen dan in het 
vorige seizoen: de maandagmiddagles start (weer) om 13.30 uur, de donderdagavondles om 
19.30 uur. Alle tijden zijn opgenomen in de jaarkalender die ook te vinden is op onze website. 
 
De lessen gaan door de vertraging nu, in het begin dit seizoen, dus een week langer door 
dan op de jaarkalender aangegeven. 
 
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het schilderscafé: de aftrapbijeenkomst is zondag 16 
januari om 14.00 uur in het atelier. 
Over de start van het Open Atelier ontvangen jullie nog bericht. 
 
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal veel gezondheid, creativiteit en een plezierig en 
rustig cursusjaar. 
 
Annemiek Verbrugh, voorzitter 

 


