
 

 

Zomeratelier 2021 
 

In de maanden juli en augustus 2021 is er weer Zomeratelier bij de KWA. Leden, proefleden 

en vrienden van de KWA kunnen dan een aantal dagen per week in ons gebouw terecht om 
zelfstandig te werken. Er zijn geen docenten aanwezig.  

 
Het zomeratelier loopt van 6 juli t/m 26 augustus en is geopend:  

’s ochtends van 9.30 tot 12.00 u en ’s middags van 13.00 tot 15.30 u. Deelname aan het 
zomeratelier kost € 3,- per dagdeel en € 6,- voor een hele dag. Het gebruiken van koffie en 

thee is mogelijk en kost € 0,40 per consumptie. 
 

Vooraf aanmelden is niet meer verplicht. Wil je verzekerd zijn van een plek, dan kun je dit 
toch doen. In de lijst met dagdeel-verantwoordelijken zie je bij wie je je kunt aanmelden. Het 

aantal werkplekken in het tekenlokaal (13), het boetseerlokaal (7), de glazuurruimte (4) en 
de werkschuur (6) staat vast en blijft ook tijdens het Zomeratelier gehandhaafd. 

 
Deelname aan Model en Portret is helaas niet meer mogelijk. Alle werkplekken zijn al 

volgeboekt.  
 
Velen zijn gedeeltelijk of volledig gevaccineerd en daarmee is het risico op besmetting 
aanzienlijk afgenomen. We moeten wel alert blijven, de basisregels blijven van kracht: 
 
- Was je handen bij aankomst en vertrek – in de lokalen hangt een dispenser met 

desinfectiemiddel en er staat bij iedere wastafel zeep. 
- Houd 1,5 m. afstand, ook in de pauzes – de indeling van de lokalen blijft gehandhaafd. 
- Blijf thuis met (milde) klachten en laat je testen.  

 
Vanaf 26 juni is het gebruik van een mondmasker bij verplaatsen in het gebouw niet meer 

verplicht. Gebruik wel een mondkapje als de anderhalve meter afstand niet kan worden 
gehouden. 

 
Heb je nog vragen over het zomeratelier, dan kun je contact opnemen met Gerda Hendriks, 

via de mail gerda.m.hendriks@gmail.com of telefonisch 06-25266359. 
 

 


