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Geen nieuwjaarsreceptie was er dit keer, maar een oudejaarsbijeenkomst
met oliebollen en glühwein.
De stemming zat er goed in bij het uitluiden van het jubileumjaar.

In deze nieuwsbrief:
-Basiscursus Glasfusion
-Basiscursus Schilderen
-Bekende Castricummer komt poseren
-Algemene ledenvergadering

Basisworkshop
Glasfusion
Vrijdag 23 maart 2018 van 13.30 –
16.30 uur
o.l.v. Thea Bremer, Maarten
Geerdes, Hans Roodzant en GertJan Schouten.

Sinds enige tijd heeft Perspectief
een werkgroep glasfusion.
Diverse dozen met fris getint Bulls-eye- glas staan de glasbeoefenaars ter
beschikking en uit onze glasoven zijn al vele fraaie werkstukken
tevoorschijn gekomen. Tijdens de workshop maakt u een eigen werkstuk,
een sieraad of een glazen voorstelling van 15x20 cm, om te kijken of het
werken met glas iets voor u is. Deze workshop vindt plaats in ons eigen
atelier op vrijdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 16.30 uur en staat onder
leiding van een paar ervaren leden. U kunt deze workshop alleen ter
kennismaking met deze techniek bijwonen, maar voor verdere deelname
aan de glasfusiongroep is het noodzakelijk, in verband met het verkrijgen
van basiskennis en voor uw eigen veiligheid, deze workshop gevolgd te
hebben.
De kosten van deze workshop bedragen € 25,00 voor leden en €
35,00 voor niet-leden waarin de begeleiding, het gebruikte glas en de
ovenkosten bij de prijs zijn inbegrepen. Cursusgeld uitsluitend contant
te betalen.
Aanmelden via het inschrijfformulier in atelier 1,dan wel bij Froukje
Docter, tel: 06-13050180, mail: froukjedocter@gmail.com
.

Basiscursus schilderen
donderdagavond 8, 15, 22, 29 maart, en
5, 12 april 2018
van 19.30 tot 22.00 uur
o.l.v. Fré Ham.
Bij Perspectief start
op donderdagavond
8 maart weer een
zes avonden
durende basiscursus
schilderen. Deze
basiscursus is een
vervolg op de
basiscursus tekenen
maar kan ook los
hiervan gevolgd
worden.

Docente Fré Ham volgde zelf een gedegen opleiding aan de Wackers
Academie in Amsterdam. Bij Perspectief begeleidt ze al vele jaren diverse
cursussen en workshops.
Tijdens deze basiscursus wordt elke cursist die op een leuke manier kennis
wil maken met schilderen, persoonlijk door Fré begeleid.
Aan de orde komen begrippen als vorm, toonwaarde, compositie en
perspectief en, niet onbelangrijk, hoe een schilderij te beginnen. Er wordt
voornamelijk met acrylverf gewerkt aan stillevens en landschappen.
De kosten voor deze
cursus zijn: € 75,- voor
leden en € 100,- voor
niet-leden.
Cursusgeld uitsluitend
contant betalen bij
aanvang van de
cursus.
Dit cursusgeld wordt in
mindering gebracht op
de contributie als men
besluit lid te worden.
De materiaalkosten
bedragen € 15,- tijdens de eerste les aan de docente te voldoen. Tot
één week voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren,
daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Aanmelden bij
Froukje Docter, tel: 06-13050180, mail: froukjedocter@gmail.com

Bekende Castricummer Siem Mooij poseert bij
Perspectief
Op zaterdag 7 april tussen 14.00 en 16.00
uur komt de bekende Bakkumse
gepensioneerde boer Siem Mooij poseren
bij Perspectief.
De heer Mooij (85) is in de dertiger jaren
geboren in Bakkum-noord op boerderij het
Zeeveld, waar nu het monastieke centrum Jan
XVll gevestigd is. Al heel jong is Siem, naar
het voorbeeld van zijn vader Piet als drager
betrokken geweest bij de uitvaarten van
overleden Castricummers. Later is Siem gaan
boeren op de Van Tienhoven Hoeve op de
hoek van de Heereweg en de Zeeweg.
Tegenwoordig runnen Siem’s zoon Michiel
Mooij en zijn familie er een biologisch
melkveebedrijf en zorgboerderij. Als kleine

jongen bezocht Siem de Duinrandschool, het gebouw waar tegenwoordig
Perspectief is gevestigd.
Over zijn jeugd en de oorlogsjaren in Bakkum kan Siem smakelijk vertellen.
We vinden het dan ook een bijzondere
eer dat hij op 7 april in navolging van
bekende Castricummers uit
voorgaande jaren, naar Perspectief wil
komen om voor ons te poseren. Maria
Heideveld komt deze middag weer om
een ieder van deskundig advies te
dienen.
Alle materialen graag zelf meenemen
en vergeet je fototoestel niet zodat je je
werk thuis af kunt maken.
Om uit de kosten te komen vragen we
van iedere deelnemer een bijdrage van
€ 5,00
Tijdens de kunstfietsroute zullen alle
kunstwerken tentoongesteld worden en
zal de her Mooij zijn meest favoriete
kunstwerk mogen uitkiezen.
Aanmelden via het inschrijfformulier in
atelier 1 of bij Froukje Docter,
tel: 06-13050180,
mail: froukjedocter@gmail.com

Algemene ledenvergadering
Zoals een ieder weet wordt de Algemene ledenvergadering gehouden op
vrijdag 20 april a.s. om 15.00 uur. Wie zich betrokken voelt bij de
vereniging mag hier natuurlijk niet ontbreken.
Na het huishoudelijk gedeelte verwelkomt Perspectief als gastspreker
Pauline van Vliet. Zij is geen onbekende, want vorig jaar op 10 februari heeft
ze in ons Atelier een vertelbijeenkomst geleid voor oud leerlingen en
leerkrachten van de Oude Duinrandschool (School met den Bijbel). Die
bijeenkomst werd gehouden in het kader van het 50 jarig bestaan van onze
vereniging, samen met de eveneens jubilerende stichting Oud Castricum.
Pauline zal met woord en beeld ingaan op “Onze Geschiedenis Dichtbij” en
hoe dat doorwerkt in hoe we samenleven”. Dit aan d hand van lokale
projecten die al zijn uitgevoerd en nog geplanned zijn.
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