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In deze nieuwsbrief: 
 
-Voorjaarsnummer Perspectiviteiten verschenen 
-Algemene ledenvergadering 
-Workshoppendag 
-Siem Mooij komt poseren 
 
Het Voorjaarsnummer van Perspectiviteiten krijgt u digitaal toegestuurd, 
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Eerder is besloten dat leden zich bij de 
secretaris konden melden voor een papieren versie van het blad.  Die 
exemplaren zijn nu op naam beschikbaar in Atelier 1.  
Wie zich alsnog wil aanmelden voor een papieren versie van volgende 
nummers kan zich daarvoor opgeven bij de secretaris.  
 
De  Algemene ledenvergadering van Perspectief 
wordt gehouden op vrijdag 20 april a.s. om 15.00 uur. 
Agenda, verslagen en financiële jaarstukken staan in het 
Voorjaarsnummer.  Wie goed beslagen ten ijs wil komen 
op de jaarvergadering neemt natuurlijk die stukken door.  
 
Na de behandeling van de agenda is er tijd voor een blik 
op een ander spectrum. Pauline van Vliet zal met woord 
en beeld ingaan op “Onze Geschiedenis Dichtbij” en hoe 
dat doorwerkt in hoe we samenleven”. Dit aan de  hand 
van lokale projecten die al zijn uitgevoerd en nog gepland 
zijn. 

 
 
De evenementencommissie heeft 
weer een bijzondere 
workshoppendag op touw gezet, op 
zaterdag 21 april, in aansluiting op 
de succesvolle jubileumactie vorig 
jaar.  
 
Men kan in de gang bij atelier 1 
intekenen voor de  volgende 
workshops: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 “Van object naar abstract” o.l.v. Martin Heijnen, “Bomenlandschap” olv 
Afke Spaargaren, “Een sieraad van glas” olv Maarten, Thea, Hans en/of 
GertJan, “Kleurrijk model tekenen” olv Maria Heideveld, “Stilleven met 
vrolijke bloemen” olv Fré Ham, “Droge naald” olv Hermine Groenendaal.  
 
 
Elke workshop kost deze dag slechts € 10,00 
Graag aanmelden via de inschrijflijst op de deur in atelier 1. 
Of bij Froukje Docter, tel. 06-13050180 of mail: froukjedocter@gmail.com  
 
. 
Op zaterdag 7 april tussen 14.00 en 16.00 uur komt de bekende 
Bakkummer Siem Mooij poseren bij Perspectief.  
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 
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