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In deze nieuwsbrief: 

-Terugblik op algemene ledenvergadering 

-Inleveren werk voor expositie kunstfietsroute 

-Houtgroep begonnen in atelier Perspectief 

-Penningmeester in het nieuws  

-Website 

Algemene ledenvergadering 

Terugblik op  algemene ledenvergadering op 20 april 2018 
Op 20 april 2018 kwamen veel Perspectiefleden naar de algemene ledenvergadering in 
Atelier 1, om de jaarstukken te bespreken. Dat was een vlot gebeuren, want alles werd in 
orde bevonden, met name de financiële stukken. Een punt uit de besproken punten verdient 
extra de aandacht: de datum voor de volgende algemene ledenvergadering in 2019 is 
veranderd, op initiatief van Walter Driessen. De datum wordt 12 april in plaats van 19 april 
2019. 

Met algemene instemming werd als nieuw bestuurslid (tevens secretaris) Adrie Floris 
gekozen. 

Het bestuur zette een aantal leden in de 
bloemetjes. Er was een boeket voor Leny 
Dros, die dertien jaar de oven voor het 
bakken van keramiek en klei heeft verzorgd, 
voor Margreet van den Berg die de nieuwe 
website heeft opgezet, voor Wies Fijnaut 
die al vele jaren de inkoop verzorgt van 
koffie, thee e.d. , voor Jan Oudhoff die 
jarenlang de website heeft gevuld met tekst 
en beeld en voor Peter Heemskerk, die 
vorig jaar het jubileumnummer 50 jaar 
Perspectief heeft geproduceerd. 

Foto: Ton Pots overhandigt een boeket aan Margreet van den Berg 

http://perspectiefcastricum.nl/2018/04/27/geanimeerde-algemene-ledenvergadering-op-20-april-2018/


 

 
Na het huishoudelijk deel van de 
vergadering bracht de Bakkumse Pauline 
van Vliet het gezelschap in historische 
sferen, met een toelichting op haar 
projecten, o.m. Soldaat onder het zand en 
het graven van het Noordzeekanaal. 
Ze vertoonde haar film Merdeka, 
standplaats Castricum, waarin middelbare 
scholieren plaatsgenoten interviewden die 
na de oorlog naar Indonesië waren 
gezonden in het kader van de 
zogenoemde politionele acties. De 
indringende verhalen werden met grote 
interesse aangehoord en besproken. De 
film werd bijzonder gewaardeerd. 

Pauline van Vliet 

 

Na afloop was het nog lang gezellig in het Atelier, met hapjes en drankjes.  

 

 

 

Kunstfietsroute 

Natuurlijk doet Perspectief ook dit jaar weer mee met de kunstfietsroute op 2 en 3 juni. Op 
zaterdag 2 juni om 10.30 uur komt Siem Mooij de Perspectief-tentoonstelling openen door 
zijn favoriete portret uit te kiezen. Vanzelfsprekend is iedereen hierbij van harte welkom. 
Zoals bekend hebben leden van Perspectief hem geportretteerd op zaterdag 7 april. Zondag 
3 juni komt Hans Laduc met gitaarspel de sfeer verhogen.  

Tijdens de Kunstfietsroute exposeren leden van Perspectief ook elders: stop 1:  De Oude 
Keuken (Abstractgroep), stop 4 :Marina Pronk, stop 6 Tonna Lucassen, stop 7: Studio 23  
van Margriet Schadee (steenhakgroep), stop 15: Diny Dijkman, stop 19:  Inez van Deelen 
Sigg.  

 

 

 

 



Van Gerda van Buren geven we hier nog even de regels door voor het inleveren van 
werkstukken voor de expositie in de ateliers van Perspectief: 

INLEVEREN WERKSTUKKEN 

woensdag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur 

vrijdag 1 juni van 10.00 tot 11.30 uur 

Eén werkstuk per persoon, dit mag  niet groter zijn dan 80 cm in de breedte, het mag ook 
een tweeluik zijn dat samen maximaal 80 cm breed is. 

Voor beeldhouwwerk/keramiek/glas geldt: 2 werkstukken per persoon. 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om zelf je werkstuk in te leveren,regel dan iets via één 
van de leden van je groep, of overleg tevoren met de tentoonstellingscommissie; een 
telefoontje of een mail volstaat. 

WERKSTUKKEN DIE WORDEN NEERGEZET ZONDER OVERLEG, WORDEN NIET 
GEPLAATST/OPGEHANGEN. 

 

De schilderijen dienen te zijn voorzien van een goed ophangsysteem d.m.v. een draad 
achter het werk langs. 

Voor beeldhouwwerk/keramiek/glas geldt dat het stevig moet kunnen staan. 

Bij het inleveren van de werkstukken vragen wij om assistentie bij het surveilleren tijdens de 
tentoonstellingsuren. Er ligt dan een surveillancerooster klaar, waarop je (voor 2 uurtjes) je 
kunt inschrijven.  

Neem dus je agenda even mee! 

 

Werk van wijlen Jaap Dekker 



Houtgroep begonnen 

Sinds 1 mei is op dinsdagavond een Houtgroep van start gegaan in atelier 2 van Perspectief. 

De groep wordt begeleid door Anja Jonker, en komt eenmaal per twee weken bij elkaar. Het 

is de voortzetting van een houthakgroep van Jos Apeldoorn in 

Egmond, die er mee is gestopt. De groep huurt  het lokaal van 

Perspectief, maar de hoop is dat de leden van de groep lid 

worden van Perspectief, zodat op termijn de groep een vast 

onderdeel kan worden van onze vereniging. Leden van 

Perspectief die zich willen bekwamen in het maken van houten 

werk kunnen zich bij de groep aansluiten. Er zijn 

houtwerkbokjes en een houtwerkbank aanwezig in lokaal 2.  

Wie meer over de werken in hout wil weten moet beslist even langs gaan op de 

kunstfietsroute in de tuin van kapitein Rommel ( stop 11), waar de groep Kunst in hout een 

ode brengt aan de oude meester Jos Apeldoorn en demonstraties geeft in het werken met 

hout. Anja Jonker heeft het stokje van Jos Apeldoorn overgenomen. Een aantal van haar 

beelden zal in de tun te zien zijn. 

Penningmeester in het nieuws 

 

Verrassend bericht deze week op de voorpagina van het lokale blad 

De Castricummer:  Maarten Geerdes heeft een prestigieuze prijs 

gekregen voor zijn verdiensten op het gebied van Hoogovens.  

De prijs, de Thomas L.Joseph-award,  is hem toegekend door de 

organisatie van de Amerikaanse staalindustrie.  

Heeft niet zoveel met Perspectief te maken, maar het is wel  onze 

eigen penningmeester!  Gelukgewenst! 

Website 

De vernieuwde website is nu in vol bedrijf, met steeds de laatste nieuwtjes over onze 
vereniging. Op deze site vind je een overzicht van alle nieuwsberichten in chronologische 
volgorde (het meest recente bericht bovenaan), met daaronder nieuwsberichten uitgesplitst 
in: berichten met daarin nieuwsbrieven, aankondigingen van activiteiten die we organiseren, 
nieuws vanuit het bestuur, verslagen van activiteiten. Verder alles over de activiteiten die 
Perspectief organiseert voor haar leden: ateliergroepen, workshops, agenda, wie wat doet bij 
Perspectief. Er is een zoekpagina met een overzicht van alle pagina’s op deze website waar 
je ook kan zoeken op trefwoorden. 

Wie berichten voor de website of gaat exposeren heeft kan dat melden meld met opgave van 

lokatie, adres, openingstjden e.d., liefst met een of meer foto’s van wat wordt geëxposeerd, 

bij: ict@perspectiefcastricum.nl.  

 

Redactie Perspectief-nieuwsbrieven 

http://perspectiefcastricum.nl/category/alle-berichten/
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