
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief     

      
 

2018-4       11 juli  2018 

 
Berichten in de zomerstop. Alle leden een prettige vakantie toegewenst. 
De werkggroepen beginnen weer op maandag 3 september! Tot ziens! 
 
In deze nieuwsbrief: 
 
-Nella van Os met pensioen 
-Kitty Meijering neemt begeleiding over 
-Terugblik op Kunstfietsroute 
-Zomerworkshops in vol bedrijf 
-Perspectief-archief naar Alkmaar 
-Vermist 
-Glasfusiongroep 
 

Nella van Os met pensioen 
 
 
Na 25 jaar begeleider 
van de maandagavond 
schildersgroep heeft 
Nella van Os op de 
laatste repetitie van dit 
seizoen op 18 juni 2018 
afscheid genomen. Wij 
horen veel mensen 
klagen ze moeten 
doorwerken na hun 65e, 
maar Nella stopte pas 
op haar 86e. 
Ze was nog steeds zeer 
actief. Nella zat alleen 
op een stoel voor een kopje koffie in de pauze. Ze liep verder continu rond om 
aanwijzingen te geven. Door haar aanwijzingen werd een minder schilderij 
toch meestal nog een topstuk waar je tevreden mee naar huis kon. Het heeft 
haar moeite gekost om afscheid te nemen, maar ze kan nu meer tijd besteden 
aan haar kinderen en kleinkinderen die ver weg wonen. Tijdens het afscheid 
aan het einde van haar laatste werkdag werd haar veel verdiende lof 
toegezwaaid door de schildersgroep en een afvaardiging van het bestuur. Die 
lof ging natuurlijk vergezeld van een cadeau en bloemen. 
We wensen Nella nog een lang, gezond en gelukkig leven. 
 

Ad Jacobs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
De maandagavondgroep nam afscheid van Nella van Os ( vijfde van rechts) 

 

Kitty Meijering nu op maandagavond 
 
Inmiddels heeft de groep zich ook uitgesproken over een aantal voorgedragen 
kandidaten voor de opvolging van Nella. De keus viel op Kitty Meijering. Voor 
velen wellicht geen onbekende, want ze heeft veel geexposeerd in de regio. 
Na de zomer zal zij dus op maandagavond het roer overnemen. Wellicht een 
idee om ook eens op maandagavond deel te gaan nemen? Wat haar eigen 
werk betreft willen we verwijzen naar haar website: www.kittymeijering.nl, die 
een goede indruk geeft van haar werk en exposities. 
 

 

Kunstfietsroute 

Na de opening van de expositie van Perspectief voor de Kunstfietsroute , 3 en 
4 juni j.l. was in de lokale media en op op Facebook het volgende verslag te 
lezen, verzorgd door Annemieke Jurrjens, die zelf de eer te beurt was 
gevallen om het winnende portret te hebben gemaakt. Nogmaals gefeliciteerd 
Annemieke!  

 

 

 

 

http://www.kittymeijering.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siem Mooij kiest kleurrijk portret  

 

 

 

Met de opening van de zeer gevarieerde expositie van de leden 
van Perspectief, heeft deze vereniging een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het succes van de jaarlijkse kunstfietsroute in Castricum. Naast de vele 
tentoongestelde kunstproducten was in de ateliers een speciale ruimte 
ingericht voor de leden die onlangs, volgens de jaarlijkse traditie, een 
bekende Castricumse inwoner op het doek vereeuwigd hebben. Dit jaar was 
de eer ten deel gevallen aan de 85-jarige Bakkumse nestor boer Siem Mooij, 
die als dank voor zijn eerdere poseren tijdens deze opening zijn favoriete 
portret mocht uitkiezen. Na de openingswoorden van Perspectiefvoorzitter 
Dijkstra kreeg Siem Mooij het woord om zijn keuze te motiveren. Met rake 
bewoordingen en enkele kwinkslagen voor zijn toehoorders, wist hij op 
boeiende wijze zijn uiteindelijke keuze te maken. “Als ik wel eens in de 
spiegel kijk, dan zie ik er zo uit, en daarom kies ik zonder de anderen te kort 
te doen, deze” was zijn nuchtere oordeel. De maker van dit levensechte 
portret was het Perspectieflid Annemieke Jurrjens. Voor haar prestatie mocht 
zij als beloning een welverdiende cadeaubon van de voorzitter in ontvangst 
nemen.  
Met de vele lovende waarderingen van de talrijke bezoekers op de twee 
expositiedagen kan Perspectief terugzien op een belangrijke bijdrage aan dit 
jaarlijkse Castricumse evenement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerworkshops in vol bedrijf 

 
Voor de zomer staan nog de volgende “Zomerworkshop” in de planning. 

vrijdag 20 juli 

9.45 tot 14.30 uur 

“Kennismaken met Abstracte Fotografie” 

o.l.v. Iris Depassé 

atelier 1 

------------------------------------------ 

woensdag- 1 en donderdagmiddag 2 augustus 

13.30 tot 17.00 uur 

“Kennismaken met de technieken Glas-in-lood en Tiffany”. 

o.l.v. Marie Louise Hebly 

atelier 3 

------------------------------------------------------ 

vrijdag 10 augustus 

10.00 tot 17.00 uur 

“Het goud van Klimt” 

o.l.v. Afke Spaargaren 

atelier 1 

------------------------------------------------ 

maandag- 20 t/m vrijdagmorgen 24 aug 

9.30 tot 12.00 uur 

“Steenhakken” 

o.l.v. Ada van Wonderen 

----------------------------------------------------------  

maandag- 27 t/m vrijdagmorgen 31 augustus 

9.30 tot 12.00 uur 

“Steenhakken” 



 

 

 

 

 

 

 

 

o.l.v. Ada van Wonderen. 

Deze beide weken beeldhouwen in de zomer zijn overigens al volgeboekt! 

 

Zie voor meer informatie onze website www.perspectiefcastricum.nl  

Op deze site kun je ook inschrijven voor bovengenoemde “Zomerworkshops”. 

Ton Pots 

 
Archief Perspectief naar Alkmaar 
 
Een vereniging produceert in de loop van haar bestaan tal van stukken en 
documenten, die doorgaans na te zijn gebruikt bij vergaderigen stof gaan 
vangen in een archiefdoos  of ordner. In het vijftijgjarig bestaan heeft 
Perspectief heel wat verzameld, en al dat spul nam in de gang heel wat 
ruimte in. Er werd slechts sporadisch gebruik van gemaakt, vooral als weer 
een jubileum in aantocht was, zoals vorig jaar het vijftigjarig bestaan. Daarbij 
heeft het archief goede diensten bewezen voor het samenstellen van de 
jubileumbrochure.  
 
Het Regionaal Archief in Alkmaar bleek bereid het archief over te nemen en 
professioneel te ordenen en bewaren. Het bestuur heeft dat aanbod graag 
aanvaard en deze week is een begin gemaakt met de overdracht van de 
dozen en ordners naar Alkmaar. Er is een overdrachtscontract gesloten  
Het Regionaal Archief verricht na het in ontvanbgst nemen van de stukken 
een inventarisatie van wat bewaard zou moeten blijven en overlegt wat te 
doen met de niet voor bewaring in aanmerking komende stukken met het 
bestuur  (vernietien of teruggeven aan de vereniging).Het archief bewaart de 
documenten op een professionele manier ( zuurvrij papier, in archiefdozen). 
De archiefstukken zijn na inventarisatie op de studiezaal van het archief te 
raadplegen. 
De oplossing is niet alleen goed voor een adequaat beheer van het archief, 
het heeft ook wat ruimte geschapen in de gang, waar de archieven een flinke 
blokkade vormden voor het goed kunnen wegzetten van onderhanden werk. 
 
 
Vermist 
 
De glasfusiongroep mist sinds enige tijd: een setje glasverf, dat we gebruikten 
om werkstukken te kleuren en twee standaards, die bedoeld waren om dieren 
op te monteren. Wie helpt ons uit de brand? (En aan het werk…). 
Niet vermist maar wel gemist: in sommige groepen is het toiletpapierverbruik 
hoog: na twee dagen zijn er al 5 rollen op. Kortom, toiletpapier is waar het 
voor bestemd is en op de plek waar het voor bestemd is. 
 
Maarten Geerdes  

http://www.perspectiefcastricum.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correctie mbt glasfusionwerkgroep 
 
De glasfusiongroep komt niet meer op de dinsdagavond bij elkaar, zoals in 
het Voorjaarsnummer van Perspectiviteiten was vermeld, maar op de 
dinsdagochtend. Op de website staat het nu wel goed onder de rubriek 
werkgroepen. 

 
 
 
 
Redactie Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 


