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Berichten  van de secretaris 
 
Perspectief is een bloeiende en groeiende vereniging! Het ledental is tot bijna 
240 toegenomen.  
Zes dagen per week wordt ons gebouw door allerlei creatieve groepen 
gebruikt. In de vakanties en in de weekends zijn er nog verschillende 
workshops en andere activiteiten. Daar kunnen we samen best trots op zijn. 
 
In de afgelopen weken hebben Sjoerd Dijkstra en Adrie Floris namens het 
bestuur gesprekken gehad met de begeleiders en de vertegenwoordigers van 
de groepen. We vinden het belangrijk om zo eens in de twee jaar te horen wat 
er binnen de groepen leeft en waar we iets aan kunnen verbeteren.   
 
Uit de gesprekken blijkt dat iedereen tevreden is over de ruimtes, de 
materialen en de begeleiding. Natuurlijk kan een atelier soms wat schoner 
worden achtergelaten of nemen sommige objecten (ezels, bokken en ovens) 
te veel ruimte in. Er is echter begrip voor dat niet alles ineens opgelost kan 
worden. Er wordt achter de schermen gewerkt aan betere opslag waardoor er 
ook ruimte vrij komt.  
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Binnen de groepen wordt de tijd van de begeleiding onderling geregeld en 
afgestemd. 
Er is veel waardering voor de website en de informatie door de Nieuwsbrief 
en ons blad Perspectiviteiten.  
 
Heel positief wordt de mogelijkheid genoemd dat ieder lid kan deelnemen aan 
alle werkgroepen. Er zijn leden die een aantal keren per week aanwezig zijn 
bij verschillende activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid om eens op een 
andere dag te komen als je op je “eigen tijd” verhinderd bent. Je kunt ook 
eens kijken en uitproberen hoe een andere activiteit bevalt. Wat dat betreft 
mogen we onze vereniging uniek noemen!  
 
Met die mogelijkheid om op andere tijden te komen of eens te proberen of 
een werkgroep wat voor je is, ontstaat ook wel eens wat extra druk op de 
grootte van enkele groepen.  
Toch is iedereen (bestuur, begeleiders en groepsvertegenwoordigers) het er 
over eens dat wij geen vereniging mogen zijn met een ledenstop of waar voor 
groepen een wachtlijst mag bestaan.  
Als groepen, met name voor de begeleiders, (te) groot dreigen te worden, 
moet er naar andere oplossingen worden gezocht.  
Het bestuur staat hierin open voor geluiden en suggesties uit de groepen.  
 
Enkele groepsvertegenwoordigers vragen ook om het beschikbaar stellen 
adresgegevens van de leden. Dit is echter met het oog op de nieuwe 
privacyregeling niet mogelijk. De ledenlijsten mogen niet openbaar gemaakt 
worden. Als de leden van een groep onderling de adressen willen uitwisselen, 
zijn ze daar uiteraard vrij in, mits degene die zijn adres geeft het daarmee 
eens is. De secretaris kan de lijsten niet geven. 
 
Adrie Floris 
 

Verzoek van de penningmeester 
 
CONTRIBUTIE 2019 
 
Denk U aan de contributie? Per 1 januari 2019 is de contributie €232,50,- per jaar. 
Desgewenst kunt U betalen in twee termijnen van €116,25 of in 12 termijnen van €20 
(met automatische afschrijving). Als u het volledige bedrag vóór 1 januari betaalt 
krijgt u € 5 korting en betaalt u dus €227,50. Bankrekening NL97INGB0000776214 
tnv Perspectief te Castricum. 
 
Dank je, 
 
Maarten Geerdes, penningmeester 
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Geslaagde expositie in oktober 
 
Op 27 en 28 oktober lieten de dinsdagmiddagschildergroep en de 
woensdagochtendbeeldhouwgroep staaltjes van hun kunnen zien in een 
expositie die goed werd bezocht. Het is al een beetje een traditie aan het 
worden dat de groepen zelf een expositie organiseren. Wie weet stimuleert dit 
ook andere groepen ook eens zoiets te proberen. 
Een paar impressies van de expositie:  
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Wintertentoonstelling 
 
Vorig jaar een expositie met werk van onze begeleiders en dit jaar zijn de 
leden natuurlijk weer aan de beurt tijdens onze Wintertentoonstelling. 
Het  biedt je een mooie gelegenheid om je werk aan een breed publiek te 
laten zien tijdens de komende feestdagen. 
De tentoonstelling is open op zondag 23, 1e en 2e kerstdagen en zondag 30 
december, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 
De “officiële” opening vindt plaats op zondag de 23e om 14.00 uur. 
 
inleveren 
Het inleveren van de werkstukken kan alleen op 
woensdag 19 december in de avond van 19.00 tot 20.00 uur en  
vrijdag 21 december in de ochtend van 10.00 tot 11.30 uur in atelier III. 
In de ateliers zijn deze data en tijdstippen ook opgehangen en ook de 
voorwaarden waaraan de werkstukken moeten voldoen. 
Het is ook belangrijk dat we voldoende surveillanten hebben en daarom 
vragen wij bij het inleveren van de werkstukken (ook al laat je dat door 
iemand anders doen!) of je 2 uurtjes beschikbaar bent. 
Het gaat erom dat we er met elkaar een mooi evenement van maken! 
 
Misschien niet bij iedereen bekend, maar bij verkoop tijdens de tentoonstelling 
geldt de regeling dat 20% “provisie” van het verkoopbedrag wordt 
overgemaakt naar Perspectief. 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 2 januari kunnen de geëxposeerde werktukken opgehaald 
worden na afloop vaan de nieuwjaarsbijeenkomst die om 16.00 uur begint. 
Er is een hapje en een sapje en het bestuur nodigt je hiervoor dan ook van 
harte uit. 
 

Opruimen stellingen 
Tijdens de Kerstvakantie worden ook de stellingen in de gang opgeruimd.  
Het gaat met name om de spullen van de beeldhouwgroepen. 
Kijk met je groep op de aan jullie toebedeelde plek of er spullen staan die 
“onbekend” zijn, verdroogd of op een andere manier niet meer gebruikt 
worden. Dat kunnen natuurlijk ook zakken cement/gips/zand zijn. Planken 
kunnen in kast 8 worden opgeborgen. 
 
Gerda van Buren 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

5 

 

Terugblik op workshop Cor Spil 
 
Op 17 november gaf ons medelid Cor Spil  
een workshop in de techniek waarin hij 
zich algeruime tijd had gespecialiseerd: 
model en portrettekenen met behulp van 
een zakje pigment. Omdat er veel 
belangstelling was voor het aanbod werd al 
snel besloten een tweede workshop in 
januari te plannen. 
Cor had met Annemieke Jurrjens gezorgd 
voor modellen uit eigen huis: de vrouw van 
Cor, Bernadette, en Ruud, de man van 
Annemieke. Na het te hebben voorgedaan 
liet Cor de cursisten los gaan op de 
modellen.  
De tekenpapieren werden gevuld met 
boeiende figuren en koppen. Het 
kneedgum hielp om de nodige stilering aan 
te brengen. Enkele foto’s geven een 
impressie van deze geslaagde middag. 
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Expositie Perspectief bij Culturele Manifestatie 2019 
 
Volgend jaar op 9 en 10 maart vindt in Geesterhage de 12e editie plaats van 
de Culturele Manifestatie. 
Tijdens dit evenement worden in heel Geesterhage  doorlopend 
voorstellingen en presentaties gegeven door verenigingen en clubs die zich 
bezig houden met muziek, zang, dans, theater, poëzie en beeldende kunsten. 
Net als in 2017 doet ook PERSPECTIEF hieraan mee met een 
tentoonstelling. 
Om een goed beeld te geven van alle technieken en mogelijkheden die wij als 
vereniging bieden, is het voorstel dat vanuit elke groep een aantal 
werkstukken (3 a 4) door jullie zelf worden  gekozen. 
Dus bespreek binnen je groep alvast wat de beste manier is om tot een 
selectie te komen, die recht doet aan jullie kwaliteiten en technieken; je zou  
hierbij uit kunnen gaan van een thema, maar dat is niet persé noodzakelijk.  
Qua maatvoering gelden dezelfde voorwaarden als bij onze eigen 
tentoonstelling: max 80x80 cm met draad achter het werk langs. 
Nadere informatie over inleverdata e.d. die komen uiteraard volgend jaar, 
maar je kunt je er nu vast op voorbereiden en ideeën bedenken. 
 
Gerda van Buren, 
Tentoonstellingcommissie 
 

Wat heeft de evenementencommissie in petto? 
 
Op het programma van de evenementencommissie staan: 
Basiscursus tekenen, olv Fré Ham, do.av. 10, 17, 24, 31 jan, 7, 14 feb 
Intuïtief Model Tekenen, olv Henk van Dam, zon 3 februari. 
Cursus Modelboetseren, olv Ton Rota, ma 18 t/m do 21 februari 
Basiscursus schilderen, olv Fré Ham, do.av. 28 febr, 7, 14, 21, 28 mrt, 4 april 
Schilderen met je kleinkind, olv Fré Ham, zo 3 mrt 
Alle informatie hierover staat op de website van Perspectief. 
 

 

Schuur er  bij voor Perspectief  

U weet het misschien niet, maar bij ons gebouw hoort ook nog een schuur, 
ongeveer zo groot als een garage. Ligt aan de noordkant, naast atelier 
Achterom. Deze schuur heeft de Stichting de Duinrand 25 jaar lang aan de 
buurman verhuurd. Omdat met name de beeldhouwactiviteiten groeien, 
hebben we gevraagd of de schuur weer terug konden krijgen.  
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Vanaf 1 januari kunnen we erover 
beschikken. Wat willen we bereiken? 
Komend jaar willen we een mooie entree van 
ons gebouw en meer werkruimte in atelier 2, 
waar nu ook in hout wordt gewerkt.  

Naar de schuur gaan daarom de spullen die 
we incidenteel gebruiken. Zoals de 
tentoonstellingsborden, de extra stoelen voor 
bijeenkomsten, spullen voor Raku stoken, 
een groot aantal bokken, het hijsapparaat 
voor zware stenen. De schuur is niet bestemd 
voor onderhanden werk. 

Vanaf januari zult u een aantal aanpassingen 
zien.  

De inrichting in atelier 1 gaan we aanpassen, 
verplaatsing van kasten en plaatsen van de 
nieuwe passe-partoutsnijder. Alles gaat 
gepaard met een kritische blik of we spullen 
die we hebben echt gebruiken of dat ze 
gewoon “over” zijn.  

In atelier 2 komt een nieuw keukenkastje en worden de ondersteuningspalen 
van de opslag verplaatst. We denken er ook over om een aantal kleinere, 
vierkant bokken te kopen in plaats van bokken, die veel ruimte in beslag 
nemen.  

Uit de gang worden stoelen, tentoonstellingsborden e.d weggehaald. De gang 
wordt vanaf binnenkomst tot aan deur naar atelier 1 leeg. Ook optisch 
aangepast met schilderwerk en weghalen van verwarmingsbuizen. Kast 8 
wordt ook aangepakt: wat gebruiken we echt? Bent u bang dat we te ver 
gaan, zeg het ons, u ziet ons bezig. 

 Hans Roodzant, Maarten Geerdes 

 

 

 

Keramiekoven te koop  

In atelier 2 staat een keramiekoven, die het nog goed 
doet. Maar helaas kunnen we hem bij Perspectief niet 
gebruiken. In december moet hij weg. We hebben er € 
50 voor betaald. Heeft één van u belangstelling? We 
brengen hem thuis.  

Maarten Geerdes, Hans Roodzant 
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Aanvulling groepsvertegenwoordigingen 
 

Groepsvertegenwoordiger Houtgroep ( dinsdagavond) is  Dora van 
Wijngaarde, mail: doravw@hotmail.com, tel. 0655382448  
Abstractgroep donderdagmiddag: Carola Bosscher, 
carolafbosscher@@gmail.nl, 0610304169 

 
 
Modeltekenaars welkom! 
 
Wie voelt zich geroepen deel te nemen aan het model- of portrettekenen? Er 
is nog voldoende plaats op maandagmiddag en donderdagavond. Een grotere 
deelname maakt de bijdragen voor de modellen beter betaalbaar. 

 
 
Zomervakantie Perspectief 2019 
 
Het is nog ver weg, maar houd er rekening mee dat de data van de 
zomervakantie van Perspectief al zijn bepaald: van 24 juni tot en met 6 
september 2019 
 
 

 

 

 

 

 

Alvast goede feestdagen in december toegewenst! 

 
Redactie Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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