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In deze nieuwsbrief: 
 

• algemene ledenvergadering 

• Duo poseerde bij Perspectief 

• Inleverdata kunstfietsroute 

• Zomerworkshops/en cursussen 

• Expositie abstractgroep 

• Expositie Martin Heijnen 

• Expositie Historische Vereniging Heiloo 
 
 

Ledenvergadering 12 april 
 
De algemene ledenvergadering op 12 april heeft ingestemd 
met de jaarstukken die het bestuur had voorgelegd.  
 
Voor de vacature in het bestuur heeft zich Roderick Taylor 
gemeld; hij werd in het bestuur benoemd (zie foto).  
 
De datum voor de volgende algemene ledenvergadering werd 
bepaald op 17 april 2020.  
 
 
 

Na het huishoudelijke gedeelte van de 
ledenvergadering hield Ingerid Opstelten 
een boeiend verhaal over haar 
ontwikkeling als veelzijdig kunstenaar. 
Ingrid was lid en voorzitter van de 
Alkmaarse kunstenaarsvereniging, tot 
die werd opgeheven. Daarna sloot ze 
zich aan bij de Kunstenaars Vereniging 
Bergen.  
In haar verhaal liet ze werken zien van 
1989 tot nu toe. Schilderen was altijd al 
haar hobby, maar in haar opleiding 
specialiseerde ze zich vooral in grafiek 
en beeldend werk.  
 
Ingerid Opstelten met een album van 
haar werk 
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Omdat een kunstenaar wil dat het werk ook wordt gezien richtte ze in Alkmaar 
een expositieruimte in, in een pakhuis aan de Hekelstraat dat ze huurde.  
Een thema werd leven en dood, en daar maakte ze beelden over. Later kwam 
daar het element water bij. Dat leidde tot een kunstinstallatie in de Watertoren 
in Alkmaar. Ze experimenteerde ook met licht en geluid. 
 
Voor het evenement Kom in de Kas ontwierp ze beeldend werk met uit de 
bloemen oprijzende menselijke benen. Een andere locatie werd de bunker bij 
het ziekenhuis in Alkmaar, waar ze armen en oplichtende voeten verwerkte in 
een installatie. Dat deed ze met de ‘Artsisters’. 
In Hoorn is ze aan de slag gegaan in project Corpus 2001, waarbij je via een 
tunnel een lichaam in kon kruipen. Op beeldschermen projecteerde ze 
suggestieve beelden over strelen en aanraken. 
Een nieuw element was een choreografie, die ze ontwierp voor de opening 
van een architectenkantoor in de Watertoren. 
Toen het lichamelijk te moeilijk werd om ruimtelijk werk met zwaar materiaal 
te maken is ze gaan werken met gaas en plakband. Soms maakte ze 
plakbandbeelden ter plekke in een expositie. 
Met haar zus verwerkte ze droomvertellingen en tekeningen tot dromende 
beelden.  
Het werken met gaas en gips leidde tot het maken van mozaiekbeelden. Ook 
kleding speelde in haar werk een rol: kinderen , verstopt onder kleden gaven 
de illusie dat je je kunt verbergen. 
Voor De Vest in Alkmaar ontwierp ze een monument voor de overleden 
kunstenaar Bert Klunder. 
Met de Artsisters deed ze een project waarbij honden een foto van hun 
eigenaar om de hals gehangen kregen. 
De laatste jaren intrigeren ogen haar vooral. Dat bleek onder meer uit het 
beeld dat bij de ingang stond van de expositie vorig jaar van de begeleiders 
van Perspectief. Een kop met daarin twee ogen als lampen. 
  

Duo poseerde bij Perspectief 
 
Op zaterdag 13 april werden Jos van Beest en Marielle Koeman, in Castricum 
vooral bekend van Jazz in Bakkum, door leden van Perspectief 
geportretteerd.  

Het was  de zesde 
poseersessie met bekende 
Castricummers.  
Beiden vonden het poseren 
voor Perspectief heel leuk, en 
ook een hele eer. Was het 
niet lastig om constant naar 
een punt te moeten kijken?  
Dat viel wel mee, vond Jos. 
“Het gaf je een soort Zen-
ervaring”.   
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De eerste resultaten van de deelnemers – die nog wat tijd hebben om hun 
werk thuis af te ronden – werden met veel interesse bekeken. 
 Jos en Marielle mogen bij de start van de Kunstfietsroute op 1 juni bij 
Perspectief het portret komen uitkiezen dat hen het meest aanspreekt.  
Eerder waren te gast bij Perspectief voor de poseersessie: Burgemeester 
Toon Mans, Henny Huisman, Simone Veldt-Bakker, Elly de Waard en Siem 
Mooij. 
Voor het eerst was nu dus een tweetal aan de beurt.   
We zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. 
 

 
Inleverdata expositie Kunstfietsroute 
 
Voor de Kunstfietsroute op 1 en 2 juni kan weer werk worden ingeleverd bij de 
tentoonstellingscommissie.  
Op woensdag 29 mei van 19.00 tot 20.00 uur en op vrijdag 31 mei van 10.00 
tot 11.30 uur. 
Als regel geldt dat er één werkstuk per persoon kan worden ingeleverd. Dat 
mag niet groter zijn dan 80 cm breed. Het mag ook een tweeluik zijn dat in 
totaal maximaal 80 cm breed is. 
Voor beeldhouwwerk/keramiek/glas geldt dat 2 werkstukken per persoon 
kunnen worden ingeleverd. 
Wie niet in de gelegenheid is zelf een werkstuk in te leveren kan iets regelen 
via een lid van de eigen groep, of bellen of mailen naar de 
tentoonstellingscommissie. 
Werkstukken die worden neergezet zonder overleg worden niet in de 
expositie opgenomen. De schilderijen dienen te zijn voorzien van een goed 
ophangsysteem d.m.v. een draad aan de achterkant van het werk. 
Voor beeldhouwwerk/keramiek/glas geldt dat het stevig moet kunnen staan. 
Bij het inleveren van het werk wordt gevraagd wie voor twee uur kan 
surveilleren tijdens de tentoonstellingsuren. 
 
Expositie abstractgroep 
 
In de voorbije weken heeft de 
abstractgroep van Perspectief 
een succesvolle expositie 
gehouden in Geesterhage. Nu 
de expositie met als titel Stil 
Leven morgen voor het laatst te 
zien is kan de balans worden 
opgemaakt: er zijn drie werken 
verkocht. 
Bijgaand een werk van een van 
de 20 exposanten: Trees 
Adrichem. 
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Zomerworkshops 
 
Ook in de zomervakantie organiseert Perspectief workshops en cursussen, 
zowel voor leden als voor (nog-)niet-leden. In 2019 worden de volgende 
zomeractiviteiten georganiseerd; zo staan ze op de website van Perspectief 
vermeld : 

• Zomerworkshop: Ontdek de wondere wereld van abstracte fotografie, 
o.l.v. Iris Depasse op woensdag 26 juni van 10.30 tot 15.30 uur, 

• Zomercursus: Glasfusion: Dieren in Glas, o.l.v. Thea, Gert-Jan en 
Marja, op woensdag 3 juli van 9.30-15.00 uur en op vrijdag 5 juli van 9.30-
11.30 uur, 

 

 
 
• Zomercursus: Keukenlitho, o.l.v. Hermine Groenendaal  op woensdag 

10 en donderdag 11 juli van 11.00 tot 15.30 uur, 
• Zomercursus: Keramiek, o.l.v. Ineke Koops op vrijdag 26 juli 

(boetseren) en vrijdag 6 september (glazuren) van 13.30 tot 16.30 uur, 
• Zomercursus: Durf abstract, o.l.v. Jaap van der Dussen op donderdag 

1 en vrijdag 2 augustus van 13.30 tot 16.30 uur, 
• Zomercursus: Steenhakken o.l.v. Ada van Wonderen op maandag 12 

t/m vrijdag 16 augustus van 9.30 tot 12.30 uur en op maandag 19 t/m 
vrijdag 23 augustus van 9.30 tot 12.30 uur. 

• Zomercursus: Schilderen als David Hockney, o.l.v. Afke Spaargaren op 
vrijdag 30 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. 

 
In de gang voor Atelier 1 hangen inschrijfformulieren voor deze workshops. 
  

 

 

http://perspectiefcastricum.nl/?p=3599
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3699
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3593
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3585
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3575
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3538
http://perspectiefcastricum.nl/?p=3564
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Expositie Martin Heijnen 

 

Van onze begeleider Martin Heijnen ontvingen we de volgende aankondiging van 

een expositie die hij zal houden: 
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Expositie Historische Vereniging Heiloo 

 

Van 5 juli tot begin september zal de Historische Vereniging een expositie 

inrichten van overleden Heiloose kunstenaars. Dat wordt een interessant 

gebeuren voor onze leden, want twee toppers aan wie aandacht zal worden 

besteed zijn Cor Heeck en Jaap Dekker. Beiden waren markante figuren 

binnen Perspectief, maar zijn ook verbonden geweest aan schildersvereniging 

Tintoretto in Heiloo. 

De expositie wordt ingericht in het onderkomen van de vereniging, het 

Historisch Museum Heiloo, ondergebracht in het Willibrorduscomplex , 

Kennemer straatweg 464 in Heiloo. 

Behalve aan Cor Heeck en Jaap Dekker wordt o.a. aandacht besteed aan Jan 

Dekker ( vader van Jaap), en de kunstenaars Troostheide, Bood, Praetorius, 

Harder, Poelsma, Jonk, Watsema, Nieuwpoort, Roest en de architecten Zoon 

en Groen. 

In het Willibrordusgebouw zijn overigens naast het Historisch Museum nog 

enkele musea gevestigd: de Verhalenkamer, het Archeologisch Museum 

Baduhenna, het Toverlantaarn Museum, evenals de galerie De Buitenkans. 
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