
4 januari 2019 

Beste “Perspectievelingen”, 

Allereerst wens ik jullie allemaal een voorspoedig 2019.  

Terwijl jullie nog  zaten uit te buiken van de oliebollen heeft een                  
14 koppig klusteam  een hele wensenlijst afgewerkt. Het doel was meer 
ruimte scheppen in de ateliers 1 en 2, en het opruimen van de gang.      

Heel veel items uit de gang hebben een plaatsje gevonden in de schuur, 
die we sinds 1 januari weer tot onze beschikking hebben. 
Tentoonstellingsborden, stoelen, overtollige beeldhouwbokken, 
schildersezels en schilderstafels, alles past erin. Ook het gereedschap en 
de materialen voor het rakustoken hebben in de schuur een plaatsje 
gevonden.  

Morgen, na het steenhakken verplaatsen we de stenen van de steenhakkers 
naar de schuur. Daarmee maken we in de gang ruimte voor de werkstukken 
van onze actieve houthakgroep. 

De ateliers. 

Om wat meer ruimte te scheppen in atelier 1 hebben we een aantal 
maatregelen genomen. Het rek met de materialen voor de stillevens 
hebben we verwijderd. De onmisbare attributen voor de stillevens hebben 
een plekje gevonden in kast 8. 

In dit rek vonden we ook materialen van individuele leden. Deze hebben 
we bij elkaar gezet op twee tafels in atelier 1. We verzoeken de eigenaren 
om hun materiaal thuis op te slaan. Het is voor ons niet mogelijk om alle 
materiaal van de leden bij perspectief op te slaan. 



We hebben een inschatting gemaakt van de hoeveelheid ezels en 
schilderstafels die de schilder- en teken-groepen gebruiken. Van elk staan 
er nu 12 in het atelier. Mocht blijken dat we er meer nodig hebben dan 
halen we die uit de opslag. 

In atelier 2 hebben we het “op instorten staande” kastje vervangen en een 
nieuwe plank gemonteerd om het zo belangrijke koffiezet apparaat een 
plekje te geven. De steunbalkjes van de “vide” zijn iets naar achter 
verplaatst en we hebben nieuwe bokken laten maken voor de 
beeldhouwgroepen. Overtollige boetseerbokken staan op de “vide” en 
kunnen indien nodig naar beneden worden gehaald 

Het opslaan van natte schilderijen. 

In kast 5, is het mogelijk om nat schilderwerk op te slaan. De kast staat nu 
helemaal vol met schilderijen die droog zijn. Sommige zijn “Gortdroog”. 
Alle schilderijen zijn voorzien van een stickertje. Aan het einde van de 
maand januari hopen wij dat jullie het droge werk mee naar huis hebben 
genomen. Wat achterblijft, zonder naam, wordt daarna weggedaan. 
Hiermee scheppen we ruimte om fraaie nieuwe kleurrijke werken op te 
slaan. 

Poeh hé, dat hakt erin!  

Wij zijn ons ervan bewust dat het allemaal wat veel is en dat de 
veranderingen hier en daar wat weerstand zullen oproepen. Om iedereen 
de gelegenheid te geven zijn creatieve aspiraties bot te vieren is het soms 
nodig om even wat stevige maatregelen te nemen. 

Zet koffie, tel even tot 10 en ga dan lekker aan het werk. Mocht je nog op- 
en aan-merkingen hebben laat het ons weten. 

Namens het klusteam, 

Hans Roodzant. 


