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Nieuwsbrief     

      
 

2019-5       1-10-2019 
 
  
In deze nieuwsbrief: 
 

• Najaarsnummer Perspectiviteiten 

• Contributieverzoek van de penningmeester 

• Extra houthakgelegenheid 

• Workshops evenementencommissie 

• Schuttingvernieuwing:even niet parkeren ! 
 

 

Najaarsnummer 2019 Perspectiviteiten 

 

Vandaag verschenen: het najaarsnummer van Perspectiviteiten. U treft de 

digitale versie als bijlage aan. Degenen die zich bij de secretaris hebben 

aangemeld voor een papieren versie kunnen hun exemplaar afhalen in  

Atelier 1. 

 

Van de penningmeester: contributie 2020 
 
Denkt u aan de contributie? 
Per 1 januari 2020 is de contributie € 235,- per jaar.  
Bij betaling vóór 1 januari € 5,- korting dus € 230,-. 
Of 2 keer € 117,50, vóór 1 januari en vóór 1 juli. 
Of maandelijks betalen 12 x € 20,- (alleen met automatische afschrijving). 
Bankrekening NL97INGB0000776214 Perspectief Castricum. 
De contributie is voor de periode 1 januari- 31 december. 
Nieuwe leden betalen de periode tot en met 31 december en daarna de 
jaarcontributie. 
 
Maarten Geerdes 
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Uitbreiding mogelijkheden beeldhouwers in hout  
 
Anja Jonker meldt dat een 

tweede groep beeldhouwen 

in hout van start gaat. De 

houtgroep is nu op twee 

tijdsdelen open.  

Op dinsdagavond van 

19.30-22.00 en een (nu nog 

kleine) nieuwe groep op 

donderdagochtend van 

9.30-12.00 bij goed weer 

buiten of in atelier 2.  

Er zijn nieuwe houtwerk 

bokjes gemaakt (ook voor buiten gebruik) en het gereedschap is weer scherp!  

Zondag 2 feb is er een houtworkshop bij Perspectief en open voor andere 
belangstellenden. Beginners en gevorderden kunnen terecht voor 
beeldhouwen in hout met een speciale focus op de contouren en het silhouet. 
Het is beeldhouwen in hout en een andere manier van kijken. Dit kan je 
helpen een sterk beeld te maken. Opgeven via de website  
https://perspectiefcastricum.nl/ of via Froukje Docter tel: 06-13050180  
of mail: froukjedocter@gmail.com  

 
Nieuws van de evenementencommissie 
 

Nu iedereen van een hopelijk fijne vakantie heeft genoten is het weer tijd voor 
Perspectief! De evenementencommissie heeft niet stil gezeten en voor onze 
leden en belangstellenden de volgende workshops en cursussen 
georganiseerd. 
Op vrijdagmiddag 13 september begon de basiscursus tekenen. Deze cursus 
duurt zes weken waarna op vrijdagmiddag 1 november de basiscursus 
schilderen van start gaat. Beide cursussen staan onder leiding van Afke 
Spaargaren. Zij laat de cursisten kennis maken met de mogelijkheden van de 
verschillende materialen en brengt de cursisten de eerste beginselen van het 
tekenen en schilderen bij. 
Cor Spil heeft al twee keer een workshop gegeven waarin hij uiteenzet hoe hij 
met een zakje pigment zijn fraaie portretten en modellen vorm geeft. De 
evenementencommissie heeft Cor bereid gevonden om op zaterdagmiddag 9 
november van 13.30 tot 16.30 uur nogmaals een workshop met betrekking tot 
deze techniek te begeleiden. (Helaas is deze workshop alweer vol. Wellicht is 
Cor bereid in 2020 nog een keer deze techniek te demonstreren) 
Karin van Bodegom was al eerder gastdocent bij Perspectief. Naast haar 
werk als beeldend kunstenaar en docent kunstgeschiedenis verzorgt zij 
wekelijks het radioprogramma “Kunst Compleet”. Als geen ander kan zij 
vertellen over het kijken naar kunst, het waarderen van kunst ook als je iets 
niet mooi vindt en het beschouwen van kunst. Op vrijdagavond 29 november 

https://perspectiefcastricum.nl/
mailto:froukjedocter@gmail.com
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van 20.00 tot 22.00 uur komt zij bij Perspectief de lezing “Kijk op Kunst” 
geven. De toegangsprijs is slechts € 3,00, dus laat deze interessante avond 
niet aan je voorbij gaan.  
In januari 2020 start Fré Ham gewoontegetrouw op de donderdagavond met 
twee basiscursussen. Vanaf 9 januari biedt zij gedurende zes avonden de 
eerste beginselen van het tekenen aan en daar aansluitend vanaf 27 februari 
zijn zes avonden de verschillende schildertechnieken aan de beurt. 
Op vrijdagmiddag 31 januari staat er weer een basisworkshop glasfusion op 
het programma. Deze workshop is een eerste kennismaking met het werken 
met glas maar is, uit veiligheidsoverwegingen, ook noodzakelijk voor verdere 
deelname aan de glasfusiongroep. 
Zondag 2 februari komt Anja Jonker haar liefde voor hout met ons delen. 
Rekening houdend met de structuur en het silhouet van het lindehout, kan er 
deze dag, met de enthousiaste aanwijzingen van Anja, een sterk houten 
beeld gemaakt worden.  
Liefhebbers van het modelboetseren kunnen ook hun hart ophalen bij 
Perspectief. Samen met Ton Rota wordt er van maandagmorgen 17 t/m 
donderdagmorgen 20 februari een portret geboetseerd. Dit keer geen 3-
dimensionaal beeld maar een kleiportret in reliëf om aan de wand op te 
kunnen hangen. Weer een leuke uitdaging! 
Na het enorme succes van vorig jaar is het voor opa’s of oma’s op 
zondagmiddag 8 maart weer mogelijk om een fantasievol schilderij te maken 
samen met een kleinkind. Vorig jaar hebben we gezien dat mede door de 
grote fantasie van kinderen de leukste kunstwerken tevoorschijn kwamen. Fré 
Ham zorgt deze middag voor de begeleiding. 
Wij hopen hiermee onze leden weer een aantrekkelijk en gevarieerd  aanbod 
voor te schotelen. 
Namens de evenementencommissie 
Annemieke Jurrjens 

 
\Schutting onder handen 
 
Beste Perspectievelingen, 
 
In het voorjaar hebben we met de buren afgesproken dat we gezamenlijk de 
schutting gaan vervangen. 
Op 5 oktober is het zover! 
Een hoveniersfirma is 4 dagen bezig om het overtollige groen en de oude schutting 
te verwijderen. Als alles is opgeruimd plaatsen zij de nieuwe schutting. 
Omdat er met groot materieel gewerkt gaat worden is het tijdens de werkzaamheden 
niet mogelijk om op het plein te parkeren. 
Auto’s kunnen op het parkeerterrein bij de “Klomp” parkeren en fietsen moeten maar 
even een weekje voor tegen het gebouw geparkeerd worden. 
Nadat alle werkzaamheden zijn voltooid, zal ik een afspraak maken met de 
stratenmaker om de toegang tot ons mooie gebouw weer de uitstraling gegeven 
die het verdient. 
Nog even de tandjes op elkaar, 
Hartelijke groet, 
 
Hans Roodzant. 
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