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Bericht van de secretaris 
 
Secretaris Adrie Floris laat weten dat hij alleen nog telefonisch bereikbaar is 
via zijn mobiele nummer: 06 20091448. 
Zijn vaste telefoonnummer is opgeheven. 
 

Contributie 2020 

 
Denkt U aan de contributie? 
Per 1 januari 2020 € 235,- per jaar. Bij betaling van het volledige bedrag vóór 
1 januari krijgt u € 5 korting en betaalt U € 230,- of 2 keer € 117,50 of  
maandelijks betalen 12* €20 (met automatische afschrijving). 
Bankrekening NL97INGB0000776214 Perspectief Castricum 
 

Energiebesparing 
 
U ziet binnenkort in onze ateliers wat mensen rondlopen en metingen doen. 
We hebben Calorie gevraagd om met ons een energieplan te maken in 
verband met de energietransitie. Daar komt een plan van acties uit voort.  
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Contact met Cultuurcoach 
  
De nieuw aangestelde cultuurcoach van de gemeente, Tamara Roos, is 
dinsdag 10 december bij ons op bezoek geweest. Sjoerd Dijkstra en Maarten 
Geerdes bespraken met haar de rol van Perspectief in onze gemeente. 
Tamara was onder de indruk van onze faciliteiten en activiteiten: de schilder- 
en glasfusiongroepen, die bezig waren.  
 
Ze vindt, dat we trots kunnen zijn op Perspectief. Wij hebben gezegd, dat we 
teleurgesteld waren door het intrekken van de subsidie van de gemeente een 
aantal jaren geleden.  
We verwachten van de gemeente een stimulerende rol bij het realiseren van 
goede infrastructuur en bij onze activiteiten.  
Tamara streeft ernaar 
om met betrokkenen 
gerichte 
netwerkbijeenkomsten 
te beleggen. Die 
kunnen bijvoorbeeld 
gaan over afstemming 
van zomeractiviteiten 
tussen verschillende 
organisaties, de 
samenhang cultuur en 
welzijn, mogelijkheden 
voor “broedplaatsen” 
voor culturele 
initiatieven.  
Daaraan werkt 
Perspectief graag mee. 
  
Maarten Geerdes 
  

    Tamara Roos, Sjoerd Dijkstra en Maarten Geerdes 

 
 
Mutaties bij de groepsvertegenwoordigers 
 
Van de secretaris kregen we onderstaande mutaties door: 
  -Johanna Klein neemt het over van Siny Miedema op de dinsdagochtend. 

-Peter van den Berg wil per 1 januari stoppen als groepsvertegenwoordiger   
op dinsdagmiddag (hij wacht op opvolging) 

-Edith Niebourg neemt het over van Sylvia den Braben op 
donderdagochtend 

-Thea Bremer is al enige tijd alleen groepsvertegenwoordiger op  
vrijdagochtend. Mieke van Schaardenburgh is teruggetreden. 
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Geslaagde expositie in oktober 

 
Op 26 en 27 oktober gaven de dinsdagmiddag-schildergroep en de 
woensdagochtend-beeldhouwgroep weer een geslaagde presentatie van hun 
werk, in een expositie die goed werd bezocht. Een paar impressies van de 
expositie; daaronder een oproep van Rob Brinkman in relatie tot deze 
tentoonstelling.  
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Kerstvakantie korter! 
n het najaarsnummer van  Perspectiviteiten stond dat de Kerstvakantie begint 
op 21 december en duurt tot en met 6 januari. Dat klopt niet.  
We beginnen weer met de groepen op zaterdag 4 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 

 

 
KARIN VAN BODEGOM’s “KIJK OP KUNST” 
 
Karin van Bodegom hield op vrijdag 29 november een boeiende lezing, wat 
ook duidelijk te merken was aan het aantal aanwezigen. Maar liefst 33 
mensen kwamen vrijdagavond 29 november naar het boeiende verhaal van 
Karin van Bodegom luisteren. 
Wat is kunst? Een vraag waar je lang over kunt discussiëren. Karin maakt 
gebruik van de definitie van Van Dale: “het vermogen om schoonheid te 
scheppen en emotie op te wekken”.  
 
Kijken is op zich al een kunst, dat volgt ook uit de tijd (16 sec.) die een 
gemiddelde bezoeker aan een museum stilstaat bij een kunstwerk. Tijdens de 
lezing worden we geprikkeld om langer stil te staan bij een kunstwerk. Wat zie 
je en wat beroert je. Je hoeft iets niet mooi te vinden, om toch een emotie op 

te roepen. Dat kan 
ook angst of 
boosheid zijn. Dit 
gebeurt aan de 
hand van een 
geselecteerd aantal 
beeldaspecten: 
Licht, kleur, vorm, 
beweging, ruimte 
en perspectief. 
Andere elementen 
kunnen zijn: Vlak, 
Lijn, Punt, 
Compositie, 
Contrast en Toon.  
 
 

Op die manier bekijken we een aantal schilderijen, beelden en installaties van 
bekende en minder bekende kunstenaars door de eeuwen heen. In een 
aantal gevallen duidelijk gemaakt met een video. Een levendige discussie 
ontstaat wanneer we zelf een tweetal kunstwerken moeten beoordelen.  
Al met al een zeer geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is. Een goed 
initiatief van de evenementencommissie. Heel hartelijk dank daarvoor. 
 
Aat Visser 
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Wintertentoonstelling 
 
Een mooie gelegenheid om je werk te presenteren, naast werk van de andere 
leden van onze vereniging in al haar diversiteit en op een mooie 
overzichtelijke manier in onze ateliers. 
De tentoonstelling is open op zondag 22, 1e en 2e kerstdag en zondag 29 
december, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 
De “officiële” opening vindt plaats op zondag de 22e om 14.00 uur door onze 
voorzitter. 
 
inleveren 
Het inleveren van de 
werkstukken kan alleen op:  
woensdag 18 december in 
de avond van 19.00 tot 20.00 
uur en  
vrijdag 20 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, zoals bv bij het platte werk een draad achter het werk langs. 
Dit i.vm ons ophangsysteem. 
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. 
Met elkaar moeten we het doen; daarvoor ben je lid van een vereniging. 
 
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 vrijdag 3 januari kunnen de geëxposeerde werktukken opgehaald worden 
na afloop van 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. 

 
Gerda van Buren 
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Nieuws van de evenementencommissie 
 
Via onze website www.perspectiefcastricum.nl of op de inschrijfformulieren op 
de deur van atelier 1 kunt u zich inschrijven voor de volgende activiteiten die 
gepland staan voor het voorjaar van 2020. 
De nieuwe zes weken durende basiscursus tekenen start op donderdagavond 
9 januari. 
Daarop aansluitend start op donderdagavond 27 februari de zes weken 
durende basiscursus schilderen. 
Vrijdagmiddag 31 januari van 13.30 tot 16.00 uur kunnen liefhebbers 
kennismaken met de basisbeginselen van glasfusion 
Ton Rota gaat van maandag 17 t/m donderdag 20 februari van 9.30 tot 12.30 
uur begeleiden bij het boetseren van een portret in reliëf naar levend model.  
Zondagmiddag 8 maart van 13.30 tot 16.00 uur kunnen opa’s en oma’s 
samen met een kleinkind gezellig een middag komen schilderen. 
Beeldhouwen in hout o.l.v. Anja Jonker is mogelijk op zondag 2 februari van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Voor nadere inhoudelijke informatie omtrent bovenstaande workshops 
verwijzen wij graag naar onze website. 
 
Bourgondische kunst bij Wierenga 
 
Dit jaar komt er geen bekende Castricummer naar Perspectief om te poseren. 
In plaats daarvan willen we alle Perspectiefleden uitnodigen om mee te doen 
aan het evenement “Bourgondische kunst”. Restaurant Wierenga, gevestigd 
op het Bakkerspleintje in Castricum, speelde al langer met het idee om in hun 
restaurant  tijdens het wildseizoen een expositie te houden van stillevens 
zoals ze in de zeventiende eeuw gearrangeerd werden. Wat een eer voor 
Perspectief dat Bob Wierenga bij onze vereniging aanklopte om deze 
expositie, met door Perspectiefleden vervaardigde kunstwerken, te mogen 
realiseren. Eind maart of begin april komt Bob in ons atelier een stilleven 
arrangeren en zijn alle leden het hele weekend welkom om dit tafereel te 
komen vastleggen. Alles is toegestaan, een klein of een groot schilderij, een 
groepswerk, een realistisch werk, een aquarel, een collage, een abstract of 
gebeeldhouwd werk of wat je maar bedenken kan. Bob stelt een gevarieerde 
tentoonstelling, die in oktober 2020 feestelijk geopend zal worden, juist erg op 
prijs. Iedereen heeft dus tijd genoeg om zijn of haar werk in de eigen 
werkgroep af te maken. Nadere informatie volgt t.z.t. We hopen op een 
spraakmakend Perspectief-evenement! 
 
Namens de evenementencommissie, 
Annemieke Jurrjens 
 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
http://www.perspectiefcastricum.nl/
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OUD PAPIER 
 
Ondernemer Roele de Vries haalt bij ons het oud papier op. Ze hebben ons 
meegedeeld, dat de oud-papier markt is ingestort. En geven aan dat dat het 
gevolg is van het wegvallen van de export naar China: een indirect effect van 
maatregelen tegen de VS. 
Roele de Vries blijft wel gewoon ophalen, maar betaalt ons er niet meer voor 
en stuurt een rekening. Aangezien de gemeente een minimumprijs garandeert 
en ik niet weet wat de gemeente gaat doen,  is het niet onduidelijk hoeveel 
baten we in 2020 mogen verwachten. Voor de goede orde: we gaan gewoon 
door met het oud papier en in de loop van 2020 wordt meer duidelijk. 
 
Maarten Geerdes 

 
 
 
Schutting vernieuwd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
In oktober is de schutting op het achterterrein vernieuwd,  
zoals aangekondigd door Hans Roodzant. Mooi gedaan! 
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Modeltekenen populair 
 

 

Een jaar geleden deden we een oproep aan leden om deel te nemen aan de 
modeltekengroepen. Of het daar aan ligt is niet te zeggen, maar feit is dat het 
steeds drukker lijkt te worden op de maandagmiddag. Bijgaand foto’s van 
maandag 9 december.  
Peter Heemskerk 
 

 
 

In aansluiting op de wensen die een ieder per postkaart van Perspectief 
kreeg, allen mooie feestdagen in december toegewenst! 

 
Redactie Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 


