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Nieuwsbrief         
 
2020-16         18-6-2020   
 
In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededeling over Corona en contributie 

• Oud papier blijft welkom 

• Harige modellen in de buitenlucht 

• Materiaal slijpen in de houtgroep 

• Reactie van Willemein Lust 

• Opdrachten Fré Ham 

• Uit de oude doos, bijdrage Afke Spaargaren 

• Zomerschilderen met Dora 
 
 
 

Corona en contributie 

 
Gelukkig is Perspectief weer open. We zijn 10 weken dicht geweest. We 
kunnen ons voorstellen, dat er leden zijn die het financieel moeilijk hebben in 
deze tijd. We willen dat iedereen lid kan blijven van Perspectief.  
Hoewel onze kosten doorliepen, is er wel de mogelijkheid om een deel van de 
contributie (€50)  terug te krijgen voor leden die dat nodig hebben.  
Neem daarvoor vóór 1 september contact op met de penningmeester Maarten 
Geerdes 0654942799. 
 
Het bestuur 
 

Oud papier  

 
Perspectief heeft met de gemeente een contract, dat het oud papier wordt 
opgehaald. De prijs die we voor oud papier krijgen wordt verlaagd. We 
hebben in 2019 ruim 13000 kilo verzameld en daarvoor kregen we €884.  
Als we dit jaar hetzelfde ophalen, dan krijgen we nog maar €374. We gaan 
wel gewoon door met ophalen. 
 In mei/juni heb ik twee keer bericht gehad dat de containers overvol waren, 
als dat structureel is, laat het me dan weten, want dan vraag ik een extra 
container aan. 
 
Maarten Geerdes 
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Harige modellen 
 
De modeltekengroep heeft zich nog niet gewaagd, in de opstartfase na de 
Coronadip, aan het tekenen naar naaktmodel. Er waren evenwel andere 
modellen zich maandag 15 juni gewillig lieten natekenen. Martin Heijnen 
zorgde voor de modellen en legde de buitenactiviteit vast op deze foto´s. 
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Houtgroep doet aan onderhoud 
De houtgroep had dinsdagavond een speciale bijeenkomst: bijslijpen van het 
materiaal. Beitels en gutsen moeten immers in perfecte conditie zijn. Dus nu 
niet hakken, maar slijpen. 

 
Reactie van een lid van Perspectief 
 
Recent ben ik weer gaan beeldhouwen.  Ik had mij aanvankelijk voorgenomen 
om thuis te gaan werken, maar deed van alles behalve werken aan een 
steen. 
Inmiddels ben ik als het ware ''blij als blik''. 
-verruiming van de lockdown, waardoor Perspektief weer open kan. 
-het sociale aspect; we kunnen en mogen weer samen aan de slag. 
-de veiligheid; goede hygiene, voldoende afstand (kortom de RIVM regels). 
 
Terugkijkend op de afgelopen maanden valt mij de enorme weerbaarheid van 
onze vereniging op. 
De deur moest weliswaar op slot,  een stilstand had kunnen ontstaan.  
Gelukkig gebeurde er van alles binnenin het gebouw (nieuwe plafondlampen, 
muurdelen weer strak in de stuc en verf) en  allerlei initiatieven vanuit leden, 
docenten, bestuur. Via de redactie ontvingen we  allerlei 
wetenswaardigheden,  ideeen, etc.  
Bestuur regelde proactief de nieuwe regels om de veiligheid te borgen .  
Dit zijn enkele voorbeelden om de kracht Perspectief te onderstrepen. 
De befaamde ''rode draad'' van het verenigingsgebeuren  werd hierdoor op 
een mooie wijze gaande gehouden.  Hulde aan hen. 
Dus, behalve dat ik blij ben om weer terug te mogen naar ''school'', ben ik ook 
trots op Perspectief!!!!!!!!!!!!! 
 
Met mijn hartelijke dank en lieve groet, 
 
Willemein Lust 
 
(wo.avond, zat. ocht.) 
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Thuisopdrachten van Fré Ham 

 
Fré stuur haar groep regelmatig opdrachten door, die we in de nieuwsbrief 
doorgeven omdat ook anderen er inspiratie aan kunnen ontlenen: 
 

Perspectief is weer begonnen, maar voor de mensen die nog niet in een 
groep willen werken hier de volgende opdrachten. 
1. maak eens een detailstudie van een boomstam, kijk naar de schors en 
naar verschillende bomen, vooral een ruwe schors is erg leuk om te tekenen 
al die structuren. 
2.  Teken eens wat verschillende bladvormen door elkaar  heen als een 
lijntekening, doe dat nog eens en voeg wat kleur toe in de blaadjes, je kunt er 
ook voor kiezen om juist de achtergrond een tint te geven, mogelijkheden 
genoeg. 
3.   Kijk eens goed naar de bomen om je heen, hoe zijn de vormen, zitten de 
bladeren er als een grote vorm aan, of de blaadjes apart .Teken wat bomen 
kijk naar de grote vormen. 
 
En de week daarna kreeg de groep van Fre de volgende suggesties: 
 
1. Neem je schetsen van vorige week, combineer dat door een schildering 
    te maken van een bos. 
2. Schilder eens een blad vol met vlekken, kijk erin wat je ziet, zie je 
mensfiguren werk dat uit, niet te precies detailleren, werk vanuit de vlek. 
3. Doe nu hetzelfde en werk dat uit als een stilleven. 
 
 

 

 

 

Werk van Fré, zoals dat te 
vinden is op de website van 
Perspectief
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Uit de oude doos, bijdrage van  

Afke Spaargaren  

(Burgemeester Mans in de 
picture bij Perspectief, tijdens 
de Kunstfietsroute in 2014) 

 
 

 
 
 
Zomerschilderprogramma Dora Overmars 
 
Dag schilders, 
Hier is het beloofde zomerprogramma. 
Alle mensen die de afgelopen weken de anti- Corona maatregelen 
verwensten, gaan nu natuurlijk enthousiast meedoen.  Iedereen is welkom, 
maar het blijft je eigen verantwoording. 
 
Laat de zomer maar komen. 
 
Tot ziens allemaal, Dora 
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Zomerschilderdagen met Dora 2020  
 
Kun je het niet vinden, de telefoon van Dora staat vanaf  9.30 uur aan  
(06 - 25 34 00 52). In het duingebied heb je altijd een duinkaart nodig! (15 juli,  22 juli, 19 
augustus en 28 augustus). Deelname is gratis, Dora schildert zelf en geeft dan ook geen les. 
Altijd kopje Nescafé of thee gratis bij de start.  
Neem behalve je schilderspullen, water en een krukje, een pet en/of een parasol mee en 
zonnebrandolie. Als het slecht weer is, wijken we uit naar De Hoep, lekker droog bij regen en 
kou, valt het mee, kun je alsnog naar buiten. (toilet aanwezig) We starten rond tien uur, einde 
bepaal je zelf, neem eventueel brood mee. 
 
1 juli Marquette kasteeltje met parklandschap. Toilet in kasteel. Marquettelaan 34, 1968JT  
Heemskerk.   
 
8 juli Assumburg, kasteel met tuin en vijver . (toilet binnen) Tolweg 9, 1967NG  Heemskerk. 
Nieuwe toegangsweg, 20 m. Voor de oude weg.  
 
15 juli Haagseweg  bij het huis van de boswachter. Duinkaart! (geen toilet) vooraan 
parkeren, meteen al prachtige plekken. Eventueel een stukje verder lopen naar de 
Karpervijver. Rotonde Zeeweg, afslag richting Bakkum-noord, 1ste links is de Haagseweg. 
Let op: het straatnaambordje staat rechts, einde Haagseweg parkeren.  1901 MG, Castricum 
(Bakkum noord)  
 
22 juli Vijvertje bij camping Geversduin. Vanaf de Rijksstraatweg rechts af, niet naar de 
camping rijden, maar meteen links naar een parkeerterrein. Helemaal aan het eind parkeren. 
Een kort pad leidt naar het vijvertje. Geen toilet aanwezig, wel een duinkaart meenemen!  
 
29 juli Boerderijen en weids landschap met paarden, koeien en schapen. (geen toilet) 
Rotonde zeeweg, afslag richting Bakkum-noord, 1ste straatje rechts is de Achterlaan aan het 
eind is een wegje dat Karhok heet. 
 
5  aug. Achter het witte kerkje op het terrein van de stichting Duin en Bos ligt een vijver waar 
mooie schilder plekjes zijn. Toilet in het gebouw : De oude keuken. 
 
12 aug. ( Dora hoopt nog steeds dat ze deze week  kan varen. Dus zelf je koffie meenemen.) 
Tuin van de Hoep. (toilet in de Hoep). Als je wat verder loopt, zijn er leuke doorzichten van uit 
bospaadjes. Zeeweg Bakkum.  Parkeerterrein:  Johanna’s hof/ De Hoep. 
 
21 aug. Onderlangs. Parkeren bij de begraafplaats achter het station, loop rechts langs het 
hek ,dan een smal fietspad tot een klein rond pleintje met een paar banken. Geen toilet, Wel 
een prachtig uitzicht. 
 
28 aug. Duingebied, bij parkeerterrein tegen over: Heereweg 103 (Bakkum noord)/ Egmond 
binnen.) Bakkum uit rijden na een open stuk het eerste huis rechts is nummer 103. Hier tegen 
over is het pad naar parkeerterrein . Daar zoek je een plekje, mogelijkheden genoeg (toilet op 
eigen risico, achter dikke boom).   Duinkaart! 
 

 
 
Redactie 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
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