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In deze nieuwsbrief: 

• Nieuws van de evenementencommissie 

• Rustende Jager van Ton Revers 

• Hout in beeld 
 

Nieuws van de evenementencommissie 
De eerder aangekondigde zomerworkshop “Dieren in glas” kan door 
omstandigheden helaas niet doorgaan. Wellicht er is later in het jaar voor 
liefhebbers een mogelijkheid voor deelname aan een te organiseren 
glasworkshop. 
Voor de workshop “Durf Abstract” op 20 en 21 augustus zijn inmiddels zoveel 
aanmeldingen binnen gekomen dat er ook een tweede workshop op 27 en 28 
augustus gehouden gaat worden. Hiervoor zijn nog slechts enkele plaatsen 
vrij, dus liefhebbers van abstract, meld u snel aan! Cursusleider Jaap van der 
Dussen neemt u beide keren mee in zijn enthousiasme voor deze vorm van 
kunst. 
Maria Heideveld gaat u helpen met het schilderen van een zelfportret in 
slechts vier kleuren. Door deze kleuren van het Zorn-palet op de juiste manier 
te mengen ontstaan prachtige huidtinten. Voor deze workshop op 
donderdagmorgen 6 en vrijdagmorgen 7 augustus van 9.30 tot 12.30 uur zijn 
al een aantal inschrijvingen binnen maar er kunnen nog één of twee cursisten 
bij. Ook hier dus snel beslissen! 
De “hakweek” is een Perspectief-traditie van een grote groep liefhebbers die 
elk jaar onder leiding van Ada van Wonderen buiten in een blok steen komt 
hakken. Deze week is dan ook reeds volgeboekt. 
Op vrijdagmiddag 18 september start er een nieuwe basiscursus 
tekentechnieken onder leiding van Afke Spaargaren. Deze cursus gaat zes 
weken duren en is geschikt voor iedereen die zich de basistechnieken van het 
tekenen eigen wil maken. Je leert onder andere de mogelijkheden kennen die 
je met diverse materialen kan bewerkstelligen.  
Het vervolg hierop is een basiscursus schildertechnieken op vrijdagmiddag, 
gedurende zes weken, te beginnen op  6 november a.s. Afke laat de cursisten 
werken met zowel acryl- als aquarelverf, met kwasten, paletmessen en 
creditcards om tot een verrassend eindresultaat te komen. 
Voor alle cursussen kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier op de 
website: www.perspectiefcastricum.nl 
Of bij Margriet Schadee. mail:  margriet.schadee@planet.nl 
Namens de evenementencommissie, Annemieke Jurrjens 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
mailto:margriet.schadee@planet.nl
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Rustende Jager in 40 kilo klei 
 
Hotel Restaurant "De Rustende  Jager"  was van 1910 tot 1976 een 
beeldbepalend gebouw aan de Dorpstraat in Castricum . Onder veel protest is 
dit fraaie   pand gesloopt en vervangen door het huidige RABO-bankgebouw. 
In oktober ben ik op zoek gegaan naar allerlei foto's van vroeger i.s.m de 
werkgroep Oud-Castricum. Om wat meer van achterkant van gebouw te 
weten te komen heb ik contact gezocht met  de heer IJsbrand Schut die in zijn 
jeugd er pal naast woonde.  
Vervolgens ben ik het gebouw helemaal  gaan uittekenen op de gewenste 
grootte. Voor het maken van dit gebouw heb ik 40 kilo chamotte klei gebruikt. 
Voor het bakken ervan kon ik gebruik maken van de oven van Duin en Bosch. 
Dat moest in 4 delen. Na ruim 6 maanden was de klus geklaard  en zou ik  'm 
exposeren bij Perspectief tijdens de Kunstfietsroute  .... maar helaas...  Ik heb 
mijn kunstwerk nu geschonken aan de Werkgroep Oud-Castricum alwaar hij 
na de Coronacrisis straks voor iedereen te zien is ! 
 

Ton Revers 

 
 

 
 
Ton Revers met zijn indrukwekkende reconstructie van de Rustende Jager 
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Hout trekt de aandacht… 
 
 

Onze houtgroep wordt begeleid door  
Anja Jonker. Die heeft tal van 
nevenactiviteiten, zoals het organiseren 
van een sprookjestuin in de tuin van 
Kapitein Rommel. Zoals u wellicht hebt 
kunnen lezen in het weekblad van 
Castricum heeft Anja dit jaar voor een 
andere oplossing gekozen om haar 
beelden te laten zien: vanaf 3 juli zijn in 
de etalages van Castricum sprookjes te 
zien. Een aanrader.  
 
 

Haar vroegere leraar in het houthakken was Jos Apeldoorn uit Egmond. In het 
blad Perspectiviteiten hebben we nog niet zo lang geleden een interview met 
hem geplaatst.  
Jos Apeldoorn heeft veel knotwilgen uit 
Heiloo bewerkt en er beelden van 
gemaakt. Hij had die willen exposeren 
tijdens de kunstparade in Heiloo, maar 
die gaat ook al niet door wegens 
Corona. Jos heeft besloten de beelden 
nu in het oorspronkelijke weekend van 
de Kunstparade, het weekend van 27 en 
28 juni, tussen 11.00 en 17.00 uur een open beeldenexpositie te organiseren 
op zijn erf , Visweg 12 in Egmond-Binnen. 
 
Peter Heemskerk 
 

Reactie Rob Brinkman op vorige nieuwsbrief 
 

Lieve mensen, mooi dat jullie zo meedenken over de financiële positie mbt 
tot het lidmaatschap. Maar ik had het geld al uitgegeven. Dat is wat mij 
betreft "bad luck". Ik hoef dan ook niets terug.  

 
Zo is gedeelde smart halve smart. 
Vriendelijke groet, 

Rob Brinkman🦉 

 
Expositie Joke Vink 
Voor de agenda: Joke Vink exposeert van 6 juli t/m 7 september exposeert in 
De Oude Keuken in Bakkum. 
 
Redactie 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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