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In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededelingen 

• In memoriam Gré van Leeuwen 

• Vacature Evenementencommissie 

• Basiscursus in september 
 

 
Mededelingen van het bestuur  
 
 

Perspectief na de vakantie 

Na de vakantie begint Perspectief weer op 5 september.  

 

 

De werkgroepen 

We houden ons aan de coronaregels: 1.5 meter, handen desinfecteren, ook 
tafels, maximaal 6 mensen per lokaal exclusief de begeleider. 

Er kan wel weer koffie gezet worden. We blijven voorlopig wegwerpbekertjes 
gebruiken. Zorg in de werkgroep voor een tafel, waarop koffie en thee staan, 
zodat er zo voldoende afstand gehouden kan worden.  

Perspectief heeft in alle lokalen afzuiging, zet die dan ook aan (en uit als je 
weggaat). 

Het is fijn dat bijna alle begeleiders komen, alleen voor de volgende groepen 
is er nog geen volwaardige begeleiding: 

 
Maandagavond grafische technieken: Hermine is kort geleden geopereerd 
en nog niet voldoende hersteld. We wensen haar het allerbeste. 
 
Woensdag morgen: Peter Schelvis 
 
Vrijdagmorgen: Paulus Baars voorlopig afwezig om persoonlijke redenen. 
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Verder zijn er twee groepen, die een veranderd rooster gaan volgen, omdat er 
teveel mensen zijn om nu al voldoende afstand te kunnen houden. Dit geldt 
voor: 
Maandagmiddag model (Martin Heijnen): Deze populaire groep is te groot 
om iedereen tegelijk in atelier 1 te laten werken.  
Daarom wordt de groep in tweeën gesplitst: maandagmiddag van 13.00 tot 
14.30 en van 15.00 tot 16.30.  
De indeling en ingangsdatum worden in de groep afgesproken. De 
meerkosten voor begeleiding en model komen voor rekening van Perspectief. 
 
Donderdagmiddag abstract (Eric Beets): ook deze groep gaat in twee 
ploegen werken. Ook hiervoor geldt, dat de groep dit zelf regelt en 
meerkosten voor rekening van Perspectief komen. Het valt te bezien, of we dit 
moeten continueren wanneer we een extra lokaal ter beschikking krijgen. 

Verdere maatregelen 

In de vakantieperiode heeft uw bestuur de volgende maatregelen genomen 
om “corona-proof” na de vakantie te starten: 

 
• Atelier 4: zoals al eerder is aangekondigd komt atelier 4 ter beschikking 

van Perspectief. Met de huidige huurder is afgesproken, dat zij het lokaal 
na 1 oktober maar vóór 31 december leegruimt. We zullen dan nog wat 
moeten aanpassen, maar al gauw komt het dan beschikbaar, sommige 
groepen kunnen dan wel uitbreiden of verhuizen. 

• Subsidie gemeente. De gemeente heeft Perspectief een subsidie 
toegekend van €11.181. Dat is een tegemoetkoming voor de kosten die we 
maken om weer “corona-proof” open te gaan. Daaronder valt ook een 
overkapte buitenruimte voor beeldhouwen in steen en hout. Voor de 
overkapte ruimte van 8x4 meter op het einde van het speelplein is een 
offerte aangevraagd. Daarna moeten de omwonenden geïnformeerd 
worden en moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het zal 
nog even duren voor het er echt staat. De subsidie van de gemeente is 
inmiddels wel op de rekening van Perspectief ontvangen. Met dank aan 
wethouder Ron de Haan en ambtenaar Vivienne Sanders, die beiden in juli 
Perspectief bezochten. 

  
Geen Algemene Ledenvergadering meer dit jaar 
 
De Algemene Ledenvergadering van 17 april heeft wegens corona geen 
doorgang kunnen vinden, zoals iedereen inmiddels heeft begrepen. 
De jaarstukken zijn in het voorjaarsnummer van Perspectiviteiten opgenomen 
en iedereen heeft daar kennis van kunnen nemen. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Annemarie Bot en Elles van 
Munster, heeft daarin aangegeven, dat financieel alles in orde is en dat het 
bestuur décharge kan worden verleend. 
Gezien de bijzondere omstandigheden en de 1,5 m verplichting heeft het 
bestuur besloten om dit jaar geen ALV meer te houden. 
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Bedankje 
 
Het bestuur bedankt Anna Maria van Benten voor haar inzet de afgelopen 
jaren voor de Tentoonstellingscommissie. 
Helaas is het voor  Anna Maria op dit moment niet mogelijk om deze klus te 
blijven doen en heeft ze besloten om ermee te stoppen. 
Samen met de andere “inrichters” heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de manier waarop Perspectief op een smaakvolle manier aan de 
buitenwacht kon laten zien wat er allemaal tot stand werd gebracht op het 
kunstzinnige vlak binnen onze vereniging. 
De finishing touch bij het inrichten van de tentoonstellingen was altijd voor 
Anna Maria en dat heeft ze al die tijd met verve gedaan. 
Hartelijk dank, Anna Maria! 
 

 
 

 
In memoriam Gre van Leeuwen 
 
Gre was een jonge meid van eind tachtig. Zij 
sprak met glimmende ogen, haar woorden 
waren warm, vol humor en bijzonder van 
toon: sprankelend en intelligent. Haar 
prachtige schilderijen waren daarentegen 
intuïtief en met lef, durf, vaart en innerlijk 
inzicht gemaakt.  
De kleuren dansten over het doek of zette 
zich schrap in gewaagde stevige vlakken. Ik 
vond haar een ‘natural’ , iemand die leven 
bracht in verf. Sprankelend is een woord dat 
blijft hangen. Zij lag prima in de abstract 
groep, haar plekje in het eerste atelier is mijn 
dierbaar. Zij was zeer bescheiden terwijl zij 

ergens  toch wel wist dat zij een bijzondere schilder was, want ik werd niet 
moe dat te blijven herhalen. Ik was een fan, hield van haar werk en keek 
steeds met nieuwsgierigheid en bewondering naar hoe zij werkte. Zij nam 
mijn aanwijzigingen altijd zeer serieus en hoewel ik meestal niet zoveel aan 
haar werk kon toevoegen was de wisselwerking plezierig en amicaal. Beetje 
steviger of juist wat swingender want 
soms was zij in de ene of de andere 
stemming. Maar dat is nu over, zij kwam 
dit jaar al niet meer en we misten haar en 
moeten haar nu voor goed missen. Wij 
laten het laatste  schilderij zien dat zij 
instuurde voor de expositie  die we 
hielden in 2019. Het zegt veel, misschien 
wel alles. 
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Eric Beets 
UITDAGING…..!? 
Wie wil zich actief inzetten voor een leuke klus binnen de 
Evenementencommissie? 
Dit enthousiaste  team is heel belangrijk voor Perspectief en houdt zich, zoals 
je ongetwijfeld weet, bezig met het organiseren van de basiscursussen 
schilderen/tekenen, workshops in diverse technieken en lezingen. Zorgt 
daarbij ook voor de publiciteit in de media. 
Op dit moment is er dringend behoefte aan iemand die graag dingen 
organiseert en kan werken met e-mail en bestanden om de aanmeldingen 
voor de diverse activiteiten te registreren. 
Voel je je betrokken bij Perspectief en lijkt het je wat, neem dan contact op 
met Ton Pots van de Evenementencommissie Tel. 0651779893, E-mail: 
rinytonpots@kpnplanet.nl  
 
Pé Zonneveld overleden 
 
Naast Gre van Leeuwen is nog een oud-lid van Perspectief overleden:  
Pé Zonneveld. Aan hem wordt in een in memoriam gewijd in het 
najaarsnummer van Perspectiviteiten. 
 
 

Basiscursus in september 
 
Op vrijdag 18 september van 13.30 tot 16.00 uur start in het atelier van 
Perspectief de basiscursus tekentechnieken. 
In zes vrijdagmiddagen kunnen de cursisten zich laten verrassen door de 
mogelijkheden van de verschillende materialen zoals potlood, pastel en in 
water oplosbaar krijt. Aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
leert docente Afke Spaargaren aan de deelnemers  hoe je deze materialen 
kan gebruiken om zo te ontdekken welke techniek het beste bij jou past. 
Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 
Het bestuur van Perspectief heeft er alles aan gedaan om onze ateliers 
volgens de regels van het RIVM in te richten. 
Meer informatie op onze website en aanmelden kan via het 
aanmeldingsformulier op: www.perspectiefcastricum.nl 
  
 
Redactie 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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