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In deze nieuwsbrief: 
 

• Mededelingen van het bestuur  
o Atelier5 
o Overkapping 
o Aanvullende maatregelen Corona 
o Contributie 2021 
o Nachtwacht 

 

• Verslag steenhakweek 

• Vakantieherinnering 

• Aanvulling verjaardagenlijst 

 
Beste Perspectievelingen, 
 
Het is duidelijk, dat de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar ook bij 
“Perspectief” zijn sporen heeft nagelaten. In juni en na de vakantie in september zijn 
de groepen weer begonnen en langzaam groeit het aantal deelnemers.  
Het bestuur heeft inmiddels niet stilgezeten en heeft twee acties gestart om wat meer 
werkplekken te realiseren en verder nog afspraken gemaakt hoe we omgaan met de 
huidige situatie. 
 
Atelier 5 
We zijn gestopt met het 
verhuren van atelier 5. Met 
pijn in het hart maar toch. 
Dankzij de goede 
medewerking van de huurster 
is het atelier inmiddels leeg 
en beschikken we over acht 
extra werkplekken. Hoe we 
e.e.a. definitief gaan indelen 
weten we nog niet, maar 
zodra dat duidelijk is, 
organiseren we een  
“klusdag”.  
Vanaf 1 januari gaan we 
werken met de nieuwe indeling  Atelier 5 opnieuw ingedeeld 
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Overkapping 
 
De tweede pijl op onze boog is het plaatsen van een overkapping op het schoolplein 
waaronder de hout- steenhakkers droog kunnen werken.  
 

Inmiddels zijn de buren 
geïnformeerd en wordt er 
gewerkt aan de 
omgevingsvergunning. 
Een lichtpuntje, zeg maar 
gerust een schijnwerper, 
is het feit, dat de 
gemeente Castricum ons 
met een subsidie van 
ruim €11.000 financieel 
ondersteunt bij deze 
actie. 
 
 
 
 

Plan voor overkapping op speelplein 

 

Aanvullende maatregelen ivm de huidige situatie 
 
-We zullen zo snel mogelijk een CO2-meter installeren. Met deze meter kunnen we 
controleren of er voldoende geventileerd wordt. Er is er een besteld, maar natuurlijk 
uitverkocht. Komt zo snel mogelijk. 
-Presentielijst: een presentielijst ligt er per maandag 5 oktober in ateliers 1 en 3. Vul 
deze iedere werkgroep in svp. Dan kunnen we adequate acties ondernemen, als 
iemand van ons positief test. 
 

Wat doe je als je positief getest bent op COVID?  
 
Wat doet u na een positieve testuitslag? Licht svp snel het secretariaat in. Dan 
kunnen we maatregelen nemen en dat zijn: 
a. Inlichten van alle deelnemers die met je in contact geweest zijn. Daarvoor 
gebruiken we de presentielijst. 
b. De betreffende groep zal 1* een week overslaan. 
c. Op deze manier hopen we te voorkómen, dat we heel Perspectief moeten 
sluiten. Dat zal nodig zijn, als we teveel positief geteste mensen krijgen die 
daadwerkelijk bij Perspectief geweest zijn of als de hygiëne maatregelen niet worden 
nageleefd. 
 

Contributie 2021 
 
Contributie 2021 blijft ongewijzigd €235/jaar. €5 korting bij betaling van de 
jaarcontributie vóór 1 januari. Maandbetaling:  €20/maand.  
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De Nachtwacht in de pop-up kunstbunker 
 
Onze modelgroep van donderdagmiddag heeft onder leiding van Maria Heideveld 
een kopie gemaakt van de gezichten van kaptein Frans Banninck Cocq en luitenant 
Willem van Ruytenburgh,  twee centrale figuren op de Nachtwacht. De schets wordt 
gebruikt rondom een koker, waarop de Nachtwacht destijds is opgerold. In deze pop-
up staan de geschiedenis en de verhalen centraal van de ‘echte’ Kunstbunker. Deze 
bevindt zich in de duinen van Castricum vlakbij “Kijk-uit”. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog functioneerde deze bunker als veilige opslagplek voor de 
kunstschatten van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Rijksmuseum, 
waaronder de Nachtwacht. 
Gaat het zien. De Pop-up Kunstbunker is vanaf 1 oktober tot en met zondag 25 
oktober in het centrum van Castricum, Dorpsstraat (nr. 58 bij het Bakkerspleintje, 
voormalige Sleutelkoning). Open elke donderdag, vrijdag en zaterdag van ’s 
morgens 11 tot ’s middags 5 uur.  
 

  
Schets van deel van de Nachtwacht 
 
Namens het bestuur, 
 
Hans Roodzant, Maarten Geerdes 
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Vakantie-herinnering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als herinnering aan haar vakantie op Texel schilderde Tini Bink deze schapenboet  
aan de voet van de duinen.  

 
Steenhakken bij Perspectief  
 
Dat is nou niet direct iets waar je aan denkt tijdens een hittegolf; “Steenhakken bij 
Perspectief “. 
Op maandag 10 augustus ging de jaarlijkse “Steenhakweek” van start. 
Veertien vrouwen en mannen namen hamer en beitel ter hand en gingen de gekozen 
stenen te lijf.  
Ondanks het tropenrooster, van 8 tot 14 uur, en de opgehangen schaduw lappen 
werd het s’ middags zo warm dat de meeste hakkers om een uur of twee aan een 
verkoelende duik toe waren. 
 
Halverwege de week kwam er al aardig wat tekening in de werkstukken. 
De aanwijzingen van de Amsterdamse 
kunstenares Ada van Wonderen hield 
iedereen scherp. 
Na een gezamenlijke bespreking van 
het werk, het opruimen en de 
traditionele afsluitende lunch, konden 
we terugzien op weer een intensieve 
en inspirerende week hakken in steen. 
 
Hans Roodzant. 
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Najaarsnummer Perspectiviteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u het papieren exemplaar van Perspectiviteiten al opgehaald dat voor u klaar 
ligt in Atelier 1? Geldt voor degenen die een gedrukt exemplaar hebben 
aangevraagd. Wilt u dat volgende keer ook, meldt dat dan bij de secretaris, die de 
lijst bijhoudt.  
 
Aanvulling verjaarsdagsrooster 
 
In het najaarsnummer van Perspectiviteiten stond het rooster van de verjaardagen 
van begeleiders.  Dat kan worden aangevuld met de verjaardag van 
 Anja Jonker: 27 december. 
 
Redactie 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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