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Nieuwsbrief         
 
 
2020-23        18-11-2020   
 
In deze nieuwsbrief: 
 
 

• Perspectief gaat weer open 

• Digitale wintertentoonstelling 

• Bericht van Roos in de Betouw 

• Expositie Roderick Taylor 
 
 

Bestuursmededelingen 
 
Perspectief weer open! 
 
Beste mensen, 
 
Na de persconferentie van onze regering is duidelijk geworden dat de tijdelijk 
verscherpte maatregelen in verband met COVID-19 vanaf vanavond 22.00 
uur eindigen. 
 
Dat betekent voor ons bij Perspectief dat we morgen, 19 november, weer aan 
het werk kunnen met dezelfde regels die daarvoor golden. 
 
Dus vanaf morgen zijn we weer open en kan een ieder in zijn of haar groep 
weer aan het werk. 
Het maximaal aantal personen per lokaal blijft dus ook wel gehandhaafd 
evenals gebruik van desinfecterende handgel , mondkapjes en afstand 
houden. 
 
Veel plezier met deze heropening. 
 
Sjoerd Dijkstra 
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Geen kersttentoonstelling, wel expositie op website 
Perspectief 
 
Gezien de huidige toch nog steeds onzekere situatie, heeft het bestuur 
besloten om de Kersttentoonstelling in onze ateliers dit jaar niet door te laten 
gaan. 
Dat zullen jullie zeker begrijpen. 
 
Maar gelukkig is er tegenwoordige een heel mooi alternatief in de vorm van 
een digitale tentoonstelling, zoals we dat ook met de Kunst Fiets Route 
hebben gedaan. 
Hiervoor is een “knop” aangemaakt onder de naam “GALERIE” . 
 
Om het overzichtelijk te houden, kan hierop slechts 1 werkstuk per persoon 
worden geplaatst. 
Natuurlijk zien we, naast schilderijen en etsen, ook graag glas, keramiek, 
beeldhouwwerk in steen, hout of andere materialen. 
Gelukkig maakt het formaat nu niet uit en ook het ophangsysteem van een 
schilderij is even niet belangrijk. Toch weer een voordeel van zo’n digitale 
expositie! 
 

Maak een mooie foto van het object, dat je van plan was om in te leveren voor 
de Kersttentoonstelling. 
Om eenheid te krijgen in de galerie, willen we graag dat alle foto’s zijn 
gemaakt in ‘landscape (liggend) formaat’. Ook van objecten en schilderijen 
die zijn gemaakt in ‘portret (staand) formaat’, willen we het liefst een foto in 
‘landscape formaat’. Stuur deze foto op naar Margreet van den Berg: 
ict@perspectiefcastricum.nl.  
Zet in je mail ook een pakkende titel voor je werkstuk, welke techniek je hebt 
gebruikt en de afmetingen.  
Op deze manier kunnen we met elkaar toch nog genieten van een 
Kersttentoonstelling en de buitenwereld te laten zien wat er allemaal mogelijk 
is bij Perspectief! 

 
We rekenen op een mooie diversiteit aan werkstukken en het is natuurlijk niet 
de bedoeling dat je dezelfde foto inlevert als tijdens de KFR! 
 
Je kan je foto vanaf vandaag insturen. De tentoonstelling is te zien van 14 
december t/m de eerste week van januari. 
N.B. Het werk wordt niet te koop aangeboden.  
 
Gerda van Buren 
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Bericht van Roos In de Betouw 
 
Aan het Kooiplein 24 A in Castricum exposeert, in de kapperszaak van Koos,  
momenteel Ingeborg v.d. Heijdt. In 7 schilderijen geeft zij een sfeervol beeld 
van Schotland. Te zien op iedere werkdag. Vanaf 12 december exposeert 
Ton Rijkers.  
Kunstenaars van andere groepen mogen zich bij Roos In de Betouw van de 
maandagochtendgroep aanmelden . 
 
Verder een update betreffende de gezondheid van An Seegers 
Na een hart - en herseninfarct  revalideert An momenteel in Meerstate te 
Heemskerk. Zij oefent keihard om zover te revalideren dat ze met hulp weer 
naar huis terugkeert en misschien weer de schilderkunst kan hanteren. 
Adres : afd. 414 unit A Mozartlaan 91, 1962 AB Heemskerk.  
 
Vriendelijke groet, 
Roos 
 
Beste kunstvrienden,  
 
Tot 5 januari exposeer ik in het Zeehuis te Bergen aan Zee, Verspeykweg 5.  
Buiten de Covid-19 regeling is het gebouw alle dagen open.  
Zeg maar van 10.00 t/m 16 uur.  
I.v.m. met covid is er géén openbaar vervoer – dus met de auto of fiets.  
U bent altijd welkom.  
  
Groet,   
Roderick Taylor  
 
 
 
 

Actuele activiteitenkalender Perspectief 
 
2020 
NOVEMBER   
* Donderdag 19 en 26 november  Vervolg op de basiscursus tekenen 
  19.30 - 22.00 uur in atelier 2 en 3  o.l.v. Fré Ham 
* Vrijdag 20 en 27 november   Basiscursus schildertechnieken 
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Afke Spaargaren 
* Zaterdag 21 en 28 november   Basiscursus schildertechnieken 2 
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Afke Spaargaren 
 
 
DECEMBER   
* Donderdag 3 december   Vervolg op de basiscursus tekenen 
  19.30 - 22.00 uur in atelier 2 en 3  o.l.v. Fré Ham 
* Vrijdag 4, 11 en 18 december   Basiscursus schildertechnieken 
  13.30 - 16.00 uur    o.l.v. Afke Spaargaren 
* Zaterdag 5, 12, 19 december   Basiscursus schildertechnieken 2 
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Afke Spaargaren 
* 21 december t/m 3 januari   Kerstvakantie 
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2021   
JANUARI   
* 4 januari     Begin groepen 
* Vrijdag 8 januari    Basiscursus schildertechnieken 
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Afke Spaargaren 
* Zaterdag 9 januari    Basiscursus schildertechnieken 2 
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Afke Spaargaren 
* Zaterdag 16, 23, 30 januari   Cursus "Ruimtelijk schetsen"  
  14.00 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Dora Overmars 
* Donderdag 14, 21, 28 januari   Basiscursus tekenen  
  19.30 - 22.00 uur atelier 3   o.l.v. Fré Ham 
* Zondag 17 januari    Workshop hout bewerken o.l.v. Anja Jonker 
* Dinsdag 19 januari    Bestuursvergadering   
  9.30 uur atelier 3  
 
FEBRUARI 
* Donderdag 4, 11, 18 februari   Basiscursus tekenen  
  19.30 - 22.00 uur atelier 3   o.l.v. Fré Ham 
* Zaterdag 6, 13, 20 en 27 februari  Cursus "Ruimtelijk schetsen" 
  14.00 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Dora Overmars 
* Zondag 21 februari    Workshop hout bewerken o.l.v. Anja Jonker 
* 22 t/m 28 februari    Voorjaarsvakantie 
* Maandag 22 t/m donderdag 25 februari Boetseervierdaagse  
  9.30 - 12.30 uur    o.l.v. Ton Rota 
 
MAART   
* Donderdag 4, 11, 18, 25 maart   Basiscursus schilderen  
  19.30 - 22.00 uur atelier 3   o.l.v. Fré Ham 
* Zondag 7 maart     Schilderen met je kleinkind  
  13.30 - 16.00 uur atelier 1   o.l.v. Fré Ham 
* Dinsdag 16 maart    Bestuursvergadering  
  9.30 uur atelier 3  
 
APRIL   
* Donderdag 1 en 8 april   Basiscursus schilderen  
  19.30 - 22.00 uur atelier 3   o.l.v. Fré Ham 
* 4 en 5 april     Pasen 
* Vrijdag 16 april    Algemene Leden Vergadering 
* 26 april t/m 7 mei    Meivakantie 
 
MEI   
* Dinsdag 11 mei    Bestuursvergadering  
  9.30 uur atelier 3  
* Donderdag 13 mei    Hemelvaart   
* 23 en 24 mei     Pinksteren 
 
JUNI   
* Dinsdag 29 juni    Bestuursvergadering  
  9.30 uur atelier 3  
 
JULI 
* Maandag 12 juli t/m  
  Vrijdag 10 september    Zomervakantie 
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