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Nieuwsbrief         
 
2021-2        13-2-2021   
 
In deze nieuwsbrief: 
 

• Nieuw initiatief: lezingen Perspectief 

• Kunstfietsroute gaat niet door 

• Herinnering aan Afkes workshop 
 

Lezingen Perspectief 
 
We missen je. 
 
Nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, willen we proberen toch iets 
samen te doen. 
We organiseren daarvoor een serie Perspectief-lezingen, zolang de sluiting 
van Perspectief voortduurt.  
 
Het idee is om iedere twee weken een “Perspectief-lezing” te houden. Op 
donderdag om 16 uur, te beginnen op donderdag 25 februari. De lezingen 
met vragen duren ongeveer 45 minuten. Zijn er begeleiders of leden die ook 
een lezing willen houden? Wil je dat doorgeven aan Ton Pots of Maarten 
Geerdes. Voor begeleiders is er een vergoeding. 
 
We doen de lezingen via Zoom. De inlogcode staat hieronder.  
Heeft u geen ervaring met Zoom, we kunnen een keer proefdraaien, bel 
daarvoor Maarten Geerdes, 0654942799.  
We hebben een voorlopig programma van 3 lezingen.  
Is daar belangstelling voor, dan zetten we het verder door. 
 
Programma Perspectief-lezingen. 
Donderdag 25 februari, 16 uur:  
Marius Bauer (1867-1932), Etser van het 
Oosten (Maarten Geerdes) 
 
 
 
 
Marius Bauer: Een paleis in Engels Indië 
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Op de volgende data is er nog een lezing, een link wordt later toegestuurd. 
Donderdag 11 maart, 16 uur: Jan Montijn (1924-2015): Een leven in etsen 
(Maarten Geerdes) 
Donderdag 25 maart, 16 uur: David Hockney (Afke Spaargaren);  zie ook 
https://fb.watch/3Dg1cq-uBX/ 

Perspectief is inviting you to a scheduled Zoom meeting.  

Donderdag 25 febr 2021, 16 uur 

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/83286079371?pwd=eVJUcnRIYW5MSVlNVmMzW
lZsNHNQUT09  

Meeting ID: 832 8607 9371  
Passcode: 365323  
Dit is een eenmalige invitatie. 

Bestuur Perspectief 

 
Bestuurslid Gerda van Buren geeft het volgende bericht over de 
Kunstfietsroute door: 

Beste mensen,    

Helaas moeten we jullie opnieuw meedelen dat de Kunstfietsroute (en de 

daaraan verbonden Etalageroute) NIET doorgaat. 
 
In juni is die gezien de coronabeperkingen niet haalbaar en ook later in het 
seizoen moeten we daar rekening mee houden. Met een afgeslankte versie 
doen we een jubileum geen eer aan. Ook de voorbereiding die voor de 
organisatie nodig is kan niet op het laatste moment opgestart worden. 
Daarom heeft de werkgroep besloten om onze 25e Kunstfietsroute te 
verplaatsen naar 4 en 5 juni 2022. 
Datum nog even onder voorbehoud omdat dit nog moet worden kortgesloten 
met diverse instanties. 
Zoals vorig jaar beloofd is iedereen die ingeschreven heeft, door de ballotage 
gekomen is en betaald heeft, automatisch verzekerd van een plaats volgend 
jaar. Kun je of wil je volgend jaar niet dan kun je natuurlijk je geld 
terugkrijgen. 
Schrijf je dan toch volgend jaar weer in dan volgt opnieuw een ballotage. 
De werkgroep wenst iedereen een kunstzinnig en creatief 2021 en hoopt jullie 
volgend jaar weer te zien. 
Met vriendelijke groet, 

 
Anneke Kuys, namens de werkgroep KFR  

https://fb.watch/3Dg1cq-uBX/
https://us02web.zoom.us/j/83286079371?pwd=eVJUcnRIYW5MSVlNVmMzWlZsNHNQUT09
https://us02web.zoom.us/j/83286079371?pwd=eVJUcnRIYW5MSVlNVmMzWlZsNHNQUT09
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Toen van Corona nog geen sprake was… 

Vandaag vijf jaar geleden ( 13 februari 2016): Afke Spaargaren herinnert zich 
nog goed dat ze toen een Workshop Monoprint gaf. Ze stuurde ter herinnering 
wat foto’s door van de resultaten van toen, voor in de nieuwsbrief. 
Hierbij wat foto’s van de workshop van 5 jaar geleden.  
Afke: Deze workshop ging over de 
techniek Monotype. We werkten met 
drukinkt op waterbasis...en verfrollers. 
Op een ingerolde glasplaat/ placemat leg 
je een vel papier, waar je de tekening, 
die je eerst gemaakt had, met een 
scherp potlood doordrukt .... 
Je kunstwerk is de doorgedrukte 
tekening die zo ontstaat ...aan de 
achterkant van je vel... een eenmalige 
afdruk dus. 
 ..... 

 
 

Hoop voor de toekomst

in Corona tijd  
 
 
Dat we weer snel open kunnen 

gaan  

 
Groetjes, 
Afke 
 
 
 
Redactie: Nieuwsbrief Perspectief 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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