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Nieuwsbrief         
 
2021-7        12-4-2021   
 
In deze nieuwsbrief: 

 

• Ledenvergadering  

• Kunst in de Tuin 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering Perspectief 
 
Zoals eerder aangekondigd wordt op vrijdag 16 april om 15.00 uur de 
algemene ledenvergadering van Perspectief gehouden, via een 
zoomverbinding.  
In het Voorjaarsnummer van Perspectiviteiten  staan de agenda en de 
stukken die aan de orde komen. 
Als u dat nummer niet bij de hand hebt, het staat ook op de website van 
Perspectief. 
 

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/88964847071?pwd=ZXlab1h1ajRXdFVBSGpDUnN
KVzRpQT09  

Meeting ID: 889 6484 7071  
Passcode: 115820  

 

Afke Spaargaren geeft aansluitend aan de Algemene ledenvergadering 
haar tweede lezing over de 
schilder Hockney.  
 
Deze lezing kunt u volgen als u 
bent ingeschakeld via de 
zoomuitnodiging voor de 
ledenvergadering. 
 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/88964847071?pwd=ZXlab1h1ajRXdFVBSGpDUnNKVzRpQT09
https://us02web.zoom.us/j/88964847071?pwd=ZXlab1h1ajRXdFVBSGpDUnNKVzRpQT09
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Kunst in de Tuin  
 

Van mei tot en met december zal er in de tuin van Kapitein Rommel KUNST 
te zien zijn! Steeds op de laatste dagen van de ene maand en eerste dagen 
van de volgende maand …staat er een week kunst in de tuin. Deze 
beeldentuinen worden ingericht door een maandelijks wisselende groep van 
kunstenaars.  

In het kader van de corona-maatregelen is de “Tuin” een doorstoomlocatie. 
De tuin van Kapitein Rommel is een veilige en rustige  locatie om in de open 
lucht kunst te komen kijken en te gelijk te genieten van de schitterende tuin. 
Verschillende thema’s en kunstenaars groepen verdienen de aandacht. In mei 
staat ‘kunst in de tuin’ in teken van de Lente net als de tuin zelf.  Er is 
glaskunst , textiel en er zijn vogelbeelden te bewonderen. Deze worden begin 
juni afgewisseld door houten beelden van de beeldhouwers in hout. Begin juli 
zijn er landschapschilders actief in de tuin 

Keramiek-, landart- en lichtkunstenaars vinden dit jaar in de tuin van Kapitein 
Rommel hun plek. Dit initiatief zal een alternatief bieden voor kunstenaars 
voor wie kunstevenementen en exposities al zo lang uitvallen. Het biedt 
tevens een klein alternatief voor de Kunstfietsroute (KFR) in Castricum die in 
2021 niet zal plaatsvinden. 

We streven ernaar dat er zoveel mogelijk tenminste 1 betrokken kunstenaar in 
de Tuin aanwezig zijn voor voorlichting en toelichting aan het publiek. De tuin 
is van maandag tot vrijdag dagelijks van 10-16 uur open en in de kunstweek 
van mei en juni ook 1 of 2 dagen in het weekend.  

 

De tuin van kapitein Rommel is een bijzonder mooie tuin met verschillende 
stukjes landschap, een mooie vijver. Het is een rustpunt in het oude centrum. 
De ingang van deze tuin  ligt schuin tegenover het station. De prachtige 
kruidentuin en bijzondere bloemen en planten bieden tijdens deze ‘ kunst in 
de tuin’  weken het bijzondere decor voor de diverse kunstwerken!  Er is een 
‘take away’ voor nodige versnapering in de tuin open tot we het mooie terras 
weer in gebruik mogen nemen. 
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De exposities zijn steeds te zien in de eerste week van de maand of tijdens 
de maandwisseling van 10-16 
uur: 
3 t/m 8 mei: LENTE; met 
glaskunst, textielkunst, vlinders 
en nesten.  
Rianne Pluimen, Ans Martens 
en (vlinder en nest) Cak-two 
 
31 mei t/m 6 juni:  HOUT; 
expo beelden in hout en 
demonstraties 
Beeldhouwen.Jos Apeldoorn 
(zie foto) , Anja Jonker, Guus 
Wattel, Cor Berkhout. 
Demonstraties van de 
houtgroep van Perspectief  
 
28 juni t/m 2 juli : Landschap; 
Landschapschilders actief in de 
tuin.  
Henk Willem Klaasen en 
Anneke Dekkers 
2 t/m 6 augustus : ZOMER 
6 t/m 10 september:  
ENERGIE;  Over Natuur als plek om je weer op te laden. 
 Landart groep de Fenix met Marije Samuels, Anja Jonker en Nicole Spit 
4 t/m 8 oktober en in reserve 1 t/m 5 november: Kunst in de Natuur: 
Kunstenaarsgroep Imix  
In december sluiten we af met: LICHT; Lichtjespad en Lichtkunstenaars: 
Cak two 
 

Een wandeling door de 
tuin of verfrissing op het 
terras in de tuin van 
Kapitein Rommel is altijd 
bijzonder en dit jaar 
maken we het tot een 
kunstzinnige ervaring. 
 ‘De ‘Kunst in de tuin’- 
weken zijn een aanrader 
voor zowel 
natuurliefhebbers en  het 
cultuur- en kunstminnend 
publiek.   
We gaan heel bijzondere 
beeldentuinen voor u 
maken.    

 



 

 

 

 

4 

 

 
Ook deelnemen? 
 
Beeldhouw-, keramiek- of landschapsschildergroepen van Perspectief 
zijn van harte uitgenodigd deel te nemen en kunnen contact opnemen 
met mij. 
Anja jonker www.artkid.nl  0251-293488 of Email: anja@artkid.nl 
 
 
 
 
 
Van harte welkom  
met creatieve groet, 
 
Anja jonker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie: Nieuwsbrief Perspectief 
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