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In deze nieuwsbrief: 
 

• Vakantie Perspectief 

• Contributie en financiën 

• Wateroverlast in ateliers 

• Schilder mee met Afke Spaargaren 

• Expositie Cor Spil 
 
Vakantie 
 
De vakantieperiode is weer aangebroken.  
Tijdens de zomervakantie kunt u bij Perspectief doorwerken, net zoals andere 
jaren. Natuurlijk wel steeds met de van toepassing zijnde maatregelen. 
De begeleiding is doorgegaan tot en met de laatste zaterdag van juni (26 juni) 
en we beginnen weer op de eerste zaterdag van september (4 september). 
 
In de vakantie zijn er dit jaar weinig workshops. Er is nog wel één plaats in de 
steenhakweek van 16-20 augustus op vijf ochtenden. 
 

Contributie en financiën 
 
Omdat er meer dan 4 maanden begeleiding is uitgevallen, wordt de 
contributie over 2021 met €75 verminderd. Degenen die per half jaar betalen 
kunnen dit bedrag in mindering brengen op de betaling van het tweede half 
jaar.  
De jaarcontributie is €235, per half jaar dus €117.50 en na vermindering 
€117.50- €75= €42.50.  
Voor de rest willen we het met de contributie 2022 verrekenen. In oktober 
krijgt iedereen een persoonlijke bericht van de penningmeester welk bedrag 
nog over 2021 en voor 2022 verschuldigd is. Maar aangezien kosten 
doorgaan, vragen we de leden wel om zo mogelijk af te zien van deze 
terugbetaling. 
Verder heeft de gemeente ons een extra subsidie van €5000 toegekend als 
coronasteun. Dat hebben we ook nodig voor het inrichten en gebruik van 
atelier 4.  
De vergunning voor de overkapping op het speelplein is bijna rond, daarover 
volgen in september weer berichten. 
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Wateroverlast 
 
Op vrijdag 18 juni was het noodweer.  
Dat leidde bij Perspectief tot grote wateroverlast. De gang stond blank met ca 
3 cm water. 
Anja Jonker probeerde het op te vangen, maar er was geen houden aan.  
Anja en Marina Pronk hebben bestuursleden op de hoogte gesteld.  
Tegen 7 uur kwamen bij Perspectief aan Maarten Geerdes, Gert-Jan 
Schouten en Sjoerd Dijkstra, later ook Maarten en Florian Jonker. Het 
probleem was een verstopte afvoer van de goten boven het hok waar we 
keramiek spuiten.   
De oorzaak is wellicht, dat door de enorme hoosbuien allerlei moshoopjes zijn 
losgekomen, die de afvoer verstopten. We laten de afvoeren ieder jaar 
schoonmaken. 
 Met 5 mannen hebben we de goten schoongemaakt, het opgevangen water 
weggegooid en de gangen aangedweild. We hebben er ongeveer 2 uur 
gewerkt. Ik (Maarten) was tegen 9 uur weer thuis. 
De schade lijkt me nogal mee te vallen: gelukkig is er geen water de lokalen 
ingestroomd. Wel moet de afwatering van de goten nagekeken. 
Met dank aan alle mensen, die hebben gewaarschuwd en geholpen, het had 
een stuk slechter kunnen aflopen. 
 
Rest ons u een prettige vakantie te wensen, 
 
Bestuur Perspectief 

 
Afke Spaargaren zoekt schilders 
 
Perspectief-leden kunnen met mij komen 
schilderen van 2 t/m 6 augustus in de tuin van 
Kapitein Rommel. 
In de ochtend of middag of de hele dag…. 
Inschrijfrooster hangt aan de deur van atelier 
1…Het is een goede reclame voor Perspectief !  
Anja Jonker heeft het georganiseerd . 
Ik heb mijn telefoonnummer op de lijst gezet, 
zodat mensen zich bij mij kunnen 
aanmelden…Dan heb ik een idee hoeveel 
mensen langs komen. 
Mia Wijten zal die week gedichten voordragen… 
Zelf materiaal meenemen, een stoeltje/ krukje is 
ook wel handig. Mensen kunnen hun werk 
aanbieden ter verkoop…. 
Ik ben er zelf elke dag vanaf 11 uur t/m 16.00 
uur. 
Afke Apaargaren 
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Expositie Cor Spil 

Ons lid Cor Spil exposeert in de bibliotheek van Heiloo  

van 28 juni tot 9 augustus . 

Er zijn schilderijen 
en tekeningen te 
zien. De tekeningen 
zijn op groot formaat 
(100x150 cm).  

De expositie is te 
bezoeken tijdens de 
openingstijden van 
de bibliotheek. 

Bijgaand een foto 
van een van de 
schilderijen. 
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