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Nieuwsbrief         
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In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededelingen 

• Hakkers aan de slag 

• Heropening en financiën 

• Wijziging in schema ateliergroepen 

• Expositie Keramisten in Limmen 

• Beeld schulper nu geplaatst 
 
 
Bestuursmededelingen 
 
Start nieuw seizoen  
De zomervakantie is voorbij en we gaan weer van start op zaterdag 4 
september. 
We handhaven de maatregelen, conform de voorschriften van het RIVM:  
6 mensen per lokaal op 1,5 m afstand. 
Daarnaast natuurlijk desinfecteren en voldoende ventileren.  
Ook handhaven we de aanwezigheidslijsten per groep. 
Alle begeleiders gaan vanaf 4 september weer met hun groep aan de slag. Dit 
gebeurt op de vaste tijden of zoals ze dat met hun groep hebben 
afgesproken. Uitzondering is de begeleiding van de maandagavond etsgroep. 
Vanwege ziekte van Hermine wordt de begeleiding van die groep voorlopig 
waargenomen door Maria Heideveld.  
 
Afsluiten buitendeuren 
Graag aandacht voor het 
afsluiten van de buitendeuren. 
Afgelopen tijd is het een paar 
maal gebeurd dat deze niet 
afgesloten waren. 
Check of je de laatste bent die 
het gebouw verlaat en sluit af 
met de sleutel aan de klos, of 
natuurlijk met je eigen sleutel. 
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Castricum UIT Festival 
Op 18 september zou een UIT Festival georganiseerd worden door 
Geesterhage en Toonbeeld in en rond het gebouw Nieuw Geesterhage.  
Bedoeld voor verenigingen om leden te werven, korte optredens te verzorgen 
en om de start van het nieuwe culturele seizoen te “vieren”.  
Perspectief zou daaraan meedoen en een kraam bemensen. 
Helaas heeft de gemeente geen vergunning afgegeven vanwege de nog 
steeds geldende beperkende maatregelen.  
Het UIT Festival is nu doorgeschoven naar zaterdag 26 maart 2022. 
Toonbeeld houdt op 18 september wel open huis, dus daar kun je natuurlijk 
wel een kijkje komen nemen. 
 
Gratis workshops 
In de herfstvakantie op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober organiseert de 
Evenementencommissie op elke dag steeds 4 verschillende workshops voor 
de leden in alle 4 de ateliers. 
Hierover volgt tzt meer informatie. Noteer alvast in uw agenda! 
 
 
Gerda van Buren , namens het bestuur 
 
 
 
 

Hakkers aan de slag 
 

 
Voor de zomerse hakweek van Perspectief bestond weer veel belangstelling. Bijgaand 
een beeld van de activiteit vorige week.  
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Heropening en financiën 
 
We zijn blij dat we weer open kunnen. Perspectief heeft ivm corona in 2020 
en 2021 extra subsidie van de gemeente gekregen: ruim €11.000 in 2020 en 
€5000 in 2021. Dat geld wordt gebruikt voor  

- de corona maatregelen,  
- de extra kosten voor herinrichting atelier 4 (vloer, geluidsisolatie, 

inrichting),  
- overkapping en gedeeltelijk bestraten speelplein (hopelijk in 2021 

gerealiseerd: de omgevingsvergunning is ambtelijk goedgekeurd en ligt 
ter inzage) en 

- “feestelijke” heropening in de herfstvakantie. Mededelingen volgen. 
 
We tellen op dit moment 220 leden, dat is ca 15-20 minder dan vóór corona, 
maar we zijn der best tevreden over. We hebben ook jonge aanwas! 
Financieel is de situatie nogal onoverzichtelijk, omdat we de ontwikkeling van 
het aantal leden moeilijk kunnen inschatten. We hebben het volgende 
afgesproken. Ieder lid kan over 2021 €75 korting op de contributie krijgen 
omdat zoveel begeleiding is uitgevallen. Dat ga ik als volgt verwerken.  

- Begin oktober bekijk ik hoeveel contributie ieder lid nog verschuldigd is. 
Ieder lid krijgt in oktober een mail met de verschuldigde contributie over 
2021 en 2022. Dan houd ik rekening met de korting. We zullen wel 
leden met een wat ruimere portemonnee vragen om van de korting af 
te zien.  

- De contributie over 2022 blijft €235/jaar, bij volledige betaling vóór 1 
januari €5 korting. De contributie voor latere jaren wordt in 2022 
bekeken. 
 

Maarten Geerdes, penningmeester 
 
 
Wijziging in schema ateliergroepen 
 
De ateliergroep beeldhouwen komt niet langer bijeen op woensdagavond, 
maar op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Expositie Noordhollandse kermisten 
 
De Noord-Hollandse keramisten 
exposeren in de Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in 
Limmen, in het weekend van 
28-29 augustus.  
Het gaat om een grote 
overzichtsexpositie met meer 
dan 250 werken.  
Er zijn 22 deelnemers.  
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De SKNH telt nu zestig 
leden. 
 
Tijdens de expositie wordt 
een nieuwe ledengids 
uitgebracht. 
 
 
Openingstijden zowel op 
zaterdag als zondag  van 
11.00 tot 17.00 uur.  
Vrij toegang.  
 
 
 
 
Meer info is te vinden op 
www.keramisten-
noordholland.nl 
 
 
 

 
 
 

 
 
Beeld van schulper komt eraan 
 

Anja Jonker ( begeleidster van de houtgroep van Perspectief) heeft een 
imposant beeld van een schulper (schelpenvisser)  gemaakt. Dat wordt 
feestelijk onthuld op vrijdag  27 augustus om 16.00.  
Op het plein vlakbij de ateliers van Perspectief. 
 
 
Redactie:  
Nieuwsbrief Perspectief 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
 


