
 

 

 

 

1 

 

 
 
 
Nieuwsbrief         
 
2021-18        11-10-2021   
 
In deze nieuwsbrief: 
 

• Perspectief doet mee aan Dorpsactiviteit Castricum 

• Perspectief gefotografeerd 

• Bericht van de penningmeester  

• Stemmen op Perspectief met Rabo-clubsupport 
 
 

Schilderen in het dorp met Perspectief 
 
Tijdens de proefafsluiting van de Dorpsstraat krijgt ook Perspectief de kans 
om te laten zien waar deze vereniging onder andere voor staat.  
Op zondag 24 oktober van 13.30 tot 16.30 uur komt een aantal Perspectief-
leden op het horecapleintje in de Dorpsstraat tekenen of schilderen in de 
open lucht. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze middag mee 
te doen.   
Zij kunnen zich tot 13.30 uur 
aanmelden bij de partytent 
van Perspectief waar 
materiaal, krukjes en 
tekentafels beschikbaar zijn. 
Zelf schilder- of 
tekenmateriaal meenemen is 
natuurlijk helemaal handig.  
 
Iedere deelnemer mag 
vervolgens zelf een leuk en 
inspirerend plekje zoeken.  
 
Ook aanwezig zal zijn Dora 
Overmars, begenadigd 
kunstenaar en al jaren een 
van de vaste begeleiders van 
deze vereniging.  
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Dora is vaak met haar vaste Perspectief schildergroep op diverse mooie 
plekken in ons dorp te vinden om deze met verf en kwast vast te leggen. Zij 
komt op 24 oktober naar het horecapleintje om de deelnemers op weg te 
helpen en zo nodig van advies te dienen.  
Alle kunstwerken worden na afloop bij de horeca op het pleintje 
tentoongesteld. Alle deelnemers ontvangen twee gratis consumptiebonnen. 
Met z’n allen willen wij er een inspirerende, creatieve en vooral een gezellige 
middag van maken in Castricums gezellige dorpshart. 
 
Annemieke Jurrjens 
 

Perspectief in kasteeltuin 
 

In de Coronatijd heeft een 
fotoclub uit Heemskerk foto’s 
gemaakt van historische 
gebouwen, zowel binnen als 
buiten. 
 Perspectief figureert op de 
tentoonstelling in de 
kasteeltuin van Assumburg 
met bijgaande foto’s.   

 
 
 
Maarten Geerdes 

 
 
 
 
 
Bericht van de penningmeester  

 
Alle leden die over 2021 de volledige contributie hebben betaald, kunnen 
desgewenst €75 terugkrijgen. We hebben inmiddels afgesproken, dat dit 
bedrag zoveel mogelijk dit jaar wordt terugbetaald of verrekend. Ieder lid krijgt 
binnen 4 weken een e-mail hierover. Het zijn 230 persoonlijke e-mails, dus 
het kan even duren.  

 
 

Maarten Geerdes 
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Stemmen op Rabo clubsupport kan tot en met 25 oktober. 
 
Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen voor Rabo- 
clubsupport. Daarmee worden lokale activiteiten gesteund.  
Vorig jaar was iedere stem bijna €30 waard!  
Als u lid bent van de Rabobank, stem dan op Perspectief. 
 
Stemmen gaat via de app of als je ingelogd bent op de website van de 
Rabobank.  
Door in te loggen en via “Zelf regelen” en vervolgens “Mijn 
Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport en daar stemmen op 
Perspectief. 
 
Kunnen we ook dit jaar weer op jullie stem rekenen? 
 
Maarten Geerdes 
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