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Nieuwsbrief         
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In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededelingen rond corona 

• Overkapping komt er 

• Kersttentoonstelling en Nieuwjaarsbijeenkomst 
• Joke Vink begeleidt nu ook abstraktgroep  
• Aandacht voor ventilatie in ateliers 

• Clubsupport 
 
 
Corona en Perspectief 
 
Gelukkig kunnen we Perspectief open houden. Het vraagt wel, dat we ons 
allemaal aan de regels houden, omdat iedereen zich dan veilig kan voelen. 
Wat zijn de regels? 
1.QR code: we gaan ervan uit, dat iedereen bij Perspectief een QR code kan 
laten zien als er gecontroleerd zou worden. Heb je geen QR code, dan kan je 
je lidmaatschap opschorten en krijg je je contributie over de opgeschorte 
periode terug. We controleren niet zelf de QR code. 
 
2.Gedrag: 
 - kom niet als je verkouden bent. 

- we dragen mondkapjes; als je op een vaste plaats aan het werk bent,   
kan het mondkapje af. 

 - handen wassen en gebruik desinfectiemiddel. 
 - zoveel mogelijk een eigen koffiebeker gebruiken. 
 
3.Vul ook de presentielijsten in; dan kunnen we bij problemen iedereen 
waarschuwen. 
 
Elders in de Nieuwsbrief nog wat informatie over hoe je veilig kunt ventileren 
met de meting die in atelier 1 aanwezig is. 
 
Bestuur Perspectief, Maarten Geerdes 
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De overkapping gaat er komen 
 
Na een traject van anderhalf jaar is het zover, de vergunning 
voor het bouwen van een overkapping op het plein is binnen. 
 
De laatste obstakeltjes zijn uit de weg geruimd en op dit moment 
wordt de offerte aangepast. 
 
Daarna is het wachten op de materialen. Hoelang dit gaat duren is, 
onder de huidige omstandigheden, niet in te schatten.  
 
We hopen dat we er, ergens in de komende maanden, over kunnen 
beschikken. 
 
Op de tekening kunt u zien waar de overkapping gebouwd zal worden. 
 
Hans Roodzant 
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Kersttentoonstelling 
 
Heel veel van onze leden hadden zich er al op verheugd om met elkaar weer 
een mooie tentoonstelling te maken aan het eind van dit jaar, inclusief de 
tentoonstellingscommissie natuurlijk. 
Maar we zullen helaas toch nog even moeten afwachten of het allemaal wel is 
toegestaan en – afhankelijk van de dan geldende beperkende maatregelen  - 
of het ook uitvoerbaar is. 
 
De data van de kersttentoonstelling zijn uiteraard al wel ingepland: 
beide kerstdagen (zaterdag 25 en zondag 26 december) en op zondag 2 
januari, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het  inleveren kan dan op woensdag 22 en donderdag 23 december. 
In de ateliers worden deze data en tijdstippen ook opgehangen en ook de 
voorwaarden waaraan de werkstukken moeten voldoen, zoals bv bij het platte 
werk een draad achter het werk langs. Dit i.vm ons ophangsysteem. 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Als alles “gewoon” door kan gaan, vindt op zondag 2 januari om 16.00 uur 
de nieuwjaarsbijeenkomst plaats en kunnen de geëxposeerde werktukken na 
afloop daarvan opgehaald worden. 
 
…………… dus volg de berichtgeving in de Nieuwbrieven! 
 
Gerda van Buren 
 

 
Voortaan dinsdagmorgen abstract schilderen  
begeleid door Joke Vink 
 
Mede vanwege het succes van de 
workshop abstract in de herfstvakantie 
gaat Joke Vink abstract schilderen 
begeleiden. 
 
Dit gaat in met ingang van januari 
2022.  
 
Tot die tijd is er een 
overgangsperiode, waarin iedereen 
zijn/haar keuze kan bepalen.  
Geïnteresseerd in abstract 
schilderen? Ga vooral vóór Kerstmis 
een keer meedoen op dinsdagmorgen 
(9.45-11.45 uur). 
 
Bestuur, Maarten Geerdes 
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Energiekosten en ventilatie 
 
In verband met corona moeten we goed ventileren. Met het meetapparaat in 
atelier 1 kan je zien of je beneden de “veilige” grens van 800 ppm CO2 blijft.  
Het meetapparaat kan je ook in andere lokalen gebruiken (daarvoor gewoon 
uit het stopcontact halen, er weer erin stoppen in het andere lokaal en een 
paar minuten wachten). 
 
Maar in verband met de stookkosten: we hoeven niet te ventileren als er 
niemand is: dus gaat u weg? RAMEN EN DEUREN DICHTDOEN (Ik heb op 
donderdagavond 11 nov om ca 21 uur 5 ramen in ateliers 2-4 dicht gedaan).  
 
Bent u aan het werk: let op de meting, want het is niet altijd nodig ramen en 
deuren tegen elkaar open te zetten. Ventileert u alstublieft, zoals u dat thuis 
ook doet. 
 
Maarten Geerdes, penningmeester 
 
Bijdrage Clubsupport 
 
In nieuwsbrief 18 maakten we melding van de mogelijkheid voor  
leden van de Rabobank tot 25 oktober hun stem te geven aan Perspectief in 
het kader van de actie Rabo- clubsupport.  
Daarmee steunt de bank lokale activiteiten. 
Clubsupport heeft  Perspectief €68,71 opgeleverd. 
Daaruit valt af te leiden dat er maar beperkt gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheid een stem op onze vereniging uit te brengen. 
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