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Nieuwsbrief         
 
2021-21        23-11-2021   
 
In deze nieuwsbrief: 
 

• Nieuws van de evenementencommissie 

• Verslag workshop Dora Overmars 

• Hoogbejaard lid gestopt 
 

 
Nieuws van de evenementencommissie 
 
Na de twee gratis workshoppenmiddagen in oktober, aangeboden door het 
bestuur, hebben de leden van Perspectief weer hun plezier in het beoefenen 
van hun creatieve hobby hervonden. De werkgroepen worden gelukkig ook 
weer goed bezocht. Daarnaast heeft onze evenementencommissie niet 
stilgezeten en een aantal cursussen en workshops op de agenda kunnen 
zetten.  
Meer informatie over elk onderdeel is te vinden op onze website 
www.perspectiefcastricum.nl . Inschrijven kan via deze website of stuur een 
mail naar activiteitenperspectief@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Op donderdagavond 13 januari trapt Fré Ham 
gewoontegetrouw af met een zes weken durende 
basiscursus tekenen.  
Deze wordt op donderdagavond 3 maart vervolgd 
met een zes weken durende basiscursus 
schilderen.  
Van harte hopen we dat deze cursussen nu wel 
door kunnen gaan en ook afgemaakt kunnen 
worden.  
 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
mailto:activiteitenperspectief@gmail.com
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Zondagmiddag 6 
maart van 13.30 tot 
16.00 uur gaat Fré 
op veler verzoek 
weer schilderen 
met een opa of 
oma en hun 
kleinkind. Deze 
middag is niet 
alleen heel gezellig 
maar elk koppel 
gaat ook altijd met 
een prachtig 
kleurrijk schilderij 
naar huis. 

 
 
 
Henk van Dam kwam al eerder naar Perspectief om zijn workshop “intuïtief 
model schilderen” te begeleiden. Henk werkt intuïtief, kijkt op een andere 
manier naar het model en heeft een bijzondere wijze van werken. Deze dag 
die van 9.30 tot 16.30 uur duurt, is voor de deelnemers vast en zeker een 
leuke uitdaging. 
 
 
Tijde ns de voorjaarsvakantie, van maandag 21 t/m 
donderdag 24 februari van 9.30 tot 12.30 uur, staan 
er in ons atelier weer een model en een aantal 
broden klei klaar om mee te model-boetseren. 
 
Dit keer wordt er onder de deskundige leiding van 
Ton Rota gewerkt aan een “mensfiguur in actie”. 
Zaterdagmiddag 26 maart van 13.30 tot 16.30 uur 
kunnen de liefhebbers een collage maken o.l.v. Joke 
Vink.  
 
Namens de evenementencommissie, 
 
Annemieke Jurrjens 

 
 
 
Verslag van de cursus “Ruimtelijk schetsen” 
 
Na zeven zaterdagmiddagen meten en tekenen hebben negen deelnemers 
de cursus “ruimtelijk schetsen” succesvol afgerond. Dora Overmars nam de 
cursisten op een luchtige manier mee door de taaie en ingewikkelde stof van 
het perspectief.  
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Zij zorgde ervoor dat dit onderwerp geen droge theoretische kost werd, maar 
leerde ons hoe je met twee of drie verdwijnpunten, wat gokken en wat 
aannames, meer diepte en de juiste verhouding in je schilderij kan krijgen. 
 
Er werd begonnen 
met wegen en paden 
die door het 
landschap slingeren, 
berg opwaarts of juist 
aflopend en hoe je 
daar de bomen langs 
positioneert. Daarna 
bogen we ons over 
sloten, oevers en 
bruggetjes. Huizen in 
vele vormen werden 
met behulp van een horizon en hulplijnen naar verdwijnpunten keurig op 
papier gezet. Een steiger met bootjes kunnen de cursisten nu ook zonder 
moeite tekenen.  

Groter was de uitdaging om 
een gipsykar of tractor 
kloppend te krijgen. Tot slot 
hielden we ons bezig met 
schaduw, want zonder 
schaduw blijft een schilderij 
vaak saai.  
Elke les had Dora 
consciëntieus voorbereid en 
kwam zij met dozen vol 
schaalmodellen naar 
Perspectief zodat iedereen 
naar zijn eigen voorbeeld 
kon werken. 

Ondertussen liep Dora steeds rond om zo nodig de helpende hand te bieden.  
Kortom een leerzame cursus verzorgd door een deskundige en zeer 
enthousiaste Dora. 
 
Annemieke Jurrjens 
 

Vertrek oudste lid 

Secretaris Adrie Floris meldt dat op 20 november j.l. het oudste lid van 
Perspectief haar lidmaatschap bij leven heeft opgezegd: 

Tonny van Tiggelen, oud 96 jaar! Lid sinds 1998, dus ruim 23 jaar. 

 
 
Redactie:  
Nieuwsbrief Perspectief 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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