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In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededeling over heropening 

• Nieuws van de evenementencommissie 

• Schoonmaakrooster 
 

Perspectief weer open !  
 
Beste mensen, 
De persconferentie heeft duidelijk gemaakt, dat we weer open mogen. De 
vakantie is voorbij. 
De komende week kan iedereen dus weer aan de slag, 
heerlijk. 
Wel blijven de veiligheidsregels gelden, want de gezondheid 
van eenieder gaat voor alles. 
 

- Afstand houden (dus ongeveer 6 personen per 

lokaal) 

- Bij binnenkomst even de handen desinfecteren, 

- Mondkapje op bij het lopen door het gebouw 

- Zoveel mogelijk op de eigen plaats blijven 

- Niet gezellig samen koffie drinken 

 
We gaan dat niet zelf controleren, maar gaan er 
wel van uit dat iedereen die komt een geldige QR 
code kan laten zien. 
Dus met deze geringe hindernissen is de weg weer 
vrij om aan de gang te gaan en elkaar weer te zien 
en er samen weer iets moois van te maken. 
 
Graag tot spoedig  
 
Sjoerd Dijkstra 
voorzitter 
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Nieuws van de evenementencommissie 
 
De evenementencommissie heeft wat wijzigingen aan moeten brengen in het 
voorjaarsprogramma. Lees hier de actuele stand van zaken:  
De basiscursus tekenen van Fré Ham was al verplaatst naar de 
vrijdagmiddag en moest ook nog een week worden uitgesteld. Deze zes 
middagen durende cursus gaat nu van start op vrijdagmiddag 21 januari van 
13.30 tot 16.00 uur. 
Dientengevolge start ook de basiscursus schilderen van Fré Ham nu een 
week later en zal ook op zes vrijdagmiddagen plaats gaan vinden.  
De start is vrijdagmiddag 11 maart van 13.30 tot 16.00 uur 
Op zondagmiddag 6 maart van 13.30 tot 16.00 uur kunnen opa’s en/of 
oma’s met hun kleinkind gezellig komen schilderen onder leiding van Fré 
Ham.  
De workshop “Intuïtief 
model schilderen” 
onder leiding van Henk 
van Dam is verplaatst 
naar zondag 13 
februari. Henk zal de 
cursisten tussen 9.30 
tot 16.30 uur uitdagen 
met zijn bijzondere 
wijze van schilderen. 
De “model-boetseer-
vierdaagse” van Ton 
Rota kan door 
omstandigheden 
helaas geen doorgang 
vinden. 
De workshop “collage” 
onder leiding van Joke 
Vink staat gepland op 
26 maart van 13.30 
tot 16.30 uur. Deze workshop staat nog niet op onze website maar 
aanmelden is nu reeds mogelijk. 
Meer informatie en aanmelden via het aanmeldingsformulier kan op onze 
website: www.perspectiefcastricum.nl 
 
Of mail: activiteitenperspectief@gmail.com 
 

 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
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NIEUW SCHOONMAAKROOSTER 
 
Omdat het bestaande schoonmaakrooster niet voldoende op de praktijk was 
afgestemd, is er een nieuw schoonmaakrooster gemaakt.  
De opzet is dat de groepen de lokalen schoonhouden, waarin ze ook 
daadwerkelijk aan de slag zijn. 
Dat betekent dat de groepen die in de lokalen 2, 3 en 4 werken, wat vaker 
aan de beurt zijn dan alle groepen die lokaal 1 benutten. 
Graag ieders aandacht daarvoor, want met elkaar kunnen we ervoor zorgen 
dat het schoon, opgeruimd en netjes blijft. 
Het rooster is inmiddels in alle lokalen opgehangen, zodat je dit ook daar nog 
een keer kunt bekijken. 
 
Gerda van Buren 
 

 
SCHOONMAAK- EN EXPOSITIEROOSTER 2022 

 
maand atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 
 
jan do-av model  di-mo glas di-mo glas do-mo hout 
 
feb vrij-mo schild do-mi abstract do-mi abstract do-mi abstract 
 
maart wo-mo schil wo-mo beeld  wo-mo beeldh wo-mo beeldh 
 
april di-av schild  wo-mi beeldh wo-mi beeldh wo-mi beeldh 
 
mei do-mo schild   ma-av etsen di-av hout 
   
juni di-mo schild di-mo glas di-mo glas za-mo steen 
    
sept za-mo schild do-mi abstract do-mi abstract do-mi abstract 
 
 
okt ma-mo schild wo-mo beeld  wo-mo beeldh wo-mo beeldh 
     
nov wo-mi keram wo-mi beeldh wo-mi beeldh wo-mi beeldh 
 
dec ma-av schild   ma-av etsen do-mo hout 
 
jan ’23 di-mi schild di mo glas di-mo glas do-mo hout 
    
feb do-av model do-mi abstract do-mi abstract do-mi abstract 
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