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In deze nieuwsbrief: 
 

• ALV-oproep 

• Open dag op komst 

• College maken met Joke Vink 

• Excuses Roderick 

 
Algemene ledenvergadering 8 april 2022 
 
Met een zucht van verlichting kunnen we constateren dat de algemene 
ledenvergadering ditmaal wel op lokatie kan doorgaan, na de beklemmende 
jaren van thuisblijven en schermcontacten. 
Laat deze kans dus niet voorbijgaan en wees er bij op vrijdag 8 april om 
15.00 uur in ons Atelier. U hoort dan het bestuur verantwoording afleggen 
over het gevoerde beleid en de plannen voor onze toekomst uiteen zetten.   
Na de jaarvergadering kunnen we beleven hoe het is om te werken met staal. 
Serge van Empelen praat ons daarover bij. 

 
Evenementencommissie organiseert open dag onder motto: 

Kunstproeverij bij Perspectief op 16 april 
 
Zo worden belangstellenden hiervoor opgeroepen: 
 
Perspectief is een vereniging met zeer veel mogelijkheden. Wie eenmaal lid is 
van deze vereniging kan dagelijks en zo vaak als hij wil in de ateliers van 
Perspectief in Bakkum terecht om er met diverse materialen in vele 
verschillende technieken te werken.  
Wie nog een creatieve hobby zoekt maar nog niet zo goed weet welke, kan 
op zaterdag 16 april tussen 11.00 en 14.00 uur een kijkje nemen in de 
voormalige lagere school aan de van Oldenbarneveldtweg 37 waar 
Perspectief gehuisvest is. 
 In elk lokaal zijn leden van Perspectief bezig met het uitoefenen van hun 
favoriete creatieve bezigheid zoals bijvoorbeeld, model tekenen, abstract 
schilderen, hout of steen hakken, boetseren, glas snijden, grafisch werken en 
figuratief schilderen met acryl- of aquarelverf.  
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Zij zijn aanwezig om de bezoekers enthousiast te kunnen vertellen over hun 
favoriete hobby en over de vereniging. Zo wordt bij Perspectief elke 
werkgroep deskundig begeleid door een academisch opgeleide kunstenaar 
die de leden individueel met raad en daad bijstaat.  
Ook organiseert Perspectief naast elk voor- en najaar een basiscursus 
tekenen en schilderen regelmatig workshops om bepaalde technieken uit te 
diepen of om nieuwe technieken uit te proberen. 
Deze “proeverij” is een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen 
nemen in de sfeervolle ateliers van Perspectief. Naast het proeven van kunst 
worden de bezoekers gastvrij getrakteerd op een kleine smakelijke proeverij. 
Tot ziens op 16 april. 

 
Workshop Collage in combinatie met verf 
 
Op 26 maart vond bij Perspectief de workshop 
Collage plaats, gegeven door Joke Vink 
 
Joke begon met een korte uitleg en individuele 
bespreking van de meegenomen foto: waar 
gaat/ging het je om bij het maken van de foto? 
Wat was het gevoel dat je had? Wat kan je weg 
laten om jouw belevenis te versterken? Het staat 
wel op de foto, maar je hebt dat niet nodig. etc. 
etc. 
 
Het ging bijvoorbeeld om de begrippen: lucht en 
ruimte, kleuren en texturen, geborgenheid en 
consternatie, ruigte en desolaat landschap. 
Iedereen ging enthousiast aan de slag; er werd 
gescheurd en geplakt en daarna geschilderd. 
Na drie uur werken ging iedereen met een 
voldaan gevoel weer huiswaarts. 
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De foto’s laten iets zien van het proces en de resultaten. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste lezers,  

In de rubriek ‘Van de Redactie’ in het voorjaarsnummer van Perspectiviteiten 

maakte ik de opmerking dat de bezittingsgraad van de club, m.u.v. de 

dinsdagochtend schildersgroep, goed was. Wat ik toen schreef was zo op het 

moment van schrijven,  maar bij het verschijnen van het blad was het 

aanzienlijk veranderd, zeg maar verbeterd. Ik kreeg te maken met de woede 

van de groep en misschien terecht.  

Bij deze bied ik mijn excuses aan deze groep en ook Joke Vink.  

 Roderick Taylor   

 

Redactie:  
Nieuwsbrief Perspectief 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
 


