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WIE DOET WAT 

  
Ateliers ‘De Duinrand’: Van Oldenbarneveltweg 37, 1901 KA Castricum. 

 
Bestuur:               bestuur@perspectiefcastricum.nl 

 
Voorzitter                   Sjoerd Dijkstra, 0251-653616 
Secretaris                   Adrie Floris, tel. 0620091448 
Penningmeester          Maarten Geerdes, Mient 3B, 1901 AB Castricum, 06-54942799, 
Leden                          Gerda van Buren, 0251-655360, Ton Pots, 072-5052971,  
 Hans Roodzant, 06-43135215, Roderick Taylor, 06-57537430  
 
Ledenadministratie     leden-administratie@perspectiefcastricum.nl 
                         Lidmaatschapszaken regelen via dit mailadres. 

 
Perspectiviteiten redactie@perspectiefcastricum.nl 
 Peter Heemskerk 072-5054122;  

Roderick Taylor 072-5065779 / 06-57537430 
 

Website Margreet van den Berg, ict@perspectiefcastricum.nl   
 
Technische cie         technische-commissie@perspectiefcastricum.nl     
                          Hans Roodzant,06-43135215 ; Cas Bottemanne, Ruud IJsendijk 
  
Evenementencie         evenementen-commissie@perspectiefcastricum.nl 

Ton Pots (072-5052971), Annemieke Jurrjens (0251-653840) 
Margriet Schadee, 0251-653894  (margriet schadee@planet.nl),  Joke Mooij. 

  
Tentoonstellingen:      tentoonstellingscommissie@perspectiefcastricum.nl  
 Gerda v. Buren, Elles van Munster  
  
Publiciteit                    publiciteit@perspectiefcastricum.nl  
                         Annemieke Jurrjens (0251-653840) Margriet Schadee, 0251-653894;   
  
Passe-partouts        Hans Roodzant, 06-43135215  
snijden                         
 
Beheer gebouw        Stichting de Duinrand 
                         Voorzitter: Hans Roodzant , 06-43135215  
                                    Secretaris: Sjoerd Dijkstra, 0251-653616       
                                    Penningmeester: Maarten Geerdes    
                                    Adviseur: Ad Jacobs 0251-654138 
Huismeester Gert-Jan Schouten 
 
Inkoop                  huishoudelijke artikelen: Wies Fijnaut, 0251-657230 
  
Contributie             €  235,- per jaar ; contributie bij vooruitbetaling op  
 rekeningnummer  NL97INGB0000776214 t.n.v. Perspectief te Castricum.  

Betalen in termijnen is mogelijk ( tweemaal 117,50 euro of 12 termijnen van 20 
euro) 

 
Voorblad:   Beeldje van An Seegers ( zie interview met haar in dit nummer)  
 

 
Website Perspectief: www.perspectiefcastricum.nl 

mailto:bestuur@perspectiefcastricum.nl
mailto:leden-administratie@perspectiefcastricum.nl
mailto:redactie@perspectiefcastricum.nl
mailto:ict@perspectiefcastricum.nl
mailto:technische-commissie@perspectiefcastricum.nl
mailto:evenementen-commissie@perspectiefcastricum.nl
mailto:schadee@planet.nl
mailto:tentoonstellingscommissie@perspectiefcastricum.nl
mailto:publiciteit@perspectiefcastricum.nl
http://www.perspectiefcastricum.nl/
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Van de redactie 
 
 
Hier is uw nieuwe Perspectiviteiten. In dit nummer hopen wij u te informeren over het 
wel en wee van de club. Vooral de Algemene Ledenvergadering die vanwege Pasen 
iets naar voren is gebracht, naar vrijdag 8 april. 
In het eerste deel krijgt u alles omtrent de vergadering – agenda, notulen, financiële 
stukken, stand van zaken in de diverse commissies e.d. en daarna de gewone zaken 
van het blad. 
Maar let goed op: deze vergadering is van belang voor u allemaal…het is ook uw 
vereniging!!! 
De lezing na de vergadering is van Serge van Empelen, een beeldhouwer in staal. 
Sinds kort werkt Perspectief samen Toonbeeld aan een staalwerkgroep. Ik ben 
benieuwd…u ook? 
 
Perspectief heeft een soort draaideurfunctie gehad deze laatste twee jaar met covid. 
Gesloten, geopend, weer gesloten enz. Het bestuur heeft haar handen vol gehad 
met het aanpassen van de regels. Helaas zijn er leden die hebben moeten opzeggen 
en gezien de gemiddelde leeftijd in de club (ca 70 ) is het geen wonder. 
Desalniettemin zijn er nog voldoende leden aanwezig, m.u.v. de dinsdagochtend 
schildergroep. Enkele van de avondgroepen hadden zich verplaatst naar de middag 
– dit vanwege de coronamaatregelen i.v.m. de regel van géén bijeenkomsten na 
17.00 uur; een mooie oplossing voor sommigen, maar helaas niet voor allen. Nu ik dit 
schrijf zijn de regelingen versoepeld en wij kunnen weer in de avond komen. 
 
Er is een interview met An Seegers, het oudste lid van Perspectief.  
Bovendien heb ik een verslag over de kunst10daagse plus nieuws van zowel de 
keramiekgroep alsmede nieuws van de Noord-Hollands keramisten. Ook is er een 
klein artikel over Kunst in de Kerk te Hensbroek; wel de moeite waard. 
Van Johanna Klein komt een oproep om iets te beginnen met een werkgroep tegels 
maken.  
 
Het bestuur gaf ons de mogelijkheid om uit onze comfortzone te  komen met gratis 
workshops als tegemoetkoming voor de tijd die verloren was gegaan tijdens de 
covid-lockdowns.  
 
De kunstfietsroute komt terug in het programma, 
het zal voor de eerste keer zijn sinds 2019. 
 
Laten wij hopen dat 2022 een gezond en, vooral, 
een creatief jaar wordt. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ook namens Peter 
Roderick  Taylor  
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ACTIVITEITENOVERZICHT 
MAART   

* Zondag 6 maart 13.30-16.00   “Schilderen met je kleinkind” o.l.v. Fré Ham  

* Dinsdag 8 maart 9.30 uur atelier 3 Bestuursvergadering  

* Vrijdag 11 maart 13.30-16.00   Basiscursus schilderen o.l.v. Fré Ham 

        (6 vrijdagmiddagen)  

* Zaterdag 26 maart 13.30-16.30  Workshop “collage” o.l.v. Joke Vink 

   

APRIL   

* Vrijdag 8 april 15.00 uur   Algemene Leden Vergadering 

* Vrijdag 15 april    Goede Vrijdag 

* Maandag 18 april    Paasmaandag 

* Woensdag 27 april    Koningsdag 

* Maandag 25 april tot  

maandag 09 mei Meivakantie 

 

MEI   

* Dinsdag 17 mei 9.30 uur   Bestuursvergadering  

* Donderdag 26 mei   Hemelvaartsdag 

JUNI   

* Woensdag 1 juni 19.00-20.00   Inleveren werkstukken KFR 

* Vrijdag 3 juni 10.00-12.00   Inleveren werkstukken KFR 

* Zaterdag 4 en zondag 5 juni   Kunst Fiets Route 

* Maandag 6 juni    Pinkstermaandag 

* Zaterdag 11 juni    Castricum UITFestival Geesterhage 

* Zaterdag 26 juni t/m  

vrijdag 2 september    Zomervakantie 

 

JULI   

AUGUSTUS   

   

SEPTEMBER* Zaterdag 3 september   Begin groepen 
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AGENDA  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van PERSPECTIEF. 

Vrijdag 8 april 2022 om 15.00. 
 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2021 

4. Jaarverslagen 2021 

5. A. Financieel verslag  2021  

B. Plannen op financieel gebied 2022 en volgende jaren: contributie, 

begeleiding, verhuur (mondeling). 

6. Verklaring Kascommissie 2021 

7. Verkiezing Kascontrole commissie 2022  

8. Begroting 2022 

9. Verkiezing Bestuursleden  

10. Rondvraag 

11. Sluiting en vaststelling nieuwe vergadering.  

Voorstel : Vrijdag 31 maart 2023 om 15.00 uur. 
 

N.B. 
Als er vragen voor het bestuur zijn naar aanleiding van de agenda of 
anderszins,  
dan kunnen die uiterlijk donderdag 7 april 19.00 uur worden ingediend via 
bestuur@perspectiefcastricum.nl 
Natuurlijk kunnen ook bij de rondvraag tijdens de vergadering vragen worden 
gesteld. 
 
 
 
 
 
Na de ledenvergadering is gastspreker:  
 
Serge van Empelen 
 
Titel: Beeldhouwen in staal. 
 
 
Serge is vrijgevestigd kunstenaar en begeleidt 
(onze) staalwerkplaats bij Toonbeeld. 
 
In deze werkplaats leren de deelnemers alles over het werken met staal.  
Lassen, slijpen, en hanteren van het aambeeld komt er aan de orde.  
Uiteindelijk leidt dit tot het maken van een beeld.  
Serge licht dit toe in zijn inleiding.  
 
Zie de website van de kunstenaar: https://www.sergevanempelen.nl/ 
  

mailto:bestuur@perspectiefcastricum.nl
https://www.sergevanempelen.nl/
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OP  16-04-2021 
 
Aanwezig via Zoom: 22 leden inclusief het bestuur, bestaande uit Sjoerd Dijkstra, 
Maarten Geerdes, Hans Roodzant, Ton Pots en Gerda van Buren; Adrie Floris is 
verhinderd. 
 
1. Opening 
Sjoerd Dijkstra opent de vergadering; hij heet iedereen hartelijk welkom. Vorig jaar 
kon de ALV niet doorgaan en hij is blij dat we dit jaar, zij het op afstand en op een 
wat onpersoonlijke manier, toch een ALV kunnen houden. 
Na afloop van vergadering vervolgt Afke Spaargaren haar lezing over Hockney. 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken.  
Geen bijzonderheden. 
 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2019 
Goedgekeurd met dank aan Gerda van Buren. 
 
4. Jaarverslagen 2020 
Deze zijn digitaal toegezonden. 
Geen commentaar, met dank aan de samenstellers. 
 
5. Financieel verslag 2020 
Maarten toont als eerste het exploitatie overzicht dat een positief saldo van 25,-- laat 
zien. 
De meeste leden zijn zo genereus geweest om het lidmaatschap gewoon te betalen. 
De doorbetaling aan de begeleiders is per 1-1-2021 stop gezet. 
Het aantal opzeggingen valt gelukkig mee tot nu toe. 
Door de huur van het extra atelier 4 zit het er wat minder florissant uit voor 2021. 
Bij de Gemeente zal uit de subsidie “instandhouding culturele infrastructuur” nog een 
aanvraag gedaan worden. 
Op de balans is 4.500,-- gereserveerd voor voorzieningen. 
Maarten hoopt dat we er in 2021 goed doorheen komen en afhankelijk daarvan  
wordt bekeken of er voor 2022 een contributieverhoging moet komen. 
 
Sjoerd vraagt de leden de financiële stukken goed te keuren. Akkoord. 
Het bestuur hoopt dat Perspectief  in september weer volledig van start kan gaan 
eventueel onder beperkende voorwaarden. 
Om de leden te compenseren voor het feit dat de groepen de afgelopen periode niet 
hebben kunnen werken, wordt gedacht aan een korting op de contributie voor 2022. 
Daarover wordt iedereen tzt geïnformeerd. 
 
6.  Verklaring kascontrole 
De kascontrole-commissie, bestaande uit Anemarie Bot en Elles van Munster, heeft 
de financiële stukken gecontroleerd en heeft aangegeven dat alles in orde is 
bevonden.  
Aan het bestuur wordt decharge verleend door de ALV. 
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7.   Verkiezing kascontrolecommissie 2021   
Elles van Munster blijft nog 1 jaar en desgevraagd biedt Ada van de Berg zich aan 
als opvolger van Annemarie Bot, waarvoor dank. 
. 
8. Begroting 2021 
De begroting 2021 wordt vastgesteld. 
 
9.   Verkiezing bestuursleden 
Maarten Geerdes en Hans Roodzant zijn aftredend, maar blijven, gezien de 
bijzondere omstandigheden, voorlopig nog in functie. 
Het bestuur roept de leden op om alvast na te denken over deze functies 
penningmeester en coördinator technische commissie en zich eventueel te melden, 
dan wel iemand voor te dragen. 
 
10. Indelingsplan ateliers 
Zoals uit het voorstel blijkt, worden de ateliers 3 en 4 beeldhouwateliers  
Daardoor zullen bokken en werkbank verhuizen naar atelier 4. 
Atelier 1 en 2 worden de zgn schone ateliers, waarbij 2 gebruikt kan worden als 
overloopatelier. 
Omdat de etsers (atelier 3) en ook de glasfusiongroep schoon moeten kunnen 
werken, is het de vraag of dat samen gaat met beeldhouwen. De kosten voor het 
verplaatsen van de etsspullen (oa afzuiginstallatie) zijn op dit moment te hoog om 
een eventuele verplaatsing naar atelier 2 te realiseren. 
 
11. Rondvraag  
11.1. opslag grote schilderijen 
Trees Adrichem zou graag zien dat de opslagmogelijkheid voor het drogen van grote 
schilderijen wordt verruimd. 
Hans neemt het verzoek mee, maar dringt er op aan om eerst te gaan ruimen in de 
huidige opslag; sommige schilderijen staan daar al heel lang. 
Het idee om er een datum op te zetten, komt van Maarten. 
 
11.2. extra atelier voor tentoonstelling 
Roderick stelt voor om voortaan ook atelier 2 bij de expositie te betrekken. 
Wordt meegenomen. 
 
11. Sluiting  
Sjoerd sluit de vergadering, hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en geeft 
graag het woord aan Afke Spaargaren. 
De volgende ALV is gepland op vrijdag 8 april 2022 om 15.00 uur. 
 
  

Gerda van Buren. 
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JAARVERSLAGEN 2021 
 

Na de alfa kwam de delta en toen de omikron 
 
Een jaar geleden dachten we dat het ergste met corona al wel bijna voorbij was, 
want het inenten was begonnen en de aantallen besmettingen gingen omlaag.  
Hoera riepen we, maar dat was dus te vroeg. 
Eerst de besmettelijke Deltavariant uit Engeland die ons verraste. Gevolg: alle 
maartregelen werden weer aangescherpt tot in december we ook weer gedwongen 
dicht moesten, een paar weken voor de kerstvakantie die ook een week langer bleef 
gehandhaafd. Een beetje extra vakantie voor Perspectief, maar we hadden het liever 
niet. 
 
Toen Delta min of meer getemd leek te worden bleek dat de Omicronvariant het 
kommando overnam. Die variant was nog veel besmettelijker, maar gelukkig minder 
ernstig ziekmakend 
 
Nu we weer voorzichtig aan de slag zijn gegaan hebben we dagelijks bijna steeds 
nieuwe records met nieuwe besmettingen maar gelukkig  lijkt Omikron minder 
ernstige ziekteverschijnselen op te leveren en neemt de ziekenhuisbezetting met 
coronapatienten gestaag af.  
Terugkijkend was het toch wel een raar jaar. Geen jaarvergadering in het atelier, 
lange tijd gedwongen dicht, veel communicatie via de computer. Geen 
wintertentoonstelling in ons gebouw en geen nieuwjaarsborrel, ja toch een beetje 
triest begin van het nieuwe jaar. 
Maar nu zijn we weer open en er komt weer leven in de brouwerij. 
Ons nieuwe atelier wordt steeds fraaier aangekleed en dat gebruiken we dankbaar al 
bleven de beperkingen van voldoende afstand houden voorlopig bestaan. 
We hebben er echt weer zin in, want thuis zitten heeft soms wel zijn charme (we 
moeten zelfs een hond aanschaffen om ’s avonds nog een blokje rond te mogen 
gaan (grapje, hoor), maar met de hele groep aan de slag is toch veel inspirerender. 
Er is dus weer leven in ons gebouw en er komen al weer aardig wat leden hun 
activiteiten ontplooien en dat maakt veel goed. De gezondheid van de leden blijft 
voorop staan, al is het gezellig bijeen zijn maar beperkt mogelijk. De stemming zit er 
toch al wel weer aardig in en daarom gaan wij met z’n allen er toch een mooi jaar van 
maken met veel inspirerende werkstukken en enthousiaste werkers. 
 
We zullen de komende maanden wel scherp in de gaten moeten houden hoe het met 
de financiën gaat want het kleinere aantal leden en de hogere kosten leveren toch 
wel wat problemen op, maar ook daar moeten we ons doorheen slaan. 
Er zijn wel wat leden die vorig jaar hebben opgezegd waardoor het ledental wat is 
teruggelopen. Bovendien hebben we nu een extra lokaal erbij wat de ruimte oplevert 
die hard nodig hebben om zoveel mogelijk mensen die dat wil laten meedoen. 
Hierdoor zijn de kosten wat hoger dan voorheen. Daarbij hebben we de contributie 
juist niet willen verhogen, omdat iedereen toch maar ten dele heeft kunnen doen 
waarvoor die bij ons actief is. 
Lees het verslag van Maarten over de financiën die ondanks alles nog helemaal niet 
zo slecht zijn, maar we moeten wel zuinig doen. 
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We proberen wel wat steun van de gemeente te 
krijgen voor de extra uitgaven en ook dat kan 
helpen om weer snel op gang te komen als alles 
weer normaal op de rails staat. 
We wachten met spanning de berichten van de 
gemeente af.  
We houden nog even vol, want zoals een 
Belgische verslaggever laatst zei: als dit het 
dieptepunt van de crisis is gaat het vanaf nu 
steeds beter. Daar houden wij het dan maar op. 
Ik hoop ieder spoedig weer in onze ateliers tegen 
te komen. 
 
Sjoerd Dijkstra 
voorzitter. 
 
 
 

Terugblik van de secretaris 
 

Het afgelopen jaar was in veel opzichten bijzonder. Wel of niet aan de slag met je 
favoriete hobby, wel of niet met corona-maatregelen, wel of niet een 
kersttentoonstelling, wel of niet een kunstmarkt, wel of niet….  
Vergaderen digitaal in plaats van fysiek maakt ook een groot verschil.  
Nu alles weer open mag, lijkt het wel of sommige contacten weer moeten worden 
opgebouwd of op z’n minst hersteld.  
Er zijn veel leden die moeite hebben gehad met de voorbije periode. Je merkt dat 
aan het aantal opzeggingen. Enkelen hebben zich weer aangemeld, maar onder de 
streep is Perspectief ongeveer 25 leden kwijt geraakt. Er druppelen weliswaar enkele 
nieuwe aanmeldingen binnen, maar het lijkt of men wacht met het binden aan een 
vereniging.  

Ik hoop dat er weer een positieve tendens ontstaat. Er 
is bij onze vereniging immers plek zat! 
  
Adrie Floris 
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De techniek tijdens de pandemie 

Eindelijk, na bijna twee jaar met horten en stoten, kunnen we er weer tegenaan!  
Alles uiteraard met de nodige voorzichtigheid. Elke week zie ik meer deelnemers in 
diverse werkgroepen. 
De periode dat we niet bij “Perspectief” terecht konden heeft een klein groepje 
fanatiekelingen diverse werkzaamheden uitgevoerd.  
Atelier 4 is omgetoverd tot een volwaardig beeldhouw lokaal. Het gammele keukentje 
in atelier 1 is vervangen. De klemmende voordeur is door Gert Jan onder handen 
genomen. De deur kan nu weer zonder brute kracht worden geopend. 
Ook hebben we veel tijd gestoken in het verkrijgend van een vergunning voor een 
overkapping op de speelplaats. De vergunning is inmiddels rond. We hebben 
besloten om met de uitvoering te wachten tot we weten hoe we er financieel 
voorstaan als de pandemie op zijn einde loopt. 
 
Inmiddels heb ik mijn 12-jarige jubileum in het bestuur van “Perspectief “ erop zitten. 
Een periode waarin ik veel klussen en klusjes heb opgeknapt. Hoog tijd om plaats te 
maken voor een verse kracht.  
Op 8 april is er een jaarvergadering.  
Voor die tijd kunnen nieuwe kandidaten zich 
melden bij het bestuur.  
De functie bestaat uit het aansturen van 
firma’s die de kachel brandend houden en de 
ateliers droog. 
 
Hartelijke groet, 
Hans Roodzant. 
 
 
 
 
 

 

Jaarverslag 2021 tentoonstellingscommissie 
 
De Tentoonstellingscommissie (TTC) heeft helaas ook in 2021 geen tentoonstelling 
kunnen organiseren. 
Zowel de KUNSTFIETSROUTE  in juni als onze KERSTTENTOONSTELLING 
moesten worden geschrapt. 
 
Gerda van Buren. 
 

Jaarverslag van de Evenementencommissie 2021 
 

Ook in 2021 zaten we nog midden in de Coronapandemie. Ondanks de intentie om  
tijdens de EC vergaderingen de reguliere activiteiten te plannen, bleek de 
werkelijkheid weerbarstiger en zijn deze activiteiten bijna tot stilstand gekomen. 
Geplande activiteiten bleken ieder keer weer uitgesteld te moeten worden of kwamen 
te vervallen. Dit zorgde voor veel extra werk en teleurstellingen. 
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Workshops. 
In de zomer kwam er een sprankje hoop dat we weer geheel open konden.  
Omdat we al lange tijd geen workshops meer hadden georganiseerd, werd besloten 
om de “heropening” van Perspectief te vieren. Onder het motto “Perspectief weer 
actief” werden op 21 en 22 oktober workshopmiddagen gehouden die werden 
verzorgd door : 

• Martin Heijnen:  Naaktmodel schilderen 

• Marja Proper: Klein beeldje boetseren in was 

• Dora Overmars: Aquarel schilderen 

• Thea Bremer: Schilderen op glas 

• Joke Vink: Abstract 

• Maria Heideveld: Linosnede in meerkleurendruk 

• Afke Spaargaren: Druksels a la Hendrik Nicolaas Werkman 

Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en zo konden de deelnemers uit hun 
comfortzone treden om andere kunstvormen te leren kennen. 
Na afloop kon er onder het genot ven een hapje en een drankje worden nagepraat 
over de behaalde resultaten. Het werd een groot  succes. 
Basiscursussen 
Gelukkig konden in het najaar de basiscursussen 
tekenen en schilder onder leiding van Afke Spaargaren 
ook weer doorgaan. Deze werden naast de nieuwe 
inschrijvingen ook gegeven aan de deelnemers van 
uitgestelde cursussen. 
Vernieuwing: 
Ondanks het vele horten en stoten hebben we toch wel 
een vernieuwing kunnen invoeren. 
Op verzoek van Margriet Katoen maken we voor het 
incasseren van de inschrijfkosten voor cursussen en 
workshops gebruik van een Pinautomaat, dit werkt 
naar aller tevredenheid. 
 
Ton Pots 
 
 
 
 

 
 

Perspectiviteiten, nieuwsbrieven en website 
 
Ook de media van Perspectief hebben onder invloed gestaan van het 
wereldomspannende virusverhaal. Zo moest het Voorjaarsnummer noodgedwongen 
digitaal worden verspreid en konden de leden die prijs stellen op een gedrukt 
exemplaar ditmaal niet worden bediend. Het Najaarsnummer kon gelukkig weer wel 
ook op papier worden verspreid. Het viel wel op dat het afhalen wat haperde omdat 
niet alle leden al weer gingen deelnemen aan de activiteiten uit zorg voor 
coronabesmetting. Hopelijk is dat euvel binnenkort minder aan de orde. 
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Gelukkig kon de redactie met de 24 nieuwsbrieven zorg dragen voor een constante 
nieuwsvoorziening aan de leden. Die vormen samen een soort logboek van de 
activiteiten door het hele jaar heen. 
 
Peter Heemskerk 
 
De website van Perspectief is in 2021 goed bezocht. Met name de digitale 
kerstexpositie trok veel bezoekers: bijna 900. Gezien ook de vele reacties van de 
bezoekers was dit een welkom alternatief voor de expositie in de Duinrandschool. 
Ook de berichten over cursussen en workshops die wel doorgingen werden goed 
gelezen. En wie snel wilde kijken wat er op stapel stond, wat een activiteit inhield en 
hoe je je kon aanmelden, raadpleegde de nauwkeurig bijgehouden agenda. 
 
Margreet van den Berg 
 
 
 

 
 
 
Perspectief: jaarrekening 2021 in de greep van de pandemie 
 
Hoe gaat het met de vereniging?  
2021 was financieel niet een heel slecht jaar met een 
batig saldo van €655.  
Dat kwam vooral  

- omdat de begeleiders gedurende de sluitingen 

niet werden doorbetaald.  

- omdat 77% van de leden afzag van 

terugbetaling van de contributie in verband met 

corona sluitingen.   

- omdat de vereniging €5000 extra subsidie van 

de gemeente ontving.  

 
 
 
 
 
 
De jaarrekening van 2021 staat hieronder.  
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Van de gemeente is een subsidie ad €5000 voor 2021 ontvangen ivm met corona. 
Ook is een klein deel van de OZB terugontvangen. De corona kosten in 2021 zijn als 
volgt opgebouwd. 
 

Exploitatieresultaat 2021 Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk 

bedragen in Euro 2022 2021 2021 2020 2019

Lasten

Honoraria en reiskosten € 35,000 € 15,536 € 35,000 € 34,511 € 33,752

Huur ateliers € 11,000 € 10,426 € 10,400 € 8,288 € 8,154

Energie en service € 6,000 € 5,614 € 5,000 € 5,230 € 5,562

Onderhoud/kleine aansch € 4,000 € 3,487 € 4,000 € 3,743 € 3,703

Corona kosten € 0

Bestuurskosten € 400 € 1,765 € 400 € 470 € 518

Representatie kosten € 200 € 344 € 200 € 249 € 244

Tentoonstellingskosten € 500 € 36 € 500 € 111 € 472

Verzekeringen, bank € 200 € 184 € 200 € 229 € 741

Belasting /reiniging € 2,100 € 2,070 € 2,100 € 2,060 € 1,932

Kosten werkgroepen € 500 € 498 € 1,400 € 678 € 1,469

Toevoeging voorziening groot materieel € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 0 € 2,000

Toevoeging voorziening jubileum € 300 € 300 € 300 € 300 € 300

Afschrijving LED verlichting € 1,000 € 1,000 € 1,000

overige kosten € 0 € 125 € 0 € 0 € 0

Lasten vorige jaren € 0 € 0 € 0 € 60 € 0

Totaal Lasten € 62,200 € 42,385 € 61,500 € 55,929 € 58,846

Baten

Contributies € 50,000 € 41,633 € 50,525 € 51,766 € 52,136

Subsidie en giften € 0 € 339

Rente € 0 € 0 € 0 € 0

Oud papier € 300 € 348 € 300 € 637 € 887

PP karton € 0 € 0 € 200 € 222 € 0

Saldo workshops € 1,000 € 230 € 2,000 € 2,337 € 3,623

Verhuur € 300 € 300 € 300 € 390 € 930

Baten vorige jaren € 0 € 0 € 0 € 0 € 324

overige baten € 200 € 190 € 700 € 602 € 1,043

Totaal baten € 51,800 € 43,040 € 54,025 € 55,953 € 58,943

Resultaat -€ 10,400 € 655 -€ 7,475 € 25 € 97

contributie Euro/jaar € 250 € 235 € 235 € 235 € 233

leden gemiddeld 200 177 215 220 224

aantal leden per 31/12 200 205 215 222 235
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De gemeente heeft de leges voor de omgevingsvergunning terugbetaald. De gratis 
workshops ter gelegenheid van de heropening zijn als bestuurskosten geboekt. De 
verdere toelichting op de exploitatie staat hieronder. 
 

 
 
  

Maatregelen 2021 ivm corona

inrichten atelier 4 als beeldhouwlokaal

vloer € 1,774

verlichting € 1,900

geluid en energie isolatie € 1,379

€ 5,053

omgevingsvergunning overkapping € 1,076

Technische maatregelen 2021 € 6,129

Maatregelen ivm ledenbestand

verzorgen lezingen € 220

Workshops vanwege heropening € 1,350

Terugbetaalde contributie € 3,428

€ 4,998

Totaal 2021 € 11,126

Toelichting exploitatieresultaat 2021 2020 2019

Energie en servicekosten € 5,614 € 5,230 € 5,562

Onderhoud en kleine aanschaffingen € 3,487 € 3,743 € 3,703

Bestuurskosten € 1,765 € 470 € 518

algemeen € 241 € 234 € 603

Perspectiviteiten € 172 € 706 € 275

Advertenties -€ 350 -€ 470 -€ 360

Gratis workshops heropening € 1,350

Overige baten € 190 € 602 € 1,043

verkopen € 0 € 75 € 82

keramiek oven € 190 € 196 € 508

passepartoutkarton € 0 € 222 € 57

Overige baten € 0 € 109 € 396
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De balans geeft de opbouw van het vermogen op 31 december van het boekjaar en 
staat hieronder vermeld 
 

 
 

 
De subsidies van de gemeente uit 2020 en 2021 en de coronakosten zijn 
verantwoord onder de post voorziening inventaris en onderhoud.  Een deel hiervan 
(€7126) is gereserveerd voor de overkapping op het speelplein. Verder is er een post 
opgenomen voor LED verlichting ad €8500. Dit is de investering ad €9877, waarvan 
t/m 2021 €1377 is afgeschreven. De te verwachten jaarlijkse besparingen zijn ca 
€1000/jaar. 

BALANS per 31/12-2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

Bankrekening € 33,631 € 37,180 € 42,657 € 38,525

ING rentemeerrekening € 0 € 0 € 0 € 0

Inventaris € 1 € 1 € 1 € 1

Glas fusion, oven € 381 € 581 € 811 € 1,431

LED verlichting € 8,500 € 9,500

Glas fusion, werkkapitaal € 0 € 0 € 0 € 0

Te vorderen contributie € 0 € 0 € 0 € 116

vooruitbetaald € 0 € 0 € 86 € 60

Nog te ontvangen € 3,056 € 1,187 € 720 € 1,099

€ 45,569 € 48,449 € 44,275 € 41,231

Passiva

Eigen vermogen € 1 € 1 € 1 € 1

Vooruit ontvangen contributie € 26,661 € 32,523 € 37,940 € 37,093

Vooruit ontvangen advertenties € 290 € 350 € 470 € 300

Vooruitontvangen huur € 0 € 0 € 0 € 0

Voorziening inventaris en onderhoud € 16,058 € 4,546 € 4,522 € 3,123

Voorziening jubileum € 1,200 € 900 € 600 € 300

Nog te betalen € 1,359 € 10,129 € 743 € 414

€ 45,569 € 48,449 € 44,275 € 41,231

Eigen vermogen plus voorzieningen € 17,259 € 5,447 € 5,123 € 3,424

Toelichting bij enige balansposten 31-12-2021 31/12 2020 31/12 2019 31/12 2018

Te vorderen rente en overige baten € 3,056 € 1,187 € 720 € 1,099

contributie vorig jaar € 0 € 0 € 0 € 116

energie en servicekosten € 1,980 € 1,187 € 720 € 1,099

leges omgevingsvergunning € 1,076

Voorziening inventaris en onderhoud € 16,058 4,546€  € 4,521 € 3,123

stand 1/1 boekjaar € 4,546 € 4,521 € 3,123 € 3,940

dotatie € 1,000 € 0 € 2,000 € 1,000

restant subside gemeente 2020 € 10,129 € 0 -€ 698 -€ 1,817

subsidie 2021 € 5,000

onttrekking coronakosten -€ 5,273

exploitatieresultaat € 655 € 25 € 97

Nog te betalen € 1,359

Terugbetaling contributies € 678

Honorarium € 150

Koffie ed € 311

Glazenwasser € 190

IT kosten € 30

Eigen vermogen € 1 € 1 € 1 € 1

Toename eigen vermogen/voorzieningen € 13,835 € 2,023 € 1,699
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2. Kascommissie 
 
De kascommissie van "Perspectief", bestaande uit Mw. E. van Munster en Mw  A. 
van den Berg hebben op 9 februari 2022 de administratie van de vereniging 
gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester M. Geerdes.  
De overgelegde stukken en de daarbij ontvangen toelichting geven een correct beeld 
van het vermogen van de vereniging per 31 december 2021 en van de 
exploitatieresultaten over het verslagjaar.  
De kascommissie adviseert de ledenvergadering om balans (met een balanstotaal 
van €45.569) en de exploitatierekening 2021 (met een saldo van €655 positief) 
conform voorstel vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen. 
 
Was getekend E. van Munster, A van de Berg    
 

3. Begroting 2022 
 

De begroting 2022 is opgenomen in het exploitatieoverzicht. . De vereniging beschikt 
nog steeds over cash middelen en wel ca €7000 (dat is het banksaldo op 31/12 
minus vooruitbetaalde contributies). Echter, Perspectief heeft een extra lokaal 
gehuurd (ca €2500/jaar) en er zijn ca 30 minder leden dat is ca €7000/jaar minder 
contributie.  
De begroting is opgesteld met de volgende uitgangspunten. 

- De overkapping op het speelplein wordt voorlopig uitgesteld. 

- De contributie wordt voor 2023 met €15 verhoogd tot €250. 

Maar nog steeds is er een negatief saldo van ca €10.000. Daarom zullen in het 
eerste halfjaar van 2022 nadere maatregelen uitgewerkt worden om de continuïteit 
van de vereniging te waarborgen. 
 

4. Voorstellen aan de ledenvergadering 
 
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld: 
A. de jaarrekening vast te stellen conform het voorstel. En het bestuur te 
dechargeren. 
B. de begroting 2022 vast te stellen.  
 

  

Contributie per jaar € 235.00

Gebruik keramiekoven per keer € 12.50

Gebruik glasfusionoven per keer € 12.50

Bull's Eye glas, per kg gemengd € 22

kleur € 30

wit € 14

vuurvast papier, per A4 € 1.50

Passepartout Snijden € 1.50

Karton € 10

leden commercieel

Verhuur per dagdeel, 1 lokaal € 30 € 60

per dagdeel, 1+2 € 45 € 90

Advertentie halve pagina € 60

hele pagina € 110

Tarieven per 1/1/2022
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STICHTING DE DUINRAND 
M. Geerdes, penningmeester                                           14 januari 2021 
Mient 3B,1901AB Castricum 
0654942799, geerdes@mgeerdes.nl 
 
Jaarrekening 2021 
 

 
Balans 

 
Goedgekeurd op 20 januari 2022 
 
 
H. Roodzant, voorzitter  S. Dijkstra, secretaris  M. Geerdes, penningmeester 
 

 

 

Stichting De Duinrand

Exploitatieresultaat 2020 2021 2020 2019 2018

Lasten

Erfpacht -€                -€                18€                 45€                 

Verzekeringen 2,530€        2,369€        2,277€            2,164€            

onderhoud 828€           2,881€        6,220€            35,198€          

Energie en servicekosten 5,594€        5,984€        6,933€            7,584€            

Afschrijvingen -€                -€                442€               

belastingen 703€           752€           720€               673€               

bank 118€           119€           155€               113€               

saldo eerdere jaren

TOTAAL 9,774€     12,106€   16,765€          45,777€          

Baten

huur 10,426€       9,632€        10,032€          9,835€            

servicekosten 5,594€        5,984€        6,933€            7,584€            

Doorberekende afschrijving 405€           394€               -€                   

overige baten 68€             146€           -€                   

TOTAAL 16,088€   16,167€   17,359€          17,419€          

Exploitatieresultaat 6,314€     4,061€     594€               -28,358€         

Toevoeging voorziening onderhoud 6,314€     4,061€     594€               -28,358€         

Voorziening onderhoud

saldo 1/1 15,721€       

Toevoeging 6,314€        

saldo 31/12 22,035€       

Stichting De Duinrand BALANS

Activa 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

ING rek courant € 0 € 0 € 0 € 11,701 € 4,285

RABO rek € 24,016 € 17,800 € 12,051 € 0 € 36,500

pand € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

CV atelier 4 € 0 € 0 € 0 € 442 € 829

Nog te ontvangen € 0 € 0 € 329 € 23 € 70

Nog te ontvangen rente € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

vooruit betaald € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Passiva € 24,017 € 17,801 € 12,382 € 12,166 € 41,684

Vermogen € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

Onderhoudsvoorziening € 22,035 € 15,721 € 11,660 € 11,067 € 39,425

Nog te betalen € 1,980 € 2,079 € 720 € 1,099 € 2,008

vooruit ontvangen € 0 € 0 € 0 € 0 € 250

€ 24,017 € 17,801 € 12,382 € 12,166 € 41,684
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ROOSTER VAN AFTREDEN 2022 
 
Volgens de statuten artikel 8 lid 4 en 5 geldt: “Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.”  
En voorts: “Wie op een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster 
de plaats van zijn voorganger in.” 
 
De situatie is thans: 
      Benoemd tot: 
 
Voorzitter     Sjoerd Dijkstra   2024   
Secretaris     Adrie Floris  2022 
Penningmeester    Maarten Geerdes 2021 
Lid Technische commissie   Hans Roodzant 2021 
Lid Evenementencommissie  Ton Pots  2022 
Lid Perspectief/website   Roderick Taylor 2023 
Lid Tentoonstellingscommissie  Gerda van Buren 2024  
 

Mutaties leden Perspectief 
 
Aan het eind van 2021 zijn er, mede vanwege corona, een flink aantal afmeldingen 
geweest. Nu alle maatregelen rondom corona zijn versoepeld en daarmee de 
mogelijkheden, ook voor ons, zijn toegenomen, beginnen de aanmeldingen beetje bij 
beetje binnen te druppelen.  
Momenteel zijn er 206 leden en 13 begeleiders. 
Nieuwe leden: 
Tonny Portegies, Maria van der Wijk, Moniek Jansen, Margriet de Boer, Denise 
Kamp, Ria Jansema, Reina van Strien, Silvia den Braven, Monique Durieux, Marjan 
Bruijn van Mastrigt, Janke de Jong, Alien Huisman 
Opzeggingen: 
Marjon Lindeboom, Karin van Iersel, Emmelot Wachenhausen, Ton Rijkers, Solsticia 
van Houts, Renske de Blois, Freek Kuilman, Gerard v.d. Reek, Jolante Wojcik, Tonny 
van Tiggelen-Ravensberg, Nico van Baar, Jytte Martini, Siny Miedema, Jacqueline 
de Carpentier, Lies Koning, Trijnie de Boer, Trees Kort-van der Kroft, Berty Post-
Maks, Cees Hoogland, Truus van der Graaf-Boer, Ellen Korenstra, Grada van der 
Berg, Thea Boersma, Joanne Hupsch, Corry Bakker, Pauline Kroonenberg 

Afrekening 2021 Te betalen

huur ENECO Water Verontr heffingWaterschap Onderhoud CVTotaal betalen

Perspectief 10,426.14€  4,306.41€    88.75€        € 124.39 € 167.49 € 906.61 16,019.79€    

Perspectief voorschotten € 18,000.00

Te betalen € 16,019.79

Retour Perspectief € 1,980.21

De huur is als volgt opgebouwd:

2022 2021 2020 2019 2018 2017

jaarbedragen *)

indexering 5.20% 1.30% 1.30% 2% 1.50%

schuur 704.11€       669.30€       660.71€      643.97€       631.34€         622.01€       

kale huur 1 lokaal 2,052.84€    1,951.37€    1,926.33€   1,877.51€    1,840.70€      1,813.49€    

schuur+5 lokalen 10,968.30€  10,426.14€  

*) consumentenprijs november 2021
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Castricummerwerf 70, 1901RT Castricum (0251) 67 00 98 
info@hubocastricum.com Openingstijden ma t/m vrijdag 09:00 - 
18:00, za. 9.00-17.00, zo dicht  

tel:(0251)%2067%2000%2098
mailto:info@hubocastricum.com
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GEEF EEN CURSUSBON CADEAU  
Sinds enkele jaren worden er basiscursussen en workshops georganiseerd die toegankelijk 
zijn voor zowel leden als niet-leden. Wij hopen dat niet-leden hun draai bij ons vinden en lid 
worden. 
U kunt door het cadeau geven  van een cursus-cadeaubon een vriend, een familielid/kennis 
een kennismaking met Perspectief stimuleren. En dit kan wellicht  leiden tot lidmaatschap. 
Dat is goed voor u, voor degene die een waardebon ontvangt en natuurlijk voor Perspectief.  
De waarde van de cadeaubon komt in mindering op de prijs van de cursus. Op de website 
kunt u meer informatie vinden over het cursusprogramma en de cursuskosten. 
Bij ondergetekende kunt u terecht voor zo'n cadeaubon: 072-5065779 of 06-57537430, of e-
mail: rodericktaylor@hotmail.com 
 
Roderick Taylor 

 

 

Verjaardagen begeleiders 
18 maart   Afke Spaargaren  
  1 juni      Eric Beets 
18 juni      Kitty Meijering  
18 juni      Maria Heideveld  
27 juli       Hermine Groenendaal   
30 juli       Sabine IJzinga  
  7 augustus   Dora Overmars 
 

mailto:rodericktaylor@hotmail.com
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Workshop Collage met verf 
 
Zaterdag 26 maart 2022 
Van 13.30 tot 16.30 uur 
o.l.v. Joke Vink  
 
Deze workshop wordt een tocht naar ieders 
reisherinnering waarnaar de deelnemers 
onder leiding van kunstenares en docente 
Joke Vink door te schilderen in combinatie 
met collage technieken op zoek gaan. 
Uitgangspunt voor het te maken kunstwerk is 
voor iedereen een eigen foto van zijn of haar 
meest aantrekkelijk reis- of vakantiemoment.  
 
 
 
Samen met Joke wordt gekeken naar de 
essentie van deze visuele herinnering om 
deze beelden daarna in sfeer te vertalen met 
verf en collagetechnieken. Waar gaat de herinnering over en hoe krijg je deze 
herinnering levend? Misschien is de essentie van je herinnerde sfeer visueel niet op 
de foto aanwezig? Dan zal geprobeerd worden deze te vinden met behulp van 
kleuren en structuren, aangevuld met verf.  
 
Kortom deze workshop gaat een interessante zoektocht te worden. 
Materialen zelf meenemen: 

• Foto van jouw reis 

• 2 vellen acryl papier om op te schilderen en te plakken 

• Behangplaksel al aangemaakt in een pot 

• Lijmkwast 

• Acrylverf en toebehoren 

• Graag ook tijdschriften 

Kosten: € 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet-leden. (per pin betalen). Dit 
cursusgeld wordt in mindering gebracht op de contributie als men besluit lid te 
worden.  
Tot één week voor aanvang van de workshop kunt u kosteloos annuleren, daarna is 
het volledige cursusgeld verschuldigd.  
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website: www.perspectiefcastricum.nl 
Of per mail naar: activiteitenperspectief.nl 
 
 

 

 

 

 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
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Workshop glas schilderen 

Zaterdag 9 april 2022 

14.00  tot 16.00 uur 

Onder leiding van Thea Bremer. 

Dat Perspectief een enthousiaste glaswerkgroep heeft is genoegzaam bekend. Er 

wordt daar volop glas gesneden, bewerkt en gefused. Glasfusen is het versmelten 

van glas waarbij stukjes glas samengevoegd worden door ze gedeeltelijk te 

versmelten in een speciale oven.  

Er kan ook op het glas geschilderd worden. Op een glasplaat wordt met speciale 

glasverf maar eventueel ook met frits, confetti, glasstukjes en /  stringers een 

afbeelding gemaakt.  

De plaat wordt vervolgens in de oven versmolten tot één geheel. 

 

Het mooie van glas is 

dat het licht doorlaat 

waardoor een 

fascinerend lichtspel kan 

ontstaan. Een schilderij 

op glas krijgt hierdoor 

een extra dimensie.  

 

 

 

 

Er wordt geadviseerd om thuis al over een idee of ontwerp na te denken en mee te 

nemen. 

De kosten voor deze workshop zijn € 25,00 voor leden en € 35,00 voor niet-leden, 

inclusief materiaal. Betalen uitsluitend via pinbetaling. 

Tot één week voor aanvang van de workshop kunt u kosteloos annuleren, daarna is 

het volledige bedrag verschuldigd. 

Het bestuur van Perspectief heeft er alles aan gedaan om onze ateliers volgens de 

richtlijnen van het RIVM in te richten. 

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site: perspectiefcastricum.nl 

Of mail naar Margriet Katoen: activiteitenperspectief@gmail.com 
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WIE VOELT VOOR EEN TEGELGROEP? 

 
Onze redactie ontving de volgende vraag van Johanna Klein:  
 
Hierbij een verslagje workshop tegels. Iets voor Perspectief? 
Ik zou zo'n werkgroepje wel leuk vinden, 
Ooit heb ik een tegeltableau gemaakt en daarvoor had iemand voor mij biscuittegels 
meegebracht van een tegelfabriek. 
Persoonlijk zou ik het leuk vinden zo’n werkgroepje op te nemen in een soort groepje 
als  glasfusion. 
Maar daarvoor moet eerst belangstelling komen, daar geeft dit verslagje misschien 
aanleiding toe. Als er in de bestaande kleigroepen en onder docenten belangstelling 
voor is regelt het zich misschien vanzelf. Het is een eeuwenoude techniek en heel 
leuk om er een nieuwe impuls aan te geven. 
 Het leuke is ook dat je er met linosnedes in kunt werken; dat verbindt weer andere 
bekende technieken met dit soort werk. Als het werk op de juiste manier wordt 
afgebakken kan het werk ook buiten opgehangen worden. 
Metaalbewerken trekt misschien nieuwe leden aan, tegels maken misschien ook? 
Allemaal vragen en mogelijkheden. 
 
Met vriendelijke groet, Johanna  
 
De geschiedenis, soorten en het zelf maken en beschilderen van tegels 
volgens voordracht door Jaap Bergisch van tegelmakerij AAN HUIS 
GEBAKKEN. 
 
Rond 1200 begon men het maken van plavuizen. (vloertegels). Bij Utrecht  werd 
goede roodbakkende klei gewonnen (bij de Ommuurde Weerd). Eerst werden ze  
zonder glazuur later met loodglazuur gemaakt, door het glazuur sleten ze minder 
hard. De glazuur was wit wat een licht gele tegel opleverde, met koperoxide kreeg je 
groene en mangaan een 
roodbruine tegel.  
Al gauw begonnen ze er 
figuren in uit te stempelen 
en die op te vullen met 
een andere klei wit bij rood 
bakkende klei. Zo kreeg je 
ingelegde vloertegels. 
Helaas sleten de 
plavuizen erg hard en rond 
1600 begonnen ze 
wandtegels te maken. 
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Het zelf maken van tegels 

 
Op een lapje wordt een 
bol klei gelegd tussen 2 
stokjes of latjes van 
ongeveer 1cm dik. Door 
de klei uit te rollen, in 
verschillende richtingen, 
zoals je deeg uitrolt, krijg 
je een plat onregelmatig 
vlak. Dat snij je dan met 
een scherp mes in de 
gewenste maat. Nu je 
afbeelding erin drukken. 

Drogen tot klei hard maar niet te hard is geworden en met plamuurmes witte klei 
aanbrengen. Voor het biscuitbakken de overtollige witte klei afschrapen. Daarna 
transparant glazuren en bakken. 
Een tegeltje van roodbakkende klei kun je ook van een dun laagje klei voorzien. 
Laten drogen en erin krassen. Het moet zo diep uitgekrast worden dat de rode klei 
zichtbaar is, biscuit bakken en glazuren. Dat is een grafitotegel. 
 
 
0ntstaan Delftsblauw en andere kleuren 

 
Vanuit Italië kwam de majolica-
techniek (schilderen met 
metaaloxides op tinglazuur) in 
Antwerpen terecht. Helaas 
sleten deze tegels op de vloer 
erg hard. Voor wandtegel was 
deze techniek wel geschikt. De 
tegel werd dunner. Na het 
drogen van het gemaakte 

tegeltje biscuit bakken. Dan deze door de tinglazuur halen en drogen. Nu kun je er 
een afbeelding met cobaltoxide in aanbrengen. Dan heb je delftsblauw.  Ben je geen 
goede tekenaar dan neem een geperforeerde afbeelding en bewerkt deze met een 
dot houtskool stof en de stippen verbinden met de cobaltoxide of je werkt uit de losse 
hand.  
Al gauw ontdekte men dat je ook met ander 
oxides kleuren kon aanbrengen, het gekleurde 
tegeltje ontstond.Tussen 1918 en 1940 
ontstond een andere techniek cloissonnee-
techniek in Portugal. Dit is eigenlijk een 
fabriekstegel. 
 
 
Een huisversie hiervan is om in de nog natte 
tegel een linosnede te drukken en aan te hameren. Het afhalen van de linosnede is 
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delicaat. Zorg dat de tegel plat blijft. Na het drogen van de tegel en het biscuit 
bakken weer door de glazuur halen. Kleuren aanbrengen in de glazuur bakken, 
glazuurlaag erover heen en weer bakken. 
Het biscuit maken is lastig. De oven moet zo afgesteld worden dat hij langzaam 
opwarmt en de 650 gr  in 10 uur tijd bereikt dan wat vlugger door na 1020 en ook 
weer langzaam afkoelen.  De oven  pas op een kier openen  bij 100 g 
Tweede bakgang  duurt 6 uur en komt dus sneller tot de vereiste 1000 gr, voor een 
die buiten moet hangen 1100. 
Ooit heb ik een tegeltableau gemaakt en daarvoor had iemand voor mij biscuittegels 
meegebracht van een tegelfabriek. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Atelierexpositie vrijdagmorgen 
 Dit zagen we o.a.  op de expositie die in februari de wanden van Atelier 1 sierde:  
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KERAMIEK NIEUWS     
 

Het     “ WEL en WEE  “     van onze     KERAMIEKGROEP 
 
Onze groep is een  hechte groep.  Met Sabine als leidinggevende hebben wij op de 
woensdagmiddag van 13.30-tot 15.30 uur een gezellige middag.  Maar sinds 15 
maart 2020 moesten ook wij ons te houden aan de Coronaregels van Perspectief, 
dus veel zijn we  niet geweest.  Een enkeling heeft thuis gewerkt.   Gelukkig  ging in 
2020 en in 2021 wel de gezellige  RAKU-stook  buiten door.  Ook kwamen er 
afmeldingen , de groep is kleiner  geworden nu 15 personen,  maar met mondkapjes 
voor en 1 ½ m. afstand zijn we weer opgestart;  dat was wel  even wennen.    Nu jaar 
2022 en ondertussen allen weer lekker bezig,  en er zijn uit de  GEWONE- stook en 
de  HOGE- stook weer vele mooie keramiek objecten gekomen.     
Als alles goed gaat zullen we in het voorjaar een  MOT-stook doen en in september 
een  RAKU-stook, dus we mogen gezellig weer werkjes maken voor de 
voorbereiding aan deze activiteiten.   Nu…. sinds 23 februari 2022  schrijft het 
bestuur van Perspectief; normale openingstijden, geen mondkapje en geen 1,5m. 
meer   IEDEREEN  IS  WELKOM. 
Dus voor allen  BLIJF  GEZOND  en  het komende jaar veel   KLEI- plezier. 

 
Groet,  Miep Lute 
 

 
Noord-Hollands keramisten 
 
De volgende overzichtstentoonstelling van de SKNH is in het weekend van 12 & 13 
maart in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen. 
Er is ook een expositie gepland in augustus (data nog niet bekend )in de 
Vredenburg, Limmen. 
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KUNST IN DE KERK – HENSBROEK 
 

Net als in voorgaande jaren is Kunst in de Kerk weer terug in Hensbroek. Dit 
kunstfestijn vindt plaats in de weekenden van 5 & 6 en 12 & 13 maart.  Deze 
expositie wordt keurig georganiseerd door Lida Dijkstra-Pastoor. Deze veelzijdige 
vrouw heeft veel meer in petto. Naast haar winkel in Bergen, die wel de moeite waard 
is om te bezoeken, organiseert ze elk jaar tijdens de Bergense Kunst10daagse een 
grote groepsexpositie in Huize Glorie te Bergen aan Zee. Ook houdt ze workshops in 
glasfusion. 
 

 
 

 

  
 



31 
 

EEN BIZONDERE VROUW 
Een kort interview met An Seegers 

 
Ze komt uit Rotterdam, heeft kunst ‘ontdekt’ in Amsterdam, woont nu in Castricum en 
is het  oudste actieve lid van Perspectief. 

An Seegers (91) komt elke zaterdag- 
en maandagochtend en  o.l.v. Martin 
Heijnen voert zij haar schilderkunst uit. 
Je weet dat het An is; spierwit haar en 
altijd op dezelfde plaats zittend. Ik ken 
haar vanaf 2004 en zodra zij haar 
mond open doet hoor je de 
Rotterdamse klank! 
 
Ik ging op een afgesproken tijdstip om 
haar te interviewen. 
 
An werd in Rotterdam geboren in 
1930. In de tachtiger jaren verhuisde 
zij en haar man naar de hoofdstad. 
Daar is haar ‘kunstleven’ eigenlijk 
begonnen. 
In Amsterdam zag zij een advertentie 
voor een oriëntatiecursus bij de 
‘Werkschuit’, een cursuscentrum 
aldaar. Ze reageerde daarop en heeft 
vele disciplines van kunst ontdekt. Ze 
heeft daar ook diorama’s gemaakt.  
 

Ze vond het leuk dat “Ik de 
advertentie had gelezen, het heeft 
mijn perspectief uitgebreid.” 
Eenmaal in Castricum ging ze bij 
Toonbeeld en heeft daar 
geschilderd maar ze weet niet meer 
bij wie. 
In 1990 begon ze bij Perspectief. 
Niet alleen bij Martin maar ook Fré 
Ham heeft ze geschilderd. Ook 
sprak ze met veel lof over Jaap 
Dekker 
 
Ze ziet veel voordelen bij 
Perspectief en heeft nooit gedacht 
om te stoppen. Ze vindt de 
mogelijkheden vrij groot en dat is 
zo ook.  
De sfeer is volgens haar leuk en 
met workshops en de collegialiteit 
verveel je bijna nooit. 
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Inmiddels voelt zij zich thuis in vele disciplines, zelfs glasfusion.  
Er hangen twee mooie, eenvoudige werken bij haar achterraam. Deze heeft ze bij 
particulieren gedaan in Twente. 

 
Inmiddels zit zij ruim 30 jaar bij 
Perspectief en ondanks een paar 
tegenslagen blijft zij trouw komen. Toen 
in het najaar van 2021 het bestuur bood 
alle leden een gratis workshop als 
tegemoetkoming voor de tijd die verloren 
was tijdens de diverse corona-lockdowns 
zag An de gelegenheid om iets anders te 
proberen, nl. beeld boetseren (zie 
voorpagina).  
 
Petje af, An. 

 
An is niet iemand die achter de geraniums blijft zitten, nee zij gaat problemen 
tegemoet en wil aan de winnende kant blijven. 
 
 
Roderick Taylor 
 
 
 

KUNSTFIETSROUTE 
 
Het lijkt erop dat we dit jaar weer een Kunst Fiets Route hebben en ik denk dat 
iedereen daar erg naar uit kijkt. 
De organisatie is met de voorbereidingen begonnen en heeft de datum vastgesteld 
op zaterdag 5 en zondag 6 juni (Pinksterweekend). 
Na al die tijd dat zonder tentoonstellingen moet dit wel een goed bericht zijn. 
 
Het thema is FIETS, daar kun je in alle vrijheid mee aan de slag, maar het hoeft 
natuurlijk niet.  
 
Noteer de datum en ga aan de slag, zodat we er met elkaar na zo’n lange tijd weer 
een feestelijke tentoonstelling van kunnen maken. 
Informatie over het inleveren van de werkstukken en andere zaken volgen tegen die 
tijd. 
 
Gerda van Buren. 
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KUNST10DAAGSE 
 
Vorig jaar was het zover, de kunst10daagse kon na de afgelasting in 2020 doorgaan. 
Waar je in de afgelopen jaren met niet alleen kon kijken maar ook wat kon nuttigen, 
koffie, thee, wijn o.í.d.) was dat laatste niet mogelijk. Dat was een van de grondregels 
voor 2021. 
Niettemin waren er voldoende kunstenaars aanwezig (ca. 300) verspreid over zo’n 
150 locaties. Ondanks corona waren er genoeg mensen op de been om kunstwerken 
te bewonderen, zelfs te kopen. Sommige kunstenaars vertoonden hun werken op 
verschillende locaties en zelfs waren winkels in bezit genomen als ateliers. 
Wegens mobiliteitsbeperkingen kon ik niet alles zien wat ik wilde zien. Ach, er is altijd 
nog dit jaar. 
In 2022 wordt de K10D gehouden van vrijdag 21 oktober t/m zondag 30 oktober. 
 
Roderick Taylor  
 

 re  
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Schoonmaken Ateliers 
De werkzaamheden zijn: 
• vensterbanken schoonmaken 

• tafels soppen 

• keukengootsteen schoonmaken 

• uitstortgootsteen schoonmaken 

• vloer wekelijks vegen/zuigen en de laatste week van de maand grondig schoonmaken 

• (spullen opzij en vloer vegen/zuigen en dweilen) 

• handdoeken e.d. thuis in de wasmachine 

• volle vuilniszakken in de grijze bak en nieuwe zakken in de bakken. 
 

De groep die de beurt heeft om schoon te maken kan exposeren  
in atelier 1 

 
SCHOONMAAK- EN EXPOSITIEROOSTER 2022 
 
maand atelier 1 atelier 2 atelier 3 atelier 4 
januari do-av model  di-mo glas di-mo glas do-mo hout 
 
febr vrij-mo schild do-mi abstract do-mi abstract do-mi abstract 
 
mrt 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 
 

 

 
. 

 
Het volgende nummer verschijnt in oktober 2022. Kopij hiervoor kunt u 
inleveren vóór 1 september 2022 via e-mail naar: 
redactie@perspectiefcastricum.nl of in het gele brievenkastje in de gang. 

mailto:redactie@perspectiefcastricum.nl
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ATELIERGROEPEN 
begeleiders en vertegenwoordigers 
 
maandagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 10.00 uur - 12.00 uur 
Begeleiding  Martin Heijnen, vert. Roos in de Betouw, texelklip@hetnet.nl, (072-5822428) 
                                       Atelier 1. 
maandagmiddag modeltekenen, van 13.30 -15.30 uur 
Begeleiding   Martin Heijnen, vert. Nancy de Forest, njdeforest@gmail.com,(0251-650981) 

en Josine Joosten, jtmjoosten@quicknet.nl,( 072 8503752). Atelier 1.  
maandagavond grafische vormgeving , van 20.00 uur - 22.00 uur 

  Begeleiding Hermine Groenendaal, vert. Tini Bink leobink@hotmail.com  
(0251-658636). Atelier 3. 

maandagavond schilderen, tekenen en aquarelleren, van 20.00 – 22.00 uur 
Begeleiding  Kitty Meijering, vert. Margreet Blekemolen, blekemolen@quicknet.nl  

(072-8500267); Atelier 1. 
dinsdagochtend glasfusion van 9.30 –11.30 uur.  
Begeleiding  Thea Bremer en Maarten Geerdes, atelier 3,  
 vert. Thea Bremer thea.bremer@casema.nl, 0251-653290 
dinsdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding   Joke Vink, vert. vacant .Atelier 1. 
dinsdagmiddag schilderen, tekenen, aquarelleren, van 13.30 - 15.30 uur.  

Begeleiding  Joke Vink; vert. Ada v.d. Berg, ada.v.d.berg@hotmail.com, 0651965336, 
Atelier 1. 

dinsdagavond schilderen, tekenen, aquarelleren, van  19.30 – 21.30 uur 
Begeleiding  Afke Spaargaren, vert. Sjoerd Dijkstra, 0251-653616, Atelier 1. 
Dinsdagavond beeldhouwen in hout, van 19.15 tot 22.00 uur, Atelier 2 
Begeleiding Anja Jonker, vert. Cor Berkhout, corella@ziggo.nl , 0630891393 
woensdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren,  van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding  Dora Overmars, vert. Tini Bink (0251-658636) leobink@hotmail.com ,Atelier 1 
woensdagochtend beeldhouwen, van 9.30 tot 11.30 uur 
Begeleiding   Marja Proper, vert. Carien Willemse, carien.tw@gmail.com (0251-313433) 
   Ateliers 2 , 3 en 4. 
woensdagmiddag keramiek, van 13.30 -15.30 uur 
Begeleiding   Sabine IJzinga, vert. Miep Lute , mieplute@dijkman-dulkes.nl, 0251 655141 

  en Ad Jacobs jacobspoell@gmail.com (0251-654138) Atelier 1. 
woensdagmiddag beeldhouwen, van 14.00-16.00 uur 
Begeleiding  Ingerid Opstelten, vert. Gerda van Buren (0251-655360) en Marian Smulders , 

mariansmulders@ziggo.nl, (0251-657667). Ateliers 1, 2  
donderdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren,  van 10.00 - 12.00 uur 
Begeleiding  Fré Ham, vert. Edith Nibourg, e.nibourg@planet.nl (075-687405) Atelier 1. 
donderdagochtend beeldhouwen in hout,  van 9.30 tot 12.00 uur, Atelier 2 
Begeleiding Anja Jonker, vert. Cor Berkhout, corella@ziggo.nl , 0630891393 
donderdagmiddag abstract schilderen, van 13.30 - 15.30 uur 
Begeleiding  Eric Beets, vert. Carola Bosscher, carolafbosscher@gmail.com, 0610304169,  

Ateliers 1, 2    en 3. 
donderdagavond modeltekenen, van 20.00 uur – 22.00 uur 
Begeleiding  Maria Heideveld, vert. Anneke Schoutsen annekeschoutsen@hotmail.com 
   (0251-245202), en Marja Proper, marja.proper@gmail.com, 0636504993 Atelier 1. 
vrijdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding:  Paulus Baars, vert. Thea Bremer, thea.bremer@casema.nl, 0251-653290 
 Atelier 1. 
zaterdagochtend olieverf, acryl schilderen, van 10.00 - 12.00 uur 
Begeleiding Martin Heijnen, vert. Nancy de Forest, ndeforest@ziggo.nl, (0251-650981) en         

Josine Joosten, jtmjoosten@quicknet.nl,( 072 8503752) Atelier 1. 
zaterdagochtend  steenhakken,  van 10.00 tot 12.00 uur , buiten achter ateliers;  
Begeleiding Ada van Wonderen, vert. Maarten Geerdes (06-54942799) 

geerdes@mgeerdes.nl en Els Waal, e.waal@ziggo.nl, 0251 656663 
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