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• Kunstfietsroute: inleveren werkstukken 

• Castricum Uit Festival 

• Zomerschilderen met Dora 

• Programma Workshops in de zomer 

 

 

 

 
INLEVEREN WERKSTUKKEN VOOR DE KUNST FIETS ROUTE  
 
De werkstukken voor onze tentoonstelling in 
de ateliers tijdens de Kunst Fiets Route 
kunnen op de volgende tijden worden 
ingeleverd  
 
woensdag 1 juni van 19.00 tot 20.00 uur 
 
vrijdag 3 juni van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Daarna wordt de tentoonstelling ingericht. 
 
De tentoonstelling is zowel op zaterdag 4, 
als op zondag 5 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend en op zondag is er weer muziek. 
Hans Laduc speelt de hele dag. 
 
Op vrijdagavond 3 juni is er een 
openingsconcert in het cultuurcafé van 
ontmoetingscentrum Geesterhage om 20.00 
uur door de muziekdocenten van Toonbeeld.  
De toegang is gratis. 
We hebben natuurlijk ook surveillanten nodig en we rekenen erop dat 
iedereen die werk inlevert z’n steentje bijdraagt. 
Op zondag 4 juni vanaf 17.00 uur kunnen de werkstukken weer worden 
opgehaald. 
 
Gerda van Buren 
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CASTRCUM UIT FESTIVAL  
 
Op zaterdag 11 juni a.s. vindt rondom cultureel centrum Geesterhage het 
eerste Castricum UIT Festival plaats, waar zowel binnen als buiten (3 podia) 
diverse optredens plaats vinden: muziek, dans, zang. Ook de bibliotheek en 
Toonbeeld doen hieraan mee. 

Verder zijn er kramen 
beschikbaar voor de diverse 
lokale verenigingen die zowel 
muzikaal als beeldend actief zijn 
en ook Perspectief geeft daar 
acte de presence. 
 
Deze worden opgesteld aan de 
Geesterduinweg voor de 
bibliotheek en apotheek. 
 
Zo willen wij graag laten zien wat 
er allemaal mogelijk is bij onze 
vereniging en op die manier 
natuurlijk ook nieuwe leden zien 
te werven. 
 
Daar hebben we mensen en 
materiaal voor nodig; vanaf 11.00 
uur wordt de kraam bemenst tot 
ongeveer 17.00 uur. Er wordt 
daarvoor een rooster gemaakt, 
zodat je niet de hele dag 
beschikbaar hoeft te zijn. 

 
Mocht je geïnteresseerd zijn om achter de kraam te werken of informatie te 
geven, laat het weten via tentoonstellingscommissie@perspectiefcastricum.nl 
 
Om voldoende divers werk te kunnen laten zien, zal bij het inleveren van de 
werkstukken voor de KFR op 1 en 3 juni gevraagd worden of je werkstuk 
eventueel beschikbaar is voor de kraam op dit Festival op zaterdag 11 juni. 
 
Gerda van Buren 
 

Zomerschilderen met Dora Overmars 
 
Beste schilders, 
Wij gaan weer aan de slag met water en verf.  
Deelname is vrij, afmelden niet nodig. 
Zorgen jullie voor goed weer, dan regel ik de koffie. 
Het programma is zo, dat alles in de buurt blijft en ook per fiets bereikbaar is. 
De lijst staat hier onder. 
Groeten en tot ziens!   Dora 

mailto:tentoonstellingscommissie@perspectiefcastricum.nl
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Programma zomerworkshops 

 
De evenementencommissie heeft weer een aantrekkelijk zomerprogramma 
samengesteld. Hieronder een korte samenvatting en voor wie nieuwsgierig is 
geworden: er is meer informatie te vinden op de website: 
www.perspectiefcastricum.nl. 
 
Van maandag 11 t/m vrijdag 15 juli kan er onder leiding van Ada van 
Wonderen in steen worden gehakt. Het thema van dit jaar is “Dierlijk”. Deze 
cursus vindt plaats in de tuin van de fam. Coenders in Heiloo.  
Een tweede steenhakweek van 15 t/m 19 augustus bij Perspectief is reeds 
volgeboekt. 
 
Afke Spaargaren gaat op vrijdag 15 juli een hele dag “schilderen als David 
Hockney”. 
 
Op woensdag 20 juli van 13.30 tot 16.30 uur vindt er onder leiding van Thea 
Bremer een nieuwe basiscursus glas plaats. 
 
Wegens succes organiseert Perspectief wederom de zomercursus “Durf 
Abstract” door Jaap van Dussen. Deze vindt plaats op donderdag 4 en 
vrijdag 5 augustus van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Op veler verzoek kunnen liefhebbers op donderdag 25 en vrijdag 26 
augustus van 10.00 tot 13.00 uur model en portret tekenen onder leiding 
van Maria Heideveld.  
 
Op vrijdagmiddag 9 september gaat de nieuwe zes weken durende 
basiscursus tekentechnieken onder leiding van Afke Spaargaren van start. 
Deze wordt op vrijdagmiddag 28 oktober gevolgd door de zes weken durende 
cursus schildertechnieken. 
 
Heel bijzonder is de workshop “schapenvacht vilten” op zondag 13 november 
verzorgd door Carla Coenders. 
 
Inschrijven kan ook via onze website. 
 
Namens de evenementencommissie 
 
Annemieke Jurrjens 
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