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Kunstfietsroute
De kunstfietsroute heeft dit jaar weer in volle glorie doorgang kunnen vinden,
na de magere coronajaren. Het thema fiets was vooral in de expositie van
Perspectief duidelijk herkenbaar. Hierbij enkele impressies van het
evenement, met beelden uit onze expositie, en van activiteiten elders. De tuin
van Kapitein Rommel stond geheel in het teken van onze houtgroep. In de
centrale presentatie bij Toonbeeld was een schilderij van Maria Heideveld te
zien (rechtsonder).
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Peter Hurkmans leefde zich uit op een litho
met fietsen.

En het hout was blikvanger in
de presentatie in de tuin van
Kapitein Rommel.
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Activiteitenkalender
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

JUNI
zaterdag 11

Castricum UIT-Festival Geesterhage

maandag 28

Begin Zomervakantie (t/m 2 september)

JULI
hele maand
dinsdag 5
maandag 11 t/m vrijdag 15
vrijdag 15
woensdag 20
AUGUSTUS
hele maand
donderdag 4 en vrijdag 5
donderdag 11 en vrijdag 12
maandag 15 t/m vrijdag 19
donderdag 25 en vrijdag 26
SEPTEMBER
donderdag 1 en vrijdag 2
zaterdag 3
dinsdag 6
vrijdag 9, 16, 23, 30
OKTOBER
vrijdag 7 en 14
zaterdag 15 t/m zondag 23
vrijdag 28
NOVEMBER
vrijdag 4, 11, 18 en 25
zondag 13
dinsdag 22
DECEMBER
vrijdag 2
maandag 19
JANUARI
maandag 9

09:30 uur
10:00-13:00 uur
10:00-16:00 uur
13:30-16:30 uur

Zomervakantie
Bestuursvergadering
Steenhakweek o.l.v. Ada van Wonderen in Heiloo
Workshop a la David Hockney o.l.v. Afke Spaargaren
Basiscursus glasfusion o.l.v. Thea Bremer

13:30-16:30 uur
13:30-16:30 uur
10:00-13:00 uur
10:00-13:00 uur

Zomervakantie
Durf Abstract o.l.v. Jaap vd Dussen
Optie 2e workshop Durf Abstract
Steenhakweek o.l.v. Ada van Wonderen plein atelier Perspectief
Portret-/modeltekenen o.l.v. Maria Heideveld

09:30 uur
13:30-16:00 uur

Laatste dagen zomervakantie
Start groepen
Bestuursvergadering
Basiscursus tekentechnieken o.l.v. Afke Spaargaren lessen 1-4

13:30-16:00 uur

Basiscursus tekentechnieken o.l.v. Afke Spaargaren lessen 5-6
Herfstvakantie
Basiscursus schildertechnieken o.l.v. Afke Spaargaren les 1

13:30-16:00 uur
10:00-13:00 uur
09:30 uur

Basiscursus schildertechnieken o.l.v. Afke Spaargaren lessen 2-5
Workshop schapenvacht vilten o.l.v. Carla Coenders
Bestuursvergadering

13:30-16:00 uur

Basiscursus schildertechnieken o.l.v. Afke Spaargaren les 6
Begin Kerstvakantie (t/m zondag 8 januari 2023)

13:30-16:00 uur

Start groepen 2023
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Update Atelierregels
De secretaris van Perspectief, Gerda Pauwelussen, meldde dat onlangs een
vernieuwde versie is gemaakt van de Atelierregels. Die treft u hieronder aan.

Perspectief is een vereniging voor beeldende vormgeving in Castricum.
De leden tekenen, schilderen, aquarelleren, maken keramiek, beeldhouwen, bewerken
glas of beoefenen andere technieken van beeldende vormgeving, als hobby of beroep.
In de ateliers komen de leden bij elkaar om gezamenlijk te werken, onder begeleiding
van een docent. Ook heeft elke groep een eigen groepsvertegenwoordiger, die de
belangen behartigt van haar/zijn werkgroep.
Daarnaast biedt Perspectief workshops en cursussen voor beginners en gevorderden en
er zijn werkruimtes waar leden individueel gebruik van kunnen maken.
Ook organiseert Perspectief exposities.
Hierbij is het motto: Voor de leden door de leden.
Dat betekent dat we met elkaar de vereniging draaiende moeten houden en daarvoor
hebben we de onderstaande aandachtspunten op een rijtje gezet.

Geef elkaar de ruimte en kijk op een positieve manier naar het werk van anderen. Zo
kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren.
Maak je werkplek schoon voor je vertrekt, zodat degene die na je komt gelijk aan het
werk kan.
Zet de spullen die je hebt gebruikt terug op de plek waar ze horen.
Let erop dat je geen milieuonvriendelijke stoffen door de gootsteen spoelt. Veeg acrylverf
met een stuk papier van je palet. En neem terpentine, thinner, wasbenzine etc. mee naar
huis.
Neem je werkstukken mee naar huis of zet ze, met je naam erop, in de daarvoor
bestemde rekken of stellingen.
Voor de leden is er koffie of thee. Spreek samen af wie ervoor zorgt en wie de bekers
afwast.
Eens in de zoveel tijd is je werkgroep verantwoordelijk voor een paar algemene
schoonmaakklusjes, zoals het lokaal stofzuigen en dweilen, de prullenbak legen en de
hand-, thee-, en vaatdoeken wassen. Dit gaat in onderling overleg. Zie hiervoor het
schoonmaakrooster.
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Als je buiten de vastgestelde openingstijden in het atelier wil werken, kan je een sleutel
halen bij één van de bestuursleden of bij de groepsvertegenwoordiger. Je brengt deze
sleutel daarna zo snel mogelijk weer terug.
Als je de laatste bent die het gebouw verlaat, zorg dan dat je de voordeur op slot doet. Je
kunt dit doen met de verenigingssleutel. Deze sleutel hangt aan het sleutelbord in atelier
1.
Doe de sleutel daarna in de brievenbus, dan kan hij de volgende dag weer
teruggehangen worden in het atelier.
Misschien heb je wensen of ideeën met betrekking tot bepaalde workshops, lezingen en
excursies. Of is er iets waar je mee kunt helpen. Laat dit dan aan het bestuur weten.
Als je klachten hebt, probeer dit dan eerst in overleg met je groepsvertegenwoordiger op
te lossen. Lukt dit niet, laat het dan aan het bestuur weten, liefst schriftelijk. Samen zullen
we kijken hoe we er iets aan kunnen doen.
Hartelijk dank voor je medewerking!

Werkplek schoonmaken
Graag werkplekken schoonmaken, anders
worden de spullen van de volgende persoon
vies.
Dit keer mijn tas en gelukkig kon ik het eraf
poetsen.
Maar mijn kleren zaten ook onder de witte
vlekken.

Gerda Pauwelussen
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Werkstukken beschadigd
dooronvoorzichtig gedrag
Tijdens het inrichten zijn de werkstukken van de
glas fusion groep uit de vitrine gehaald en
zomaar ergens neergezet. Dit waren kwetsbare
stukken omdat ze nog in de oven moesten en er
zijn dan ook verschillende werkstukken
beschadigd.
Dit zijn projecten waar lang aan is gewerkt. En
het is heel vervelend als je dan ziet dat er zo
onvoorzichtig, zonder respect, mee is
omgegaan.
Dit had niet gehoeven want de betreffende
vitrine had kunnen blijven staan omdat er in de
gang nog een lege vitrine stond. Die is nu niet
gebruikt.
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