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In deze nieuwsbrief: 
 

• Bestuursmededelingen over CO2 meter, 
gas- en verwarmingskosten en contributie 2021 

• Martin Alers overleden 

• Nieuws van de evenementencommissie 

• Oproep van Walter Driessen 
 

 
Bestuursmededelingen 
 

1. CO2 meter aangeschaft 
 

CO2 is het broeikasgas dat we uitademen. De hoeveelheid CO2 is een 
maatstaf om te bekijken of er voldoende geventileerd wordt.  
CO2 is niet giftig of gevaarlijk. 
Perspectief heeft een CO2 meter aangeschaft, die gebruikt kan worden. 
Desgewenst kunnen Sjoerd Dijkstra of Maarten Geerdes instructie 
geven. 
De CO2-meter is op de wand in atelier 1 aangebracht, maar kan daar 
afgehaald worden voor meting in andere ateliers. 
De meter geeft ppm (parts per million) CO2 aan. 

 
Normen: in de buitenlucht is CO2 ruim 400 ppm ( 400 ppm is 0.04%). 
Veilig: Kleiner dan 800 ppm 
Extra ventileren: 800-1200 ppm 
Ontruimen: langer dan 15 minuten boven 1200 ppm en extra ventilatie 
helpt niet. 
Deze normen worden aangegeven met  een groen, oranje en rood 
lampje op de meter. Bij 1200 ppm gaat er een alarm. Dit alarm kan 
uitgezet worden door op de mute knop te drukken, midden onder op 
het display.  
Geen paniek, want als ergens iets brandt, al is het maar een kaars of 
sigaret, dan kan het CO2% omhoogschieten. 
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2. Gas en verwarmingskosten 

 
Als u van Perspectief weggaat, willen de laatsten dan: ramen en 
deuren sluiten en de geforceerde ventilatie uitzetten. Ik was kort 
geleden ’s morgens om 8 uur in de ateliers en toen stonden alle 
binnendeuren en vier ramen open. En de kachel stond te loeien 
(vooral om de buitenlucht te verwarmen).  
Dat vind ik als penningmeester geen goed idee. Dan loopt de 
gasrekening wel heel erg op. Met behulp van de CO2 meter kunt 
u nu ook zelf zien of u genoeg ventileert. 

 
 

3. Contributie 2021 
 

Denkt U aan de contributie? Per 1 januari 2021 blijft de 
contributie  € 235,- per jaar.  
Bij betaling van het volledige bedrag vóór 1 januari krijgt u € 5 
korting en betaalt U € 230,-. 
Of 2 keer € 117,50 of maandelijks betalen 12* €20 (met 
automatische afschrijving). 
Bankrekening NL97INGB0000776214, Perspectief Castricum. 

 
Maarten Geerdes 

 
 
 
Martien Alers overleden 
 
Ons oud-lid Martien Alers  is overleden op 17 
november 2020, in de leeftijd van 94 jaar.  
Martien is lid geweest sinds 1 september 
1976.  
Hij is dus lang actief geweest in onze 
vereniging.  We komen erop terug in het 
vooorjaarsnummer van Perspectiviteiten. 
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Nieuws van de evenementencommissie 
 
Inmiddels mogen we weer gebruik maken van onze ateliers. Doordat we twee 
weken moesten sluiten hebben we enkele kleine wijzigingen in ons 
activiteitenprogramma moeten aanbrengen.  
 
De 7 weken durende cursus “Ruimtelijk schetsen” onder leiding van Dora 
Overmars start nu op zaterdagmiddag 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur. 
De basiscursus tekenen door Fré Ham start op donderdagavond 14 januari en 
haar basiscursus schilderen start op 4 maart 2021.  
De model-boetseer-vierdaagse die Ton Rota elk jaar begeleidt staat gepland 
van 22 t/m 25 februari van 9.30 tot 12.30 uur 
Op zondagmiddag 7 maart kan elke opa of oma samen met zijn of haar 
kleinkind komen schilderen onder leiding van Fré Ham. 
 
Alle verdere informatie is te vinden op de website 
www.perspectiefcastricum.nl . 
Ook aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze site, òf schrijf 
uw naam op de inschrijfformulieren op de deur van atelier 1, òf mail naar: 
activiteitenperspectief@gmail.com. 
 
Vorig jaar kwam Karin van Bodegom naar Perspectief voor de lezing “kijk op 
kunst”. Helaas is een dergelijke informatieve avond dit jaar niet mogelijk. 
Onderstaande lezing gaat Karin op zondagmiddag 13 december online 
geven. Wellicht ook iets voor geïnteresseerde Perspectief-leden? 
 
SKYPE LEZING ’VROUWEN IN DE KUNST’  
Zondagmiddag 13 december a.s. geeft docent kunstgeschiedenis en 
beeldend kunstenaar Karin van Bodegom van 13.30-15.30 uur een online 
lezing over ‘Vrouwen in de Kunst’! Ben je geïnteresseerd in 
kunstgeschiedenis, vrouwen in de kunst en wil je meer weten over b.v. 
Sofonisba Anguissola, Meret Oppenheim en nog veel meer vrouwelijke 
kunstenaars, geef je dan op! 
De kosten voor deelname zijn €10,- Je kunt je opgeven door een mail te 
sturen naar info@karinvanbodegom.nl met opgave van je Skype adres. Je 
krijgt van Karin dan haar bankrekeningnr. en zodra je betaald hebt, voegt zij je 
toe aan de Skypegroep. 
 
Namens de evenementencommissie, Annemieke Jurrjens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.perspectiefcastricum.nl/
mailto:activiteitenperspectief@gmail.com
mailto:info@karinvanbodegom.nl
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Wie, o wie…..? 
 
In deze tijd, waarin wij beperkt 
worden in onze mogelijkheden, 
wandel en/of fiets ik wel eens door 
ons dorp Castricum. Op diverse 
plaatsen kom je dan beelden tegen. 
Sommige heel opvallend, bijvoorbeeld 
bij het gemeentehuis het beeld ter 
herinnering aan de slag bij Castricum, 
maar ook minder opvallende, zoals de 
hurkende vrouw in de Dorpsstraat en 
het grotere bronzen beeld in het 
Kortenaerplantsoen “De Nereïden op 
Triton” van Nic Jonk om er een paar 
te noemen. 
 
 
 
 
In 1992 heeft de gemeente Castricum een boekje uitgegeven getiteld 
“Beelden in Beeld” herinner ik mij. De schrijver was Hans van der Borg, ik 
dacht werkzaam op het gemeentehuis. Maar ja dat is bijna dertig jaar 
geleden, er is in die tijd veel veranderd in ons dorp. 
 
 
Wie zou de uitdaging aan willen gaan om een artikel over de beelden in 
Castricum te schrijven, misschien wel in de vorm van een wandel- of 
fietsroute? Een eenvoudig boekje zou nog mooier zijn! 
 
Neem contact op met de redactie van Perspectiviteiten! 
(redactie@perspectiefcastricum.nl) 
 
Walter Driessen 
 
 
 
 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 

mailto:nieuwsbrievenperspectief@gmail.com

