
Dit beeld is te zien tijdens de ten-
toonstelling ’Plekken van plezier’
die Stichting Werkgroep Oud-
Castricum speciaal samenstelde
voor de Open Monumentendag van
dit jaar. De titel is tevens het lande-
lijk thema. Ongeveer tien Castri-
cumse vrijwilligers begonnen in
mei aan de voorbereidingen. Dat
betekende vooral spitten in de
eigen rijkgevulde beeldbank met
historische foto’s. 

„We wilden de tekst beperken en
zoveel mogelijk foto’s laten zien
met mensen erop”, zegt bestuurs-
lid Cor Smit. „Pure nostalgie, een
feest der herkenning waarbij men-
sen samen herinneringen opha-
len.” Deze week arriveerden vanuit
de drukkerij vijftien grote posters
met elk 4-6 foto’s en daarbij korte
toelichtingen. Elke poster verte-
genwoordigt een plek van plezier,
sommige daarvan definitief verle-
den tijd. Het laatste is vooral ’De
Rustende Jager’, ooit een begrip als
hotel, café, restaurant én ’dancing-
slijterij’. 

Willeke
Andere redenen voor feestgevoel
waren de komst van het circus, de
kermis, opening van de ijsbaan aan
de Zeeweg in Bakkum (februari
1936), ringsteken, Koninginnedag,
Timmerdorp of de speeltuin aan de
Tetburgstraat. Over de speelplek is
tevens een film te zien in de vorig
jaar geopende zaal. Van recenter
datum is het popfestival Uit Je Bak,
ook daarvan is beeld. Maar ook
Willeke Alberti is nog steeds re-
cent, de 74-jarige treedt in de
IJmond wel op in verzorgingshui-
zen en was in 1962 superhip. 

Genoemde beeldbank vertelt
hierover: ’Het eerste grootschalige
optreden van bekende vertolkers
van ’lichte muziek’ voor de Castri-
cumse teenagers vond in mei 1962
plaats in de vroegere veilinghal aan
de Kramersweg ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van voet-

balvereniging Vitesse. De club
bood de oudere jeugd een ’Music
Song and Starparade’ aan, verzorgd
door Ben Essing. Ruim 600 teen-
agers genoten volop. Zij beleefden
het optreden van The Blue Dia-
monds en Willeke Alberti als hoog-
tepunt’. 

Op initiatief van huidig mannen-
koor De Skulpers wordt ’hun’
speelplek bij restaurant Apicius in
Bakkum omgedoopt tot ’Schul-
persplein’. Dat doet wethouder
Paul Slettenhaar op vrijdag de 13e,
vlak vóór Open Monumentendag. 

Ruim 100 jaar lol in Castricum
Ton de Lange

1962, Willeke Alberti treedt op bij voetbalclub Vitesse. 1967, jeugd bij bioscoop Corso.

1926, open autobus met toeristen via de Zeeweg naar het strand. FOTO’S COLLECTIE WERKGROEP OUD-CASTRICUM

Castricum ■ ’In Tirol gaat de
ontucht vrolijk verder’, was de
titel van de zoveelste ’Tirol-film’
die ook in het Castricum van
1967 flink de aandacht wist te
trekken. De jeugd vergaapte
zich aan de erotische posters bij
bioscoop Corso. 

1936, ijsbaan aan de Zeeweg.
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Expositie ’Plekken van plezier’,
ivm Open Monumentendag,
14-15 september, 12.30-16 uur,
historisch informatiecentrum
De Duynkant, Geversweg 1b,
Castricum. Meer info:
oud-castricum.nl.
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