
Prijsvraag: beelden en verhalen over de Tweede Wereldoorlog in de regio Castricum  
 
We dagen mensen uit om, in woord en/of beeld, hun verhaal te vertellen over wat er is gebeurd in 
Castricum en omstreken in WO-II.  
 
Inzending: 
Er kan ingezonden worden in 3 categorieën: 

1. Een zelfgemaakte foto van een locatie in de regio Castricum zoals die nu is, met daarbij een 
aanduiding waar deze locatie te vinden is en een beschrijving wat er op deze locatie is 
gebeurd in WO-II. Deze beschrijving mag heel kort zijn (een aantal zinnen), maar het mag ook 
een (kort) verhaal zijn van de gebeurtenis.  

2. Een foto van een locatie in de regio Castricum die gevonden is in de beeldbank van Oud-
Castricum en een beschrijving wat er op deze locatie is gebeurd in WO-II. Deze beschrijving 
mag heel kort zijn (een aantal zinnen), maar het mag ook een (kort) verhaal zijn van de 
gebeurtenis. De informatie die gegeven wordt moet een toevoeging zijn op de beschrijving 
van de foto zoals die te vinden is in de Beeldbank. 

3. Een verhaal over een gebeurtenis in de regio Castricum die plaats heeft gevonden tijdens 
WO-II. Dit verhaal mag zowel bestaan uit alleen woorden, als uit woorden met beelden. 
Hierbij kan gedacht worden aan een fotoverhaal of een stripverhaal.  

Deelnemers: 
- Volwassenen: categorie 1 en 2, 
- Jeugd (12 tot 20 jaar), al dan niet in samenwerking met één of meer volwassenen (ouders, 

grootouders, buurtbewoners): categorie 3, 
- Kinderen (6-12 jaar), al dan niet in samenwerking met één of meer volwassenen (ouders, 

grootouders, buurtbewoners) : categorie 3. 

Voorwaarden voor deelname en inzenden: 
- Deelnemers hebben een band met (de omgeving van) Castricum, bijv. omdat ze daar wonen 

of gewoond hebben. 
- Deelnemers mogen meer inzendingen doen, individueel en/of in een samenwerking met 

anderen.   
- De inzending mag copyrights niet overschrijden. Dit heeft zowel betrekking op de tekst als op 

eventueel door de inzender zelf vervaardigd beeldmateriaal.  

 
Prijzen 
De combinatie van categorieën en doelgroepen levert prijsmogelijkheden op: 

1. Volwassenen, categorie 1 
2. Volwassenen, categorie 2 
3. Jeugd (12 tot 20 jaar), categorie 3 
4. Kinderen (6 tot 12 jaar, eventueel met hulp van volwassenen), categorie 3 

Toe te kennen prijzen zijn: 
1. Prijs volwassenen, categorie 1: Oorlogsdagboek van de kapelaans te Castricum 
2. Prijs volwassenen, categorie 1: Oorlogsdagboek van de kapelaans te Castricum 
3. Prijs Jeugd, categorie 3: een boekenbon te besteden bij Boekhandel Laan, t.w.v. € 20,00 
4. Prijs Kinderen, categorie 3: een boekenbon te besteden bij Boekhandel Laan, t.w.v. € 20,00. 

Bij samenwerking met één of meer volwassenen, winnen die een exemplaar van het 
Oorlogsdagboek. 



 
Criteria: 
Inzendingen moeten voldoen aan de eis dat er een direct en duidelijk verband te leggen is met WO-II 
èn de regio Castricum. Inzendingen worden beoordeeld op: 

- De mate waarin de inzendingen nieuwe informatie toevoegt aan al bestaande kennis over 
WO-II in de regio Castricum 

- De kracht van het ingezonden beeld of het verhaal. Welke impact heeft het beeld of de tekst 
op de kijker/lezer? Zet het beeld of de tekst de lezer/kijker op de een of andere manier aan 
het denken, omdat het beeld of de tekst indringend of humoristisch is?  

- De literaire of kunstzinnige kwaliteit van de inzending. 
- Eventuele overige kwaliteiten die de jury opvallen. 

 
Sluiting: 

- Inzendtermijn sluit op 30 november 2020 
- Prijsuitreiking op 13 januari 2021 

 
AVG 
Inzenders stellen hun contactgegevens ter beschikking aan Oud-Castricum en gaan ermee akkoord 
dat Oud-Castricum hun gegevens bewaart tot maximaal een half jaar na afloop van de wedstrijd. 
Namen van winnaars van de wedstrijd zullen zoveel mogelijk via verschillende media bekend 
gemaakt worden. 


