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Van: Oud-Castricum <nieuwsbrief@oud-castricum.nl>
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 20:27

Nieuwsbrief Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 21 - april 2022

Onderwerpen
1. Donateursavond

2. Tentoonstelling Emigratie

3. Dagboek Annie van Nievelt

1. Donateursavond

De donateursavond van 2022 zal plaatsvinden op 28 april in de Maranathakerk aan de koning 

Willemstraat. Aanvang 20:00 uur, er zijn ca 170 plaatsen.

Bob Latten, Rob Janssen en John Grooteman zijn auteurs van het boek Invasie 1799. Onheil 

over Noord-Holland.

Bob en John zullen een lezing geven van twee keer 45 minuten. De avond is open voor 
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iedereen die geïnteresseerd is.

Het boek, inmiddels de tweede druk, is in de Maranathakerk te koop voor € 25,-

Deze donateursavond was gepland in najaar 2021 en is door Coronaregels niet doorgegaan.

Let op: Vol is Vol !!!

Verdere info:

https://www.oud-castricum.nl/activiteiten/nieuws/invasie-1799-onheil-over-noord-holland/

https://flessenpostuitalkmaar.nl/invasie-1799-onheil-over-noord-holland/
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2. Tentoonstelling Emigratie

De taakgroep Tentoonstellingen is gedurende de afgelopen coronatijd druk bezig geweest met 

de voorbereiding voor een nieuwe grote tentoonstelling, "Emigratie".
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In deze tentoonstelling proberen we een beeld te schetsen van waarom en hoe Castricummers 

een nieuw leven hebben opgebouwd in het buitenland. De opening van deze tentoonstelling zal 

plaatsvinden op 1 mei 2022 in de Duynkant, 13:30-16:00.

3. Dagboek van Annie van Nievelt

Dagboek van mejuffrouw Annie Christina van Nievelt

Het dagboek van Annie van Nievelt bevond zich jarenlang in de bibliotheek van Oud-Castricum 

onder de titel Aantekeningen uit de Tweede Wereldoorlog. Het handgeschreven boek werd naar 

aanleiding van 75 jaar bevrijding herontdekt, gelezen en uitgetypt door onze vrijwilliger Marja 

Lute-Stet en Thea Stet-Winder.

Aanleiding daartoe was het prachtige beeld dat door Annie werd geschreven over onze nabije 

omgeving in samenhang met wat er verder in Europa gebeurde in de periode 2 september 1944 

tot 15 mei 1945. Het werd steeds grimmiger….

Het zijn 214 spannende bladzijden geworden gezien door de ogen van de 46-jarige zus van 

huisarts Van Nievelt.

Oud-Castricum heeft een uitgave in boekvorm overwogen. Besloten is het in pdf uit te geven 

zodat u het kunt downloaden en lezen. Het script is voorzien van opmerkingen, hier en daar 

uitleg en vele illustraties.

Met ingang van 3 mei is het boekje te downloaden van onze site oud-castricum.nl .

We wensen u veel uren terug in de tijd van, wat Annie schertsend de ‘Kultur’-mensen uit 

Moffrica noemt.

In het midden Annie van Nievelt.
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