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1. Van de voorzitter
Oud-Castricum heeft weer veel te melden. We zien dat na alle Coronaperikelen de inzet en het
enthousiasme van alle vrijwilligers niet verminderd zijn. In deze nieuwsbrief kunt u diverse
onderwerpen lezen waaruit dat blijkt.
Oud-Castricum prijst zich gelukkig, dat we de archeologische muntencollectie van Udo Espeet
hebben kunnen overnemen.
De schelpenkar die voorheen bij het Strandvondstenmuseum stond heeft nu een nieuwe
bestemming gevonden bij ons gebouw. Zodra er buiten wat aanpassingen zijn gemaakt, zal de
kar daar zijn thuisbasis krijgen.
De website van oud-castricum is geheel vernieuwd. De prachtige site bevat ontzettend veel
informatie. Populair is natuurlijk de beeldbank, maar wist u dat u ook veel historische
documenten en artikelen via onze site kunt raadplegen?
Op 17 november a.s. zal de donateursavond worden gehouden. Reserveert u deze datum
alvast in uw agenda. Nadere details volgen.
De redactie van het jaarboek is momenteel bezig met de afronding van het komende boek.
Cultuur en Monumenten is volop bezig met de activiteiten voor de Open Mounumentendag die
dit jaar in het tweede weekend van september wordt gehouden. Daarnaast doen zij hun uiterste
best om het behoud van ons erfgoed te waarborgen via contacten met de gemeente.
Op 4 september jongstleden startte de nieuwe tentoonstelling in ons gebouw met als titel
“Castricum spoort”. Er wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van het spoor en de
ontwikkelingen die het in de jaren heeft doorgemaakt. Uiteraard een prominente plaats voor de
stationsgebouwen, maar ook het trammetje dat naar Duinenbosch reed vanaf het station.
Dit is zomaar een greep uit de vele wetenswaardigheden die u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Als bestuur zijn we bijzonder trots op al onze vrijwilligers die zorgen voor een omvangrijk en
kwalitatief hoogstaand aanbod van producten en activiteiten dat Oud-Castricum kan bieden.
John Hommes
Voorzitter

2. Vacatures en de Duynkant
Vacatures
Oud-Castricum is een bloeiende stichting die bestaat uit vele vrijwilligers. Om onze activiteiten
nog beter uit te voeren zoeken we:
* iemand die overweg kan met een NAS en andere hardware om deze middelen optimaal in te
zetten en daardoor het werk van andere vrijwilligers goed te kunnen faciliteren. Klik hier
* iemand die het fijn vindt om exposities te organiseren. Klik hier
* iemand die warmloopt voor educatie. Klik hier
Het bestuur

Onderhoud in en om de Duynkant.
Naast al het werk dat Oud-Castricum voor u en alle andere geïnteresseerden doet, is ‘gewoon’
onderhoud nodig. Elke maandagmiddag zijn daarvoor twee vrijwilligers bij de Duynkant aan de
slag. Gebreken in en aan het gebouw worden verholpen en verbeteringen worden gedaan,
zodat het werk aan Oud-Castricum’s doelen kan doorgaan.
In de afgelopen tijd zijn de kabelnetwerken voor telefoon en computers verbeterd, is een digitaal
toegangsslot geplaatst, zijn detectors voor het automatisch aan- en uitgaan van de verlichting
aangesloten en lekkages geconstateerd en zijn die lekkages verholpen. Daarnaast is de tuin om
het pand bijgehouden. Onderhoud is – net zoals informatie verzamelen, artikelen schrijven en
informeren – een never ending story…
De gebouw- en tuinbeheerders.
Oud-Castricum wil met de tijd mee, wil sneller!
Zoals u vast gehoord hebt, wordt er in Castricum glasvezel aangelegd door E-fiber (en pas
daarna door Delta). Ook Oud-Castricum wil mee in de vaart der volkeren: we krijgen een veel
snellere verbinding als de glasvezelverbinding met de Duijnkant is aangelegd.
Het wachten is op de glasvezelleggers.
Over enkele maanden is “wachten” op antwoord van de site voorbij!
Taakgroep ICT

3. Algemeen
Een beeld van de Schelpenvissersdag op 10 juli 2022
Op een prachtige zondag brak de dag aan die in het teken stond van de schelpenvisserij in
Castricum en Bakkum. De dag werd speechend geopend door wethouder Valentijn Brouwer. Op
het Schelpenvissersplein klonk muziek en zang, en daar stond Miramar het Drentse
schelpenmuseum, er was theater, het spel, de reis van de schelp, er waren rondleidingen door
Bakkum Zuid en kramen met informatie over het schelpenvissen maakten de dag tot een
succes. Het doel van deze dag is om het ‘oude’ Bakkum haar identiteit in onze beleving terug te
geven. Bakkum is meer dan een camping en een strand en prachtige natuur. Het heeft historie
en ooit was het voornaamste middel van bestaan de schelpenvisserij. De organisatoren gaan
overwegen de dag jaarlijks te herhalen.
bordspel Reis van de schelpen

dorpsdichter Bob van Leeuwen presenteerde
de dag
Schelpenkar en visvergunning
Met het verdwijnen van
Strandvondstenmuseum is de schelpenkar
‘weeskind’ geworden. De kar is in 2012 geboren
in Castricum en staat nu tijdelijk bij restaurant
Nieuw Westert in Egmond-Binnen. Dit prachtige
erfgoed verdient een plaats in Castricum. In juli
heeft het bestuur van Oud-Castricum besloten
de schelpenkar als schenking over te nemen en
een locatie te creëren bij ons gebouw De
Duynkant.
Het is de intentie dat het Schelpenvisrecht, dat na positief advies van de burgemeester aan
Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat bij het Strandvondstenmuseum lag, overgedragen zal
gaan worden aan Stichting Oud-Castricum. Het recht verplicht ons niet te moeten vissen. Je
hebt dan wel recht om schelpenvisdemonstraties op het strand te geven.

De witte brug
Op de Uitgeesterweg ligt een zieltogende brug
over de Hendriksloot. Ooit in een ver verleden
heeft de brug haar witte houten leuningen
prijsgegeven aan de tand des tijds.
(foto Rino Zonneveld)
De brug kreeg na vele jaren van aandringen
door Oud-Castricum tijdelijke leuningen omdat
ze ontbraken én omdat de situatie gevaarlijk
werd o.a. door afkalvende grond naast de brug.

Toen de Witte brug steeds heviger begon te
verzakken werd het noodzaak de gehele brug te
vernieuwen. De Uitgeesterweg is een maand
dicht geweest.
Het resultaat is rechts te zien. Maar weer met
tijdelijke leuningen.
Binnenkort gaat de Gemeente overleggen met
Stichting Oud-Castricum en met Stichting Oer-IJ
over de toekomstige leuning. Het zal vast iets
heel moois gaan worden!
(foto Rino Zonneveld)

4. Jaarboek redactie
Het nieuwe jaarboek staat in de steigers
De redactie van het jaarboek heeft de laatste maanden weer hard gewerkt aan de invulling van
Jaarboek 45, dat naar verwachting zoals gebruikelijk eind oktober wordt gepresenteerd.
Deze uitgave is iets dunner dan in de afgelopen jaren, maar bevat ook dit keer een grote
variatie aan onderwerpen. Naast de gebruikelijk rubrieken is er aandacht voor de Papenberg, de
geschiedenis van de Overtoom, de passie van Lies Vink voor Nepalese straatkinderen, de
verhalen van de vroegere dirigent Niek Kuijs, de kledingzaak van Alleman, het veertigjarig
bestaan van de Zonnebloem afdeling Castricum-Bakkum, de amateurarcheoloog Herman
Zomerdijk, een bijzondere actie van veldwachter Tol en de beschrijving van de Castricumse
familie Poel.
Deze maand wordt de laatste hand gelegd aan de drukproeven van uitgeverij Pirola uit Schoorl,
waarna het boek in een oplaag van 1500 exemplaren wordt gedrukt.
Begin november kunnen de donateurs het 45e Jaarboek in hun brievenbus verwachten en
opnieuw genieten van een stukje Bakkums of Castricums verleden!
Namens de redactie,
Hans Boot

5. Archeologie
Topvondsten van de afgelopen drie maanden
In Bakkum is gevonden een Dirk 7 uit de periode 1190-1203.
De letters op de munt zijn THEODRIC. Als je goed kijkt zie je
een borstbeeld van Dirk en daarbij een zwaard en halssierraad.
De munt is van zilver. Het is een zogenaamd ‘kopje’.
De detectoristen zijn Ron van Wezop en Joep Fokker en die
melden de vondsten bij PAN (Portable Antiquities Netherlands).

Een tweede munt ook in Castricum gevonden is een zogenaamde zilveren obool van de graven
van Holland Floris IV of Willem II uit de periode 1222-1256.
Op deze munt zien we een afbeelding van het hoofd van de graaf met de gravenmuts naar
rechts. Willem II sloeg dezelfde penningen als zijn vader Floris IV.

De munten van Udo Espeet
Ron van Wezop van taakgroep archeologie vernam dat zijn
vroegere detectormaatje dhr Udo Espeet zijn verzameling
munten, gevonden in Castricum en Bakkum, niet langer zelf
wilde bewaren. Het voelde voor Udo beter dat de munten bij
de Stichting Oud-Castricum als complete collectie bewaard
zou worden dan te veilen, want dan zou de collectie
Bakkum/Castricum uiteenvallen.
De collectie completeert de bij Oud-Castricum aanwezige muntenverzameling. De Stichting
heeft de munten aangeschaft nadat twee zeer deskundige vrijwilligers, Ron van Wezop en Louis
Oppenheimer, onafhankelijk van elkaar een prijsadvies hebben gegeven over de meer dan
tweehonderd munten. In augustus is de overdracht geweest. De aankoop heeft tot gevolg dat er
in 2023 een expositie over munten wordt samengesteld.

6. Cultuurhistorie & Monumenten
Samenwerking
De drie historische organisaties in Akersloot, Castricum en Limmen hebben op veel punten
dezelfde wensen. Er is gezamenlijk een reactie op de gemeentelijke Omgevingsvisie ingediend.
Verder zijn aan het gemeentebestuur 24 actiepunten onder de aandacht gebracht. Zo is
gevraagd naar de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten, verbetering
onderhoudssubsidie voor eigenaren, opstelling van waardenkaarten en evaluatie van het
erfgoedbeleid. In verband met de vaak overeenkomende visie van de organisaties is
afgesproken op regelmatige basis te overleggen en samen op te trekken.
Maranathakerk
De Erfgoedvereniging Heemschut heeft de gemeenteraad gevraagd om het besluit tot sloop van
de Maranathakerk te heroverwegen. Het herbestemmen van de kerk wordt in cultuurhistorisch,
stedenbouwkundig en duurzaamheidsopzicht van belang geacht. Aan Oud-Castricum is
gevraagd om ondersteuning. We hebben overwogen dat het gebouw niet als gemeentelijk
monument is aangewezen, maar dat met name het oudste deel uit 1955 het waard is om in een
nieuwbouwplan opgenomen te worden. In dat opzicht hebben wij ons bij het verzoek van
Heemschut aangesloten.
Open monumentendagen
Op 10 en 11 september zijn weer de jaarlijkse open monumentendagen. Diverse gebouwen en
plaatsen worden dan voor bezoek opengesteld. Er is een mooie brochure over alle activiteiten in
de regio, onder andere bij Oud-Castricum verkrijgbaar.
Op vrijdag 2 september om 20.00 uur heeft dr. Hans van Weenen een lezing gegeven in
Cultureel Centrum Vredeburg in Limmen met als thema ‘duurzaamheid’ wat dit jaar het landelijk
thema van de monumentendagen is.
Omgevingswet
Door de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking zal treden,
gaat er veel veranderen bij de voorbereiding van bouw- en andere plannen. Heemschut biedt
erfgoedvrijwilligers een cursus aan die met name gericht zal zijn op de bescherming van
cultuurhistorische waarden. Samen met andere instellingen willen wij deze cursus ook in onze
gemeente organiseren.

7. Archiefbeheer & Bibliotheek
Het is februari 1963, de winter is zeer streng. Zo streng dat zelfs op de Brink de kinderen
kunnen schaatsen. Ze schaatsen op Friese doorlopers en de grote houten slee wordt ook
gebruikt.
Links zien we de apotheek en rechts de brandweerkazerne en daarachter de winkels aan de
Van Egmondstraat.
Onze vraag is: Herken je jezelf of weet je de namen van deze kinderen dan horen wij dat graag.
Ons mailadres is: secretaris@oud-castricum.nl

8. Fotografie en Film
Copyrights op ansichtskaarten

In 2016 werd de
erfgoedwereld
opgeschrikt door een
toegewezen claim van
iemand die beweerde
de rechten op een
aantal ansichtkaarten te
hebben. Dat waren
kaarten waar geen
fotograaf op stond
vermeld Hierdoor het
heel moeilijk, oftewel
haast onmogelijk, te
achterhalen is wie de
fotograaf was.
De kantonrechter gaf
de copyright eigenaar gelijk en Erfgoed Leiden moest hem een vergoeding vaan 75 euro per
foto moest betalen. Veel erfgoed instellingen die ansichtkaarten online hebben staan schrokken
hiervan en besloten om alle ansichten offline te halen. Zo ook de Werkgroep.
Erfgoed Leiden was het met deze uitspraak niet eens en ging in hoger beroep. Het Haagse
gerechtshof heeft uitspraak gedaan en oordeelde dat foto’s die meer dan 70 jaar geleden
anoniem gepubliceerd zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook de vergoeding van
75 euro werd verlaagd naar 4.28 per foto.
Nu we daar duidelijkheid over hebben kan de Werkgroep een groot deel van de ansichtkaarten
weer online zetten. Daar er een maar is, de kaarten moeten voor 1950 gepubliceerd zijn,
moeten we een groot deel van alle ansichtkaarten stuk voor stuk beoordelen of ze wel of niet
door iedereen bekeken mogen worden. De komende tijd zullen de nodige kaarten weer
zichtbaar worden.
Peter Levi

Films online
Elke nieuwsbrief willen we films uit ons archief aan u laten zien. Dit keer twee films.
Geesterhage (klik hier)
De film laat in zes minuten zien het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van kerk
Geesterhage en het storten van de fundering. Op 2 november 1975 heeft pastoor van Dinteren
de eerste steen gelegd. Onder de eerste steen werd een koker aangebracht met een oorkonde
met de verklaring van de naam Geesterhage.
In de film zien we Molendijk in vogelvlucht vanuit een bouwkraan gefilmd. Veel kijkplezier !
Wie het hele verhaal wil lezen verwijzen we naar onze website (klik hier)
Steprace (klik hier)
De step of autoped was een vervoermiddel voor kinderen. Toch deden op 10 juli 1985 vele
(jong)volwassenen mee aan de stepestafette rond de Klompenbuurt. We zien team Boddeke.
Vera Boddeke is de cineaste. Stepracen was een populaire activiteit tijdens
Koninginnedagvieringen.

9. Educatie
Taakgroep educatie
De taakgroep educatie biedt onderwijsinstellingen en geïnteresseerden ondersteuning en
advies bij vragen over allerlei onderwerpen van historische aard of onze Castricumse
geschiedenis. Dit kan door middel van het delen van kennis, informatie, documentatie of spullen
uit de collectie van Oud Castricum.
De taakgroep werkt aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers, om gastlessen, workshops en/of
presentaties te helpen verzorgen bij onderwijsthema’s of projecten op een zo breed mogelijk
terrein. Ook wil de taakgroep het beheer van- en demonstraties met de schelpenkar onder haar
hoede nemen.
Op dit moment wordt er nog vraaggericht gewerkt, maar bij voldoende uitbreiding is de wens dat
er per thema een programma of leskist beschikbaar komt (per onderwijsbouw) Deze
programma’s zijn dan geschikt voor presentaties in de Duinkant, op scholen of andere locaties.
De onderwijsprojecten ‘’Vergeten beroepen’’, ‘’De reis van de schelpen (i.s.m. Pauline van
Vliet/Stichting Kist), Castricum en de Tweede Wereldoorlog (basisonderwijs) en Strand en
Duinhistorie (voortgezet onderwijs) waren geslaagde gastlessen/presentaties in het afgelopen
jaar.
Samenwerking Depot Strandvonderij Castricum en Oud Castricum
De onderwijsprogramma’s van het voormalige Strandvondstenmuseum zijn nu ook beschikbaar.
Strandvonder Dirk Bakker heeft de Castricumse strandvondstencollectie en meer interessante
historische- en nautische objecten opgenomen in zijn depot. De taakgroep educatie werkt met
Dirk samen en het depot is opengesteld voor het onderwijs. (Max. 10 personen per keer)
Maar ook voor kennis en informatie over andere thema’s kun je bij Dirk terecht. Zoals bijv.,
kustverdediging (waterbouw), zeescheepvaart of visserij. Een mooie toevoeging op projecten
van het voormalige Strandvondstenmuseum waarbij al bleek dat voorwerpen en onderwerpen,
gelieerd aan historische vindingrijkheid en vakmanschap ook bij veel jongeren interesse
opwekte. (Het zou een mooi neveneffect zijn als dit scholieren kan stimuleren om voor een
technische beroepsopleiding te gaan kiezen.)
Voor meer informatie over onderwijsprogramma’s of ondersteuning bij (onderwijs) projecten:
educatie@oud-castricum.nl
Afbeelding: leskist met onderzoekopdrachten strandvondsten

10. Tentoonstellingen
De zoektocht van Marjan Wentink (Oud-Castricum) naar het strandtafereel wandkeramiek
(1970) dat bij de trap naar de perrontunnel van het station hing. Deze keramiek is destijds
gemaakt door patiënten van Duin en Bosch.

Het begint met een mail van Rino Zonneveld van Oud-Castricum naar ProRail naar aanleiding
van zijn zoektocht naar beelden in Castricum. ProRail had van de projectleider van de ombouw
van het station begrepen, dat het kunstwerk was teruggeven aan de gemeente Castricum.
De zoektocht gaat verder in verband met de nieuwe tentoonstelling over het spoor in Castricum.
Na telefoontje naar de gemeente kreeg Oud-Castricum een mailtje; op advies van het
Cultuurplatform 2019 was het kunstwerk teruggegeven aan Duin en Bosch.
Na navraag bij de Dienst Afval Verwerking van de gemeente Castricum kreeg Marian uiteindelijk
via de Parnassia-groep een mailtje (van 2020!), waarin stond dat het kunstwerk bij de gemeente
Castricum in een bouwkeet zou staan.
Dus van twee kanten kwam het bericht dat het keramiek nu ergens bij Duin en Bosch
(Parnassia) is.
Na een actieve zoektoch op Duin en Bosch kwam Marjan uit bij HenkJan, huismeester van de
Breehorn. Daar lag het kunstwerk in delen goed verpakt en genummerd op de zolder Op enig
moment konden we een aantal delen van het kunstwerk ophalen voor onze nieuwe
tentoonstelling "Castricum Spoort".
Wat er uiteindelijk met het keramiek gaat gebeuren weet niemand, het ligt nu weer bij de
Gemeente Castricum.
U kunt de fragmenten van het kunstwerk bekijken, tijdens de tentoonstelling "Castricum
Spoort" van september 2022 t/m april 2023, op onze Open Dagen, iedere eerste en derde
zondag van de maand, tussen 13.30 - 16.00 uur.
De tentoonstellingsgroep Oud Castricum.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@oud-castricum.nl toe aan uw adresboek.

