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1. Van het bestuur

Beste mensen,

Hierbij mijn laatste bijdrage als voorzitter van Oud-Castricum. Ik heb met plezier 

en trots de activiteiten van alle vrijwilligers mogen meemaken. Ik heb Oud-

Castricum als een enthousiaste groep leren kennen. Zij zorgen ervoor dat de 

cultuurhistorische waarden in geschrift, in materiaal en beeld vergaard worden 

en bewaard blijven. Het jaarboek geniet een grote waardering binnen en buiten 

Castricum. Een speciaal dankwoord wil ik Hans Boot gunnen, die 

onvermoeibaar jarenlang heeft gezorgd voor de eindredactie van dit prachtige 
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boek. Ik wens mijn opvolger evenveel plezier en trots te beleven bij Oud-

Castricum. Ik wens u alvast prettige feestdagen en een gezonde toekomst!

John Hommes

Voorzitter

2. Bedankje
Soms komt er een leuk bedankje binnen van een lezer/ donateur van Oud-Castricum.

3. Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet
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Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet

Op 8 november heeft Oud-Castricum samen met Stichting Alkmaardermeeromgeving Hans 

Buis van Heemschut uitgenodigd om vijftien geïnteresseerde erfgoedvrijwilligers een cursus aan 

te bieden. Het is belangrijk om als erfgoedorganisaties samen te werken. Maak dus een tijdelijk 

bondgenootschap en werk aan een gezamenlijke erfgoedvisie als inbreng voor de 

gemeentelijke Omgevingsvisie. De cursus werd zeer deskundig geleid door Hans Buis en het 

was een leerzame dag in De Duynkant bij Oud-Castricum.

De cursus is ook digitaal te volgen. Neem dan contact op met Heemschut of bezoek de 

websites van Heemschut en AWN.

4. 100 jaar Vitesse '22

Ter gelegenheid van deze mijlpaal twee voetbalfilms uit onze 

collectie.

Korte inhoud: In 1997 bestond voetbalvereniging Vitesse '22 

75 jaar. De beelden komen uit 1923 en geven een optocht 

weer. Dan een wedstrijd uit 1942 op het veld aan de 

overtoom. Gevolgd door beelden van de Kermis uit 1942. 

Een grote sprong naar 1991 met beelden van de 

kampioenswedstrijd tegen Rood-Wit-a uit Amsterdam-Noord. 

Vervolgens een interview met keeper Nico Stuifbergen. Aan 

het eind zaalvoetbal. De film is samengesteld door Loek 

Zonneveld en Jaap Stuifbergen duurt even lang als de eerste 

of tweede helft.

Klik hier voor de eerste film, veel kijkplezier.

Het tweede filmpje is een diapresentatie van Vitesse’22 spelers en van trouwe supporters.

Klik hier, herkent U de personen?

5. Cultuurhistorie & Monumenten
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Maranathakerk

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voornemen van burgemeester en wethouders om bij 

een nieuwbouwplan op het terrein van de Maranathakerk zoveel mogelijk rekening te houden 

met het behoud van de meest karakteristieke elementen van het bestaande gebouw. Een 

voorstel van de Cuypersstichting om het gehele gebouw aan te wijzen als monument werd niet 

overnomen. Oud-Castricum wacht het resultaat van het gemeentelijk voornemen af.

Schilderij Slag bij Castricum

Het grote schilderij van De Slag bij Castricum, rond 1800 gemaakt door Arnoldus Lamme, is 

opnieuw door een restaurateur onder handen genomen. Het resultaat is op 24 november aan 

de gemeenteraad gepresenteerd.

Slag bij Castricum 6 oktober 1799

Omgevingsvisie

Samen met de oudheidkundige verenigingen van Akersloot en Limmen bereidt Oud-Castricum 

een reactie voor op de nieuwe ontwerp-omgevingsvisie. Ook de stichting Alkmaardermeer denkt 

er over mee. De centrale vraag is of voldoende rekening wordt gehouden met het cultureel 

erfgoed, waaronder monumenten, cultuurlandschappen en archeologie.

Erfgoedplatform

Er vindt een herbezinning plaats over taakstelling en opzet van de bestaande 
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Monumentenraad. Een andere inrichting van dit adviesorgaan wordt overwogen. Ook de 

communicatie met het gemeentebestuur wordt naar wij verwachten onder de loep genomen.    

6. Educatie

Op verzoek van het bestuur van de Passage, afdeling Heemskerk, hebben we op 10 oktober jl. 

een lezing verzorgd rond de streekhistorische onderwerpen zoals schelpenvisserij, tuinderij, 

stropen en jutten in het gebouw van de Morgenster kerk aan de Vrijburglaan te Heemskerk.

Stichting Welzijn Castricum vroeg ons een lunchlezing te komen verzorgen op de locatie aan de 

Dorpstraat op 28 oktober. Dit keer was het thema de geschiedenis van de jacht, agrarische 

schade en faunabeheer in ons dorp en de provincie.

Hulzen van hagelpatronen uit verschillende landen op één plek in duin aangetroffen, wellicht 

afkomstig van een internationaal jachtgezelschap uit de vorige eeuw.

Op 21 november bracht Stichting Welzijn met een groepje slechthorende belangstellenden een 

bezoek aan de expositie "Castricum Spoort" in de Duynkant. De teams educatie en 

tentoonstellingen ontvingen de bezoekers en gaven ter inleiding een kleine presentatie over de 

uitvindingen en toepassingen die verwant zijn aan het smalspoor. Een hulpmiddel waarmee 

onder andere het afgegraven zand aangevoerd werd voor de aanleg van het bredere reguliere 

spoor.

Oud-Castricum is door onderwijsinstelling Vonk (vanaf 1 augustus een nieuwe naam voor 
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het  samenwerkingsverband van Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland) uitgenodigd 

op school om informatie te geven en mee te denken over een project met vrijheid als thema en 

men wil dit eind april 2023 organiseren. De leerlingen fietsen of wandelen met een docent langs 

historische plekken in Castricum. Langs de route staan docenten Geschiedenis en 

Maatschappijleer die op iedere locatie het verhaal vertellen. Er wordt ook gedacht aan een plek 

waar men gebruik kan maken van metaaldetectoren. De hulp die Oud-Castricum biedt is 

meedenken over een goede plek om de vondst op te graven met metaaldetectoren, iemand die 

op locatie met de metaaldetectoren de leerlingen begeleidt en iemand die bij een van de punten 

in de route een mooi verhaal vertelt.

Tot slot kan nog gemeld worden dat de taakgroep educatie nauw betrokken is bij de 

voorbereidingen voor de verhuizing van de schelpenkar van Egmond-Binnen naar een mooi 

plekje in de tuin bij de Duynkant aan de Geversweg. Het streven is dat de schelpenkar, vanaf 

deze nieuwe standplaats, zo veel als mogelijk beschikbaar blijft voor demonstraties en 

(educatieve) projecten.

7. Website Oud-Castricum

Doe eens gek en bezoek onze vernieuwde website. Ziet er zeer verfrissend uit! Ook onze 

facebook pagina is een bezoekje waard, er staat een vermelding op van een leuke puzzel "Trots 

op Castricum".

8. ... en verder ....
Duurzaam genieten in Castricum

Ontdek dit najaar duurzame initiatieven in Gemeente Castricum. 

De website voorliefhebbers is aangevuld met groene inspiratie 

voor bewoners en bezoekers van Castricum en omstreken.

Klik hier voor het uitgebreide verhaal ove de duurzame en 

lekkere initiatieven..

Deze e-mail is verstuurd aan margreet@ictenonderwijs.nl. • 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.


