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Nieuwsbrief 16
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In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.
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4.
5.
6.
7.
8.

De voorzitter stelt zich voor
De erfstukken van Godschalk
Flessenpost
Reizen en Trekken door 't eigen land
Interview met Jan Endstra (de Rustende Jager)
Kadastrale kaart uit 1832 digitaal beschikbaar
Oproep bidprentjes voor Oud-Castricum
Nieuws van het bestuur en de taakgroepen
1. Archeologie
2. Archiefbeheer, bibliotheek
3. Cultuurhistorie en Monumenten

4. Tentoonstellingen
5. Stomme film blijkt succes
9. Nieuws van de archieven

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oud-castricum.nl en volg ons via Facebook. Vergeet niet uw
verhuizing door te geven bij de penningmeester

1. De nieuwe voorzitter John Hommes stelt zich voor
Op 17 mei jl. ben ik door het bestuur benoemd tot voorzitter van Oud-Castricum. Ik volg daarmee Peter
Sibinga op, die deze functie voor mij bekleedde.
Vanaf 1 januari jl. heb ik al proefgedraaid binnen het bestuur en heb kort na die datum ook al kennis
gemaakt met een aantal zeer betrokken mensen bij Oud-Castricum. Ik werd aangenaam verrast door
het enthousiasme waarmee zij invulling geven aan hun activiteiten.
Helaas kunnen door de Coronapandemie bepaalde activiteiten (nog) geen doorgang vinden, zoals
openstelling van De Duynkant. Nu de besmettingscijfers flink dalen, hoop ik dat de
overheidsmaatregelen snel worden versoepeld, zodat dat ook weer mogelijk zal zijn. Uit mijn nog prille
contacten met aangrenzende historische verenigingen verneem ik dat ook hun activiteiten op een zeer
laag pitje staan.

Binnen het bestuur
praten we over een aantal zaken: het moderniseren van de ICT (computers,
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beeldschermen etc.) en ook over het toekomstbestendig maken van de organisatievorm van onze
Stichting. Mede door veranderende wetgeving per 1 juli a.s. zijn wij genoodzaakt de statuten aan te
passen. Wij zullen daar binnenkort verder over spreken.
Vol trots kan ik melden dat het Jaarboek ook dit jaar zal verschijnen. Dit is alleen mogelijk door de
tomeloze inzet van velen in deze moeilijke tijden.
Ik heb veel zin in mijn werkzaamheden voor Oud-Castricum en ben ervan overtuigd dat het
enthousiasme en de betrokkenheid van velen die Oud-Castricum een warm hart toedragen mij daarbij
zullen motiveren. Zodra De Duynkant weer open is voor alle activiteiten zal ik daar op de
openingsavonden geregeld zijn om Oud-Castricum en de mensen die zich daarvoor inzetten nog beter
te leren kennen.
John Hommes

2. De erfstukken van Godschalk
Artikel Hans Boot "Teruggave Joodse erfstukken" voor de Castricummer van 27 januari 2021
Artikel in Jaarboek Oud-Castricum krijgt bijzonder vervolg
Castricum – In het 43e Jaarboek van Oud-Castricum, dat vorig jaar november verscheen, staat
een indrukwekkend artikel over erfstukken van het Joodse gezin Godschalk die zijn bewaard
door Truus Zonneveld-Kuijs (1935). Het verhaal kreeg daarna nog een verrassende wending.
Klik hier voor het hele artikel

3. Flessenpost
Soms spoelen er wel eens flessen aan met een briefje erin en soms blijkt dat ook nog een grote
historische waarde te hebben.
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Klik hier voor het complete verhaal
4. Reizen en Trekken door 't eigen land

Serendipiteit noemen ze dat: het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar
iets totaal anders. Dat overkwam ook Rino Zonneveld. Hij vond in De Volkskrant van 16 mei 1936
onderstaand pareltje over onze mooie gemeente, geschreven door dhr. Lommen, burgemeester
van Castricum van 1918 tot aan zijn dood in 1936. Klik hier de tekst van het artikel Of klik hier om
het artikel te lezen in de krant.

Castricum, paradijs voor toeristen
Kampeer- en badplaats bij uitnemendheid

5. Interview met Jan Endstra (de Rustende Jager)
In het najaar 2020 belde Ed Endstra of hij met zijn vader Jan Endstra de door Ton Revers gemaakte
maquette van De Rustende Jager mocht komen bezichtigen.
Op 27 januari 2021 was het moment aangebroken. Bij het zien van de maquette ging Jan Endstra terug
in de tijd en vertelde en vertelde en vertelde...
Jan Endstra was de laatste uitbater van het mooie pand aan de Dorpsstraat.
Uiteindelijk is uit het contact een prachtig artikel ontstaan over de laatste jaren van De Rustende Jager.
In het komende jaarboek (november 2021) kunt U hier van genieten.
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Jan Endstra (links) en zijn zoon Ed

6. Kadastrale kaart uit 1832 digitaal beschikbaar

Translate

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

Peter Levi digitaal op zoek naar Castricums verleden. Foto Hans Boot
Artikel van Hans Boot, verschenen in de Castricummer van 14 april 2021
Castricum – Om belastingtechnische redenen eiste Napoleon dat de perceelgroottes in Nederland
volledig werden vastgelegd, zodat bekend was wie de eigenaren waren en waar het land voor werd
gebruikt. Nu is een groot deel van de kadastrale kaarten van Noord-Holland gedigitaliseerd.
Castricummer Peter Levi leverde daar een belangrijke bijdrage aan.
Lees hier het hele artikel

7. Oproep bidprentjes voor Oud-Castricum
Dit najaar verschijnt het 44e Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum met daarin onder
andere een uitvoerige beschrijving van de familie Admiraal.
Al veertig jaar wordt door de werkgroep in het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een
Castricumse familie gepubliceerd.
Op deze wijze zijn al eerder de stambomen verschenen van de families Borst, Bos, Brakenhoff,
Breetveld, Duinmeijer, Duijn, Glorie, De Graaf, Groentjes, Groot, De Groot, Van der Himst, Hogenstijn,
Hollenberg, Liefting, Lute, Meijne, De Nijs, Res, Scheerman, Schermer, Sprenkeling, Steeman, Stet,
Stuifbergen, Tromp, Twisk, Veldt, Van Velzen, De Vries, De Winter, Welp-Wulp, De Zeeuw, Zonneveld
en Zoontjes. De komende jaren willen wij dit voortzetten met andere Castricumse families.
Een belangrijk hulpmiddel bij de samenstelling van de stamboom over de afgelopen honderd jaar
vormen de bidprentjes. In Castricum zijn bij veel families nog bidprentjes aanwezig.
Graag zou Oud-Castricum deze bidprentjes willen ontvangen. Ook bidprentjes van niet-Castricumse
families zijn voor het volledig maken van de stambomen zeer welkom (vaak aangetrouwde familie).
Alle bidprentjes, die door Oud-Castricum worden verzameld, blijven bewaard en toegankelijk voor het
nageslacht. Eén telefoontje en ze worden bij u afgehaald. Contactadres: Simon Zuurbier,
Kamperfoelielaan 11, tel: 0251-671511.
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8. Nieuws van de archieven
1. Archeologie
2. Archiefbeheer, bibliotheek
De regionale archieven (de studiezalen in Alkmaar en Haarlem) zijn per vandaag 1 juni in beperkte
mate weer geopend. Alleen na afspraak mogen zij weer publiek en onderzoekers ontvangen.
Raadpleeg voor alle zekerheid de websites van de beide archieven:

www.noord-hollandsarchief.nl
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www.regionaalarchiefalkmaar.nl
3. Cultuurhistorie en Monumenten
4. Tentoonstellingen
5. Hoe het reilt en zeilt
Heeft u de film uit de zestiger jaren al gezien? Zeer de moeite waard. Klik op deze link

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum
www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief
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