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1. Van de bestuurstafel
Door de uitbreiding van De Duynkant beschikken we eindelijk over een grotere
tentoonstellingsruimte, een aparte filmzaal en een passend archief. De nieuwe
ruimtes zijn enthousiast in gebruik genomen. Met de verfijning van de inrichting
zijn we nog wel even bezig. De eerste tentoonstelling ging toepasselijk over het
verdwenen buurtje De Duinkant waar ons gebouw naar is genoemd. Ter
gelegenheid van de Open Monumentendagen was er nog een tweede
tentoonstelling rond de oorlog van de Bataafse Republiek met de Engelsen en
Russen. We hebben ons verheugd over de grote belangstelling voor deze
onderwerpen. Een bezoek aan de nieuwste tentoonstelling ‘Protest’ willen we
graag aanbevelen.
Een van onze werkgroepleden, Rino Zonneveld, is bestuurslid geworden. Ook
in de redactie van het jaarboek is verandering gekomen. Hans Boot is als
coördinator teruggetreden en redactielid Joke Admiraal volgt hem op. Hans,
vanaf 2002 actief in de redactie, blijft wel bijdragen aan het jaarboek leveren.
Joke wordt terzijde gestaan door Ted Telleman en Peter Mol. Jeanne
Groentjes-Vleugel die 25 jaar bijna wekelijks in het Regionaal Archief voor de
werkgroep bezig was, heeft vanwege haar leeftijd afscheid genomen.
Wij zijn de afgetreden leden dankbaar voor hun inzet en wensen de nieuwe
functionarissen veel voldoening en plezier toe.
Namens het bestuur,
Peter Sibinga, voorzitter

Jeanne Groentjes-Vleugel werd door het door het bestuur verrast met een
groot boeket bloemen

2. Presentatie van het 41e jaarboek
Op 26 oktober is het nieuwe Jaarboek , nr 41 van 2018 verschenen. Hans Boot
en Arend Bron verzorgden in De Duynkant voor genodigden een presentatie.
Negen auteurs hebben een bijdrage geleverd. Dit heeft geresulteerd in 120
pagina’s met 15 fraaie artikelen met veel foto’s over allerlei Castricumse zaken
van verleden tot heden, over politiek, bestuur en cultuur. U kunt lezen over de
Castricumse posterijen, vanaf 1607 tot en met de sluiting van het laatste
postkantoor in 2009; over de voorouders van de bekende DJ Armin van
Buuren, over vakantieoord de Eenheid, dat in de Tweede Wereldoorlog is
gesloopt en over een frauduleuze burgemeester. Ook is er een artikel over 90
jaar hengelsport, de totstandkoming van Geesterhage en de stamboom van de
familie Van der Himst. En daarnaast zijn er nog 8 andere interessante artikelen!
De donateurs ontvangen het jaarboek thuis. Niet-donateurs kunnen het voor 16
euro kopen bij boekhandel Laan of in De Duynkant bij Oud-Castricum.
Heeft u een suggestie voor een onderwerp in het volgende jaarboek? U kunt
het de redactie melden via info@oudcastricum.com

Het eerste exemplaar van het jaarboek werd door voorzitter Peter Sibinga
overhandigd aan Nardus Bos die zijn herinneringen aan de oorlogsjaren
optekende.
3. Een nieuwe tentoonstelling rond het thema ‘Protest’

Zondag 21 oktober is door Bernard van den Boogaard een nieuwe
tentoonstelling geopend in gebouw De Duynkant. Zijn toespraak staat op de
website. Deze tentoonstelling draait om het thema ‘Protest’, naar aanleiding
van het landelijke thema van de ‘Maand van de Geschiedenis’. In de
tentoonstelling staat een verzameling documenten en foto’s centraal die te
maken hebben met in Castricum uitgevoerde protestacties in de zeventiger
jaren. Naar het voorbeeld van Amsterdam werd de Kabouterbeweging
Castricum opgericht, die diverse ludieke acties organiseerde. Bernard van den
Boogaard was een van de enthousiaste leden. Onder aanvoering van Toon
Hollanders werd het volkslied van de destijds uitgeroepen ‘Oranje Vrijstaat’ luid
meegezongen. Voor deze tentoonstelling heeft Anton Visser een documentaire
film gemaakt. die gedurende de openingstijden wordt vertoond.
De openingstijden zijn op de 1e en 3e zondag van de maand van 13.30 tot
16.00 uur.

Leden van de Kabouterbeweging
4. Donateursavond
De donateursavond 15 november in de Maranathakerk krijgt deze keer een
bijzondere invulling. Leden van de werkgroep gaan in op enkele bijzondere
onderwerpen, waaronder muntvondsten die in de afgelopen jaren zijn gedaan,
het belang van Oral History en schilderijen die rond het gebied Heemstede

gemaakt zijn. Ook wordt een film vertoond van het gebied rond Kronenburg die
met een drone is gemaakt. De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open
vanaf 19.30 uur. Toegang voor onze donateurs (en hun huisgenoten) is gratis
op vertoon van deze brief. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Van hen wordt een bijdrage van € 2.-- gevraagd.

5. Wie zijn uw voorouders
Op onze website www.oudcastricum.com is veel zorg besteed aan het
inzichtelijker maken van de bij ons beschikbare informatie over oud-inwoners.
Via de button collecties>genealogie wordt u rondgeleid.
Bij nummer 1 kunt u zoeken op de ontsloten gegevens die op
bevolkingskaarten staan. Tot nu toe zijn de kaarten van 1910-1921 ingevoerd
en er wordt hard gewerkt aan de periode 1900-1910.
Bij nummer 2 worden er kant-en-klare kwartierstaten gepubliceerd. Een
kwartierstaat is een overzicht van de 2 ouders, 4 grootouders, 8
overgrootouders etc. Niet alleen tekstbestanden zijn beschikbaar, maar ook
grafische bestanden. Het is de bedoeling dat deze pagina zeer regelmatig
wordt aangevuld en van updates wordt voorzien.
Klik je op de naam, dan krijg je een volledig voorouderrapport te zien. Na een
klik op 'A3' of 'A4' achter de naam verschijnt de kwartierstaat in een 2-tal
formaten.
Bij nummer 3 vindt u de in de jaarboeken gepubliceerde stambomen.

een voorbeeld van een grafisch overzicht

6. Archeologiedag in Castricum
Op 14 oktober om half elf stonden er bij de dorpskerk 60 mensen van jong tot
oud klaar om deel te nemen aan de Nationale Archeologiedag 2018. Natuurlijk
was er allereerst aandacht voor de bouwgeschiedenis van de kerk maar
vervolgens ging de aandacht uit naar de Oosterbuurt en de nog aanwezige
stolpen. Een hoogtepunt was het bezoek aan de 150 jaar oude boerderij Kuys.
De boerderij mocht van binnen en van buiten bestudeerd worden en Niek Kuys
toonde zich een enthousiast verteller.
Op een maisveld aan de Oosterbuurt kon de jeugd met een metaaldetector
echte munten opsporen. De grote opgraving waarbij het skelet van Hilde is
gevonden werd toegelicht. Tenslotte was er aandacht voor de boerderij
Kronenburg, de lokatie van ‘t Blockhuis aan de Doodweg en bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog.
Rino Zonneveld en leden van de taakgroep Archeologie hebben er een
prachtige excursie van gemaakt.

Druk in de weer met een detector
7. Nieuws uit de taakgroepen
artikelen uit de vorige jaarboeken zijn te lezen via onze website. We zijn
gevorderd tot nr 34 van 2011. Verder is op de website een maandelijks

wisselende fotocollectie te bekijken. In de maand november zijn foto’s van
Bakkum te zien;
behalve de beeldbank zijn op de website artikelen en documenten,
inhoud bibliotheek, strandvondsten en oude advertenties van winkels en
bedrijven te vinden;
C-tv vertoont gedurende 2 weken, 6x per dag de film van Hans Kinders
van de nieuwbouw bij De Duynkant
Op radio castricum105.nl is een interview met Joke Admiraal over het
nieuwe jaarboek te beluisteren.
Ter gelegenheid van ‘Bakkum Bruist is een historische rondwandeling
ontworpen. Er is een app te downloaden op IZI-travel.

8. Cursussen/lezingen
In het Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1 Alkmaar is er woensdag 7
november van 14.30 uur tot 16.30 uur een introductiemiddag. U kunt daar leren
hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief
bewaart. Deelname is gratis.
In het stadhuis van Alkmaar is op 29 november een lezing van Reinard Rutte
over de stedenatlas van de cartograaf Jacob van Deventer. Kaarten zijn te
bestellen via de Bibliotheek Kennemerwaard.

