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NIEUWSBRIEF stichting KIST
Stichting Kist houdt u graag op de hoogte van haar
bezigheden, vorderingen en leuke nieuwtjes!

TERUGBLIK OP PROJECT CASTRICUM '67

In het weekend van 3, 4 en 5 november was de feestelijke afsluiting van het Buurten Educatieve project 'Castricum in 1967'. Hiermee rondde de Werkgroep Oud
Castricum haar jubileumfestiviteiten rond het 50-jarig bestaan af. Het hele jaar stond
in het teken van het jaar 1967. Wat gebeurde er toen? Wat waren de ontwikkelingen
en hoe is Castricum veranderd?

HEEL CASTRICUM BAKTE ….
De zaterdagmiddag was grotendeels voor de kinderen. En wat een mooie baksels
werden er binnengebracht door soms nog hele jonge bakkers! Bijna iedereen had bij
zijn taart of koekje een versierd recept gedaan en soms ook een foto van hoe het
gebak samen met opa of oma gemaakt was.

Wat een feest om al deze mooie en lekkere baksels te zien met de bakkertjes erbij.
Toen we de baksels na de vossenjacht eindelijk mochten op eten was het helemaal
feest. Ik hoop dat de meesters en juffen onze dank nog een keer willen overbrengen
aan de bakkers en hun de bijgevoegde foto willen toesturen.

VOSSENJACHT
Aan de vossenjacht deden zowel de bakkers als veel andere kinderen met ouders of
oma's en opa's mee. Soms waren ze zo enthousiast vroeg vertrokken dat een vos er
nog niet zat! Maar meestal is dat goed gekomen.

De leukste vos was Bromsnor, hij zette iedereen op de bon. Ook in de regen werd
er gestempeld door de vossen. Alle fietsers en de vossen van de scouting: heel
hartelijk bedankt! Zie voor een impressie van de zaterdagmiddag de reportage van
Castricum-TV

CABARET 'TUSSEN DE SCHUIFDEUREN'
Met liedjes, sketches en films van Castricumse ondernemers uit 1967, werd de
uitverkochte zaal getrakteerd op een terugblik op Castricum in de jaren zestig. De
zaal zag via de sketches en liedjes aan de ene kant een traditioneel dorp van boeren
en tuinders, en tegelijkertijd kwamen de forenzen in het dorp en liet de jeugd van
zich horen. De sketch met de overbezette makelaar maakte dit duidelijk net als de
uitsmijter van de gezusters Lute met allerlei oude popnummers in hippiestijl. Het
publiek heeft genoten en er wordt aangedrongen op een reprise. We houden u op de
hoogte!
U kunt op Castricum TV kijken naar een samenvatting van de voorstelling.

The Frogs en DJ Sunfield - terug in de tijd op zaterdagavond
De Castricumse band 'The Frogs' uit de jaren zestig weet nog steeds een volle zaal
te trekken. In de loop van de avond was de dansvloer bezet, er werd geschuifeld en
los gedanst, oude tijden herleefden. Maar ook DJ Sunfield wist in de kantine met zijn

grote verscheidenheid aan popnummers velen aan het dansen te krijgen.
Het is erg leuk om Jos Zonneveld ook zelf te zien swingen achter zijn draaitafel. Hij
en veel bezoekers waren rond de zeventig, maar dat deerde niemand om uit zijn dak
te gaan!
Zie voor een sfeerimpressie de reportage van Castricum-TV.

Foto-expositie in het dorp en in Geesterhage
De weergoden waren ons genadig, de mensen die zaterdagmiddag de fietstocht
wilden rijden langs de bemande fotoborden, startten droog. Zodoende werd het
gezellig druk bij de fotoborden en kwamen de verhalen los.

Helaas barstte in het laatste uur wel de regen los, maar de meeste geïnteresseerden
hebben zich daar niet door laten weerhouden. Er was onderweg muziek bij Harm
Noordhoorn en Koek en Zopie bij de foto in Bakkum. De vossen van
televisiepersoonlijkheden verlevendigen de tocht. Voor of na de fietstocht kwamen
veel mensen kijken naar de buurtfoto's in de gang van Geesterhage. Ook hier
kwamen veel herinneringen boven. Op veler verzoek is de tentoonstelling een week
lang in Geesterhage blijven hangen.

BEDANKT!
Tot slot: al met al kijken wij terug op een zeer geslaagd evenement.

BIJ DEZE WILLEN WE ALLE VRIJWILLIGERS NOG EENS NADRUKKELIJK
BEDANKEN VOOR HUN BIJDRAGEN. HEEL VEEL MENSEN HEBBEN
GEHOLPEN OM ER EEN GROOT FEEST VAN TE MAKEN.

DANK!!

U kunt ons ook bereiken via info@stichtingkist.nl :
06-55790829
Ilja Beudel, voorzitter

