STATION CASTRICUM IN 1967

BUURTPROJECT ‘Castricum in 1967’

We bespreken archeologische vondsten uit 1967, bekijken
filmpjes uit die tijd en horen graag verhalen over het
dagelijkse leven in het centrum van Castricum van toen.

Lezing ‘Het centrum van Castricum
in 1967 en een stukje archeologie
van 1967’ op 9 juli

Schrijfster Petra Boers van het boek ‘Ondersteboven, de
jaren 60 in Nederland’ vertelt bij boekhandel Laan over
de seksuele revolutie. Zij zal het publiek betrekken bij
haar lezing om te horen hoe dit onderwerp in Castricum is
beleefd.
Datum: 20 juni om 20.00 (inloop 19.30) uur bij
Boekhandel Laan.

Lezing ‘De seksuele revolutie in de
jaren zestig’ op 20 juni

Oud-Castricum viert met het Buurtproject ‘Castricum
in 1967’ haar 50-jarig jubileum. Iedere maand staat
een andere buurt van Castricum/Bakkum centraal. In
juni en juli is dat het centrum van Castricum. Vanwege
de zomervakantie van de scholen worden we dit keer
ontvangen op twee andere locaties: Boekhandel Laan en
Huis van Hilde.

Castricum in 1967

We nodigen u uit om op zondag 9 juli tussen 15.00 en 17.00
uur te komen kijken naar alle ingeleverde foto’s uit 1967. U
kunt dan uw stem uitbrengen op ‘DE foto uit 1967’ van uw
buurt. Deze foto zal in het najaar uitvergroot in het centrum
te zien zijn.

Kies ‘DE foto van het centrum’ bij
het Huis van Hilde

Tip: Fotowinkel Loek Anderson maakt voor 1 euro een kopie van uw
eigen foto. Neem deze flyer mee.

We nodigen u uit foto’s uit het centrum van Castricum
uit 1967 of omstreeks dat jaar in te leveren voor onze
fotopanelen. Dit kan op 20 juni voorafgaand aan de lezing
bij Boekhandel Laan, maar het is ook mogelijk om dat
bij deze winkel in juni te doen of tot 9 juli in het Huis van
Hilde. U kunt foto’s ook digitaal opsturen via:
foto1967@oudcastricum.com.

Foto’s uit 1967

Na afloop is er gelegenheid om te stemmen op ‘DE foto uit
1967’ van het centrum. Iedereen is dus van harte welkom
op zondag 9 juli om 14.00 uur bij het Huis van Hilde.
U kunt deze middag tevens tussen 12.00 en 17.00 uur
genieten van ‘Hildes Historische Hapjes Proeverij’.

