Expositie kasteelfoto's in
ibliotheek va Hoofddorp
Hoofddorp - In de provincie Noorden Zuid-Holland maar liefst 150
middeleeuwse kastelen.
Twee jaar geleden richtten Peter AIles ,en Wim Maat het Hollandse kastelenteam op.
Eén van hun doelstellingen is het
aanleggen van een foto-archief. Deze
verzameling foto's exposeren zij van
maandag 28 december aanstaande
1I0t donderdag 21 lanuari 1988 in de
openbare bIbliotheek te Hoofddorp.
Over alle middeleeuwse kastelen in
Noord- en Zuid-Holland
heeft het
kastelenteam een uitgebreide diaserie gemaakt die ruim 200 dia's telt. De
serie is net klaar en kan door belangstellenden worden ·geleend bij het
tweetal.
Naast het vastleggen van het oude
erfgoed op de gevoelige plaat hebben Alles en Maat informatie over de
kastelen bij elkaar gezocht. Deze gegevens zijn, op aanvraag en tegen betaling van kopie- en portokosten,
voor iedereen toegankelijk.
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Twee keer per jaar geeft het kastelenteam een blad uit met wetenswaardigheden over kastelen en hun bewoners. Zo deden zij kond van de
moordaanslag op Aleida van Poelgeest op het Haagse Buitenhof in
1392.
De 'kasteelheren' houden zich niet alIleen op papier bezig met de middelleeuwse onderkomers. Als het nodig
is steken zij de handen uit de mouwen, maken een binnenplaats
schoon of leggen een nieuw brugget. je aan.
Om hun armslag groter te maken
zoeken de twee nieuwe leden. Zo kijken zij bijvoorbeeld reikhalzend' uit
naar een metselaar die bij de ruïne
van Heenvliet (ook wel Ravestein genoemd) wil helpen met de werkzaamheden.
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met het kastelenteam,
Musholm 112,2133 HV in Hoofddorp
(tel. 02503-36668).
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Expositie van Hollandse Kastelen·
team in bibliotheek
;"HOOFDDORP
Het Hollandse
Kastelenteam uit Hoofddorp houdt
tot en met 20 januari een ten·
·toonstelling over het kastelen· en
ruïnebestand in deze regio in de bi·
bliotheek in Hoofddorp. Grote kleu·
renfoto's en dia's tonen aan hoe rijk
deze streek aan historische bouw·
werken is.
Het Hollandse Kastelenteam houdt zich bezig met
middeleeuwse kastelen en ruïnes die nu nog onder
het maaiveld liggen. Het team richt zich met name
op het voormalige Graafschap Holland. Dit graafschap telde ooit 31 kastelen, die alle in een äiaserie
van het Hollandse Kastelenteam zijn ~r..vilt.."-",.
Het team knapt ook daadwerkelijk rU'ihe:sop.
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eerste projekt is de ruïne van Heerivliet. Sinds augustus vorig j\iar zijn vrijwilligers daar reeds aan
de slag. Het plan is om de fundamenten van de
eerste en tweede uitbreiding opnIeuw op te
metselen.
Het Kastelenteam vergaart het benodigde geld
door middel van verkoop van dia- en fotomateriaal
en verhuur of vertoning van de.diaserie. Voor minimaal 25 gulden per jaar kunnen belangstellenden ook lid worden van het Hollandse Kastelenteam. Met dat bedrag steunen ze het werk van het
team. Opgaven en vragen kunnen worden gericht
aan: het Hollandse Kastelenteam, Musholm 112,
2133 HV Hoofddorp, tel. 02503-36668.
De expositie in de bibliotheek is op de volgende tijden geopend: maandag en donderdag van 12.00
tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.00 uur, dinsdag en
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

