Bezoek aan de oudheidskamer van Afgestoft
Op 22 november 2019 werd de oudheidskamer van
de historische vereniging Afgestoft geopend
Deze vereniging houd zich bezig met de
geschiedenis van Den Helder (net als de HHV en
Den Helder op de kaart) De vereniging Afgestoft
komt echter met wel iets heel moois op de proppen ,
een oudheidskamer met de potentie van een klein
museum De plannen zijn groots want ze willen
natuurlijk doorgroeien en dat werd ook duidelijk
gezegd in de openingsspeech
Nu valt en staat een vereniging met het aantal leden
Ikzelf heb mij gisteren gelijk aangemeld als
lid/donateur. Voor 12,50 euro per jaar weet u alles.
Het pand waar de vereniging hun oudheidskamer
heeft ingericht is groot en bestaat uit meerdere lagen
Ik weet zeker dat U er vele malen langsgelopen bent
als u op weg was naar de haven. Het was vroeger
de behangzaak van Piet Karsten

https://www.regionoordkop.nl/23/11/2019/oudheidskamer-moet-uitgroeien-tot-museum/

Op de benedenverdieping ziet u bv een stukje V&D , Slagerij de Wit, bank en doopvond Bethelkerk, Een
kruidenierswinkeltje zoals het er vroeger uit zag. enz. Ook alledaagse voorwerpen uit een lang of kort
verleden worden ten toon gesteld. Ik ga de komende tijd de zolder op want ik weet zeker dat ik ze blij kan
maken met diverse items (dat krijg je als je niet zo van het weg gooien bent)
Verder was er veel fotomateriaal van Oud Den Helder en de Koninklijke Marine. Toch ook veel foto’s die ik
nog nooit gezien heb. Ook de Koninklijke Marine heeft haar plekje gekregen bij Afgestoft Nu mag u zich
natuurlijk gaan afvragen
gaat hij de vraag stellen
Ja ik ga de vraag stellen/
Kijkt U eens op zolder wat u nog van uw marine tijd heeft en schenk dit aan de vereniging Afgestoft Neem
van te voren wel even contact op om te horen of er vraag naar is naar wat u te bieden heeft want met 20
zakken plunje kun je natuurlijk een bunker vullen. Ook spullen uit het grijze (gezins)verleden zijn welkom
De voor die tijd alledaagse dingen zijn nu een tentoonstelling waard
https://www.afgestoftdenhelder.nl/
Een bezoekje aan de oudheidskamer is zeer aan te bevelen en trek daar maar een paar uur voor uit
De openingsdagen zijn elke Donderdag en Zaterdag van13.00 tot 16.15 uur. Tijdens de kerstvakantie is
het museum gesloten. Vanaf 9 januari gaan de deuren weer open.

