
Toch stiekem
nieuwjaarsduik
Omdat evenementen nog steeds verboden 
zijn, zat de traditionele nieuwjaarsduik er 
deze keer niet in. Dit weerhield een aantal 
diehards er niet van om het nieuwe jaar 
met een verfrissende duik te starten.
Foto: Henk de Reus

Eventjes was er
sneeuwpret
Jasmijn (9), Louise (9) en Matt (10) konden 
hun lol niet op toen de eerste sneeuw-
vlokjes vielen. De bij elkaar geveegde 
sneeuw werd met een slee naar de plek 
gebracht waar even later de eerste 
sneeuwpop, nou ja ‘popje’, verscheen. 
Foto: Henk de Reus

Tweede leven
voor kerstbomen
MeerBomenNu is een van de organisaties 
die zich inzet om Nederland groener te 
maken door het planten van bomen en 
struiken. Vrijwilligster Bonnie Snoek nam 
het initiatief voor de inzameling van kerst-
bomen bij het groendepot van de 
gemeente. Foto: Hans Boot

Stille Dorpsstraat
door avondklok
De nog met gezellige feestverlichting 
getooide Dorpsstraat zorgde door de op 23 
januari ingevoerde avondklok voor een 
surrealistisch en ongewoon beeld. In tegen-
stelling tot elders in het land deden zich in 
Castricum, Limmen en Akersloot geen 
ongeregeldheden voor. Foto: Henk de Reus

Strandhuisjes 
schuiven op
Natuurbeschermingsorganisatie Duinbe-
houd heeft een bezwaar tegen recreatie en 
horecabebouwing op het strand van 
Castricum ingetrokken nu besloten is de 
strandhuisjes verder van de duinvoet te 
plaatsen. Foto: Ronald van Wijk

Bijzonder vervolg
artikel in Jaarboek
Dankzij een verhaal in het in november 
2020 verschenen Jaarboek Oud-Castricum 
komen erfstukken van Joodse oorlogs-
slachtoffers weer bij hun familie terecht. 
Op de foto de overhandiging aan de 
familie. Foto: aangeleverd

TV-opnames op 
Dijk en Duin
In het programma ‘Verborgen Verleden’ 
krijgt televisiepresentatrice Merel Westrik 
op het terrein van Dijk en Duin te horen 
wat de rol van haar grootouders was in 
Interneringskamp Bakkum, kort na de 
Tweede Wereldoorlog. Ze valt van de ene 
in de andere verbazing. Foto: Henk de Reus

Zwembad op veld 
FC Castricum
Het college van b en w heeft zich uitge-
sproken: het nieuwe zwembad komt bij 
voorkeur op veld 5 van FC Castricum. Dat 
ligt naast het Jac. P. Thijsse College. Op de 
foto zwembaddirecteur Herman Rijsdijk op 
de voorkeurslocatie. Foto: Hans Boot

Oorlogsgraven 
krijgen gezicht
Bij de Dorpskerk bevinden zich 24 oorlogs-
graven waarin 36 mensen liggen. John 
Heideman, amateurhistoricus en kenner 
van de oorlogsgeschiedenis van Castricum, 
startte in 2007 een onderzoek dat uiteinde-
lijk een gezicht bij 19 oorlogsgraven ople-
verde. Foto: Henk de Reus

Castricum gehuld 
in wintertooi
Sneeuw en ijs! Wat een feest, voor heel veel 
mensen en vooral ook voor kinderen. Even 
geen corona, maar lekker buiten genieten 
van al het vertier dat dat witte koude 
goedje met zich meebrengt. 
Foto: Henk de Reus

Nieuwe plek flex-
woningen in beeld
Na de grote weerstand tegen het plan om 
containerwoningen neer te zetten op een 
terrein bij de Castricummer Werf, heeft het 
college gezocht naar alternatieven. Het 
braakliggende terrein aan de Puikman 
komt in beeld. Foto: Hans Boot

DEEN houdt op 
te bestaan
Supermarktketen DEEN houdt op te 
bestaan. Als reden voor het besluit noemt 
het bedrijf de grote investeringskosten die 
zouden zijn gemoeid met de benodigde 
e-commerce om te kunnen overleven. 
Foto: Bos Media Services
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