
Petitie autoluw 
Bakkum
Het comité ‘Bakkum Autoluw’ is een petitie 
gestart om Bakkum autoluw te maken. 
Ruim 120 mensen hebben de petitie 
ondertekend. Op de foto brengen Anouk 
en Alex in beeld hoe de knip op de hoek 
Van Renesselaan/Dr. Jacobilaan kan 
worden gemaakt. Foto: Hans Boot

Grond voor 
hospice Limmen
Het geduld van de Stichting Hospice 
Castricum wordt al zeven jaar op de proef 
gesteld, maar nu is er een doorbraak voor 
wat betreft een kleinschalige vestiging in 
Limmen. Het college besloot onlangs de 
daarvoor benodigde grond te willen 
verkopen. Foto: Hans Boot

Flexwoningen 
gearriveerd
Overeenkomstig het besluit van de 
gemeenteraad van 10 juni zijn op het daar-
voor aangewezen terrein op de Puikman 
veertig containers neergezet die worden 
omgebouwd tot volwaardige flexwo-
ningen. Foto Hans Boot

Zwemsteiger 
De Hoorne open
Op initiatief van de bewoners heeft de 
gemeenteraad in 2017 een motie aange-
nomen met als doel om de recreatieter-
reinen in Akersloot verder te ontwikkelen. 
Vrijdag 16 juli werd als eerste fase het 
openluchtzwembad geopend. Foto: Hans 
Boot

Zomerfeest 
in De Santmark
Voor de bewoners van De Santmark stond 
een week lang alles in het teken van de 
zomer. In en rond het pand vonden 
diverse activiteiten plaats, waaronder een 
schilderevenement, een cocktailquiz en 
een optreden van Strik & Stropdas. Foto: 
aangeleverd

Afvalscheiding 
kan beter
De inwoners van onze gemeente raken 
steeds beter op de hoogte van de afval-
stoffenregeling die vorig najaar werd inge-
voerd. De betrokken medewerkers zijn 
over ’t algemeen tevreden maar voorzien 
PMD-bakken nog wel van een kaartje met 
tips. Foto: Hans Boot

Weer aandacht 
voor rotonde N203
Een meerderheid van de Castricumse 
gemeenteraad wil een nieuw onderzoek 
naar de aanleg van een rotonde op de 
provinciale weg naar Uitgeest. Deze wens 
is gericht op veiligheid en de plannen voor 
een nieuw zwembad. Foto: Hans Boot

Coronakermis
tóch gezellig
In veel gemeenten werd de kermis afge-
blazen, maar in Castricum ging het wél 
door. En het was gezellig druk, corona leek 
even niet te bestaan. Foto: Henk de Reus

Feestelijke 
thuiskomst atlete
De Nuhout van der Veenstraat is trots op 
haar bewoonster Lisanne de Witte. Zij werd 
met haar jongere zus Laura, Lieke Klaver en 
Femke Bol zesde op de 4x400 meter esta-
fette op de Olympische Spelen in Tokio en 
werd daarvoor bij thuiskomst door haar 
straatgenoten gehuldigd. Foto: Hans Boot

Opruimactie met 
dubbele functie
Op het Castricumse strand werd voor de 
Stichting De Noordzee door vrijwilligers 
afval verzameld. Het bijzondere aan deze 
actie was dat het verzamelde plastic na 
recycling onderdeel wordt van een recrea-
tiewoning voor Camping Geversduin. Foto: 
Hans Boot

Regen deert 
timmeraars niet
Oké, er viel af en toe een flinke bui, maar 
het plezier van de kinderen die aan de jaar-
lijkse huttenweken deelnamen was er niet 
minder om. Naast het timmeren konden ze 
meedoen aan andere leuke dingen, zoals 
een vossenjacht, een zeskamp, een glij-
baan of een barbecue. Foto: Henk de Reus

Maar 3 woningen 
in Zanderij-Noord
Na jaren van plannen maken lijkt er eindelijk 
schot te zitten in de herbestemming van 
Zanderij-Noord. Nadat de gemeenteraad 
eind vorig jaar hier koos voor verdere 
natuurontwikkeling is nu ook het ontwerp-
bestemmingsplan gereed. Er mogen maxi-
maal drie woningen komen. Foto: Hans Boot
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