
Middelbare
scholen open
De middelbare scholen, leerlingen en hun 
ouders zijn blij met de mededeling van 
premier Rutte dat de opening van het 
middelbaar onderwijs vanaf 1 maart niet 
beperkt blijft tot de examenkandidaten en 
kwetsbare leerlingen. Foto: Hans Boot

Symbolisch 
klimaatalarm
Zeker tweehonderd personen hadden zich 
aangemeld voor het klimaatalarm zondag 
14 maart op de Brink. Met nog veertig 
andere gemeenten deed Castricum mee 
aan de actie waar onder andere Green-
peace en Milieudefensie bij betrokken 
waren. Foto: Henk de Reus

‘Verkiezingen 
spannend’
Burgemeester Toon Mans noemt de nade-
rende verkiezingen ‘heel spannend’. ,,Het is 
een dilemma. We gaan veel mensen mobi-
liseren om naar stembureaus te komen. 
Gezien het aantal besmettingen in de 
regio, heb ik daar wel mijn zorgen over.” 
Foto: Hans Boot

Grote opkomst op 
eerste stemdag
Om toename van het aantal besmettingen 
te voorkomen konden inwoners meerdere 
dagen naar het stembureau komen. Daar 
werd op maandag 15 maart dankbaar 
gebruik van gemaakt. Alleen het stembu-
reau in het gemeentehuis was die dag open. 
Foto: Hans Boot

Fietspaden in 
Lego-land
,,Waarom zijn er in Lego nog geen fiets-
paden?” vroeg Castricummer Marcel 
Steeman zich af. Zijn initiatief om in Lego 
veilige fietspaadjes te maken ging de 
wereld rond en staat bijna op het punt om 
door Lego zelf overgenomen te worden. 
Foto: aangeleverd

Scholieren ont-
werpen milieustraat
Veertig leerlingen van het technasium, 
onderdeel van het Bonhoeffercollege, 
gaan een nieuwe milieustaat voor de 
BUCH-gemeenten ontwerpen. De wethou-
ders Paul Slettenhaar (Castricum) en Erik 
Bekkering (Bergen) gaven hiervoor het 
digitale startschot. Foto: aangeleverd

Week met weer 
vol contrast
Op 1 april was het bijna 20 graden maar 
het weekend daarna, Pasen, bleef het kwik 
steken op 6 graden. Op Tweede Paasdag 
richtte een noordwesterstorm schade aan 
op het strand. 
Foto’s: Henk de Reus en aangeleverd

Jubileum in 
Akersloot
Het is veertig jaar geleden dat de Histori-
sche Vereniging Oud Akersloot werd opge-
richt. Dit viert de vereniging met een jubi-
leumuitgave van ‘De Groene Valck’ die 
voorzitter Frans Zonneveld op de foto over-
handigt aan Roosmarie Lauritsen en Gerard 
Krom. Foto: Henk de Reus

Toekomst 
Kooiplein
Het is al even bezig, de discussie over wat 
er met het Kooiplein moet gebeuren. 
Ontwikkelaar ‘Cambium Living’ komt met 
een haalbaar plan voor de ontwikkeling 
van 33 betaalbare huurwoningen en een 
supermarkt. Bron Artist Impression: 
Cambium Living

Buitenklas voor 
Rembrandtschool
OBS Rembrandt heeft op de Nationale 
Buitenlesdag, de nieuwe buitenklas 
geopend. Deze buitenklas is gerealiseerd 
door middel van door de leerlingen opge-
haalde sponsorgelden. Er zijn onder 
andere kippen en een insectenhotel. 
Foto: aangeleverd

Toch een beetje 
Koningsdag
Helaas werden ook dit jaar alle festiviteiten 
op Koningsdag afgelast. Toch zijn er altijd 
mensen die creatief genoeg zijn om zelf 
iets te organiseren. In diverse straten werd 
het feest op kleine schaal toch gevierd 
zoals hier op de Brakenburgstraat. 
Foto: aangeleverd

Lintjesregen in 
aangepaste vorm
Weer geen traditionele Lintjesregen dit 
jaar. Net als vorig jaar koos burgemeester 
Mans ervoor om de acht gedecoreerden 
persoonlijk op te bellen en hen te infor-
meren over het heuglijke nieuws. 
Foto: Henk de Reus
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