
Toch een snufje 
bloemendagen
Het is al het tweede jaar op rij dat de 
Limmer mozaïekdagen door corona niet 
doorgaan. Ook deze keer staat bij de 
woning van Otto Bruschke aan de Rijksweg 
geen meters hoog gebouw van hyacinten-
bloempjes. Maar hij maakte wel dit vrolijke 
mozaiek. Foto: Henk de Reus

Wilhelmus vanaf 
de kerktoren
Ook dit jaar speelde Emergo op 
Koningsdag het Wilhelmus vanaf de kerk-
toren. Ongeveer 150 personen hadden 
zich op het pleintje bij het Kerkpad en aan 
de overkant van de weg verzameld om 
getuige te zijn van het optreden. 
Foto: Henk de Reus

Pijlstaartinktvis 
op het strand
Ron Uhl deed tijdens zijn bezoek aan het 
strand van Castricum een heel bijzondere 
vondst. Hij trof deze ongeveer zestig centi-
meter lange pijlstaartinktvis aan op het 
zand. Foto: Ron Uhl

Sobere 
herdenking
De herdenkingen op 4 mei waren sober bij 
somber weer. Bij het Vredessymbool in 
Akersloot hield Wethouder Falgun Binnen- 
dijk een toespraak en legde vervolgens, 
samen met zijn dochter Rebekah (8), een 
krans. Foto: Henk de Reus

Preventief toe-
zicht opgeheven
Wat in de lijn der verwachtingen lag, is 
schriftelijk bevestigd door de provincie. In 
haar brief van 12 mei werden de gemeen-
telijke begroting 2021 en de wijzigingen 
daarop goedgekeurd. Tevens trekken 
Gedeputeerde Staten het besluit tot het 
instellen van preventief toezicht in.

Bruidssuite 
op zijn plek
Bovenop de watertoren op Duin en Bosch 
wordt een éénkamerhotel annex bruids-
suite gerealiseerd. Op maandag 10 mei 
plaatste aannemer Pronk de 17 ton 
wegende gerestaureerde kop terug voor 
verdere afbouw en het aanbrengen van 
een nieuw dak. Foto: René Rühland

Woningbouw aan 
Koekoeksbloem
Het terrein van de voormalige Montessori-
school aan de Koekoeksbloem wordt 
bestemd voor woningbouw en valt af als 
beoogde locatie voor de realisatie van een 
Integraal Kind Centrum (IKC) voor 
Castricum-Oost.

Hein Poel: 40 jaar 
‘n lach en ‘n traan
Van Sinterklaas, Kerstman en Paaskip tot 
Oermens Cees, Bokito, Baancommissaris 
Ringsteken Bakkum, Scheidsrechter Vitesse 
’22, Nar Hepo, Clown Alfredo, D’Artagnan en 
Manke Nelis. Hein Poel zorgt al 40 jaar met 
zijn creaties voor een lach en een traan in 
Castricum. Foto: Aart Tóth

Scholen open 
met maatregelen
Onlangs bepaalde het kabinet dat de 
scholen in het middelbaar onderwijs met 
ingang van maandag 31 mei weer volledig 
kunnen worden opengesteld. Vanaf 7 juni 
is het zelfs een verplichting. De Castri-
cumse scholen hebben zich gewapend 
tegen de corona-risico’s Foto: Hans Boot.

Zero Waste Tour 
groot succes
Net als in diverse andere plaatsen vond in 
Castricum de Zero Waste Tour plaats; de 
drie enthousiaste gidsen Bonnie, Tijn en 
Mariska gaven de deelnemers allerlei tips 
en trucs om minder afval te produceren. 
Foto: aangeleverd

Fikse regenbuien: 
overlast en pret
Diverse straten kwamen vrijdag 18 juni 
blank te staan nadat een korte, maar zeer 
hevige regenbui over het dorp trok. Na 
regen kwam zonneschijn. Kinderen uit het 
hele dorp gingen de straat op om van dit 
unieke moment te genieten. Foto: Mardou 
van Kuilenburg

Biografie ‘Henny’ 
gepresenteerd
Vele BN’ers gingen hem al voor, maar nu is 
dan toch ook de biografie van Henny 
Huisman verschenen. Het eerste exem-
plaar werd uitgereikt door Jacques 
d’Ancona, die jarenlang jurylid was van de 
veel bekeken muziekshows van Henny 
Huisman.
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