
44e jaarboek 
Oud-Castricum
In gebouw De Duynkant wordt het nieuwe 
jaarboek van Oud-Castricum uitgereikt. 
Voorzitter John Hommes overhandigde 
het eerste exemplaar aan mevrouw Tienk 
Smeets, dochter van oud-burgemeester 
Corneille Smeets (1903-1978). 
Foto: Bos Media Services

Castricummers 
bij Klimaatmars
Ambitieuze, eerlijke klimaatplannen 
afdwingen, dat was het doel van de veer-
tigduizend mensen die meededen aan de 
Klimaatmars in Amsterdam. Onder hen 
naar schatting tweehonderd Castricum-
mers. Foto: Ans Pelzer

Op de fiets 
naar Klimaattop
Oud-geschiedenisdocente Karen Faber 
(57) is samen met dertig anderen op de 
fiets naar de klimaattop in Glasgow 
vertrokken. Een symbolische rit. ,,Het 
klimaat is nu het belangrijkste waaraan we 
iets moeten doen.” Foto: aangeleverd

Willeke Alberti 
in De Santmark
Eindelijk was het gelukt om Willeke Alberti 
voor een optreden in De Santmark te 
strikken. Na een vervelend coronajaar was 
er weer iets leuks te vieren. Zo’n 60 bewo-
ners en een aantal verzorgenden genoten 
zichtbaar van het optreden. 
Foto: Henk de Reus

Crowdfundings-
actie voor Bart
Op de voorpagina deze oproep. Bart Been-
tjes hoopt mee te doen aan het wereld-
kampioenschap parasurfing in Californië, 
waar veel geld voor nodig is. Er is een 
crowdfundingsactie gestart. 
Foto: Hans Boot

Intocht Sint 
bijna als vanouds
Het heeft er tot het laatste moment om 
gespannen of de Sinterklaasintocht dit jaar 
zou doorgaan. Alles hing af van de corona- 
persconferentie van het kabinet en van 
burgemeester Toon Mans. De laatste gaf 
uiteindelijk groen licht voor de intocht. 
Foto: Henk de Reus

Sponsorloop 
voor minima
Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College 
hebben met een sponsorloop bijna drie-
honderd cadeaus bij elkaar gerend. De 
goede-doelen-actie was bedoeld om 
gezinnen die het niet zo breed hebben op 
een feestelijke manier Sinterklaas te laten 
vieren. Foto: Henk de Reus

Bijzonder project 
studenten
Studenten Lars, Matthijs, Denny en Bart 
hebben de smaak te pakken. Het bijzon-
dere project dat ze bedachten voor hun 
examen op Hogeschool InHolland kon nog 
wel eens een leuk bedrijf opleveren. Ze 
ontwikkelden een Re-Ty en brachten die in 
productie. Foto: Hans Boot

Proefrijden met 
deelauto
Zo’n dertig inwoners schreven zich in om 
een proefritje te maken in een elektrische 
deelauto. Het was een drukte van belang op 
de parkeerplaats aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum. Vijftien mensen schreven zich 
meteen definitief in voor deelname aan de 
deelauto’s. Foto: Ans Pelzer

Kijkhut weer 
afgebrand
In het duingebied bij Castricum en Heems-
kerk is onlangs op verschillende plekken 
brand gesticht. Een van de meest getroffen 
objecten is de vogelkijkhut ‘Boetje van 
onze Kees’, die eind november geheel 
verloren ging. Over de herbouw heeft PWN 
gelukkig goed nieuws. Foto: aangeleverd

Derde plaats voor 
Rosanne Rootert
Met haar hulp aan burgerinitiatief ‘Reclame 
Fossielvrij’ belandde Rosanne Rootert uit 
Castricum op de derde plaats van de Trouw 
duurzame 100 van 2021. Zij en compagnon 
Femke Sleegers willen een verbod op 
reclames door de fossiele industrie. Foto: 
Marianna van der Stel/Fossielvrij NL

Maranathakerk 
monument?
Het Cuypersgenootschap heeft het college 
verzocht om de Maranathakerk te 
beschermen als gemeentelijk monument. 
De kerk is voor Castricum een beeldbepa-
lend voorbeeld van wederopbouwerfgoed 
volgens het genootschap. 
Archief-foto: Hans Boot
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