
Kattenmuur op 
de Overtoom
Er is in augustus door jong en oud hard 
gewerkt aan de beschildering van een 
witte muur aan de Overtoom, het nostalgi- 
sche straatje tussen de Dorpsstraat en de 
Verlegde Overtoom. De muur werd door 
wethouder Falgun Binnendijk geopend. 
Foto: Hans Boot

TVC recyclet 
tennisballen
Tennisvereniging Castricum heeft zich 
aangesloten bij de landelijke actie van 
Renewaball® om oude en gebruikte ballen 
in te zamelen. Van die ballen worden 
nieuwe tennisballen gemaakt. Een inno-
vatie van Nederlandse bodem. 
Foto: Hans Boot

Schelpenvisser 
‘Toon’ in Bakkum
De grote wens van Shanty- en Folksong-
koor De Skulpers is in vervulling gegaan. 
Op het Schulpersplein onthult burmeester 
Mans een beeld van Anja Jonker dat het 
oude ambacht van schelpenvisser aan het 
Castricumse strand doet herleven. 
Foto: Nico Lute

Toon Mans 10 jaar 
burgemeester
Op 7 september 2011 werd Toon Mans 
geïnstalleerd als burgemeester van 
Castricum. Na de verlenging van zijn eerste 
ambtstermijn in 2017 blikt hij in de Castri-
cummer van 15 september terug op zijn 
tien jaar als eerste burger. Foto: Hans Boot

College verkort 
pilot Dorpsstraat
Bij het spoeddebat bleek dat het project 
onvoldoende is voorbereid. Een motie om 
onmiddellijk met de pilot te stoppen 
haalde het niet, maar de raad ging wel 
akkoord met een tussenvoorstel van het 
college om de proef twee weken in te 
korten. Foto: Hans Boot

Spoeddebat knip 
Dorpsstraat
Vijf fracties uit de Castricumse gemeente-
raad hebben een spoeddebat aangevraagd 
na afsluiting van de Dorpsstraat. Volgens 
CKenG, GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie 
Van Schoonhoven is een verkeerschaos 
ontstaan in de omgeving. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

Aandacht voor 
het klimaat
Voor de wedstrijd ‘Onze toekomst: we gaan 
ermee aan de slag’ maakten Luna Klaase 
(16) en Elise van Rooijen (17) een kleurrijke 
poster om aandacht te vragen voor het 
klimaat. ,,Greta Thunberg heeft een punt, 
maar wij willen ook van het leven 
genieten.” Foto: Ans Pelzer

Twee Deka-
Markten geopend
Na een korte ombouwperiode openden de 
voormalige DEEN-supermarkten aan de 
Torenstraat in Castricum en aan het 
Berkenlint in Limmen gelijktijdig hun 
deuren als DekaMarkt. Foto: aangeleverd

Drugsgebruik 
Dijk en Duin
De overlast door drugsgebruik op Dijk en 
Duin stond opnieuw op de agenda van de 
raadscommissie van donderdagavond. Een 
anonieme brief van drie klokkenluiders 
zorgde voor twijfel over de veiligheid op 
Dijk en Duin. Foto: Hans Boot

Petitie herinvoer 
kapvergunning
Meer dan 650 mensen ondertekenden de 
petitie ‘Herinvoering van een bomenkap-
vergunning’. De petitie is een initiatief van 
de Bomengroep van Transitie Castricum 
die wil voorkomen dat bijzondere bomen 
zomaar gekapt mogen worden. 
Foto: Ans Pelzer

Jubileum HVOA 
wordt gevierd
Historische Vereniging Oud-Akersloot viert 
haar 40-jarig bestaan. De vereniging 
bestond in april al 40 jaar maar dat kon 
toen niet worden gevierd. Het jubileum 
werd gevierd met een expositie over het 
verenigingsleven. Foto: De harmonie Sint 
Caecilia in 1923. Foto aangeleverd

Plan voor zwembad, 
sporthal en huizen
Arjen Fruitema en Rick van den Toorn 
presenteren een idee aan de raad. Door 
niet alleen een zwembad te bouwen, maar 
een totaalplan te maken met een sporthal 
en woningen, kan volgens hen flink op de 
kosten worden bespaard. 
Artist Impression: aangeleverd
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