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Jubilerende Skulpers op 
zoek naar jonge mannen

Castricum - Het is vooral heel 
erg gezellig om onderdeel uit te 
maken van shantykoor De Skul-
pers dat bestaat uit 38 mannen 
met een gemiddelde leeftijd van 
57 jaar. In mei bestaat het koor 
12,5 jaar. Om serieuze vergrijzing 
op voor te zijn, roept het koor nu 
mannen op van rond de 50 jaar én 
jonger zich aan te melden. Drie 
donderdagavonden in de maand 
wordt er gerepeteerd in de Duin-
randschool in Bakkum en het 
koor wordt met grote regelmaat 
gevraagd op te treden op festivals 
door het hele land. Lees het hele 
verhaal in deze editie van De Cas-
tricummer.

Larissa winnaar bij 
Supernick op televisie
Castricum – Supertrots zijn ze 
thuis op haar. De elfjarige La-
rissa heeft verleden week zater-
dag het knikkerspel gewonnen 
tijdens de tv-uitzending Super-
nick op de zender Nickelodeon. 
Omdat zij de hoogste score had 
behaald met het spel Het Huis 
Anubis op de website van Nic-
kelodeon, werd Larissa uitgeno-
digd naar de studio te komen in 
Amsterdam-Noord.
“Het was erg leuk”, vertelt Larissa 
thuis op de Walstro. “Mijn moe-
der werd woensdag gebeld door 
Nickelodeon. Daar schrok ze wel 
van. Mijn broer mocht mee en 
twee buurkinderen.” 
Larissa, die een licht autistische 
stoornis heeft en een achter-
stand in ontwikkeling, bezoekt 
de Zeearend in Beverwijk. “Mijn 
juf heeft niet gekeken, want die 
had geen tijd, maar mijn vrien-
dinnen allemaal wel.”
In de studio werd Larissa eerst 
op haar gemak gesteld en kon zij  
vast wat oefenen. Want het was 

de bedoeling dat een knikker in 
dertig seconden het einddoel 
bereikte, waarbij zo min moge-
lijk handelingen werden verricht. 
Het lukte haar te finishen in 
twaalf halen. Toen haar tegen-
stander er zestien nodig had, was 
Larissa winnaar. Zij ging met een 
uitgebreid pretpakket naar huis. 
Larissa: “Terug op de pont kwa-
men we de presentatoren van de 
show weer tegen en we zijn sa-
men op de foto gegaan.” 
“Ik wist helemaal niet dat zij zo 
goed is met dat computerspel”, 
zegt haar moeder lachend. Het 
zou kunnen dat het meisje later 
in het jaar nog eens wordt uitge-
nodigd, als de beste spelers het 
tegen elkaar moeten opnemen. 
Larissa’s vader zegt tot besluit: 
“Ze heeft het heel goed gedaan 
en wij zijn allemaal supertrots op 
haar.” 

En Larissa? Die zit te stralen op 
de bank met de laptop in de aan-
slag voor een volgend spelletje. 

Moeders worden zaterdag 
verwend in Geesterduin
Castricum - Zaterdag 10 mei 
delen meisjes rozen uit aan 
moeders in winkelcentrum 
Geesterduin. Kinderen tot 12 
jaar kunnen die dag op de foto 
worden gezet, die zij dan weer 
cadeau kunnen doen aan hun 
moeder. Of het geschenk kan 
versierd worden met de afbeel-
ding. 

Bij The Readshop is het mogelijk 
een cadeaubon te kopen voor 

moederdag. Deze bon is inwis-
selbaar in alle winkels van Gees-
terduin!

Fietsen in brand
Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag stonden er 
een aantal fietsen in brand ach-
ter het station. De politie had 
het vuur voor aankomst van de 
brandweer reeds geblust.

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum
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Doktersdiensten

KerkdienstenAlgemene Informatiei
Medische en hulpdiensten
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. De 
apotheken in Castricum zijn door 
de week geopend tussen 8.30 en 
17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Churchill-
plein, Akersloot, tel. 0251-312122. 
Openingstijden van 8.30-12.30 
uur en van 13.30-17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 

Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.

Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. 

Huisartsen Castricum,
 Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst:
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. 
Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-

vens, zorg dat deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

Afwezig: 5 mei t/m 9 mei: dr. 
Bakker, dr. Coppoolse, dr. Doek-
sen en Tromp, dr. de Groot en 
den Herder.

Let op: 12 mei is een feestdag 
waarop de avond-, nacht- en 
weekenddienstregeling geldt. 
Wilt u gezien de te verwachten 
drukte uw herhaalrecepten op 
tijd bij uw eigen huisarts bestel-
len?

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Pancratiuskerk Castricum
Za. 10 mei 18.30 uur: Woord- en 
gebedsdienst m.m.v. cantorij. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 11 mei 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Ma. 12 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 10 mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Zo. 11 mei 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. inzinggroep 
Bakkum. Voorganger pastoor L. 
Vergara.
De viering door de week is op 
woensdagmorgen om 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 11 mei Dorpskerk: Ds. M. 
Beitler. Pinksteren. Tijdens dienst 
kindernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door radio Castri-
cum (kabel 104,5 m/ether 105m). 
Liturgie beschikbaar via www.
pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
van Arkel m.m.v. cantorij. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 11 mei 10.00 uur: Wim Nieu-
wenhuis uit St. Maartensbrug. 
Pinksterfeest en moederdag.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er 
kinderopvang: crèche voor ba-
bies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 11 mei 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam. Pinksteren.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 10 mei 17.00 uur: Pinkstervie-
ring in ‘De Cameren’. Voorganger 
pastor J. Olling.
19.00 uur: Woord- en communie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger pastor J. Olling.

Zo. 11 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met gemengd koor. 
Voorgangers pastor S. Tol en 
pastor J. Olling.
Ma. 12 mei 10.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 11 mei 10.00 uur: Ds. Ger-
mans.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 10 mei 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 11 mei 10.00 uur: Commu-
nieviering met herenkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.
Ma. 12 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering met dameskoor. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij.  9 mei 19.00 uur: Pinkstervie-
ring met die Geestersangers.
Za. 10 mei 19.00 uur: Eucharis-
tieviering met samenzang.
Zo. 11 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo ge-
mengd, kinderkerk en jongeren-
groep.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.
Ma. 12 mei 10.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Els Behage komt met het 
vierde ‘Kleinkind boekje’
Castricum – Tweede pinksterdag 
zal Els Behage uit Castricum haar 
vierde ‘Kleinkindboekje’ presen-
teren op het Dierenduintje, tus-
sen 11.00 en 15.30 uur. Men kan 
het boekje daar niet alleen kopen, 
maar ook door Els laten signe-
ren. Els schreef dit vierde boekje 
voor haar vierde kleinkind Ruben. 
Het boekje heet dan ook: ‘Ruben 
en het Dierenduintje’. Het verhaal 
speelt zich af op kinderboerderij 
het Dierenduintje in Castricum. 

Ook voor haar andere drie klein
kinderen schreef Els Behage een 
vergelijkbaar boekje. Els Behage 
is een gepensioneerd lerares van 
de Klimop basisschool.

Limmen - Botontkalking, ofwel 
osteoporose, is een botaandoe-
ning waarbij de sterkte van het 
botweefsel zodanig is vermin-
derd dat al bij een geringe be-
lasting een heup- of polsfrac-
tuur of inzakking van de rugwer-
vels kan ontstaan. Of men osteo-
porose krijgt wordt grotendeels 
bepaald door de conditie van de 
botten, de zogenaamde botdicht-
heid, rond het vijfendertigste le-
vensjaar. 
In Nederland krijgt één op de 
drie vrouwen en één op de negen 
mannen boven de 55 jaar te ma-
ken met botontkalking; ondanks 
het feit dat in ons land relatief 

veel zuivel wordt geconsumeerd. 
Het is voor iedereen interessant 
om eens de botdichtheid te la-
ten meten, maar zeker voor men-
sen die horen tot een groep met 
verhoogd risico op botontkalking. 
Vrouwen in de overgang beho-
ren tot de risicogroep, met na-
me vrouwen die vroeg in de over-
gang zitten, ook wanneer botont-
kalking in de familie voorkomt, bij 
gebruik van bepaalde medicij-
nen zoals corticosteroïden (pred-
nison of prednisonachtige stof-
fen), laxeermiddelen, bij weinig 
lichaamsbeweging, bij bepaalde 
aandoeningen zoals ziektes aan 
de schildklier, astma, reuma, di-

“Voorkomen is beter dan breken”

Laat botdichtheid meten
abetes, bepaalde darm- en huid-
ziekten. Ook wanneer men veel 
koffie of alcohol gebruikt, of als 
de voeding niet optimaal is voor 
het in stand houden van stevi-
ge botten kan osteoporose ont-
staan. 
Men kan gedurende de maand 
mei de botdichtheid laten meten 
in de directe omgeving. Dit wordt 
gedaan door middel van een ul-
tra soon apparaat. Wanneer men 
klachten heeft kan men terecht 
voor persoonlijke adviezen. Dit 
consult inclusief de botmeting 
wordt aangeboden tegen een ge-
reduceerd tarief van 30,00 eu-
ro. Op de volgende locatie wordt 
de botmeting gedaan: Limmen: 
Centrum Meander, Rijksweg 115, 
dinsdag 13 mei. 
Reservering is wel noodzakelijk 
en kan via tel. 0252- 534322.
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Protest tegen woningbouw 
in de Castricummerpolder
Woningbouwplannen blijven als een donkere wolk boven het fraaie 
natuurgebied in de Castricummerpolder hangen. Dit ondanks de suc-
cesvolle bijeenkomst over de natuurlijke- en cultuurhistorische waarden 
van het natuurgebied rondom de eendenkooi van der Eng die afgelopen 
vrijdag 25 april door de Stichting Acties-Uitgeest was belegd. Landschap 
Noord-Holland heeft herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen deze plan-
nen en zal ook in eventuele volgende planologische procedures haar 
bezwaren bij de gemeenteraad duidelijk naar voren blijven brengen. 
Op genoemde avond bleek dat het college van B & W, gesteund door 
de raadsfracties van CDA en PvdA, vooralsnog vasthoudt aan deze optie 
voor woningbouw. Door de andere raadsfracties zijn talloze alternatieven 
aangereikt. Ook het beslag, in het kader van de Wet voorkeursrecht ge-
meenten op de terreinen van Landschap Noord-Holland en De Hooge 
Weide dat de raad op 28 februari nog eens bevestigd heeft, blijft ge-
handhaafd.  
De Castricummerpolder beschikt over speciale natuur- en aardkundige 
waarden en is als natuurgebied aangewezen in het provinciale gebieds-
plan Noord-Holland-Midden. Het terrein maakt deel uit van de door rijk 
en provincie aangewezen Ecologische Hoofdstructuur. Bovendien zijn 
de terreinen verworven met financiering door rijk en provincie, dus met 
geld van ons allen! 
Gelukkig hebben wij tijdens genoemde bijeenkomst gemerkt dat vele 
Uitgeesters en ook verschillende fracties in de gemeenteraad ons steu-
nen in het behoud van de natuurgebieden van Landschap Noord-Hol-
land en de Stichting De Hooge Weide.
Wij hopen dat het College van B & W en daarmee ook de betrokken 
politieke partijen in de gemeenteraad op korte termijn tot een afweging 
van belangen zal komen waarin rekening wordt gehouden met de on-
vervangbare waarden van onze schaarse natuurgebieden. 
Landschap Noord-Holland.

Heren van The Tunnel 
live bij BumrushRadio
Castricum - Na enkele exclu-
sieve interviews is het weer hoog 
tijd om wat gasten live in de stu-
dio te ontvangen. De host en dj van 
BumrushRadio, Midnight, is vaak 
te vinden op de verschillende Hip-
Hop events, concerten en andere 
bijeenkomsten door heel het land. 
Op die manier loopt hij met regel-
maat interessante mensen binnen 
de ‘scene’ tegen het lijf. Zo ook met 
de heren van ‘The Tunnel’ die zon-
dag 11 mei tussen 20:00-22:00 uur 
live hun vaardigheden ten gehore 
zullen brengen. 
The Tunnel is eigenlijk niet meer 
dan de HipHop hobbyclub van 
SOEKIakaDRC en dj NBC (Neigh-
bourhood Beat Creator) met de in-
tentie de nieuwe generatie ken-
nis te laten maken met de Hip-
Hop cultuur zoals deze in de be-
gintijd was. SOEKIakaDRC (Dy-
namic Rhythm Composer) is een 
oud gediende van het eerste uur. 
Sinds 1984 is de man al actief met 
het maken van beats. De nu 37-ja-
rige DRC produceerde voor onder 
andere Def RC Posse (1984-1989), 
Da Zombi Squad (1989-1998), Joe 
Smalls(1998-2000) en tevens zijn 
solo project R.A.W.! (Rhythm & 
Wisdom). Tot 2001 deed hij dit al-
les vanuit Groningen, daarna van-
uit zijn nieuwe woonplaats Am-
sterdam. Later werkte hij nog met 
verschillende andere muzikanten 
en creëerde hij ook een nummer 
met Spacekees & Terilekst. In 2005 

Sfeerimpressie van de heren van 
The Tunnel.

Boy en Boris samen op pad
Castricum - In het begin keek de buurt wel op als de familie Cornel 
de hond uit ging laten. Er liep namelijk een lammetje, genaamd Bo-
ris, achteraan. Het lammetje werd liefdevol opgenomen in het gezin, 
toen hij door zijn moeder bij de geboorte verstoten was. Zodra Boy zijn 
rondje ging doen wilde Boris ook mee. De familie gaf hem dagelijks 
zijn flesjes melk en inmiddels is hij zo goed gegroeid dat hij weer in de 
wei tussen zijn soortgenoten aan het huppelen is. 

leert hij dj NBC kennen via inter-
net en besluiten ze The Tunnel op 
te richten. Nu zijn zij ook graag ge-
ziene (en te horen) gasten bij Hip-
Hop Cafe 4 Elementz in Amster-
dam. Ze organiseren hier beatbat-
tles, workshops en andere manie-
ren om mensen bewust te maken 
van de fundering van de cultuur. Dj 
NBC is begonnen met draaien van 
Hardcore House in 1993 en mixte 
dit met Jungle. Op 9-jarige leeftijd 
kreeg hij zijn eerste (Alecto) mixer 
van zijn ouders en begon te mixen 
met twee cd-spelers. Rond diezelf-
de tijd had hij cassettes van Osdorp 
Posse en Wu-Tang Clan. De HipHop 
won het van de House en Jungle en 
tot de dag van vandaag draait hij 
nog steeds het liefst de nummers 
uit die tijd en van nog verder terug. 
Ook NBC is actief met beats ma-
ken. Nog nooit een officiële release 
gehad maar dat is ook totaal niet 
waar het bij de man om gaat. Ple-
zier hebben in hetgeen wat hij doet 
staat net als bij SOEKI voorop. 
De show is live via internet te strea-
men via: www.bumrushradio.com 
en frequenties zijn te vinden op: 
www.castricum105.nl.

Moederdagactie ´t Loo
Heiloo - Zaterdag 10 mei is het 
weer zover. Kinderen van vier 
tot en met tien jaar uit Heiloo, 
Limmen, Akersloot, Egmond en 
waar dan ook vandaan kunnen 
een moederdagtaart komen ma-
ken in Winkelhof ’t Loo. De taar-
ten worden aangeboden door de 
winkeliers van Winkelhof ’t Loo. 
De kinderen mogen hun fanta-
sie de vrije loop laten met de at-
tributen die op de kramen klaar 
staan en de mooiste moeder-
dagtaart ooit maken. Zij wor-
den bijgestaan door meisjes van 

het promotieteam en het geheel 
staat onder leiding van banket-
bakker John Hoetjes van Bakke-
rij Zoon.
Voor dit evenement heeft men 
wel een deelnemerskaart nodig. 
Het taarten maken start op het 
Middenplein om 11.00 uur en zal 
tot ongeveer 14.00 uur duren. Op 
de kaart staat het tijdstip waarop 
men de taart mag komen maken. 
Vanaf donderdag 8 mei kan men 
kaarten afhalen bij Bakkerij Kees 
Zoon, Albert Heijn of Didi, twee 
kaarten per persoon. 

Bedrading 
doorgebrand bij 
strandpaviljoen
Bakkum - Donderdagavond 
werd de brandweer gealar-
meerd voor een brandmelding 
bij de strandpaviljoen De Dei-
ning. Waarschijnlijk door over-
belasting en een slechte verbin-
ding van tussen twee units is de 
bedrading doorgebrand. 
De eigenaar had de spanning 
eraf gezet en had het beginnend 
brandje reeds met een hand-
blusser geblust. De elektrische-
installatie is diezelfde avond nog 
gerepareerd.

Alles over borders
Limmen - Het Engelse woord bor-
der wordt gebruikt voor een strook 
beplanting met een kleurrijke uit-
straling. In een cursus puzzelen 
de deelnemers stap voor stap tot 
een beplantingsplan op papier uit-
gewerkt is. De eigen situatie is het 
uitgangspunt en iedere deelnemer 
maakt zijn persoonlijke beplan-
tingsplan. Onder de vakkundige 
begeleiding van Jeanine Jonker 
lukt het iedereen een vakkundig  n 
dus deelnemen. Op dinsdagavond 
wordt vanaf 20.00 uur lesgegeven 
aan de Kerkweg 24 in Limmen. 
Kijk ook op www.tuincursussen.nl 
of bel 072-5053646.

Binnenwaterexamens 
bij reddingsbrigade
Castricum - Vrijdagavond 25 
april vond de afsluiting van het 
winterseizoen plaats bij de red-
dingbrigade met de binnenwa-
terexamens. Na een winterlang 
trainen en hard werken zijn er uit 
eindelijk 32 jeugdleden geslaagd 
voor hun examens.
De volgende kandidaten zijn ge-
slaagd het examen. Brevet 3: Bas 
van der Ham, Mikaela Jongejan, 
Robert Nijman, Martijn van Olst, 
Joost Singerling, Yur Welagen.
Brevet 4: Niek Admiraal, An-
ne Andela, Marit Draafsel, Tjit-

ske Draafsel, Tom Kapr, Marlot-
te Wester. Brevet 5: Jonas Maar-
tens, Wouter Tromp, Merel van 
Velzen.
Brevet 6: Kevin Dekker, Dorien 
Dolman, Romano Rijke, Sanne 
van Velzen, Emke de Weerd, Rick 
Zonneveld. Certificaat Brons: Eli-
ne Rouw, Eefje Vonk. Diploma A:
Maarten Andela, Klaas-Jan van 
der Lem, Bruno Molenaar, Bart 
Schalkoort, Marika de Witt.Di-
ploma B: Mark Admiraal, Mo-
niek Beentjes, Jade Hurkmans, 
Sander Schmitz. 

Castricum - (Sport)massage-
praktijk Meijboom verwent vrou-
wen, die getroffen zijn door kan-
ker, op 29 mei. Op deze nationale 
verwendag geven schoonheids-
salons, kappers, masseurs en vele 
anderen, vrouwen getroffen door 
kanker geheel belangeloos een 
gratis verwenbehandeling. Even 
de aandacht afleiden van de ziek-
te, je weer even vrouw voelen en 
stralen, dat is het doel van de Viva 
la Donna Day. Juist door een mas-
sage, een schoonheidsbehande-
ling of een nieuw kapsel krijgen 
deze vrouwen weer een beetje 

zelfvertrouwen waardoor het le-
ven weer positiever kan worden 
hervat. Stichting Viva la Donna ini-
tieert deze derde verwendag, die is 
opgezet vanuit de persoonlijke er-
varing van de oprichtster, Corinne 
de Haas, die zelf op jonge leeftijd 
getroffen is door kanker. Daarom 
openen (Sport)massagepraktijk 
Meijboom en anderen hun deu-
ren op 29 mei om op deze bijzon-
dere verwendag vrouwen, die ge-
troffen zijn door kanker, weer te 
laten stralen. Kijk voor meer in-
formatie opwww.vivaladonna.
nl of www.blessure-aanwijzer.nl.

Viva la Donna Day



8 mei 2008  pagina �

Hendrik en Mary Drost kijken terug

60-jarig huwelijk feestelijk 
gevierd met de hele familie
Akersloot - Wat is er mooier 
dan een feest met kinderen en 
kleinkinderen tezamen. De 80-
jarige Hendrik Drost en zijn dia-
manten bruid, de 77-jarige Ma-
ry hadden besloten hun 60-ja-
rig jubileum groots te vieren en 
wel in Preston Palace in Alme-
lo. Vrijdagmiddag 2 mei kwamen 
allen, inclusief petekind Anneke 
en echtgenoot alsmede een zus-
ter van de jubilaris bijeen. Zon-
dagmorgen ging iedereen weer 
huiswaarts. Een heel weekend 
dus om van iedereen en alles te 
genieten. 

In Preston Palace, waar Hendrik 
en Mary acht kamers hadden ge-
reserveerd was van alles en nog 
wat te doen. Er was een zwem-
bad, men kon er onder meer bil-
jarten, bowlen, midgetgolven en 
natuurlijk lekker eten. Dochter 
Kitty had ervoor gezorgd, dat de 
pianobar vrijdags van 18.00 tot 
19.00 uur geheel voor eigen ge-
bruik was. De kleinkinderen de-
den een stukje, het jubilerende 
echtpaar kreeg kroontjes op het 
hoofd en een cheque van maar 
liefs 650 euro met eveneens 
nog enkele dinerbonnen wer-
den aangeboden. Daarna volgde 
er een lopend buffet evenals de 
zaterdag erna. De kinderen en 
kleinkinderen vermaakten zich 
ieder op bij hun passende wijze 
met allerlei activiteiten. Opa, die 
veel van zwemmen houdt was 
met zijn kleinkinderen niet weg 
te slaan uit het zwembad. 
Maar de afspraak was weer bij-
een te komen om 18.00 uur voor 

de borrel en het lekkere eten. 
Pratend met het jubilerende van 
oorsprong Amsterdamse echt-
paar is het altijd interessant eens 
terug te kijken op hun leven. 

In hun tijd waren de tijden an-
ders, harder, er moest hard ge-
werkt worden en in de watten 
gelegd werd je geenszins. Mary 
Drost-van den Nieuwenhof was 
bijna achttien toen ze trouwde. 
Hendrik was twintig. Na enke-
le baantjes ging hij in militai-
re dienst. Na een opleiding van 
een jaar in Nederland vertrok hij 
naar Indonesië, waar hij voor het 
Nederlandse leger tweeënhalf 
jaar diende zonder één dag ver-
lof. In die tijd gebeurde er van al-
les. Zijn moeder was op 43-jari-
ge leeftijd gestorven, hij had een 
dochtertje, Bea geheten, gekre-
gen en zijn vader was hertrouwd. 
Na de oorlog kwam hij terug, le-
verde zijn uniform in Nederland 
in en kreeg 150 gulden om zich 
in het nieuw te steken. Mary her-
innert zich nog heel goed, dat er 
weinig geld was. Er was weinig 
eten en zoals Hendrik het zegt: 
“Je had geen broek aan je kont.”
Na destijds twee klassen mu-
lo brak de oorlog uit en was de 
loop naar een andere mulo voor 
Mary te ver. Toen ging zij werken 
in de typekamer van de Schade-
enquêtecommissie in de Spui-
straat te Amsterdam en later in 
een boekhandel in Amsterdam, 
waarna zij trouwde. Mary woon-
de in het huis van haar schoon-
moeder, die eerst ziek was en la-
ter stierf en deed de huishouding 

voor de broer en het zusje van 
haar man en haar kleine doch-
tertje. Na de oorlog ging Hendrik 
werken bij de Nederlandse Doc 
en Scheepvaart Maatschappij 
in Amsterdam en deed hij con-
structiewerk. “Na de oorlog”, 
zegt hij, “lag alles plat en was 
alles geruïneerd. Alles moest 
weer worden opgebouwd en er 
was werk genoeg. Als je elders 
een betere baan kon krijgen, dan 
deed je dat. Daarna heb ik nog 
bij het overslagbedrijf De Riet-
landen gewerkt. Tenslotte werd 
ik naaimachinemonteur bij Leeu-
wen-stein, een groothandel. Ik 
denk, dat vele vrouwen in Castri-
cum mij nog wel kennen. Ik vond 
het een leuke baan. Ik kwam veel 
bij naaimachinewinkels en ook 
bij confectiefabrieken, zoals Hol-
landia Kattenburg in Amster-
dam, waar wel zo’n 2000 meis-
jes achter de naaimachines za-
ten. Mary en Hendrik herinneren 
zich hun jonge jaren als een pe-
riode van hard werken voor wei-
nig geld. Hendrik: “Ik kijk wel 
eens naar mijn kleinkinderen en 
denk dan: Wat hebben wij toch 
een hoop gemist.” Beiden heb-
ben zeven kinderen en achttien 
kleinkinderen. Mary: “Wat onze 
kinderen betreft, wij waren bei-
den consequent. De één moest 
tafel dekken, de ander afwassen, 
aanpakken moest je.” Zij zijn er  
trots op, dat hun kinderen al-
len een goede opleiding hebben 
gehad. Sommigen hadden ook 
een baan en studeerden in de 
avonduren.”
                       (Marga Wiersma)

Lachwandeling
Castricum - Lachen is gezond, 
wordt er gezegd. Fysiologisch ge-
beurt er veel als men lacht. Het 
hele lichaam doet mee. Op deze 
wandeling door park of bos houdt 
men halt om kennis te maken met 
lachoefeningen uit verschillen-
de lachstromingen. Men leert een 
aantal manieren om de lach op te 
wekken. Er worden oefeningen en 
speelse acties gedaan. Ook maakt 
men bewegingen die de gewoonte 
patronen doorbreken.
Heeman combineert wat ze leer-
de over lachen, bewegen, humor, 
spel, (lach)meditatie,  (lach)yoga, 
creativiteit en clownerie tot een 
ontspannen ervaring in de buiten-
lucht.  Men kan meedoen met de 
lachwandeling op zondag 18 mei 
van 16.00-17.15 uur en vrijdag 13 
juni van 19.00-20.15 uur. Verzame-
len parkeerterrein t/o Geversweg 9 
(achter het station). De deelname-
kosten bedragen 7,00 euro. Opga-
ve en informatie: Marleen M. Hee-
man, e-mail: heeman@humor-
coach.nl, telefoon: 0299 47 19 96, 
www.humorcoach.nl. 

Lokaalvredebreuk
Castricum - Woensdag werd in 
de avonduren op de Dorpsstraat 
een dronken 46-jarige man uit 
Castricum aangehouden, omdat 
hij een café was binnengegaan 
waar hij niet meer welkom was. 
De man had een zogenaamd ca-
féverbod omdat hij voorheen de 
orde heeft verstoord.  De barkee-
per weigerde hem drank waar-
na hij stennis maakte maar toch 
het café verliet. Agenten konden 
hem buiten aanhouden en hij 
werd overgebracht naar het poli-
tiebureau in Alkmaar. 
De man verzette zich hevig en 
schopte in de dienstauto met 
kracht tegen de binnenkant van 
het portier. Deze raakte bescha-
digd en ontzet. De man gaf bij 
zijn verhoor toe dat hij vervelend 
kan worden met drank op. Hij is 
om 11.00 uur met een proces-
verbaal op zak heengezonden. 

Winkelruit 
vernield bij 
schermutseling
Castricum - Woensdagavond 
rond 22.00 uur greep een 19-
jarige jongen uit Castricum een 
19-jarige plaatsgenoot beet op 
de Dorpsstraat omdat hij iemand 
zou hebben uitgescholden. Hij 
drukte hem tegen een ruit van 
een vishandel. 
Hierdoor sneuvelde de winkelruit 
en liep het slachtoffer twee snij-
wonden aan zijn handen op. De 
verdachte is ingesloten. Hij werd 
later gehoord. Hij gaf toe dat hij 
beter anders had kunnen reage-
ren en het was niet zijn bedoe-
ling schade of letsel te veroorza-
ken. Hij is bereid de schade aan 
de winkelruit te vergoeden. Hij 
is tegen het middaguur heenge-
zonden.

Verschijning wekelijks op 
woensdag of donderdag in:

-De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

-Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-533900 
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
0�-5395183�

Bladmanager:
Veroni Pereboom
0�-30�95175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
0�-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 0�-12930422
Annette Visser 0�-45733293
Wendi Honcoop 0�-20278532

Algemeen medewerker :
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-�74433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 1�.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum   
Tel: 0251-�5�750
ISDN 0251-�73�20
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van ad-
vertenties en/of teksten uit de-
ze uitgave is niet toegestaan 
zonder schriftelijke toestem-
ming van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
De kans dat uw artikel geplaatst 
wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
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Kleverlaan uitgebreid 
met autoverhuurbedrijf
Limmen - De volgende uitbrei-
ding van automobielbedrijf Kle-
verlaan BV is een feit! Clever-
rent is opgericht. Cleverrent is 
dé oplossing op het gebied van 
autoverhuur in de buurt. Eige-
naar Jan Kleverlaan vertelt: “We 
leveren een representatief wa-
genpark voor een scherp tarief, 
waarmee we een breed publiek 
willen gaan aanspreken. Ener-
zijds natuurlijk de particulier die 

graag de beste waar voor zijn 
geld wil en anderzijds de zake-
lijke markt voor welke het kos-
tenaspect evenzo belangrijk is 
als betrouwbaarheid en kwali-
teit.” Het wagenpark van Cle-
verrent BV omvat een kleine 
handzame auto in de catego-
rie Opel Corsa voor een dagje 
uit, een ruimere middenklasser 
in de categorie Opel Astra voor 
vervoer van het hele gezin, een 

MPV in de categorie Opel Za-
fira voor exclusief vervoer van 
zakenrelaties of een bestel-
bus in de categorie Volkswagen 
Transporter of Mercedes Sprin-
ter voor alle transporttoepas-
singen. 

Voor meer informatie kan men 
terecht op de website www.cle-
verrent.nl of in de showroom aan 
de Rijksweg 154a in  Limmen.

Aldi later open
Castricum - De opening van Aldi aan de Puikman in Castricum is on-
geveer veertien dagen uitgesteld. Op het parkeerterrein aan de Puik-
man is vorige week voor de Aldi-super asbest gevonden. Een gespe-
cialiseerd bedrijf is bezig de asbest te verwijderen. Foto: Giel de Reus.

Website Kenniscentrum 
Weidevogels is online
Castricum - Maandag 28 april 
is de website www.kenniscen-
trumweidevogels.nl online ge-
gaan. De website ontsluit veel 
kennis en informatie over de be-
scherming en het beheer van 
de weidevogels voor organisa-
ties, vrijwilligers en boeren die 
zich inspannen voor het behoud 
van weidevogels. Op de Noord-
Hollandse weidevogeldag van 3 
april is het Kenniscentrum Wei-
devogels officieel gelanceerd. In 

het Kenniscentrum werken Na-
tuurlijk Platteland West, Land-
schap Noord-Holland, Milieufe-
deratie Noord-Holland, Staats-
bosbeheer, ANV Water, Land en 
Dijken en Natuurmonumenten 
samen. Het Kenniscentrum Wei-
devogels is gevestigd bij Land-
schap Noord Holland en heeft 
tot doel de stand en het beheer 
van weidevogels te verbeteren 
door alle betrokkenen te voor-
zien van de juiste informatie. 

Kinderworkshop Mem’s atelier
Aan de slag voor moederdag

Castricum - Kinderen die nog 
iets willen maken voor hun  moe-
der vanwege moederdag, kun-
nen dat doen onder begeleiding  
in Mem’s atelier. Op vrijdag 9 mei 
is er een speciale workshop voor 
kinderen. De deelnemers maken 
een mand waar planten in kun-
nen voor op de tuintafel. Er vindt 
een workshop plaats om 10.00 
en om 14.00 uur. 
Kosten zijn 10,00 euro inclusief 
alle materialen, plantjes en iets 
lekkers. Adres: Mem’s atelier, de 
Loet 294 in Castricum. Telefoon 
0251- 670775.

Werkgroep Oud-Castricum
Extra openstelling voor 
expositie timmerdorp
Castricum - Omdat de exposi-
tie over het timmerdorp alleen 
op zondag 4 mei was gepland 
en misschien lang niet iedereen 
door de vakantieperiode in de 
gelegenheid was om deze te be-
zichtigen, houdt de Werkgroep 
Oud-Castricum een extra open-
stelling. Deze vindt plaats op 
maandag 12 mei (tweede Pink-
sterdag) van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant aan de Ge-
versweg. 
Naast de foto’s is er een door-

lopende diapresentatie te zien 
van het timmerdorp, dat al van-
af 1972 voor de jeugd wordt ge-
organiseerd in de laatste week 
van de schoolvakantie. Heel veel 
kinderen hebben in die 35 jaar 
naar hartelust hutten en torens 
gebouwd en ook menig ouder 
zal nog wel eens terugdenken 
aan het verplicht ontspijkeren 
van het hout dat gebruikt ging 
worden. 
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Workshop 
Akersloot - ArboDuo, specialist 
op het gebied van arbeid en ge-
zondheid,  organiseert in mei en 
juni workshops met het thema 
gezondheidsmanagement. 
Wie extra inspiratie kan gebrui-
ken is welkom tijdens de work-
shop ‘Gezond leven, Gezond wer-
ken’ die op 15 mei in Akersloot 
wordt georganiseerd.
Tijdens het interactieve deel van 
de workshop wordt duidelijk hoe 
ArboDuo aankijkt tegen gezond-
heid en vitaliteit. Aan de hand 
van verrassende feiten en prik-
kelende stellingen gaan zij graag 
een open discussie met de deel-

nemers aan over gezondheids-
management in relatie met ziek-
teverzuim en verzuimbeleid.
Bij een gezonde leefstijl mag hu-
mor niet ontbreken. Kokoloog en 
entertainer Pierre Wind presen-
teert op geheel eigen wijze waar-
om gezonde voeding kan bijdra-
gen aan de eigen vitaliteit en die 
van de medewerkers. 
Zie voor meer informatie en het 
antwoordformulier op www.ar-
boduo.nl onder actueel. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
Wie nog vragen heeft kan con-
tact opnemen met Nelleke Ma-
joor, telefoon 075 684 76 16 of via 
het e-mailadres workshop@ar-
boduo.nl. 

Dieren-
bescherming
Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor; 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie; 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Vermist:
Plantraam Limmen: grijscyperse 
gecastreerde kater, witte snoet, 
bef, poten en onderkant, gechipt, 
2 jr, Nasu.

Gevonden:
Grutto Castricum: gele kana-
rie met wit aan de staart. Rui-
terweg Castricum: gele kanarie. 
Oude Haarlemmerweg Castri-
cum: groot donkergrijs met bruin 
hangoorkonijn, halflangharig, 
lange manen en broek. Begin 
Hogeweg Limmen: cyperse ka-
ter, gecastreerde, witte bef, voor 
witte voetjes, achter witte knie-
kousen, zwarte vlek op rechter 
achterpoot.

Goed tehuis gezocht:
voor 4 kittens, 1 cypers, 1 cy-
pers met wit, 1 zwart met wit en 
1 wit met zwart, 8 weken. Info: 
tel. 0251-658504.

Woninginbraak
Castricum - Een bewoner van 
een huis aan de Burgemees-
ter Boreelstraat ontdekte zater-
dagmiddag, na terugkeer van 
een korte vakantie, dat er in zijn 

woning was ingebroken. De da-
der is naar binnen gekomen via 
een raam op een plat dak. 
De gehele woning werd door-
zocht en er werd een paar hon-
derd euro uit een portemonnee 
meegenomen.
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Castricum - Het is alweer twee 
jaar geleden dat de gemeente-
raadsverkiezingen plaatsvonden. 
De fractie van de PvdA en de 
wethouder willen graag verant-
woording afleggen over wat zij 
sindsdien hebben gedaan. Daar-
om organiseren zij halverwe-
ge deze raadsperiode een ver-
antwoordingsavond. Dit willen 
zij graag doen op 13 mei vanaf 
20.00 uur in café Me Tante aan 
de Dorpsstraat 30 in Castricum.
Fractieleden en wethouder van 
de PvdA vertellen wat zij de af-
gelopen twee jaar hebben be-
reikt en wat ze nog willen be-
reiken de komende twee jaar. 
Daarna wordt in groepen de dis-
cussies voortgezet. 

Een aantal zaken is al de revue 
gepasseerd en sommige zaken 
lopen nog. 
Enkele voorbeelden: WMO, her-
inrichting diverse wegen, ophef-
fen ongelijkheid heffing wegen-
taak buitenwegen, kunstgras-
velden, instandhouding sport-
voorzieningen, strandbeleid, 
vernieuwbouw gemeentehuis, 
energiebox voor inwoners, la-
ge lasten, fietspaden buitenge-
bied, overlast vlieghinder, diver-
se bouwplannen, jeugdbeleid et 
cetera. 
PvdA Castricum nodigt belang-
stellenden uit om over al deze 
onderwerpen en natuurlijk ook 
andere zaken die ze bezighoudt 
in gesprek te gaan. 

Jubilerende Skulpers op 
zoek naar jonge mannen
Castricum – Na een optre-
den de treinreizigers zover krij-
gen dat ze allemaal meezingen, 
zingen op het pontje achter het 
Centraal Station en een kapitein 
die daarvan zo onder de indruk 
is dat hij een extra rondje maakt 
voordat hij aanlegt. Of voor ver-
voer getrakteerd worden op 
een dubbeldekker, die niet har-
der gaat dan 50 km/uur waar-
door het koor niet alleen bijna 
te laat komt voor het optreden, 
maar waardoor ook een forse file 
ontstaat. “Wij hadden daar geen 
erg in, want wij reden helemaal 
vooraan.” 

Het is vooral heel erg gezellig 
om onderdeel uit te maken van 
het shanty- en folksongkoor De 
Skulpers, dat bestaat uit 37 man-
nen met een gemiddelde leeftijd 
van 57 jaar. Eind mei bestaat het 
koor 12,5 jaar. Om serieuze ver-
grijzing op voor te zijn, roept het 
koor nu mannen op van rond de 
50 jaar én jonger zich aan te mel-
den. Drie donderdagavonden in 
de maand wordt er gerepeteerd 
in de Duinrandschool in Bakkum 
en het koor wordt met grote re-
gelmaat gevraagd op te treden 
op festivals door het hele land. 
“Als er veertig mannen bij el-
kaar komen, zonder dat er vrou-
wen aan te pas komen, ontstaat 
er een bijzondere sfeer”, vertelt 
de 41-jarige dirigent Marcel Kla-
ver. “Het heeft ook iets met vrij-
heid te maken, net zoals de zee-

mannen die kenden in vroegere 
tijd.” Sinds een jaar is Kees Vis-
ser voorzitter van de vereniging 
en hij vervolgt: “Het koor heeft 
leden die afkomstig zijn uit alle 
lagen van de bevolking. Zo zingt 
ook de echtgenoot van onze bur-
gemeester mee. Burgemeester 
Aaltje is trouwens een van onze 
grootste fans.” 
Het is bijna 12,5 jaar geleden dat 
shantykoor De Skulpers werd 
opgericht bij strandpaviljoen 
Paal 45 op initiatief van Harry 
Beentjes. Geïnspireerd door zin-
gende Russische zeelieden tij-
dens Sail Amsterdam in 1995 
ging Harry op zoek naar een di-
rigent en naar muzikanten. Hen-
ny Engel was bereid de accor-
deon ter hand te nemen en Nar-
da Kaandorp, dirigente van Skrik 
der Zee, wilde het koor wel in 
het zadel helpen. Dat deed zij 1,5 
jaar. Toen nam Marcel Klaver het 
dirigentenstokje over. Als naam 
van het koor werd gekozen voor 
De Skulpers. Skulper staat voor 
schelpenvisser, een beroep van 
vroeger dat typisch Bakkums 
was. 

Marcel: “Het repertoire werd in 
de der loop der tijden aanzien-
lijk verbreed met Engelstalige en 
Ierse liedjes. We zingen nu zelfs 
een Frans nummer en een met 
een combinatie Frans, Engels en 
Zweeds. Het repertoire is ook 
opgeschoond en we zijn bezig 
tien nieuwe nummers in te stu-

deren.” De muzikale begeleiding 
bestaat uit drie accordeonisten, 
een trekzak- en fluitspeler en 
een mondharmonicaspeler. 
Een van de hoogtepunten in de 
geschiedenis van De Skulpers 
had het optreden tijdens Sail 
2000 moeten zijn. “Maar dat viel 
zwaar tegen, We werden ergens 
in een uithoek neergezet. Ge-
lukkig maakte het tochtje op het 
pontje van en naar Amsterdam-
Noord heel veel goed.” In sep-
tember 2006 kwam de cd ‘Good 
to see you’ op de markt en in-
middels is een tweede druk ver-
schenen. Kees Visser: “Er komt 
een tweede cd. We zijn druk be-
zig met de voorbereidingen. En 
dat geldt ook voor het tweejaar-
lijkse festival ‘Van dorp tot kust’ 
dat wij organiseren op verschil-
lende plaatsen in Bakkum. Vol-
gend jaar vindt de vijfde edi-
tie plaats. Maar eerst is er een 
optreden in samenwerking met 
Emergo op 21 juni op De Brink. 
Door de organisaties van de 
grote festivals in het land wor-
den we steeds teruggevraagd 
en dat zegt toch wel wat. De 
kracht van ons koor ligt niet al-
leen in de uitstekende onder-
linge verstandhoudingen, maar 
ook in de discipline waarmee 
we te werk gaan. En het plezier 
waarmee we zingen, dat schept 
een  stevige band.” 
Nieuwe leden kunnen contact 
opnemen met secretaris Hans 
van Dijk, tel.: 0251-671887.

Emergo blaast hoog van toren 
Castricum - Op 30 april om 9.00 uur bliezen leden van fanfare-korps 
Emergo uit Castricum het Wilhelmus. Traditiegetrouw beklommen en-
kele muzikanten de kerktoren van de hervormde kerk voor de jaarlijk-
se opening van Koninginnedag (Foto: Giel de Reus).  

Castricum - Eén tafel, achttien 
verhalen. Toneelgroep Expres-
sie speelt op 16, 17 en 18 mei 
‘De eetkamer’ van A.R. Gurney. 
Een verrassend toneelstuk, ge-
speeld door dertien acteurs, die 
ieder ook nog meerdere rollen op 
zich nemen. Expressie is bijzon-
der trots dat erelid Irma Karssen 
na vier jaar weer meespeelt.
Een gezin aan het ontbijt, een fo-
torapportage, een geheime ro-
mance, een kinderfeestje… ‘De 
eetkamer’ bestaat uit een aan-
eenschakeling van scènes, die 
soms abrupt, dan weer naadloos 
in elkaar overlopen. Het stuk is 
het ene moment hilarisch grap-
pig, het volgende moment pijnlijk 
confronterend. Nog nooit bracht 
Expressie zoveel afwisseling op 
de planken. 
Het repetitieproces voor ‘De eet-
kamer’ heeft de toneelgroep veel 
plezier opgeleverd. Het is span-
nend om de diverse personages 
vorm te geven en de juiste emo-
ties in de scènes te leggen. Daar-
naast zorgden sommige scènes 
er steevast voor dat de toeschou-
wende spelers in een deuk lagen. 
Expressie hoopt dezelfde energie 

natuurlijk over te brengen op het 
publiek. 
Eén tafel vormt het decor van 
‘De eetkamer’. Alle scènes spe-
len zich voor, achter, op of onder 
die ene tafel af. Het stuk gaat over 
tradities, waar de één zich wee-
moedig aan vasthoudt en de an-
der zich vurig tegen afzet. Een he-
le uitdaging voor regisseur John 
van Dongen, niet alleen om de 
juiste spanning in iedere scène te 
leggen, maar ook om het geheel 
vloeiend te laten verlopen. 
Bijzonder aan het stuk is de be-
zetting. Niet alleen omdat de-
ze met dertien spelers behoorlijk 
groot is, maar ook omdat maar 
liefst zes spelers in ‘De eetka-
mer’ hun debuut maken bij Ex-
pressie. Normaal gesproken is 
dat een groot risico voor de kwa-
liteit van het stuk, maar de nieu-
we acteurs zijn getalenteerd en 
hebben – net als de rest van de 
groep – hard gewerkt aan de ge-
loofwaardigheid van hun rollen. 
Daarom verwacht Expressie dat 
de nieuwe spelers nauwelijks te 
onderscheiden zullen zijn van de 
oude. Christien Kessens en Mo-
nique van den Hoed waren vorig 

jaar reeds lid, maar verschijnen 
nu voor het eerst op de planken. 
Daarnaast presenteert Expressie 
met trots Roel van de Waal, Wen-
dy van den Brand, Jessica Hüs-
slage en Martijn Kooistra.
Onder de zeven ‘oudgedienden’ 
die meespelen, bevindt zich ere-
lid Irma Karssen. Zij viert dit jaar 
haar 25-jarig jubileum bij Expres-
sie. De spelers van Expressie vin-
den het erg fijn om weer met haar 
op de planken te staan. Irma ver-
scheen voor het laatst in 2004 op 
het toneel, met haar mooie ver-
tolking van Lorraine in ‘Vuur in de 
sneeuw’. Toen in de loop van het 
afgelopen jaar één van de actri-
ces uit ‘De eetkamer’ moest afha-
ken, bleek Irma bereid om twee 
van haar rollen op zich te nemen. 
Zij speelt ze met verve!
‘De eetkamer’ wordt opgevoerd 
in theater Dansende Duinen 
(voorheen De Clinghe), dat zich 
bevindt op het terrein van GGZ 
Dijk en Duin in Castricum. Op 16 
en 17 mei begint de voorstelling 
om 20.00 uur. Op zondag 18 mei 
is er om 14 uur een matineevoor-
stelling. Voor meer informatie en 
reserveringen kan men terecht 
op www.toneelgroepexpressie.nl. 
Men kan ook contact opnemen 
met Saskia Boske via tel. 0251-
252751 of per e-mail: saskia@to-
neelgroepexpressie.nl.

Expressie wisselt drama en 
humor af in ‘De eetkamer’

Op zoek naar nachtegalen
Castricum - Op woensdag 14 mei start om 19.00 uur de Nachte-
galenexcursie vanaf de Hoep. Vergezeld door de boswachter gaan 
de deelnemers op zoek naar de nachtegaal. Tijdens de anderhalf 
uur durende wandeling door de Limiet en langs de Brabantse Land-
bouw, leert men het geluid herkennen van de nachtegaal. Aanmel-
den is verplicht. Deelname aan deze wandeling kost €3,50 en kan 
alleen na opgave via www.pwn.nl/activiteiten  of 0900-7966288. 

Politiek Café PvdA in Me Tante
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Slooppand uitgebrand
Castricum - Rond half drie in de nacht van woensdag 30 april op don-
derdag 1 mei werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaande 
brand aan de Puikman in Castricum. De brand betrof een voormalige 
woning die al enkele jaren op de nominatie staat om gesloopt te gaan 
worden. Omdat er tot voorkort antikrakers in de woning woonden was 
in eerste instantie niet bekend of er zich nog personen in het pand be-
vonden. Dit was voor de brandweer de reden om op te schalen naar 
middelbrand. Bij aankomst van de brandweer stond het gehele dak van 
de woning al in brand. Na een korte verkenning in het nog niet bran-
dende deel van de woning ging de brandweer ervan uit dat er zich nie-
mand in de woning bevond. Het betreden van de bovenverdieping was 
namelijk niet meer mogelijk. De brandweer heeft het vuur bestreden 
met drie stralen lage druk. Om omstreeks vier uur kon het sein brand-
meester worden gegeven. De brandweer gaat ervan uit dat de brand is 
aangestoken, de politie doet verder onderzoek. 

Bestelauto 
gestolen vanaf 
gesloten terrein
Akersloot - Een autodief heeft 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag een witte Volkswagen be-
stelauto voorzien van het ken-
teken VN-49-XK gestolen van-
af een afgesloten bedrijfsterrein 
aan de Molenlei.
Om op het terrein te komen wer-
den twee cilindersloten van het 
toegangshek uitgeboord. Op 
het terrein werden verschillen-
de voertuigen verplaatst en wer-
den drie andere auto’s openge-
broken door een ruit te vernie-
len. Van een Hyundaibusje werd 
de bedrading in de stuurkolom 
losgetrokken.
Wie de witte VW bestelauto met 
het kenteken VN-49-XK ergens 
gezien heeft wordt verzocht de 
politie te bellen: 0900-8844.

Viering geen vrijbrief voor vernielingen

Politie controleert streng 
op naleven van de regels
Regio - In de nacht van vrijdag 
9 mei op zaterdag 10 mei wordt 
er weer Luilak ‘gevierd’. Het is 
van oudsher een kwajongens-
feest waarbij de jeugd vroeg uit 
bed gaat om langslapers wak-
ker te maken. Maar jongeren 
plegen soms ook ernstige vor-
men van baldadigheid of vernie-
ling. De politie wil met name ou-
ders wijzen op hun verantwoor-
delijkheid. Want wanneer ouders 
door de politie worden aange-
sproken op de vernielzucht van 
hun kinderen reageren ze soms 
verbaasd met de mededeling: ‘Ja 
maar het is toch luilak?’.
De Luilakviering is geen vrijbrief 
voor het plegen van vernielingen. 

Sommige ouders verlenen hun kin-
deren toestemming om er aan mee 
te doen. Ze zijn soms verbaasd 
wanneer de politie hen meldt dat 
hun kind is opgepakt wegens het 
plegen van vernielingen.
Het smeren met zeep, zoals de 
kleinste deelnemers ‘onschul-
dig’ doen, is al een overtreding 
(baldadigheid). Smeren of gooi-
en van boter of eieren op gevels 
is een misdrijf (vernieling) aan-
gezien er voor het reinigen soms 
professionele apparatuur nodig 
is. Gebruik van purschuim of se-
condenlijm steekt ook de kop op. 
Wanneer een slot of automaat 
met iets dergelijks wordt dicht-
gesmeerd levert dat honderden 

Drankrijder
Castricum - Zondag rond 2.00 
uur werd een 40-jarige automo-
bilist uit Egmond aan Zee op de 
Heereweg betrapt op het rijden 
onder invloed. De man blies aan 
het bureau 825 ug/l (tot 220 toe-
gegaan) en moest meteen zijn 
rijbewijs inleveren.

euro’s schade op.
Op verschillende plaatsen in de 
regio Noord-Holland Noord zijn 
er vorig jaar wederom vernielin-
gen gepleegd en brandjes ge-
sticht. Ook werden ramen en 
deuren van woningen en auto’s 
beklad met allerlei materialen. 
De samenleving pikt dit soort 
vormen van ‘vermaak’ niet meer. 
Bewoners proberen hun eigen-
dommen te beschermen en heb-
ben veel last van de baldadig-
heid van sommige jeugdigen. De 
politie zet extra agenten in om 
te surveilleren in gebieden waar 
dat nodig blijkt te zijn.  De politie 
treedt waar mogelijk op maar zij 
doet ook een beroep op ouders 
en verzorgers om hun kinderen 
te begeleiden en zeker niet al-
leen met materialen de straat 
op te laten gaan. Op die manier 
kan de luilakviering voor ieder-
een weer het feest worden zoals 
het oorspronkelijk bedoeld was: 
langslapers wakker maken!

Informatiemiddag over WMO
Limmen - Op donderdag 15 mei  
zal uitvoerige informatie worden 
gegeven over de WMO in het 
kader van de KBO-themamid-
dagen voor senioren. Zoals ge-
bruikelijk wordt de middag ge-
houden in de Vredeburg, begin-
tijd 14.00 uur.
De Wet Maatschappelijke On-
dersteuning is ingegaan op 1 ja-
nuari 2007. De WMO vervangt 
de wet Voorzieningen Gehandi-
capten, de Welzijnswet en een 
deel van de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten). 
De uitvoering is opgedragen 

aan de gemeenten. Toelichting 
op de WMO wordt gegeven door 
Dennis Bruijn, coördinator van 
het team Zorg in de gemeente 
Castricum. Hij zal ingaan op de 
voorzieningen die vallen onder 
de WMO: woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningen, rolstoe-
len en hulp bij het huishouden. 
Aanvragen voor hulp worden 
behandeld door het zogenaam-
de Zorgloket. Een andere dienst 
is bijvoorbeeld toekenning van 
parkeerkaarten voor gehandi-
capten. Senioren uit Limmen en 
omgeving zijn welkom. 

Vazen gemaakt van papierkralen.

Wereldwinkel present 
op de Moederdagmarkt 
Castricum - Zondag 11 mei mo-
gen de moeders weer genieten 
van Moederdag. Door middel 
van kleine of grote gebaren wor-
den de moeders in het zonnetje 
gezet. De Wereldwinkel staat 10 
mei op de Moederdagmarkt in 
Geesterduin met allerlei cadeau-
artikelen voor deze dag.
10 mei is tevens de wereldwij-
de World Fairtrade Day. Op deze 
dag start Fairtrade met de cam-
pagne ‘Het juiste klimaat’. Zoals 
de naam al zegt wordt er bij deze 
campagne aandacht gevraagd 
voor het veranderende klimaat. 
Fairtrade wil laten zien dat het 
gevecht tegen de wereldwijde 
armoede en het gevecht tegen 

de klimaatverandering hand in 
hand gaan. Luchtvervuiling, ont-
bossing en uitputting van land-
bouwgrond zijn directe bedrei-
gingen voor de levensomstan-
digheden en gezondheid van 
mensen. Via Fairtrade wordt er 
handel gedreven met een mini-
male impact op het milieu en een 
maximale impact op armoede-
verlichting en duurzame ontwik-
keling. 
De Wereldwinkel zal daarom ook 
met veel producten op de markt 
staan die gemaakt zijn van ge-
recycled materiaal. Zoals vazen 
gemaakt van papierkralen en 
kettingen van duurzame mate-
rialen. 

Dwerggeitenkeuring
Castricum -  Op 24 mei wordt 
er weer een dwerggeitenkeu-
ring gehouden bij de familie Res, 
Provincialeweg 1-3 te Castricum. 
Die dag worden er diverse bok-
ken en geiten gekeurd in diverse 
leeftijdklassen.
De keuring begint om 10.00 uur 

een duurt tot ongeveer 15.00 
uur. De keurmeesters die dag 
zijn J. van Ginkel en M. Bosman. 
De geiten worden gekeurd op 
hun bouw en hoe ze zich sho-
wen. De keuring wordt gehou-
den in de hal naast Boerencam-
ping ‘De Kei’.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-651675

Hoe werkt nou zo’n mobieltje?
Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum organiseert; 
‘omgaan met de mobie-
le telefoon’. Want steeds 
meer ouderen gaan over tot 
de aanschaf van een mo-
biel, maar vinden deze te-
lefoon in het gebruik vaak 
ingewikkeld. Om die reden 
zijn er onlangs in Akersloot 
twee workshops ‘omgaan 
met de mobiele telefoon’ 
gegeven. In Castricum wor-
den op twee maandag-
ochtenden, 19 mei en 26 

mei tussen 10.00 en 12.00 
uur in de tuin van kapitein 
Rommel ondersteuning ge-
geven in het gebruik van 
de mobiele telefoon. Men 
krijgt individuele instructies 
bij het gebruik van de eigen 
mobiele telefoon.

Aanmelden kan bij Stich-
ting Welzijn Castricum tel. 
656562, de kosten zijn 5,00 
euro en geef bij aanmel-
ding het merk van de tele-
foon door. 
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Voetballegende Cor 
Boot is overleden
Castricum - De bekende Castri-
cummer Cor Boot is op 29 april 
in de vroege ochtend op 86-jari-
ge leeftijd overleden. Hij was het 
oudste lid van voetbalvereniging 
CSV tot aan de fusie in 2002. Al 
jarenlang is Cor Boot een voet-
ballegende. Zijn naam wordt nu 
nog door vele dorpsgenoten ge-
noemd als er over CSV wordt ge-
sproken.
Cor begon als midvoor in het as-
pirantenelftal en scoorde in een 
competitie 60 van de 62 doel-
punten. Op zijn zestiende (1937) 
werd hij direct in het eerste op-
gesteld en deelde een jaar later 
mee in de feestvreugde van het 
kampioenschap. Met uitzonde-
ring van de oorlogsjaren speel-
de Cor 20 jaar lang in het eerste 
elftal. Hij groeide uit tot een ver-
dediger van grote klasse. Samen 
met keeper Gerrit de Heer vorm-
de hij een gouden koppel in de 
vijftiger jaren, de glorietijd van 
CSV. Boot werkte 43 jaar als on-
derhoudsmonteur bij de Neder-
landse Spoorwegen. Hij voetbal-
de ook in het landelijk team van 
de NS.
In 1957 nam Cor afscheid van het 
eerste elftal, maar bleef nog jaren 
voetballen, onder andere bij de 
veteranen. Ook was hij actief bin-
nen de supportersvereniging en 
vlagde een paar jaar bij de wed-

strijden van het eerste. Hij werd 
lid van verdienste en erelid van 
de vereniging en ontving van de 
KNVB de zilveren bondsspeld. 

De vroegere vedette woonde de 
laatste jaren in De Santmark, 
waar hij de afgelopen maan-
den verpleegd werd wegens de-
mentie. Op zondag 27 april stierf 
de Zondag 1 van FC Castricum, 
voorheen CSV. Cor Boot twee da-
gen later. Symbolischer kan het 
niet…
De crematie heeft maandag 
plaatsgevonden.

Gratis jeugdtrainingen bij AV 
Castricum voor Dubbele Lus
Castricum - De 29e editie van 
de Dubbele Lus van Castricum 
wordt dit jaar gehouden op za-
terdag 31 mei. Speciaal voor 
de deelnemers aan de jeugdlo-
pen organiseert AV Castricum 
op vrijdag 16 mei en dinsdag 27 
mei twee gratis trainingen. Op 
die manier kunnen de jeugdi-
ge deelnemers nog beter voor-
bereid aan de start van Castri-
cums bekendste stratenloop ver-
schijnen. 
De Dubbele Lus kent een groei-
ende populariteit. Ook bij de 
jeugd trekt de stratenloop vele 
honderden deelnemers. Hoewel 
meedoen voorop staat, is een 
goede voorbereiding zeker van 
belang. AV Castricum wil daar-
bij graag helpen en heeft daar-
om voor de deelnemers aan de 

jeugdlopen onder leiding van 
deskundige trainers twee gra-
tis trainingen op het program-
ma staan. 
Deze vinden plaats op vrijdag-
avond 16 mei en dinsdagavond 
27 mei, telkens van 18.00 uur tot 
19.15 uur. De trainingen worden 
beide keren gehouden op of na-
bij sportpark De Duinloper aan 
de Zeeweg. Er zal zowel op de 
kunststofbaan als in de duinen 
in de directe omgeving worden 
getraind. Al met al dus voor de 
jeugdlopers een goede gelegen-
heid om de conditie wat extra bij 
te schaven. 
Voor telefonische informatie over 
deze trainingen: Inge Rol; tel. 
(0251)-657750. Voor algemene 
informatie over AVC zie www.av-
castricum.nl.

Meervogels 
gaat verder
Akersloot - Meervogels 1 (zon-
dag) heeft op 4 mei de thuis-
wedstrijd tegen Ilpendam met 1-
0 gewonnen. De eerstvolgende 
wedstrijd is op 18 mei om 14.30 
uur in Egmond-Binnen tegen 
Adelbert. Beide clubs gaan er-
van uit dat er veel publiek op dit 
duel afkomt. 
Meervogels zaterdag 1 is er niet 
in geslaagd de volgende ronde 
van de nacompetitie te halen. Na 
eerder een 2-0 (uit)nederlaag, 
werd op zaterdag 3 mei thuis ge-
lijkgespeeld met 0-0 tegen Asi-
ona, waardoor helaas geen pro-
motie naar de derde klasse kon 
worden afgedwongen. 
Meervogels was voor eigen pu-
bliek wel veel beter maar wist dit 
niet in treffers uit te drukken.  

(Op de foto de trotse pupillen in het sponsortenue met Foppe)

Jan en Willem bij fotoshoot 
voor sponsoring Volkswagen
Castricum - Op vrijdag 25 april 
vond er in Leusden een foto-
shoot plaats met Foppe de Haan 
in verband met het onderteke-
nen van een contract met spon-
sor Volkswagen. 
Deze sponsor gaat een landelij-
ke competitie starten voor D-pu-

pillen. Voor de fotoshoot waren 
de pupillen Jan en Willem Ter-
voort van FC Castricum uitgeno-
digd. Zij zijn respectievelijk tien 
en zeven jaar oud en spelen in 
de E1 en F6. 
De aftrap is 10 mei op het KNVB-
complex in Zeist. 

Meervogels MB1 kampioen!
Akersloot - Met negen auto’s 
gevuld met speelsters, coaches 
en supporters werd er vanaf 
Cloppenburgh vertrokken naar 
het pittoreske Langedijk. De be-
slissende wedstrijd was dus niet 
op eigen terrein en werd op 
dinsdagavond 22 april gespeeld 
in verband met afwezige speel-
sters in de meivakantie.
Door de spanning waren de 
speelsters van Meervogels MB1 
in de eerste helft even hun spel 
kwijt. Zij gingen de rust in met 
een 2-0 achterstand.
De coaches pleegden overleg en 
met een kleine wijziging en wat 

peptalk werd er met de twee-
de helft begonnen. Ondertussen 
hadden nog meer toeschouwers 
en de trainer plaatsgenomen op 
de tribune. Door een fraaie voor-
zet van Marit Krom kon Sanne 
Wichers een mooi doelpunt sco-
ren! 
De dames lieten het niet op zich 
zitten en vochten keihard te-
rug. Esmee Kooyman wist de 2-
2 te maken en keepster Lisa v.d. 
Eng kon met haar verdediging 
het doel goed dichthouden. De 
wedstrijd was zeer spannend en 
werd in de kantine van LSVV ge-
vierd met taart!

AMAK wandelt
Akersloot - Dinsdag 13 mei is er 
weer een doordeweekse wande-
ling van de AMAK.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956 .

Tweede IVN-
luisterwandeling
Heiloo - Op vrijdag 9 mei om 
19.00 uur, wordt er voor de twee-
de keer in Heiloo een IVN-wan-
deling gehouden waarbij het spe-
ciaal gaat om het zingen van de 
vogels in Park Maalwater en de 
Noorderneg. Verzamelen op de 
parkeerplaats van het zwembad 
Het Baafje, De Omloop 11 in Hei-
loo voor een rustige wandeling 
van anderhalf à twee uur. Opga-
ve vooraf via email: IVN-Heiloo@
hccnet.nl of tel. 072- 5325110. 
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Vitesse’22 vliegt na de 1-2 
nederlaag uit nacompetitie
Castricum - Het seizoen is over 
voor Vitesse’22. In de tweede na-
competitiewedstrijd tegen Kam-
pong kwamen de Castricummers 
zondag niet verder dan 2-2. Dat 
was niet voldoende na de 1-2 ne-
derlaag van donderdag op eigen 
veld.
Voor trainer Dick-Jan Ente, die ko-
mend seizoen de scepter zwaait 
bij ADO’20, komt zo een abrupt 
einde aan zijn periode bij Vitesse. 
Bij een 1-2 voorsprong leek zijn 
ploeg af te stevenen op een pe-
naltyreeks. Drie minuten in bles-
suretijd wist Kampong een vrije 
trap rond de zestien te versieren. 
“Door hun individuele kwaliteit is 
een vrije trap meteen een hon-
derd procent kans”, weet Ente. En 
hij kreeg gelijk: 2-2 en dus ein-
de seizoen.

Jacht
Vitesse had de hele wedstrijd het 
betere van het spel en trof na 
twintig minuten al doel via top-
scorer Lennert Beentjes. De Cas-
tricummers moesten op jacht 
naar een tweede treffer, maar za-
gen Kampong juist snel gelijk ko-
men. Keeper Marcel Koekkoek, in 

de thuiswedstrijd nog uitblinker, 
verkeek zich op een voorzet, die 
vervolgens door Kampong-spits 
Diederik Hageraats werd binnen-
gekopt.
Vlak na rust leidde een mooie 
combinatie tussen Mike van Vliet 
en Rob Touber tot de 1-2. Beide 
ploegen leken zich al op te maken 
voor de penaltyreeks toen Kam-
pong de fatale vrije trap mocht 
nemen. Net als vorig jaar een zuur 
einde van de nacompetitie van Vi-
tesse, hoewel vorig jaar volgens 
Ente nog teleurstellender was.

Afscheid
Ente: “Je weet in de nacompetitie 
dat het plotseling afgelopen kan 
zijn, maar ik had het natuurlijk lie-
ver anders gewild. Na de wedstrijd 
heb ik dan ook geen afscheid ge-
had, we gaan nog een weekend-
je weg met z’n allen.” Zijn opvol-
ger Ron van Aanholt dicht hij een 
aardige kans op succes toe. “Als 
de ploeg compleet blijft en min-
der blessures krijgt te verwerken, 
zit er zeker een periodetitel in en 
wie weet meer. Ik gun Vitesse het 
beste en hoop dat Van Aanholt er 
alles weet uit te halen.”

Kampioenschap voor 
Dames 1 VV Limmen
Limmen - Zondag 4 mei is Dames 1 van VV Limmen kampioen geworden. Hiervoor hadden zij nog een 
punt nodig en deze moest gehaald worden bij Always Forward in Hoorn. Tot de 85e minuut stond de ploeg 
met 1-0 achter. Nicky Kuys scoorde en zorgde voor de ontlading. Het kampioenschap is een feit. Foto: Rob 
Blom.

VV Limmen F3 kampioen
Limmen - De F3 van VV Limmen is voorjaarskampioen geworden. Ze 
hebben het tot het eind spannend gehouden. Vorige week stonden ze 
gelijk met Dem F5, maar ze wonnen afgelopen zaterdag overtuigend 
met 13-0 tegen VSV. Op de foto: trainer Hennie, coach Hans en trai-
ner Sef, Sam, Nick, Dave, invaller Björn, Cody, Hidde, Steijn, Kees en 
Rick. Harris was afwezig. 

Uitstekende 
vangst tijdens 
viswedstrijd 
Akersloot - De tweede wed-
strijd van het nieuwe zo-
merseizoen werd gevist in 
het Noordhollandskanaal te 
Akersloot. 

Vrijwel direct werden de eer-
ste vissen gevangen, zowel 
met de vaste stok als met de 
feeder aan de overzijde, het 
was veelal kleine vis. 
In het A-vak wist Hendrik 
Moolevliet zijn vak te win-
nen, met ruim twaalf kilo. Het 
was Sjaak Veldt die wisselend 
met de stok en mini-picker de 
tweede plek opeiste met een 
dikke tien kilo. 
In het andere vak was Bert 
Groot met de feeder iedereen 
de baas. Bert wist ruim 22 kilo 
te vangen en hiermee de wed-
strijd en zijn vak te winnen. 
Als tweede eindigde Nico 
Schouws op ruime afstand 
met zestien kilo. Over het he-
le parcours was uitstekend vis 
gevangen. 
Juan Caberra was laatste in 
zijn vak maar wist wel ruim 70 
vissen te vangen. 
De volgende wedstrijd van de 
Zomercompetitie is op zon-
dag 18 mei. Wie geïnteres-
seerd is om mee te doen kan 
bellen naar Gert Lute, tel. 06-
10705422. 

FC Castricum volgend jaar 
zonder eerste team op zondag
Castricum - FC Castricum speelt 
met ingang van het seizoen 2008-
2009 zonder eerste elftal op zon-
dag. Er zijn op dit moment onvol-
doende spelers binnen de ver-
eniging om volgend jaar met een 

goede volledige selectie aan de 
start van de competitie te kunnen 
verschijnen.   

Het bestuur van FC Castricum 
hoopt echter dat er binnen een 
aantal jaar weer een goede zon-
dagsenioren selectie zal zijn, die 
snel kan meedoen in de huidige 
of zelfs hogere klassen. Vooral de 
wedstrijden tegen verenigingen 
van omringende gemeenten ga-
ven veel spanning en plezier voor 
de ‘zondagtak’ en dit zal door veel 
mensen gemist worden.
Het zondagvoetbal zal niet verdwij-
nen en zal zelfs het komende sei-
zoen verder uitbreiden met junio-
ren teams. FC Castricum speelde 
afgelopen seizoen op zondag met 
de Mini’s, de Sevens-league, twee 
juniorenteams, vijf seniorenteams 
en drie meisjes/damesteams. Zon-
dagelftalbegeleider Milo van der 
Steen heeft de hoop dan ook ge-
vestigd op de toekomst, aangezien 
de komende juniorengroepen bij 
de club groter worden.
FC Castricum speelt dit jaar in de 
vijfde klasse C en staat momenteel 
op een goede achtste plaats.

Geen krant
ontvanGen?

Bel
654433



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
8 mei 2008

Alle gemeente-
instellingen gesloten
Alle gemeente-instellingen zijn op 
maandag 12 mei, 2e pinksterdag, ge-
sloten.

Let op:

GEWIJZIGDE DATA  IN VERBAND MET 
HET OPHALEN VAN DE ROLCONTAI-
NERS (anders dan op de afvalkalender 
is vermeld)

Mei 2008 
- GFT Castricum wijk 3

op donderdag 15 mei 
- GFT Bakkum Noord 

op dinsdag 13 mei 
- Restafval Limmen wijk 1

op zaterdag 10 mei 

Juni 2008 
- GFT Limmen wijk 1

op maandag 30 juni 

Juli 2008 
- GFT Limmen wijk 1

niet op 30 juni

CROS in vogelvlucht
Hans van Schoor vertegenwoordigt de 
Castricumse bewoners in de CROS, de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol.  In de CROS overleggen bewo-
ners, bestuurders en de luchtvaartpartijen 
over  zaken als geluidhinder, luchtveront-
reiniging en veiligheid. Inzet is hierbij een 
optimaal gebruik van de luchthaven en 
beperking van vermijdbare hinder. In deze 
rubriek bericht Hans van Schoor regelma-
tig over de ontwikkelingen.

De Alderstafel is een ander overlegorgaan, 
onder leiding van Hans Alders. Naast be-
woners, luchtvaartsector en bestuurders 
zijn hier ook de platforms vlieghinder verte-
genwoordigd. De Alderstafel brengt advies 
uit aan de minister van Verkeer en Water-
staat over de toekomst van de luchthaven. 

Naar verwachting wordt 31 mei advies uit-
gebracht.
De komende maanden worden dus een 
aantal beslissingen genomen over de toe-
komst van Schiphol tot 2020. Voor Castri-
cum dreigt geen vermindering maar een 
toename van de vlieghinder, als de advie-
zen blijven zoals ze nu zijn en de minister 
deze overneemt.
Voorgesteld wordt om de Polderbaan meer 
te gebruiken. Doordat onze regio dun be-
volkt is ten opzichte van Amsterdam, Zaan-
dam, Amstelveen, etc., hebben hier minder 
mensen hinder van een startend  of lan-
dend vliegtuig. Dit is een makkelijk reken-
sommetje waar de Tweede Kamer en de 
Minister gevoelig voor zijn. Men negeert 
het feit dat sinds de ingebruikname van 
de “Milieubaan” (Polderbaan) de hinder 

verplaatst is en in zijn geheel alleen maar 
is toegenomen.
Voorgesteld wordt om 50% van de milieu-
winst door  toekomstige technische ont-
wikkelingen ten goede te laten komen aan 
vermindering van de hinder en de andere 
50% aan Schiphol te geven voor groei. Dus 
geen groei van 100% maar slechts 50%.
Alle voorstellen betekenen voor Castricum 
en omgeving een toename van de vlieg-
hinder. De  bewonersvertegenwoordigers 
van cluster Noord (Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Castricum, Uitgeest en Heiloo) vin-
den dat de afspraak in het regeerakkoord 
niet wordt nagekomen. De afspraak is dat 
Schiphol door mag groeien binnen de be-
staande milieu- en geluidsnormen, waarbij 
woningen op grotere afstand van Schiphol 
beter beschermd worden tegen geluidhin-
der.
Wilt u alles lezen over het lopende overleg? 
Op www.crosnet.nl, www.bas.nl en www.
vlieghinder.nl, vindt u alle informatie.

Hans van Schoor is bewonersvertegen-
woordiger in de CROS.

Burgemeester Emmens ontvangt gedecoreerden
Volgens goed gebruik in de gemeente Castricum werden 200 gasten op Koninginnedag 
ontvangen door burgemeester Emmens. Een groot deel van hen werd in een van de voor-
gaande jaren koninklijk onderscheiden. Zij waren samen met hun partner uitgenodigd 
voor een gezellige bijeenkomst in de raadzaal.



Agenda Raadsactiviteiten
15 mei 2008
Tijd Onderwerp
19:00 - 21:30 Voorjaarsnota en 1e bestuursrapportage: technische vragen
20:30 -  21:15 2e tussenrapportage Masterplan inbreidingen
21:15 -  22:00 1e tussenrapportage kadernota buitengebied

Hoorzittingen van de Commissie 
Bezwaarschriften Castricum
Kamer I houdt  hoorzitting op donderdag 
15 mei vanaf 19.30 uur in het gemeente-
huis Castricum.
Kamer II houdt hoorzitting op woensdag 

14 mei  2008 vanaf 20.00 uur in het ge-
meentehuis Castricum.

Zie voor meer info www.castricum.nl

WWW.CASTRICUM.NL

AAngEvRAAgdE
vERgunningEn
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
180408 Strand in Bakkum

Het tijdelijk plaatsen van een portocabin ten 
behoeve van de bibliotheek

230408 Korte Brakersweg, volktuinencomplex in Cas-
tricum
Het plaatsen van een hobbykasje
Roemersdijk 1 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping boven de 
voordeur
Roemersdijk 3 in Akersloot 
Het plaatsen van een overkapping boven de 
voordeur
Visweg 85 in Limmen
Het slopen van de woning, schuren en kas
Raadhuisplein 1 Castricum
Het slopen van een gedeelte van de hal van 

het gemeentehuis
240408 Rooseveltlaan 44 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Hoogegeest 53 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping
Van Uytrechtlaan 9 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning

250408 Charlotte van Pallandtlaan 9 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
De Kwekerij 6 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Koningsweg 52 in Akersloot
Het plaatsen van een carport

280408 Rossinistraat 3 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op de 
schuur
Prins Mauritsstraat 3 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Boekel 7 en 7a in Akersloot
Het slopen van de woningen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 8 mei de volgende aanvragen 
om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Boschweg 74 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

vERlEEndE
vERgunningEn
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
280408 Van Assendelftlaan 1 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
Klein Dorregeest/Geesterweg, perceel G 
2246 in Akersloot
Het vervangen van de schuur
Zomerschoon 12 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje

Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

- CROS (Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl  

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Agenda
Raadsplein
8 mei 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen carrousel 17 april 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad
f. Burgerjaarverslag 2007

19.30 - 20:15 Bespreking moties en amendementen GroenLinks en CKenG m.b.t.
sociale verordeningen en visie Startingerweg

19:30 - 21:00 Visie Oude Haarlemmerweg
20:15 - 21:00 Jaarrekening 2007
20:15 - 21:00 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang o.g.v. sociaal

medische indicatie

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Discussienota ongelijkheid omslag wegenheffing (raadsbrede

discussie)

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30 - 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Integrale visie Startingerweg
b. WMO-beleidsplan
c. Evaluatie woonruimteverdelingsysteem
d. Voorbereidingsbesluit fietsverbinding Uitgeesterweg - Zeeweg
e. Straatnaamgeving parktorens aan De Boogaert (Triade)
f. Vaststellen diverse verordeningen

Verordening Cliëntenparticipatie WWB
Afstemmingsverordening WWB
Reïntegratieverordening WWB
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang

g. Kennisname van het Burgerjaarverslag 2007 (o.v.b. uitkomst Car-
rousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of dhr. H. van Spijker (0251) 661370. E-
mail; tjaardheikens@castricum.nl /hanvanspijker@castricum.nl 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.



Vrijstelling artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
280408 Kerklaan 7 in Akersloot

Het gebruiken van de schuur/berging als tij-
delijke woonruimte

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 

van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 

het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

Castricum, 7 mei 2008

Conquista vol spet-
terende activiteiten
Limmen - Zaterdagochtend 10 
mei Luilak!
Er wordt gestart om 5:00 uur 
vanuit Conquista met veel lawaai 
om al die slapende Limmenezen 
eens flink wakker te schudden!
Daarna een ontbijt in Conquista.
Om 7:30 uur start men met de 
Eye-toy competitie op groot 
scherm!
Conquista Kids (4 t/m 9 jaar): Za-
terdag 10 mei is er een filmoch-
tend voor alle Conquista kids. 
De film ‘Ice Age 2’ zal vertoond 
worden. De film is geschikt be-
vonden voor kinderen van alle 
leeftijden.
Club Xtra (12 tot 16 jaar): Vrijdag 
9 mei is er open inloop in Con-
quista.
Zaterdag 10 mei is er een film-
avond op groot scherm in Club 
X-tra,.
Conquista Café (16+): Vrijdag-
avond weer een ouderwets ge-
zellige café avond in het Con-
quista café. Houd de persberich-
ten en website in de gaten want 
binnenkort zijn er weer specta-
culaire liveoptredens in het Con-
quista Café. 
Club is woensdagmiddag ge-
opend vanaf 14.00 tot 17.00 uur 
en zaterdagochtend om 05.00 
uur in verband met de Luiklak-
festiviteit, Club Xtra is beide da-
gen geopend van 19.00 tot 22.00 
uur, het Conquista Café vrijdag 
van 20.30 tot 01.00 uur en Con-
quista Kids zaterdag van 10.30 
tot 12.00 uur.
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen.

Programmering 
Radio Castricum105
Donderdag 8 mei
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter
18:00 – 19:00 Special Edition – Carry Munter
19:00 – 19:30 Nonstop muziek
19:30 – 23:00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering

Vrijdag 9 mei
16:00 – 18:00 Afterschool – Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg
22:00 – 0:00  Nick on air – Nick Keesman

Zaterdag 10 mei
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Lief-
ting
17:00 – 19:00 R&B Sport - Rick Dreijer en Bob Brouwensteijn
19:00 – 21:00 Double D - Daan Zonneveld en Daniel Vollers
21:00 – 23:00 Afslag 203 – Ivo de Lange en Lars Baltus

Zondag 11 mei
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight

Maandag 12 mei
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen

Dinsdag 13 mei
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst

Woensdag 14 mei
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum i.s.m. 
Openbare Bibliotheken
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie.

De Ierse Linda Martin op een persconferentie in 1992 in Malmö, waar 
ze met het door Johnny Logan gecomponeerde lied ‘Why me’ het fes-
tival won. (Eigen foto van Jan Castricum).

Eurovisie top 50 op 
Radio Castricum 105
Castricum - Op 20 mei zal Hind 
ons land vertegenwoordigen in 
Belgrado in de eerste halve fi-
nale van het Eurovisie Songfes-
tival aldaar. Die avond zullen 19 
deelnemers gaan zingen om een 
plek in de finale - die gehou-
den wordt op zaterdag 24 mei 
- te krijgen. Ook op donderdag 
22 mei zal hetzelfde aantal lan-
den zich moeten zien te klasse-
ren voor die finale. In de finale 
staan sowieso al de ‘grote vier’ 
landen (Duitsland, Groot Brittan-
nië, Spanje en Frankrijk) die zich 
nooit hoeven te plaatsen, omdat 
ze het songfestival grotendeels 
‘betalen’, en het winnende land 
van vorig jaar, in dit geval Servië. 
Er zullen dus totaal 25 landen 
aan de finale mee mogen doen.
Hind is bekend van de eerste 
editie van ‘Idols’ , waarin ze der-
de werd achter Jamaï en Jim, en 
van haar hit ‘Summer all over 
again’. Met ‘Your heart belongs 
to me’ zal ze haar best doen om 
Nederland weer eens in de fina-
le te krijgen, iets dat sinds 2004 
niet meer is gelukt.
Radio Castricum 105 blikt te-
rug naar de “goede oude tijd” 
van het Songfestival met een top 
50, die men zelf kan samenstel-
len. Op de website van de zender 
(www.castricum105.nl) is een 
link naar een lijst met 150 lied-
jes, die ooit hebben meegedaan 

aan het songfestival. Mocht het 
favoriete nummer daar niet bij 
staan, dan kan men deze zelf 
toevoegen aan de eigen top 10, 
die men kan mailen naar: con-
tact@castricum105.nl. Men kan 
tot en met 10 mei inzenden. 
Het resultaat wordt uitgezonden 
op tweede pinksterdag, maan-
dag 12 mei op Radio Castricum 
105 van 13.00 tot 17.00 uur. De 
presentatie is in handen van 
Boudewijn Heere en Jan Castri-
cum, songfestivalkenner bij uit-
stek. Er zullen tijdens de uitzen-
ding dan ook de nodige ‘ditjes 
en datjes’ over het festival wor-
den verteld. Wie zal de nummer 
1 van deze top 50 worden? Ce-
line Dion? Domenico Modugno, 
die met ‘Volare’ wereldberoemd 
werd? Johnny Logan, de meer-
voudige winnaar? De meest suc-
cesvolle groep Abba? Of wordt 
het onze ‘eigen’ Teach-In? Het 
wordt in ieder geval een feest 
der herkenning die middag. 
Men kan de uitzending beluiste-
ren op de volgende frequenties:  
105.0 FM in de ether tot ver in 
de regio, 104.5 FM op de kabel 
in Bakkum en Castricum en 89.0 
FM op de kabel in Akersloot, Lim-
men en op De Woude. Wereld-
wijd is de uitzending op de com-
puter te horen via de livestream 
op de website van de omroep: 
www.castricum105.nl.

Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery houdt vrij-
dag 9 mei weer snackattack. Dis-
covery is van 16.00 uur tot 20.00 
uur geopend en heeft rond 18.00 
uur een voedzame snack in de 
aanbieding voor slechts 1,00 eu-
ro.
Op zaterdag 10 mei is het tijd 
voor Café-kookfestijn! Discovery 
is in de middag al open en wordt 
er gekookt. Vanaf 19.15 uur kan 
men genieten van een warme 
maaltijd voor slechts 1,50 euro.. 
Kookfestijn start om 17.00 uur en 
het café zal om 24.00 uur sluiten. 
Café-Kookfestijn is bestemd voor 
de 14 t/m 20 jarigen.

Dinsdag- en donderdagmiddag 

is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 t/m 20 jaar. Dar-
ten, poolen, computeren, tafel-
voetballen en airhockey is alle-
maal mogelijk. De inlopen star-
ten om 14.00 uur en eindigen om 
17.00 uur.
Op woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor de jonge-
ren van acht tot twaalf jaar. Deze 
week gaan ze een moederdag-
cadeau knutselen! 
Woensdagavond is Discovery 
van 20.00 uur tot 23.00 uur ge-
opend met Music Night! Deze 
week staat er een rockavond op 
het programma. 
Op donderdag avond is er film-
avond in Discovery van 20.00 tot 
22.00 uur. 

Programma Discovery

Veel publiek
tijdens optredens
Castricum - Het optreden van 
de band Bassline en de dj’s van 
De Spinnerij met de show van J-
Light & Laser trokken op Konin-
ginnedag veel publiek. De optre-
dens werden in samenwerking 
met Café me Tante en de Ba-
lustrade georganiseerd. Foto’s: 
Martin Rijsdijk.

Niet gelezeN
altijd mis


