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Haar plaatsgenoot Ria van Oevelen
vult aan: „Je zag zelfs de achter-
kant van de huizen. Dat maakte
het, ook zoals iedereen erover
vertelde, zo mooi.”
Onder begeleiding van gidsen ging
het deze zondag van monument
naar monument. Aan het einde van
de middag merkte gids Jan de
Wildt bij de Badgastenkerk, het
begin- en eindpunt van de wande-
ling, op: „Verrassend om te merken
dat je toch steeds weer dingen kan
vertellen die mensen nog niet
weten.”
Terwijl het kustdorp op deze
prachtige voorjaarsdag volstroomt
met badgasten gaat Jacob Braken-
hoff, de voormalige dorpsschool-
meester, met zijn groepje van
twaalf personen op pad langs de
Julianaweg. Tegen de duinrand
rusten villa’s en andere tot de fan-
tasie sprekende gebouwen. Bever-
wijker Ben Duin loopt mee omdat
hij nieuwsgierig is wat voor onder-
komens er nog staan.
Op nummer 73 wordt de Engelse
landschapstijl van villa Helmkrogt,
een voormalige vakantiewoning
voor christelijke jonge meisjes,
geprezen. Even verderop bij appar-
tementencomplex Adelaïde, vroe-
ger een opleidingscentrum voor
ziekenbegeleiders van Heliomare,
haalt Ben’s vrouw Wil herinnerin-
gen op aan de tijd toen ze als jong
meisje in opleiding was. „Dat was
echt een leuke tijd”, zegt ze nage-
nietend. „Er waren feestjes met de
nonnen, dokters, patiënten en de
verpleging samen. Toen mocht er
nog veel.”

In haar voortuin van haar huis aan
de Julianaweg wacht Elly Dubbeld
het bezoek op. „Vijfentwintig jaar
geleden was het vervallen, maar wij
gingen voor de charme ervan. Nu is
het een gemeentelijk monument.”
In haar sfeervolle woning ademen
het vakkundige stucwerk, het

blauwe bloemenbehang, de fleuri-
ge geraniums, de van oude-gevon-
den-tegels-vloer, de houten schouw
en allerlei behouden originele
details de liefde voor het huis.
Weer verder wordt in het voormali-
ge politiebureau in de Sint Odulf-
straat de groep door de huidige

bewoners, de zoon en schoondoch-
ter van voormalig politieman Theo
Albers, gefêteerd op tot de verbeel-
ding sprekende verhalen over deze
‘Sheriff van Wijk aan Zee’.
Na een slinger door het dorp wacht
villa La Viola. Hier beschrijven
Marriët en Evert Hoogewerff lief-

devol en in detail de restauratie
van de voormalige strandvilla.
Terug in de Badgastenkerk schijnt
de zon door de hoge ramen op de
10-jarige Tom ten Broecke die de
middag in stijl afsluit met een
eigen compositie op piano, een
genot voor het oor.

Monumenten vertellen historie

Vanuit de tuin vertellen Nick Kolder (l) en Mattijs Reinen over het voormalige politiebureau in de Sint Odulfstraat. FOTO HELEEN VINK
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Wijk aan Zee ! „Leuk om even
achter de schermen te kijken. An-
ders fiets je altijd op weg naar het
strand langs die huizen”, vertelt
Inez van den Eijnden uit Beverwijk
na afloop van de Open Deuren
Route in Wijk aan Zee.

Castricum ! Sporthal De Bloemen
in Castricum was zaterdag omgeto-
verd tot één grote danszaal. Maar
liefst 200 dansers uit Nederland en
België deden mee aan de Dutch
Grand Prix Performing Arts,met bal-
let, dance en andere dansstijlen. De
deelnemers konden aan verschillen-
de categorieën deelnemen. De orga-
nisatie lag in handen van Mariska
Tauber, eigenaar van de Castricumse
dansschool- en feestlocatie clubMa-
riz en voorzitter van Dutch Dance
Sports (DDS). Het is voor de tiende
keer dat ze een dergelijke danswed-
strijd in Castricum hield. Vooral de
tweede helft van de middag waren
er spectaculaire optredens met gro-
te formaties. ,,Het is echt een grote
competitie”, aldus Tauber. De jury
bestond uit topdansers en leraren
die hun sporen hebben verdiend op
het gebied van musicals en grote
dansevenementen.
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Dutch Grand Prix Sporthal De Bloemen één grote danszaal

De bestuurder schampte bij de
bushalte eerst het stoeprandje,
waarna hij tegen het stalen
hekje naast de bushalte botste
en schuin op de weg tot stil-
stand kwam. Het rechtervoor-
wiel van de auto was afgebro-
ken. Toen de politie ter plaatse
kwam bleek dat de man te veel
had gedronken. Zijn vrouw en
dochter werden opgehaald.

Drankrijder
tegen hek
van onze verslaggever

Castricum ! De politie heeft
zaterdagavond een drankrij-
der aangehouden nadat hij
met zijn auto tegen een meta-
len hek was gereden op de Hee-
reweg (N512) in Castricum.
Zijn gezin kwam met de schrik
vrij.


