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Het historische bal ter ere van
Napoleon is op zaterdag 26
november. Dat geeft de liefheb-
bers nog alle tijd om zich in de
Franse tijd te verdiepen. In het
hele land zijn in het najaar
festiviteiten ter herdenking aan
het bezoek van de legendarische
keizer aan Nederland dat toen
onder Frans, dus zijn bestuur,
stond.

Stichting Revérence speelt
alsof Napoleon in kasteel Mar-
quette in Heemskerk als eregast
wordt ontvangen door de toen-
malige bewoner-eigenaar Wil-
lem Rendorp. Dat is in werke-
lijkheid niet gebeurd, beaamt
Revérencewoordvoerster
Frouckje van Hijum meteen.
Maar het had wel gekund. De
keizer was 17 oktober 1811 heel
dicht in de buurt. Samen met
zijn nieuwe vrouw Marie Loui-
se, zijn trouwe paard Marengo
en een groot gevolg.

Linie
Napoleon reisde op die dag via
Beverwijk naar Amsterdam. Hij
kwam de in zijn opdracht aan-
gelegde versterking van de
lunetten inspecteren, de Linie
van Beverwijk. Hij werd op de
grens van Beverwijk officieel
ontvangen, al was het slechts
kort. Het gezelschap moet het
landgoed Marquette zijn gepas-
seerd. Aan de rand van het
tuinbouwgebied van Heems-
kerk is een voetpad, in de volks-
mond het Napoleonpad ge-
noemd. Daar zou hij hebben
gelopen op weg naar een van de
nabijgelegen lunetten.

De kersverse Stichting Revé-
rence telt zes vrouwen die vorig
jaar in het Engelse Bath een

historisch festival bezochten,
gewijd aan de schrijfster Jane
Austen. Zulke historische festi-
vals zijn in Engeland heel ge-
woon, vertelt ze. De vrouwen
waren zo onder de indruk dat
ze besloten om zelf ook zoiets
te gaan opzetten. Want Neder-
land kent dit amper. Het doel
is: het verleden tot leven bren-
gen. De stichting doet mee aan
verschillende initiatieven. Toe-

vallig is dit jaar een Napoleon-
jaar. Het historische bal in Mar-
quette is hun eerste grote eigen
activiteit.

Empirekleding
Het bal in Marquette is een
gekostumeerd bal. Passende
uitgaanskleding en accessoires
heeft uiteraard de voorkeur van
de organisatie. Zo komt de sfeer
van het verleden tot zijn recht.

Maar hoe zag een feestganger er
anno 1811 eigenlijk uit? De ini-
tiatiefnemers helpen op hun
website vrouwen (Empirekle-
ding) en mannen (bijvoorbeeld
een soldatentenue) met enkele
tips alvast een beetje op weg.
Iets huren kan ook. Verder
geven zij met filmpjes een in-
druk van de danspasjes uit die
tijd.

De belangstelling begint

aardig aan te trekken. Het is
nog ver weg, toch gaat de aan-
melding al heel voorspoedig,
vertelt Frouckje van Hijum.
,,Het ziet er goed uit.’’ De lief-
hebbers komen uit het hele
land en zelfs uit het buitenland.
Zo verwacht zij gasten uit Enge-
land, België en Duitsland,. Ze
kan nog meer publiek gebrui-
ken. Ook een sponsor is nog
welkom.

Het Heemskerkse Chateau
Marquette is door de stichting
Revérence bewust uitgekozen.
De leiding was er meteen voor
te porren, aldus de woordvoer-
ster. Er is voldoende ruimte.
Bovenal is het een chique gele-
genheid die qua uitstraling
uitstekend past in de sfeer van
1811. De organisatie vult dat aan
met een orkest dat muziek
speelt uit die tijd. Natuurlijk is

er gelegenheid om te dansen. In
een zijkamer wordt in stijl een
kaartspel beoefend. Zo is er
meer vroeg-negentiende eeuws
vermaak.

Het is al mogelijk om toe-
gangskaarten voor het Napole-
onbal te bestellen. Dat gaat via
de website www.stichtingreve-
rence.nl. De vroegboekers krij-
gen vijf euro korting. Zij beta-
len ! 57,50.

door jan butter
H E E M S K E R K - Chateau Mar-
quette gaat tweehonderd
jaar terug in de tijd. De
Stichting Revérence her-
denkt het bezoek van kei-
zer Napoleon aan ons land
in 1811 met een gekostu-
meerd bal. Helemaal in
stijl.

Tijdens het Napoleonbal is alle gelegenheid om in stijl te dansen. FOTO’S STICHTING REVÉRENCE

Stichting Revérence organiseert gekostumeerd feest in Chateau Marquette

Napoleon eregast op keizerlijk bal

Stichting Reverence in sfeervolle kledij bij Marquette.

De vrouwen van Revérence in empire-avondjapon.

V R I J M O N D I G

Is dit voor het eerst in Beverwijk?
,,Ja, het leek ons een leuk

idee. In een zwembad worden
altijd wel bommetjes gemaakt
en nu doen we dat dus een keer
officieel. Het wordt de voorron-
de van het echte NK Bommetje,
dat op 17 september wordt ge-
houden in Kampen. De winnaar
bij ons mag dus in ieder geval
daar aan meedoen. En die krij-
gen ook nog een clinic van een
bekende zwemmer, maar dat
weet ik niet helemaal zeker.
Misschien heb ik nu een geheim
verklapt.’’

Mag iedereen meedoen?
,,Ja natuurlijk. We delen de

deelnemers in verschillende
leeftijdscategorieën in. Er is een
jeugdwedstrijd en een wedstrijd
voor volwassenen.’’

Hoe kwamen jullie op het idee

van het NK Bommetje?
,,Het is al een tijdje zo dat er

echte Bommetjes-wedstrijden
zijn, maar dus nooit in Bever-
wijk. Waarom niet, dacht we.
En ’we’, dat zijn de leden van

het innovatiegroepje. Daar
zitten allemaal mensen in die
bij het zwembad werken en die
zin hadden om na te denken
over nieuwe activiteiten. We
hebben er ook een cursus voor

gehad om te leren wat wel en
wat niet werkt. Zo hebben we
het zwangerschapszwemmen
ingevoerd op maandagavond en
vrijdagochtend en dat werkt
goed. Verder denken aan een

verkleed-zwemmen-feest en
houden we in de laatste week
van de zomervakantie weer een
zwemvierdaagse.’’

Meestal worden wedstrijden voor
het NK Bommetje in een buiten-
zwembad gehouden. Maar Bever-
wijk heeft alleen een binnenbad.

,,Klopt. En het plafond ligt al
op ongeveer acht meter hoogte.
Wie het water het hoogst laat
opspatten heeft gewonnen en
het record staat op een hoogte
van meer dan tien meter. We
hebben al nagedacht hoe we dat
gaan oplossen. Iemand van ons
zei dat we dan maar de spetters
op het plafond moesten tellen.
Dat lijkt me een eerlijke oplos-
sing. Verder is voor alles ge-
zorgd. We hebben een lage en
een hoge duikplank en er komt
een meetinstallatie. Laat ze
maar komen die bommetjesma-
kers.’’

Op de website nkbommetje.nl
staat dat er ook een voorronde is op
29 juni. Klopt dat?

,,Nee, onze enige echte voor-
ronde is op 3 juli. Wat wel klopt
is dat je via die website moet
inschrijven.’’

Dus laten we hopen dat jullie
idee inslaat als een bom.

,,Haha, flauw hoor. En dat
het maar een hoop gespetter op
gaat leveren.’’

Miranda Blomvliet: ,,Hopelijk is het bad hoog genoeg voor NK Bommetje.'' FOTO RONALD GOEDHEER

…Miranda Blomvliet van het
Sportfondsenbad aan de
Kuikensweg 84 in Beverwijk.
Miranda is niet alleen recep-
tioniste, ze is ook lid van de
innovatiecommissie van het
zwembad die met nieuwe
activiteiten extra zwemfana-
ten naar de Kuikensweg gaat
lokken. Een van die vernieu-
wingen is de voorronde van
het NK Bommetje, die op
zondag 3 juli tussen 10.30 en 11
uur plaatsheeft.

NK Bommetje als nieuwe trekpleister
B E L L E N  M E T …

De Rotaryclub Heemskerk-
Uitgeest heeft zaterdag 36 moe-
ders van kinderen met een
handicap of een chronische
ziekte verwend met een uitje.
De vrouwen uit Heemskerk,
Uitgeest en omgeving maakten
onder meer een ritje met de
stoomtram naar Medemblik en
een stadswandeling in Enkhui-
zen.

,,Het was bijzonder om te
zien dat vrouwen die elkaar
nauwelijks kennen, twaalf uur
lang onafgebroken met elkaar
in gesprek zijn geweest’’, zegt
Irene Koning van de rotaryclub
naderhand. ,,Het blijkt voor
deze vrouwen toch een feest van

herkenning voor alledaagse
ongemakken, pleziertjes en
gedoetjes. De zorg voor een ziek
of gehandicapt kind is niet
alleen maar zorgelijk. De kinde-
ren zijn ook gewoon lief, schat-
tig, mooi en soms heel verve-
lend. Net als alle andere kinde-
ren.’’

De dag was niet helemaal
zonder zorgen. ,,De bezuinigin-
gen op de Persoonsgebonden
Budgetten, passend onderwijs
en rugzakken en nieuwe stren-
ge indicering brengen bij veel
vrouwen grote onzekerheid.
Krijgt hun kind volgend jaar
nog wel de juiste zorg en bege-
leiding’’, legt Koning uit.

Rotaryclub verwent
zorgmoeders met uitje

Met verbazing las Leontine
Coelen gisteren de krant. Zij
was toch na veertien kilometer
hardlopen bij de Marquetteloop
door het lint gegaan dat voor de
eerste vrouw bij de finish was
opgehouden. Waarom werd zij
dan niet de snelste vrouw op
deze afstand genoemd. Coelen
was met haar 1.04.24 inderdaad
sneller dan de 1.07.52 van de wel
genoemde Sandra Heijnen.

Alleen liep Coelen haar tijd als
atlete van het team Rode Kruis
Ziekenhuis 1 en voor de Team
Run wordt een apart klasse-
ment opgemaakt. En dus stond
zij niet in de uitslag van de
trimloop over veertien kilome-
ter aan de hand waarvan deze
krant zijn winnaars noteerde.
,,Dat kan wel, maar ik ging toch
echt zelf als eerste vrouw door
het lint’’, zegt Coelen.

Coelen was de snelste
vrouw in Marquetteloop

BEVERWIJK - Geboren: Joris Koper, Pien Re-
nee Montezinos Mul, Charissa Eleonora
van Riet, Matthew El Said, Atakan Mercan-
kaya, Thera Elisabeth Smit, Sopnny Dei-
jkers, Tyler Jordan Lina, Marwa Mirzei, Has-
ret Akyüz, Pim Dijkman, Berfin Ceyda Kol-
suz, Maik van der Ham, Quinn Benck Lute,
Jacob Leendert Wesley van Son, Quinty
Zwemmer, Quinn Levy Hofman, Noa Cristi-
na Hilster, Jahlyssa Amara Maria Arends,
Aryan Rasouli, Rosalie Hannah Pals.
Huwelijk en partnerschapregistratie: Sebas-
tianus Bartholomeus Franciscus van der
Heul en Chantal Roosen, Mehmet Sait Hali-
ci en Gamze Sahan, Oscar van Raaphorst
en Nanette Kleijn, Henk-Jelle Blinkhof en
Geertruida Johanna Maria Schoorl, Kevin
Maikel Janson en Janine van Amersfoort.
Overleden: Franciscus Johannes van Daalen
74 jaar, Harke van Os 82 jaar.
CASTRICUM - Geboren: Linn Bekker.
Aangifte huwelijk en partnerschapregistratie:
P.A. Luijendijk en C.E.M.A.M. van Diepen,
Ronald Knuijsting en Martina A.E.M. Kaan-
dorp.
Huwelijk en partnerschapregistratie: Lars
Manten en Albertine Maria Verbeek, Jo-
hannes F. Sander en Catharina J. Zentveld,
Jan D. de Groot en Nicla J. de Keijzer.
Overleden: Johannes Metzelaar 81 jaar, Pe-
tronella Anna Josephina Maria Maasdijk-
Klaasse 76 jaar, Lucia Perk-Broekhuijsen 58
jaar, Wilhelmina Verduin-Eijsacker 90 jaar.
UITGEEST - Geboren: Kyan Maan.
Overleden: I.M.J.A. Oden-Buhre 66 jaar.

B U R G E R L I J K E  S T A N D

CASTRICUM - De schatten van de
Castricumse strandvonder Thijs
Bakker zijn te bewonderen in het
PWN-centrum De Hoep. Daar is
een tijdelijke juttersexpositie in-
gericht met kustschatten. Van
scholieren zijn daar ook een selec-
tie van zelfgemaakte kunstwerken
te zien van gejutte materialen.
Maar natuurlijk is het nog veel
mooier om de verhalen te horen
van de legendarische strandvon-
der zelf. Hoewel hij het liefst nog
elke dag langs het strand zou ban-
jeren op zoek naar alles wat de zee
geeft. Maar daar is de 86-jarige
Castricummer vanwege zijn ge-
zondheid niet meer toe in staat.
De expositie 'Schatten van de zee'
is tot 17 augustus te zien in De
Hoep. Openingstijden zijn van
dinsdag tot en met zondag van 10
tot 17 uur. De toegang is gratis. 

FOTO SANNE TIEBIE

Juttersexpositie De schatten van de zee

De kunstenares zal samen met
Alexander de Vries dit project
voor de gemeente starten. Het
artistieke deel is in handen van
Alexandra. De subsidiezaken en
het zoeken naar locaties en
dergelijke neemt wiskundele-
raar Alexander voor zijn reke-
ning. Eind november wordt op
verschillende locaties de slide-
show vertoond.

,,Het vergt nogal wat voorbe-
reidingstijd, vandaar dat we er
nu mee beginnen. We willen
zoveel mogelijk beeldmateriaal
van Velsen verzamelen. Wij

vragen dus iedereen in persoon-
lijk fotomateriaal te duiken en
foto’s in te leveren voor dit
project. De foto’s moeten be-
trekking hebben op het leven
van mensen in Velsen. Persoon-
lijke momenten en ervaringen
in onze gemeente. Denk aan
fotomateriaal uit vervlogen
jaren. Foto’s van je oude wo-
ning, als klein kind spelend in
Velserbeek. Misschien een
trouwgelegenheid, strand- en
visserijactiviteiten of een af-
scheid op het station. Sfeerbeel-
den, daar gaat het om. Het
mogen ook beelden van nu zijn,
want gisteren is al verleden
tijd.’’

Spontaniteit
,,Jongeren kijken over het alge-
meen heel anders aan tegen
beeld. Ze maken heel andere
foto’s dan wij deden. Vroeger
ging je op cursus en moest alles
bovenal scherp zijn. Helder
moest worden uitgelicht wat je

nou eigenlijk wilde zeggen. De
jeugd maakt met hun mobiel-
tjes vaak verrassende beelden.
Het gaat er allang niet meer om
of de compositie klopt of dat de
foto haarscherp is. Die nieuwe
spontaniteit is een mooie ont-
wikkeling. We hopen op een
300 foto’s. Mochten het er veel
meer worden, dan kunnen we
altijd nog een splitsing maken.
Dat we bijvoorbeeld Driehuize-
naren beelden van Driehuis
laten zien. Maar een mooie mix
heeft de voorkeur. Ook met het
oog op het project ’Velsen 2025’.
Want dat gaat over de toekomst
en die is gestoeld op het verle-
den en dat verleden willen we
laten zien.’’

Alle foto’s worden ingescand
en na gebruik weer retour ge-
zonden.
De foto’s kunnen worden gebracht of
opgestuurd in een envelop voorzien van
naam en adresgegevens naar: Fam.
Drenth, IJsselstraat 16, 1972 WD, IJmui-
den.

’Verleden, verlicht Velsen’ 
Een enorme slideshow moet het
nieuwe project van de IJmui-
dense kunstenares Alexandra
Drenth worden. Iedereen die
beeldmateriaal heeft van Velsen,
uit heden en verleden, kan
onderdeel worden van dit
kunstproject. ,,Die hang naar
nostalgie wordt, denk ik, een
beetje gedreven door het ouder
worden.’’

C A S T R I C U M - Sportclub Vites-
se’22 wil zich nog meer ontwik-
kelen tot een vereniging die
meer te bieden heeft dan alleen
voetbal en honkbal. Het is de be-
doeling dat op het terrein van Vi-
tesse ’22 op Zanderij-Zuid (ach-
ter het station in Castricum) een
multifunctionele ruimte ont-
staat voor inwoners. Zij kunnen
daar behalve voor sport en recre-
atie ook terecht voor bijvoor-
beeld gezondheidszorg, zo staat
te lezen in de notitie ’Vitesse’22,
een club met maatschappelijke
binding’.

Het bestuur is ervan overtuigd
dat de vereniging een belangrij-
ke maatschappelijke functie
heeft. In de nota geeft het be-
stuur aan wat zijn visie op de
middellange termijn is. In de af-
gelopen jaren zijn al diverse sa-
menwerkingsverbanden ont-
staan. Zo is er in samenwerking
met Forte in het Vitesse-gebouw
een mogelijkheid geschapen
voor naschoolse opvang, er wor-
den door fitnessclub Full of Life
outdoor-activiteiten op het ter-
rein en de aangrenzende duinen
gehouden en er wordt nauw sa-
mengewerkt met de Stichting
Welzijn Castricum plus de stich-
ting ’Meer dan voetbal’. De bui-
tenschoolse opvang wordt aan-
geboden in samenwerking met
Ambition Sportbureau. Tijdens
een bijeenkomst in april hebben
verschillende vertegenwoordi-
gers uit de Castricumse samenle-
ving een bijeenkomst gehouden
over de mogelijkheden van sa-
menwerking. Hierop volgend
hebben vertegenwoordigers van
Forte, Stichting Welzijn Castri-
cum, Vitesse’22, Full of Life en
andere partijen een projectgroep
Multifunctionele Accommoda-
tie/Activiteiten opgericht. Doel
hiervan is om na te gaan hoe er
kan worden samengewerkt. De
samenwerking krijgt 23 juni een
officieel karakter met het teke-
nen van een intentieverklaring.
Dit gebeurt voorafgaand aan de
raadsvergadering in het Clusius
College.

Kleurenorkest
C A S T R I C U M - Basisschool het
Kleurenorkest uit Limmen heeft
van het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Noord-Kennemerland
een cheque gekregen ter waarde
van 3.200 euro. Hiermee kunnen
nieuwe schoolspullen worden
aangeschaft voor het huidige en
aankomende schooljaar.

De ouders hebben zelf het ini-
tiatief genomen om de Rabo-
bank aan te schrijven voor onder-
steuning van de school. Momen-
teel is het Kleurenorkerst nog
een niet-bekostigde school die
door allerlei acties van kinderen
en ouders het hoofd boven water
houdt dit jaar. Met ingang van
het aankomende schooljaar 2011-
2012 krijgt de school wel een
rijkssubsidie.

Rijbewijs
70-Plus
U I T G E E S T - Oudere automobi-
listen in Uitgeest en omgeving
kunnen zich voordelig onder-
werpen aan een rijbewijskeu-
ring.

Zeventigplussers die willen
blijven autorijden, moeten zich
periodiek medisch laten keuren.
Dat kan duur en tijdrovend zijn.
Regelzorg biedt nu aan om auto-
mobilisten te keuren voor 35 eu-
ro bij het Cultureel Centrum.
Ook automobilisten met een me-
disch probleem zoals een oog-
aandoening, beroerte, dementie,
suikerziekte of multiple sclerose
kunnen zich laten keuren. Daar-
voor hoeft men geen zeventig
jaar te zijn.

De rijbewijskeuringen vinden
plaats op 13 juli, 10 augustus en 14
september. Een afspraak maken
kan via 088-2323300.

Ambities
Vitesse’22


