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Het is een proef die nu al
naar meer smaakt. De
streekmarkt in Bakkum
moet zich dit
zomerseizoen bewijzen,
maar de marktkooplui
zijn nu al tevreden. Over
de sfeer en ook over de
omzet.

De streekmarkt is ook een ontmoetingsplaats in het dorp.
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Bakkumse streekmarkt in Franse sferen
Heleen Vink

Bakkum Het is woensdag en er
heerst bedrijvigheid op het pleintje
voor restaurant Apicius in Bakkum. De nieuwe, wekelijkse streekmarkt zorgt voor reuring in het
dorp.
Over de markt slenteren dorpsbewoners en voorbijgangers keurend
en proevend langs de kramen met
lokale producten. Geen haast te
bekennen. Je waant je op het Franse platteland, zeker als bij toeval er
Frans wordt gesproken door passerende toeristen.
„De streekmarkt is een project om
de leegstand van winkels terug te

Brood van Bak’m.
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dringen en om het dorp aantrekkelijker te maken voor bewoners en
bezoekers”, legt Henk Ruijter,
programmaleider Versterking
winkel en verblijfsgebieden Castricum uit. Hij is het aanspreekpunt
van de ondernemers naar de gemeente.
In Hotel Fase Fier schuift uitbater
Ellen Borst bij Ruijter aan tafel
aan. Ze zit in de werkgroep van het
project en is contactpersoon voor
de marktlui. „Ja, het is geweldig.
Heel gezellig. De klanten kopen
hier bewuster, met meer aandacht.
Commercieel is het ook interessant. Er wordt verdiend. We kunnen zeker nog meer marktmensen

gebruiken.” De streekmarkt is
vooralsnog een proef, die loopt van
april tot oktober. De hoop is dat
het een vervolg krijgt. Ruijter is
lovend over de initiatiefnemers:
„Ik hoef ze niets te zeggen. Ze
bedenken iedere week leuke acties,
regelen bijvoorbeeld als extra een
springkussen en hebben zelf een
papieren markttas ontwikkeld. Het
is een hecht team.”

Bloemen en potten
De marktkraam van Jolanda Brugman van Duinbloem en Iris Zijlema van webwinkel cheziris.nl
vormt een mooie combinatie van
bloemen, potten en vaasjes en van

De onbespoten groenten van de Duintuin.

sjaals, kaarsen en allerlei hebbedingetjes. Jolanda Brugman vertelt dat
er allerlei plannen zijn om de
markt nog meer te verlevendigen,
zoals het geven van workshops en
live muziek. „Je merkt dat er behoefte aan is. Mensen komen nu al
terug, ontmoeten elkaar hier. We
hopen dat ook campinggasten en
de nieuwe bewoners van Dijk en
Duin ons zullen vinden.”
Op hun gemak gaan de dorpsgenoten Janny en Rob Schut langs de
kramen. „We komen elke week.
Het is een aanwinst. De winkels
zijn weg. Nu doen we een heerlijk
rondje kaas, brood, groenten en
vlees.”

,,Zijn er geen kokoskoeken meer?’’,
klinkt het bij de ’buurkraam’.
„Jawel hoor, hier liggen er nog
verstopt”, wijst Dominique Omes
van bakkerij Bak’m. Haverbroden,
krentenbonken, stokbroden, cake;
het is moeilijk kiezen. „Het druppelt de hele dag door met klanten.
We worden er allemaal blij van.
Vorige week vertelde iemand me
hoe goed dit voor het dorp is, de
samenhang groeit.”
Ook de onbespoten groenten van
de Duintuin vinden gretig aftrek.
Alles uit is eigen tuin of van lokale
biologische boeren. Alleen de Portugese citroenen en sinaasappels
komen van ver.

Kaasboer Van Bemmel.

Hans Borre van de Groene Slager
staat achter zijn speciaal voor de
markt nieuw aangeschafte koeltoonbank. „Henk vroeg me en voor
de saamhorigheid doe ik mee,
maar het blijkt nu ook winstgevend”, klinkt het tevreden. „We
produceren alles zelf. Alles komt
uit de streek, zoals Hooglanders
uit de duinen. Mensen zijn heel
enthousiast. Het is hier inderdaad
een beetje de sfeer van een Franse
markt. Geen haast en een praatje.”
Verderop reikt kaasboer Huibert
een blauw stukje lavendelkaas op
de punt van zijn mes om te proeven aan Henk. Hoe Frans kan het
zijn?

De door de kooplui zelf ontwikkelde tas.

Blauwe lavendelkaas.

