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Slagers van der Meer en
Admiraal samen aan de worst

Vroege vogels scoren
korting bij Multimate

CASTRICUM - Ook dit jaar komt Multimate Castricum
weer met enkele acties. Zaterdag de eerste: van 8 tot 12
uur ontvangt iedereen 20 procent korting aan de kassa
tijdens de Super Saturday Morning.
HEEMSKERK - Steeds
meer mensen kunnen weliswaar goed horen, maar niet
meer alles verstaan. Dat valt
vooral op in gezelschap of
bij het televisiekijken. Een
nieuwe gehoorchip zorgt ervoor dat gesprekken weer
beter zijn te volgen, zonder
dat het opvalt.
Veel mensen verstaan slecht,
hoewel ze op zich nog goed
kunnen horen. De oorzaak ligt
in een beschadiging van de
zenuwcellen in het binnenoor
(het slakkenhuis). Bij hoge-tonenverlies klinken spraakgeluiden onduidelijk en dof.
Veel mensen hebben moeite
om een dergelijk gehoorverlies te onderkennen, omdat ze
lage tonen wel goed horen.
Hierdoor lijkt het dat de spreker onduidelijk spreekt. En
dat zorgt al snel voor irritatie.

Chip
Scandinavische wetenschappers hebben een nieuwe gehoorchip ontwikkeld. De chip
helpt om spraak weer te verstaan. Belangstellenden kunnen zich nu aanmelden om de
nieuwe Legend-systemen van
Beltone vrijblijvend uit te proberen. Eerst wordt een gehoortest gedaan en wordt de
spraakverstaanbaarheid gemeten. Bij beschadigingen van
het binnenoor analyseert speciale software het verschil met
een goedhorende. Deze waarden worden in de nieuwe gehoorchip in de Legend overgedragen.
Vervolgens wordt de chip precies zo afgesteld dat hij het
gehoorverlies compenseert.
De proefperiode, die daarop
volgt, moet met name duidelijk maken op welke manier
het spraakverstaan in verschillende situaties verbeterd kan
worden. De chip herkent waar
de gesprekspartner zich bevindt en versterkt alleen deze
stem. De overige omgevingsgeluiden worden door de
Sound Cleaner juist onderdrukt. Door verschillende
richtingsgevoelige microfoons
kan het hoortoestel in alle
richtingen horen en in een
fractie van een seconde bepalen uit welke richting het
spraakgeluid komt. Volgens
de Scandinavische wetenschappers wordt het spraakverstaan in gezelschap hierdoor sterk verbeterd.
Belangstellenden kunnen zich
telefonisch op 0251 - 234167
aanmelden voor een vrijblijvende test of een informatief
gesprek.

Peter Admiraal en Joost van der Meer slaan de handen ineen. (tekst/foto Aart Tóth)

CASTRICUM – Natuurlijk blijven er genoeg uitstekende
slagers over in Castricum, als slager Peter Admiraal op 1
maart deur voor de laatste maal achter zich dichttrekt.
Maar toch zullen de vaste klanten hun wekelijkse of
soms dagelijkse bezoekje aan de zaak missen. Al was het
alleen maar vanwege die niet te versmaden worst. Met
liefde gemaakt en befaamd in de wijde omtrek. Waar
vind je die tegenwoordig nog?
Slagerij Admiraal bestaat al
vanaf 1896, dus 120 jaar, en is
begonnen door de grootvader
van de inmiddels 66-jarige Peter Admiraal. Al die jaren
stond kwaliteit, klantvriendelijkheid en dierenwelzijn hoog
in het vaandel bij de slagersfamilie. Peter: "Zelf koeien en
varkens kopen, zomers buiten
en eventueel bijvoeren, draagt
bij aan het dierenwelzijn en
aan een zeer goed product.
Koeien die niet goed verzorgd
worden en geen uitgekiend
voedsel krijgen, blijken in de
praktijk slecht vlees te zijn en
niet geschikt voor consumptie, hooguit bij de kiloknaller.
Ik wil zeker zien en voelen
dat mijn koeien zich prettig
voelen in de wei." Hij klaagt
niet over zijn klantenkring,
die zelfs van ver buiten Castricum komt. Een geslachte
koe is soms al binnen een dag
uitgebeend en al deels verkocht via de toonbank in de
vorm van een tournedos, ossenhaasje of heerlijke entrecote. Dan heeft Peter nog zijn eigen worsten, gerookt of niet,
met zijn eigen recept en een

smulpartij voor de liefhebber.
Nog even en slagerij Admiraal
is niet meer, maar het goede
nieuws is dat zijn worsten nog
leverbaar blijven en zelfs door
hem worden gemaakt. Peter
Admiraal en collega-slager
Joost van der Meer hebben
namelijk de handen ineen geslagen. Peter gaat bij slagerij
Van der Meer zijn eigen recept worsten maken, die vervolgens bij Van der Meer in
de vitrine komen. Geen andere producten, alleen worsten,
het paradepaardje. "Want ik
ga het natuurlijk wat kalmer
aan doen en er moet tijd over
blijven om van te genieten."

Plannen
De samenwerking met Peter
Admiraal is niet de enige verandering bij slagerij Joost van
der Meer. De slager heeft zitting genomen in een projectgroep (Ruimtelijke Structuur)
die zich bezighoudt met de
toekomst van het centrum.
"Natuurlijk om inspiratie en
ideeën op te doen voor mijn
eigen bedrijf, maar ook om
mee te praten over veranderin-

gen in ons dorp. We kijken
naar een sterkere ruimtelijke
relatie tussen Dorpsstraat,
Bakkerspleintje, Torenstraat
en Burg. Mooijstraat. Een van
de ideeën is om de slagerij te
verplaatsen binnen het centrum, en zo meer ruimte te
creëren voor horeca rondom
het pleintje in de Dorpsstraat." Joost vindt dat er meer
samenwerking moet komen
tussen retail (winkels) en horeca. Zo werkt hij bijvoorbeeld al samen met het nieuwe Johnny’s Café. “Er zijn
geweldige plannen in het centrum van Castricum om de gezelligheid te verhogen. Daar
wil ik graag deel vanuit maken.”

De Tour van Nix is een initiatief van de samenwerkende tabaks- en gemakswinkels, waarmee aangesloten wordt op de
landelijke NIX18-campagne:
geen alcohol en tabak onder de
18. Hoewel de 25-jarige er niet
uit werd gehaald, werd Primera

Nieuw stel opent
Marx O’Larry’s

Ook Joost van der Meer heeft
alleen maar kwaliteitsvlees in
zijn slagerij, ook van eigen
koeien, Moers kalfsvlees en
Beemsterland varkens die je
zelfs kunt bezoeken. Hij verheugt zich op de samenwerking met Peter Admiraal.
"Met de worsten van Peter
Admiraal en mijn eigen Heerlykhyd-producten kunnen we
geweldig bijdragen aan de gezelligheid in het dorpshart, al
was het maar als borrelhapje”.
U zult ze tegen komen Peter
Admiraal en Joost van der
Meer, op en rond het horecapleintje.

Steven de Bruin en Renee Meinders (foto: Aart Toth)

CASTRICUM - Het voorjaar komt eraan. Deze zaterdag
(27 februari) opent ijssalon Marx O'Larry's weer haar
deuren. De zaak is in nieuwe handen gekomen, namelijk
die van Steven de Bruin en Renee Meinders.
Vanaf zaterdag runt dit jonge
stel dagelijks de ijssalon aan
de Burgemeester Mooijstraat
27b in Castricum. De ijssalon
is wat aangepast, het oude vertrouwde ijsrecept is gebleven.
“Je moet niet veranderen wat
goed is!” zegt Steven de Bruin
(23). En hij weet waar hij het
over heeft; Steven is al enkele
jaren één van de ambachtelijke
ijsbereiders van Marx O’Larry’s.

Ideeën

Geesterduin wel beloond met
de oorkonde ‘Winkel van
NIX’. Want ze doen altijd de
leeftijdscheck, omdat iemands
leeftijd inschatten moeilijker is
dan op het eerste gezicht lijkt!
Bij Primera Geesterduin vragen medewerkers altijd naar
een ID als zij er niet zeker van
zijn of een jongere die tabak

pings weer opgebouwd. Door
het zachtere weer zijn wij,
omdat er veel vraag is, onze
tuinafdeling eerder op orde
aan het brengen. De afgelopen
week hebben wij opvallend
veel schuttingen, palen en
tuinhout bezorgd. Ook de
Kärcher hogedrukspuiten
staan eerder in de belangstelling, onze klant wil zich kennelijk opmaken voor een
prachtig voorjaar. Super Saturday Morning met 20% korting op zaterdag 27 februari
van 8 tot 12 uur.

Borrelhapje

Primera 'winkel van nix'
CASTRICUM - Wie van de
drie klanten is 25 jaar? Deze
vraag stond vorige week centraal bij Primera Geesterduin in Castricum. De ‘Tour
van NIX’ deed de zaak van
Boudewijn Rigter aan.
“Ineens stond een team van
NIX18 hier in de winkel om
samen met mijn klanten de
levende leeftijdsquiz te spelen. We moesten inschatten
wie van de drie 25 jaar was.
Dat blijft lastig, want rimpels
hebben die jongens en meiden nog niet.”

“Het is een eigen actie van
ons Castricums filiaal, speciaal bedoeld voor de klusser
die in de voorjaarsvakantie
aan het doe-het-zelven gaat.
De korting is op het gehele assortiment, lopende acties zijn
uiteraard uitgesloten” aldus
eigenaar John Res. “De dagen
beginnen al weer te lengen en
wij zijn eerlijk gezegd blij dat
echte winterse omstandigheden aan ons voorbij zijn gegaan. Nog een paar weken,
dan is het strand alweer vol in
bedrijf en worden de cam-

wil kopen al 25 is. “Zo voorkomen we dat we onbedoeld
toch sigaretten verkopen aan
iemand die nog geen 18 is,”
vervolgt Rigter. “Wij vinden
het belangrijk dat jongeren onder de 18 niet roken en willen
natuurlijk ook geen boete riskeren. Die kan wel oplopen tot
4.500 euro.”

De vorige eigenaren moesten
wegens omstandigheden stoppen met het bedrijf. “Dit was
voor ons dé kans om onze eigen ijssalon te starten. Een
kans die wij met beide handen
hebben aangepakt.” zegt Renee Meinders (25). “Een
droom van ons komt uit. Wij
zitten barstensvol ideeën, we
hebben er samen erg veel zin
in!”
Wie het afgelopen jaar Marx
O’Larry’s heeft bezocht, heeft
mogelijk al met één van de
twee kersverse ondernemers te
maken gehad. Beiden waren in
2015 regelmatig te vinden in
de ijssalon om kennis te maken met het publiek en met het
reilen en zeilen in de zaak.

Beleving
Het assortiment met de ambachtelijk gemaakte ijssmaken
is uitgebreid. Maar men kan
ook nog steeds bij hen terecht
voor een heerlijk bakje koffie
of thee met iets lekkers erbij.
De twee entrepreneurs bruisen
van de ideeën om een ijsje of
een kopje koffie om te toveren
in een ware beleving. Het komende seizoen gaat u daar zeker meer van merken. Renee:
"Voor leuke acties kun je de
facebookpagina van Marx
O’Larry’s Castricum volgen.
Je kunt in de winkel vragen
naar de klantenkaart waarmee
je kunt sparen voor bijvoorbeeld een ijstaart."
"Het schepijs van Marx
O’Larry’s wordt dagelijks vers
bereid." voegt Steven toe.
"Hierbij wordt gebruik gemaakt van eerlijke en pure
producten. De medewerkers
worden getraind in allergie- en
productinformatie, hygiëne en
klantvriendelijkheid. Dat willen wij u graag demonstreren."
Marx O’Larry’s is de komende
maand iedere dag geopend van
10.00 tot 20.00 uur. Later dit
jaar worden de openingstijden
verder verruimd.

