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Buiten is het hoogzomer warm.
Daarom draaien in de koele ijssalons de
ijsmachines volop. IJsvitrines worden
continue bijgevuld, net als de
softijsmachines. Op straat, op terrassen,
thuis en onderweg, smikkelen, likken,
happen en genieten mensen, oud en
jong, vaak met geklieder, maar wel met
hun ogen dicht, van hun ijs.
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Arie eet zijn ijs met een lepeltje uit een beker.

IJs en échte mannen als Arie
Het is warm en zijn Chevrolet
Silverado vertoont kuren. Dat
betekent zelf aan het sleutelen
in de brandschone garage van
Katella Classics in Beverwijk.
Het is lunchtijd, maar in plaats
van de aangeboden boterham
met bal, zit Arie Bezuijen stilletjes, hap voor hap, te genieten

van een flinke beker aardbeienijs.
Stellig zegt hij: ,,Mannen, die
mogen ijs alleen happen uit een
bekertje én dan mét een lepeltje
natuurlijk.”
Nee, niemand zal ooit Arie al
ijs-likkend aan een hoorntje
kunnen betrappen.

Stilletjes geniet Nico van zijn bekertje softijs, met Beer aan zijn voeten.
Aan de rand van het Noordzeekanaal genieten Hannah en Walker van elkaar en hun ijsje.
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’Met ijs zijn alle smaken lekker’
Teksten Heleen Vink

,,Zelfs met maple en bacon, alle smaken zijn
lekker als het maar ijs is”, lacht Hannah RodaMcNaboe uit het Amerikaanse Connecticut.

Geen twijfel:
een waterijsje

Joke, Amda en Elza (vlnr) smikkelen bij Lekker aan de Haven.

’Dan zeg ik: Mit Sahne’
Nee, zeilen kunnen ze niet. Voor
een teambuildingsuitje van
VRZW, veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, staat voor de
collega’s Joke Werkhoven, Amda
Ruhulessin en Elza de Boer als
onderdeel zeilen op het Uitgeestermeer op het programma.
Een uitdaging voor de dames.
Eerst maar een magnum, een
cornetto en een waterijsje gehaald bij Lekker aan de Haven.

Joke gaat met vakantie naar
Italië. „Daar neem ik bijna elke
dag een Coppa Fragola en dan
zeg ik: Mit Sahne.” Ofwel, met
slagroom, maar dan niet op zijn
Italiaans maar op zijn Duits.
Amda zit in een Kinder-Buenoijsjesfase: „Heerlijk vanille met
lichtbruin.” Italiaans hazelnoot
schepijs is Elza’s favoriet. „Helaas kun je die bijna nergens
meer krijgen.”

Dubbend staat de tweeling Jade,
met vlechtjes, en Jazz, met staartjes, voor de poster met ijsjes en
kijken naar het geld in hun hand.
Het worden twee raketjes.
Voor Jade een logische keuze; ze
houdt alleen van waterijsjes. Jazz
stemt in alhoewel haar lievelingsijsje eigenlijk een schatkistje is.
Die verkopen ze hier niet.
Vanuit Amsterdam is het gezin
Schreuder verhuisd naar Koningsduin op het terrein van Dijk
en Duin in Castricum. Het is
zaterdagmiddag en met hun
papa en mama zijn ze gezellig uit
in restaurant De Oude Keuken.

De tweeling Jade (rechts) en Jazz
smikkelen van hun raketjes.

Met haar Nederlandse moeder en haar IersAmerikaanse moeder is ze in Nederland
voor het 60-jarig huwelijksfeest van haar
opa en oma.
Ook vriend Walker Suib is meegereisd en

samen zijn ze op een zonovergoten dag te
vinden bij de Noordpier van Velsen-Noord.
En daar hoort een ijsje bij.
Bolletjes aardbei, vanille en mango bestelt
het Amerikaanse stel.

Als patissier en chocolatier bij The Pastryarchy weet Hannah het ambachtelijke ijs van
de ijsmakers van Eigenwijs te waarderen. Bij
het kanaal genieten zij en Walker van hun
ijsje en natuurlijk van elkaar.

Waterijsjes eet je happend
,,Ik vind ijs heerlijk. Vroeger
maakte ik het zelf voor mijn
klanten, zoals met Crême de
Cassis. Of ijsdraaien met vers
fruit.”
Stilletjes geniet Nico van der
Ploeg van het bekertje softijs,
zoeven gehaald bij David van
Snackcorner in Wijk aan Zee.
Aan zijn voeten ligt zijn trouwe
hond Beer.

Liefde is: samen
aan de IJscoupe
Amarena
Op vakantie in Portugal konden
ze hun lievelingscoupe niet vinden en van de 25 ijssalons in het
Spaanse Torre del Mar maar bij
één; de IJscoupe Amarena. Wel
waren overal bakken kersen te
koop, maar niet in het ijs.
Als Marja en Geert Jan Voorsteegh uit Heemskerk echt uitijs-eten-gaan, dan willen ze speciaal deze coupe. Bij de Beverwijkse IJssalon Scoops ontdekten ze
hun lievelingsijs en ze zijn er nu
regelmatig te gast.
Amarenen zijn Italiaanse kersen,
weet Geert Jan te vertellen. Na
vele jaren samen geven ze elkaar
als pasverliefden een hapje uit
hun royale coupe. „Liefde is ook
samen ijs eten”, geniet Geert Jan.

Marja en Geert Jan laten elkaar proeven van hun IJscoupe Amarena.

Als diabeet is een ijsje voor hem
eigenlijk uit den boze: ,,Maar
soms mag je jezelf iets gunnen.”
Nico onderschrijft de mening
van Arie; mannen eten ijs uit
een bekertje en likken niet aan
ijsjes.
Waterijsjes vindt hij ook lekker:
,,Daar bijt je eerst de punt vanaf
en daarna eet je hem met happen op.”

