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Het is een feest voor het oog om deze
dagen in het donker door de regio te
wandelen. Met de kerst in het vooruitzicht
hebben veel mensen zowel binnen als
buiten er alles aan gedaan om een warme
sfeer op te roepen. Fotograaf Heleen Vink
pakte haar camera en ging er op uit.
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Kerstmis

Kerstmis

Geen sneeuw,
wel sfeer

Beverwijk Vrolijke kerstman
Een sneeuwlandschap met kleine verlichte huisje. Binnen achter het raam aan
de Schans, glinsteren ook de lichtjes in de kerstboom en op en aan de versierde
buffetkast. „Mijn achterraam is net zo mooi”, lacht Loes Platteel gastvrij. Ze is er
zeker anderhalve week mee bezig geweest. Het mooist vindt ze haar kerstmannen-verzameling die in de boom hangt. De vrolijke kerstman van stof is haar
lieveling.

Kerstlicht
in duisternis

Wijk aan Zee Huis tegen de duinen
Sprookjesachtig licht het kasteelachtige huis op tegen de duinen. Feeëriek verlicht een lampjeskerstboom de tuin aan de Julianaweg. Al vroeg, voordat het te koud zou worden, was Evert Hoogewerf begonnen met de buitenversiering. Eigenlijk gaan ieder jaar de lampjes pas aan na Sinterklaas.
Maar zijn kleindochter kon niet wachten moet hij lachen. Hij en zijn vrouw houden van lichtjes en
gezelligheid. „Het is allemaal traditioneel en zoals het was.”

IJmuiden Engelse taxi op de stoep
Grote kerstkransen hangen voor de ramen van Hotel Augusta aan de Oranjestraat. Vanachter de ramen stroomt warm licht naar buiten. Voor de stoep staat

Uitgeest Achter de ramen glinstert het
Achter de hoge ramen aan de Middelweg glinstert de rood versierde kerstboom. Aan weerszijden
van de voordeur heten twee stenen honden, met rode strik om de hals, de bezoeker welkom. Een
krans met lichtjes op de voordeur verlicht het portiek. Vooral het decoreren vindt Margriet Kuijs leuk
aan de kerst. „Ja, met kerst ben ik van rood.” De kerstboom doet haar denken aan vroeger. „Dingen
die ik van de kinderen heb gekregen en balletschoentjes die herinneren aan een mooie voorstelling.”

een antieke Engelse taxi. „Die staat er altijd maar is alleen in kersttijd versierd
met lichtjes”, vertelt de IJmuidense Nina Harteman, gastvrouw bij Augusta. Ze

legt uit dat het sfeervolle pand uit 1907 stamt. In de ruimtes is de versiering in
stijl. Je kijkt je ogen uit, genieten.

Velsen-Noord Vriendelijke witte kerstman
Een wit kerstraam met een grote vriendelijke en evenzo witte kerstman licht op in de Geelvinckstraat. „Mijn moeder heeft alles gedaan”, zegt Alex Kocon in de open deur. Binnen heeft Beate het
net zo feestelijk versiert, verzekert hij. Ieder jaar komt er wel iets nieuws. „De kerstman vond ze zo
mooi, dat ik hem voor haar heb gekocht.” Binnenkort verlaat Alex het ouderlijk huis. „Nu kan ik haar
nog verwennen”, lacht hij zijn moeder toe.

Castricum Lichtjes wiegen in de wind
De lichtjes in de boom in de voortuin wiegen zachtjes heen en weer. „Dit jaar is het nog sober hoor.”
Wil van de Velde aan de Breedeweg versiert haar raam het hele jaar. „Ik ga met alle seizoenen mee.
Nu is het winter.” Decoreren zit bij haar familie in de genen. Een rij witte huisjes staat voor het raam
en lantaarntjes branden. Gewoon gezellig maken voor de straat. „Mijn overbuurtjes, ze zijn verhuisd,
konden er zo van genieten.”

