ZATERDAG 29 JULI 2017

ZATERDAG 29 JULI 2017

4

Regionaal

Regionaal

5

IJmond

IJmond

De avond begint
op Smaakmarkt
in Wijk aan Zee

Slush puppy:
’Lekker fris, doe
mij er maar één’

Zomerzoentjes
en zomerhoedjes

Zon, zee, strand, markten, festivals én vakantie; het is zomer. Genieten van een waterijsje, een
frisgekleurde slush puppy, van buiten spelende kinderen, verliefde stelletjes, het zonlicht dat,
als met warme zomerzoentjes, over zongebruinde mensen strijkt en sproetjes doet
verschijnen. Een zwoel windje dat opgelichte haren voor de ogen doet waaien. Parasols,
hoedjes en zonnebrillen binnen ieders handbereik. Lange zomerdagen om je hier en daar wat
te verliezen in zorgeloosheid, om de accu op te laden voor als de R weer in de maand is. Maar
nu, nu is het nog zomertijd.

Fotografie en tekst: Heleen Vink.

Strandbewoner eet
makreel zo uit zee
De perenijsjes zijn uitverkocht, maar een raket gaat er
ook wel in.
Bram Zonneveld en zijn familie uit IJmuiden wonen
praktisch het hele zomerseizoen op het strand van
Heemskerk. Het enige wat hij soms mist, zijn zijn
vriendjes, al komen ze wel eens voor een dagje. De luizenmoeders op school geloofden hun ogen niet, ze vonden geen hoofdluizen maar op zijn hoofdhuid vastgeplakte zandkorrels, vertelt zijn mama Rose-Marie. Laatst
ving Bram een flinke makreel die hij vervolgens ook nog
zelf schoonmaakte. Hoe stoer. Even later lag de vis in de
pan.

slush puppy

Jong en uit

Het is gezellig druk op de zomerse Smaakmarkt in Wijk
aan Zee.
Vijf smaken slush puppy borrelen en golven in tropische
kleuren hun rondje in de plastic containers. „Lekker fris,
doe mij er maar één”, lacht de zongebruinde Brigitte
Peeters, dorpsbewoonster. Mensen begroeten haar, maken een praatje en toasten op het leven. Ze is bijna jarig.
Straks tot in de vroege uurtjes nog lekker pnadansen in
hotel/restaurant Sonnenvanck.

Fleur uit Friesland (links) is op stap met de Beverwijkse
Sarah, Lies en Steffie.
Fleur heeft verkering met Wouter, de broer van Sarah.
Nu is ze met zijn zus en haar vriendinnen op stap. De
avond begint op de Smaakmarkt in Wijk aan Zee. Wouter is er ook, maar die is aan het werk. Hij staat voor zijn
baas spareribs te verkopen. De glazen worden bijgevuld
met hoogzomerse rosé.

Zomervakantie!
’Fijne vakantie!’, klinkt het op schoolplein van de Cunera
in Castricum.
„Ook een fijne vakantie!”, klinkt het terug. Het is ook de
laatste schooldag voor de 7-jarige Saar Veldt. Haar broertje Teun van 5 heeft een paar dagen eerder al vakantie
gekregen. Uitgelaten hangen ze, als rossige lampionnetjes, ondersteboven aan het klimrek, de eerste zomersproetjes om de neus. Met het gezin blijven ze fijn thuis
met af en toe een dagje uit of een dagje naar het strand,
vertelt hun papa. In tegenstelling tot zijn zus zal Teun,
volgens hem, niet te ver de zee in gaan. Het water is hem
te koud. Wat ga je verder doen in de vakantie Teun?
„Lekker niets”, is zijn vrolijke antwoord.

Door zon gekuste huid
Hij lijkt wel een indiaan met zijn bruine door de warmrode gloed van de ondergaande zon gekuste huid, lange
haar en verre, achter de horizon, gerichte blik.
Al 22 jaar over-zomert Hans Strik met zijn Letty in hun
strandhuisje op het strand van Wijk aan Zee. De strooien
hoed vond hij op de inmiddels in de wijde omtrek befaamde kofferbakmarkt van het kustdorp. Fijn om hiermee het zonlicht te verzachten. Hun hondje Boomer
vermaakt zich met soortgenoten op het strand. De witte
wijn staat koud ingeschonken. Langzaam maar zeker
zakt de zon in zee. Morgen weer een stranddag.

Zomerknuffel
Een bloemig figuurtje reikt bevallig en met een verheerlijkt gezicht naar groene takjes in park Westerhout en
streelt ze.
Ze fladdert verder naar een flinke boom en geeft die een
dikke knuffel. Susan de Visser maakte deel uit van
Young Art, het jaarlijkse festival voor inspirerende ontmoetingen met een nieuwe generatie artiesten en kunstenaars in Beverwijk. Ze doet mee aan een performance,
bewegende beeldende kunst. „Kunst hier in het bos,
geeft mij het ultieme zomergevoel.”

