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Met de duofiets
een tongetje scoren
Kees de Boer

kees.de.boer@mediahuis.nl

IJmuiden
Even ’een vissie halen’
op de Kop van de Haven. Begeleidster Vanessa en haar cliënt Hans
hebben er een fietsrit voor over.
De twee zijn met een zogenaamde
duofiets vanaf woonzorgcentrum
Breezicht op weg gegaan.
,,Wat wil je Hans?”, vraagt Vanessa, aangekomen bij het restaurant.
,,Een haring? Kibbeling?’’ De 76jarige Hans schudt het hoofd: ,,Doe
mij maar een tongetje”, klinkt het.
Vanessa vertelt dat het haar weinig moeite kostte om Hans over te
halen mee te gaan op de fiets.
,,Ik heb zin om te fietsen”, had
hij gezegd. ,,En ik vind het heel
leuk als jij meegaat, Vanessa.”
,,Dat beschouw ik dan maar als
een compliment”, lacht ze.
Hans knikt: ,,Dat is het ook. Je
bent een leuk wijffie.”
Vanessa doet dit werk met dementerende mensen nog niet zo
heel lang, zegt ze. ,,Hiervoor zat ik
in de thuiszorg, maar werken met
ouderen is altijd mijn ambitie
geweest. Toen er vorig jaar een
opleiding vrijkwam bij Zorgbalans
heb ik die kans gelijk gepakt.”
,,Het bevalt me goed”, gaat ze
verder. ,,Al is het soms ook wel
pittig. Wanneer je ziet dat mensen

soms snel achteruitgaan bijvoorbeeld. Daar heb ik echt aan moeten
wennen. Het zijn kwetsbare mensen waar je mee werkt en dat weet
je. Maar soms kom ik thuis en dan
besef ik dat er die dag veel is gebeurd. Ook heftige dingen, ja.
Laatst nog, was er iemand gevallen
en die is dan binnen een paar dagen overleden. Dat vind ik heel
ingrijpend. Een paar dagen ervoor
zit je met die mevrouw nog een
spelletje rummikub te spelen.”
Ondertussen is Hans ietwat
ongeduldig geworden. ,,Ik ga een
tongetje voor je halen”, zegt Vanessa. Hans steekt zijn duim op:
,,Ik hou van je. Echt waar.”

ONDERWEG

Ook wat te vertellen?
Kees de Boer is nieuwsgierig
naar uw verhaal. Dagelijks
zwerft hij door Velsen maar u
mag hem ook tippen:
kees.de.boer@mediahuis.nl

Met spijt in het hart vanuit Castricum aan Zee weer naar Hilversum.

Uitkloppen,
vegen en
inpakken
Hopelijk nog 30 jaar te gaan op dit mooie plekje in IJmuiden aan Zee, hoopt Lolke.

E

r wordt druk geveegd,
uitgeklopt, geboend,
opgevouwen, ontmanteld
en ingepakt op de stranden. Strandhuisjesbewoners gebruiken de laatste mooie dagen van
het seizoen om alles tijdens de
komende winter weer veilig, netjes
en droog op te kunnen bergen in
afwachting van de komende lente.

Hans en Vanessa op de duofiets.
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Coronavirus bereikt ook
Vellesan College in IJmuiden
IJmuiden
Een brugklasser
op het Vellesan College in
IJmuiden is besmet met corona.
Leerlingen die met de besmette
leerling in contact zijn geweest,
zijn net als de brugklasser in
quarantaine gegaan.
Dat heeft de schoolleiding laten weten aan de ouders. De
besmette leerling zit op de locatie aan de Briniostraat. Hoeveel leerlingen er precies in
quarantaine zijn gegaan, kan
woordvoerder Klaas de Vos niet

precies zeggen maar ’een aanzienlijk aantal’.
Leerlingen die geen klachten
hebben, kunnen gewoon naar
school, schrijft rector Marc
Boelsma in de brief aan de ouders. Voor leerlingen in quarantaine die niet ernstig ziek zijn, is
thuisonderwijs geregeld, zegt
De Vos.
Vorige week werd bekend dat
ook een leerling van het Technisch College in Velsen corona
heeft opgelopen. Daar moesten
acht leerlingen in quarantaine.

Het einde van het strandhuisjesseizoen is met twee weken verlengd
maar eind september moet dan
toch echt de rust weer zijn weergekeerd om het lege strand weer over
te laten aan de wind en de meeuwen. De bonus van de verlenging is
een compensatie voor het laat op
gang komen van het strandseizoen
wegens corona. Gelukkig maakte
de zonnige zomer met ontelbare
heerlijke eindeloze stranddagen
alle ongemak weer goed.
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Toppie
seizoen gehad.
Soms te warm
en soms een
storm, maar dat
hoort erbij

Stapels
Maandagavond in de gouden
avondzon op het strand in Wijk
aan Zee houdt een man een zeil op
terwijl zijn vrouw met een stoffer
het zand eraf veegt. Samen vouwen
zee op. Verderop ligt in een huisje
matrassen en kussens op stapels
om vervolgens te worden ingepakt.
Een man ligt op zijn rug in zand
en slaat met een hamer tegen een
wiel van het onderstel. Midden op
het betonnen wandelpad zijn de
zusjes Eva, uit Wijk aan Zee, en
Roos Jurriens, uit Beverwijk, flink
aan het vegen en boenen. Ook zij
profiteren van de laatste mooie
dagen om alles droog te kunnen
bergen. Ondertussen rekenen ze
samen uit het hoeveelste jaar het is

In de karretjes boeken, halfvolle flessen drank, bijna lege voorraadpotten, pepermolen en de opblazen voor de opplaasbare surfplank.

dat ze hier met hun familie weer
van de zomer hebben genoten. Het
tiende komen ze overeen.
Het is nog druk met zomers
geklede fietsers op weg naar Castricum aan Zee. ,,Kijken of het strand
er nog ligt?’’, vraagt een vader op
de strandopgang vrolijk plagend

aan zijn zoontje.
Ieder een vol wagentje trekkend
lopen de Hilversumse Willem
Slieker en José Pama op het strand
richting de parkeerplaats. Al vijf
jaar hebben ze hier een strandhuisje. „We verlaten de lekkerste plek
op aarde”, komt hij het uit de

grond van zijn hart. „Vreselijk, echt
heel erg om weer in te pakken. Op
het strand appen we altijd allemaal
met elkaar, nog zoveel maanden,
weken, dagen, uren genieten tot
het seizoen weer voorbij is. We
hebben nog twee weken, maar er
komt regen aan. Daarom houden

we elkaar nu ook op de hoogte van
het weer.” ’Was het maar weer
lente en dan hopelijk komend jaar
zonder uitstel’, verzuchten ze beiden.
’Ruilen?’, vraagt vrolijk de eigenaar van een doorsnee auto aan
dames die op de parkeerplaats van

De zusjes Eva (links) en Roos flink aan het vegen en boenen in Wijk aan Zee.

IJmuiden aan Zee komen aanrijden
in een glanzend zwarte open cabriolet.
Van de strandhuisjes op hoge
poten hebben de meesten de vlonders omhoog, klaar voor vertrek.
Hier en daar geniet nog een enkeling relaxed op een strandstoeltje.

Lolke van Huissteden uit IJmuiden
is druk in de weer. Het blauwe zeil
moet drogen net als de dwarsbalkjes die hij keert en keert in de zon.
Donderdag wordt begonnen met
het ophalen van de strandhuisjes.
Te beginnen met nummer 273 en
Lolke met nummer 205 is vrijdag

rond de middag aan de beurt.
„Toppie seizoen gehad. Soms te
warm en soms een storm, maar dat
hoort erbij. Ik hoop op nog zo’n
dertig jaar erbij op dit fantastische
plekje.”
Heleen Vink

