
Ze verkennen de omgeving. „We
waren ook al bij de zee. Toen ze die
zag, werd ze meteen heel enthou-
siast”, lacht haar mama. De gezelli-
ge viskraam op het plein is open.
„Nu hier lekker kibbeling eten en
spelen met het water.”
„Het is hier heerlijk wonen op het
water als het heet is. De hele dag
erin en eruit.” Mascha Frans dob-
bert op haar opblaasbare onbe-
woonde eiland in het Noordzeeka-
naal. Aan een lijntje ligt het vast
aan de woonboot waar ze woont
met haar ouders en zusje. Het lijkt
haar heel raar om te wonen in een
’vast’ huis. Ze is vroeg klaar met
haar tentamens en geniet nu van
een welverdiende vakantie. Vol-
gend jaar gaat ze op kamers wonen
in Delft. Dan zal ze het wel missen,
een duik vanuit de huiskamer, zo
het koele water in.
Délaya Dolmans tweelingbroertjes
rennen met hun schepnetjes in de
hand door een zwinnetje. Haar
vader ligt op het warme strand. Ze
wonen tussen Beverwijk en Wijk

aan Zee. Dat is vlakbij het strand
waar ze, nu het vakantie is, gere-
geld zijn te vinden. Haar zusje
komt ook aangerend. Ze zijn echte
waterratten. „Iedere dag, van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat,

gaan we in en uit het water.” Ook
hun komende vakantieadres, twee
weken in een Spaans huisje óp het
strand, belooft even mooie dagen
als deze.
Na opnieuw een warme dag is de
terugtocht van strandgasten naar
huis begonnen. De zon gaat zo
kopje onder in zee, maar schijnt nu

nog over de Doetichemse Sahar
Derbas, en haar dochtertjes Lena en
Ruba. Al klappertandt de bijna
driejarige Lena inmiddels van de
kou, toch krijgt ze nog niet genoeg
van het heerlijke golvenspel. Op
het strand wachten de mannen
rond een uitklaptafeltje met bor-
den vol stukken sappige meloen.

Na een geslaagd bezoekje aan
Amsterdam is dit een prachtige
afsluiter van een heerlijke vakan-
tiedag.
Sahar, de bijna drie jaar oude Lena
en de vijfjarige Ruba krijgen niet
genoeg van de koele deining in de
Noordzee.
„Nou zeg, zo warm hoeft het nou

ook weer niet.” Lien van Kruistum
en de kat Dikkie Dik zijn loom.
Ook op het bankje onder de luifel
aan de voorzijde van haar huis in
Wijk aan Zee biedt de schaduw
geen verkoeling. Haar slippers
gaan uit en Lien dompelt haar
verhitte voeten, een voor een, on-
der water in een geel teiltje. Een

zucht van verlichting klinkt op.
Door de dag heen zoekt Dikkie Dik
steeds een ander schaduwplekje
om verder weg te soezen over vo-
geltjes en het leven. Het baasje
verplaatst trouw het drinkbakje
achter hem aan.
Geplons, gespetter, geroep en ge-
lach klinken op. Vanuit haar uit-

kijktorentje overziet Nina van
Eerden, toezichthouder bij zwem-
bad De Zien in Uitgeest, de hoog-
zomerdrukte. Het is goed opletten
geblazen. Ze doet dit werk voor het
vierde seizoen. Het warme zomer-
weer zorgt voor meer drukte dan
anders. „De weekeinden waren al
druk, maar nu de vakantie is be-
gonnen, is dat elke dag zo.” Nee,
zelf is ze geen super waterrat. „Wel
lekker bruin worden terwijl je
werkt. En het is hier gewoon altijd
gezellig.”

De unieke
combinatie

in de zomer

Mascha dobbert op haar onbewoonde eiland. FOTO’S HELEEN VINK

Lien en Dikkie Dik, lekker loom in de namiddagzon. Liens voeten koelen af in het teiltje.
Sahar, de bijna drie jaar oude Lena en de vijfjarige Ruba krijgen niet genoeg van
de koele deining in de Noordzee.

Het is warm en het blijft warm. Een eindeloze
zomer strekt zich lui uit over Nederland. Het zilte
nat van de zee, helder water uit een fontein, het
aquablauw van het zwembad of gewoon een teiltje;
allemaal heerlijk om in af te koelen, in te zwemmen,
te plonsen, te spelen en op te dobberen. Warme zon
en koel water; de ultieme zomercombinatie.

Délaya springt in de branding. 

Heleen Vink

IJmond Mimi Ahuluheluw, haar
naam klinkt als een zonnig Aloha-
liedje, klapt met haar handjes in de
hoog opspattende fontein van de
waterpartij op het Julianaplein in
Wijk aan Zee. Met papa Ramon en
mama Marlies is ze pas komen wo-
nen in Korona, de grote woontoren
in Beverwijk.

’Lekker kibbeling
eten en spelen
met het water’Recordzomer

De zomer van 2018 weet
van geen ophouden. Deze
week belanden we in een
hittegolf en records smel-
ten als sneeuw voor de
zon. De krant doet dage-
lijks verslag over hoe de
regio het hoofd koel pro-
beert te houden. 

Mimi en papa Ramon spelen met het opspattende water op het Julianaplein in
Wijk aan Zee.

De voeten van Lia gaan 
om en om in het teiltje
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