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Dit weekeinde gaat de zomertijd in. Voor veel
strandtenthouders is die zomertijd al een beetje
begonnen. Langs de hele kust wordt hard gewerkt
om alles in orde te maken. Een impressie vanaf het
strand.
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Drukte
voor nieuw
strandseizoen
Grytsje Feddema uit Haarlem in strandpaviljoen Zoomers in Castricum.

Heleen Vink
IJmond ✱ Het is een drukte van
belang op het strand. Strandpaviljoens zijn opgebouwd of gerestyled, strandhuisjes weer geplaatst
en er is nieuwbouw. Paviljoenhouders, strandhuisjesbezitters en
bedrijven; voor sommigen is het
nog even aanpoten, maar dan is
iedereen klaar voor het nieuwe
strandseizoen.
Bij de pier, tussen de strandpaviljoens Aloha en Timboektoe, wordt
een nieuw gebouw neergezet voor
Outstanding Events. „Het hele
pand is gebouwd met hergebruikte
materialen met jutten als thema.
Het is een sport om alles bij elkaar
te vinden. Er is veel gebruikgemaakt van het afgebroken paviljoen Statler & Waldorf.’’ Aan het
woord is Atse Hamers, mede-eigenaar van de evenementenorganisatie. „We zijn nu druk bezig met
opruimen. We hopen alle drie met
Pasen open te zijn.’’
Aan het eind van een werkdag
wordt bij Springvloed in IJmuiden
het eerste glas San Miguel getapt
uit de net aangesloten pomp. „Wij

zijn de enige in Nederland die dit
Spaanse bier op de tap hebben.’’
Alex Zonneveld, eigenaar van het
trampolinepaviljoen, geniet van
zijn biertje. Het gebouw is in vrolijke kleuren geschilderd. Buiten
zijn gaten gegraven voor de trampolines. „Dit weekeinde is de feestelijke opening.’’
Grytsje Feddema uit Haarlem heeft
zich genesteld op de bank bij het
raam, dichtbij de brandende gashaard in strandpaviljoen Zoomers
in Castricum. „Mijn vrienden en ik
zijn verknocht aan dit paviljoen en
spreken hier vaak met elkaar af. Nu
zit ik hier heerlijk met alleen het
vuur en de zee.’’
„We hebben afgelopen winter de
hele inrichting vernieuwd met het
thema Boeddha’’, vertelt Jeroen
Stelling, bedrijfsleider van Zoomers. „Er staat een groot Boeddhabeeld bij de ingang en een aantal in
de zaak. De vloerplanken komen
uit een kaasfabriek. Ook de kaart is
nieuw. We hebben nog meer biologische- en streekproducten op het
menu. We hebben al een paar jaar
een Green Key en zijn daar trots
op. Ja, laat de gasten maar komen.’’

Naast het nieuwe strandpaviljoen Aloha bouwt Outstanding Events een eigen onderkomen.
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Begin maart heerst nog rust en stilte op het strand. Dat zal niet lang meer duren.

’Laat de gasten
maar komen’

Strandpaviljoen Aloha: een ideale loungeplek.

Alex Zonneveld, eigenaar van Springvloed in IJmuiden, geniet van het eerst getapte glas San Miguel.

Voorbereidende werkzaamheden.

Als lentebodes vervoeren wekenlang tractoren strandhuisjes naar het strand.

