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Regionaal

IJmond

Nu de Mediterranee in Nederland is
neergestreken, blijven veel mensen
thuis en ’rond de warme deur’.
Daarnaast zijn er ook de vaste
thuisblijvers. Niet weg, maar evengoed
genieten van de tuin, een uitje in de
buurt, de vaste handwerkclub die stug
door haakt, breit en borduurt of een
avond op het terras tot de dag afkoelt.

Regionaal

Jan, Corrie en Yvonne (v.l.n.r.) praten buiten gezellig bij.
Shirana Thesing, Martina Groen, Peet de Lange en Micky Rietvink (v.l.n.r.) op het terras van hun stamcafé in Velsen-Noord.

Praatje maken bij zus José in
Bakkum na strandbezoek

Waterput
Naast de waterput in de tuin van
René en José Mérs in Bakkum is
het nu heerlijk toeven.

De plantjes staan er goed bij
dankzij het opgediepte water uit
de opdrogende put.
Willem en Rita Borst, broer en
zus van José, fietsen terugkomend van het strand langs.

Glazen
Zoals zo vaak stappen ze even af
voor een praatje. Met de paraat
staande fles water worden er
glazen gevuld voor het dorstige
bezoek.
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IJmond

René en José Mérs en Rita en Willem Borst (v.l.n.r.).

Bakkum Q Normaal zoeken ze
de zon op.
Nu met het aanhoudende warme weer is het precies andersom; niet rond het huis een plekje zoeken om in de zon en uit de
wind te zitten, maar juist in de
schaduw en hopelijk een windje.
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Blijven zitten tot de warmte weg is
Heleen Vink

Velsen-Noord Q „We blijven hier lekker zitten
tot de warmte weg is”, lacht Peet de Lange ontspannen. Hij proost met Micky Rietvink die
deze avond Café Herberg IJmond in VelsenNoord bestiert.
Shirana Thesing is op het terras aan de Wijkerstraatweg neergestreken naast Martina
Groen. Het stamcafé met terras zijn een
verlengde van hun huis en tuin in VelsenNoord.

Sinds kort woont Shirana hier. Ze is vanuit
de Zaanstreek in Velsen-Noord komen wonen.

Thuis
Aanvankelijk dacht ze over het dorp: ’Je wilt
hier toch niet dood gevonden worden’. Maar
nu is ze hier helemaal thuis en geniet van
haar nieuwe woonplaats en de bewoners.
Peet de Lange beaamt haar woorden. „Dit is
het gezelligste plekje van Velsen-Noord”,
zegt hij.

Recordzomer
De zomer van 2018 weet van geen ophouden. Deze
week belanden we in een hittegolf en records smelten
als sneeuw voor de zon. De krant doet dagelijks verslag
over hoe de regio het hoofd koel probeert te houden.

Haken, breien
en borduren

Af en toe een
dagje weg

Uitgeest Q ,,We zijn trouw, we
gaan de hele zomer door ondanks
dat sommigen met vakantie
zijn”, zegt mevrouw Singerling.
Zweetdruppeltjes parelen op
haar hoofd en haar breiwerk
plakt in de klamme handen.
In Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest komen de dames van het
Open Atelier wekelijks, zo ook
deze donderdagochtend, bij
elkaar. Zwemmen, slenderen,
clubjes en allerlei ander gezellig
vertier staan in de zomertijd stil.
Voor veel alleenstaande ouderen
is de zomer daardoor lastig om
door te komen.
Ook al hebben ze het warm, zelfs
binnen uit de zon is de temperatuur pittig hoog, ze hebben allemaal een werkje om handen.
Haken, breien, borduren, eenieder doet net waar die zin in heeft.
De koffie komt op tafel mét wat
zelf meegenomen extra lekkers.
Na de pauze tikken de pennen
weer. Het wintertruitje voor
kleindochter Lois vordert, ondanks de tropische warmte, gestaag.

Castricum Q ,,Met dit mooie weer
blijven we lekker thuis en gaan af
en toe een dagje uit”, vertelt
Sharon van Ree uit Velserbroek.
Ze verlaat met Jennifer van vier,
de kleine Milan en haar man
Gerard net de Sprookjestuin bij
de Tuin van Kapitein Rommel in
Castricum.
Het Dolfinarium en een dierenpark staan nog op het programma. In september gaan ze pas
verder weg, naar een plek waar
het dán weer lekker warm is.
„Wil jij misschien wat lekkers?”,
vraagt de 11-jarige Marinka aan
een jongetje. Ze is verkleed als
Roodkapje en wacht met de ’piraatjes’ Pippa en Pema de bezoekers op.
Het is een soort vakantiebaantje.
„We lopen rond en helpen bij de
Sprookjestuin.” En weg zijn ze.

De dames van het Open Atelier komen de zomermaanden gezellig door, al handwerkend en pratend rond de koffietafel.

Op het hek zitten (v.l.n.r.) Marinka,
Pippa en Pema. De familie Van Ree
komt aangelopen.

Eerst bakkie, daarna duik in zee
Wijk aan Zee Q Waar is het nu
fijner om een bakkie te kunnen
doen én daarna een duik te
kunnen nemen in zee, dan bij je
eigen dochter in Wijk aan Zee?
In de kleurrijke tuin van Yvonne
Boon is geen zuchtje wind te
bekennen. De witte mobiel
hangt onbeweeglijk in de boom.
Raam en deurtje van de zeegroene oldtimer caravan in de voortuin staan wijd open.
Het gras is dor, maar een rode
geranium bloeit vrolijk in een
emaillen emmer op de tuintafel.

Koffie en thee staan klaar.
Zoals gewoonlijk zijn er spulletjes met vader Jan en moeder
Corrie meegekomen. Moeder en
dochter zijn allebei zeer creatief
en altijd met van alles in de
weer. Of ze stippen of bloemetjes op de kalebassen geschilderd
wilt hebben?, vraagt Yvonnes
moeder.
,,Maar nu doe ik even niets. Niet
met deze warmte. Dan zit ik
lekker binnen met mijn tabletje”, geniet Corrie op voorhand
al.

