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Simon de Wit
»

Kruisberg om water te drin
ken ofbij de Vivo aan de Rijks
straatwegvoor een ijsje.

Zo eindigde dat dagje aan het
Heemskerkse strand.Opweg
naar huis kekenwe alweer uit
naar morgen. Naar, wie weet,
nóg zo'n mooie stranddag.
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stond je dan in de rij voor pa
tat, een ijsje of iets anders.

Verbrand
Tegen het eind van de mid
dag, als we moe begonnen te
worden, onze lijfjes verbrand
waren en het water begon te
stijgen, trokken de meeste
strandgangers weer naar huis.
De stoet stopte nog even bij de

·)a
--- .i +'s'J

~

\~.,·-~--.;._

·- ~-~- ~,%,
1

ogenblik te vervelen, verstreek
de tijd op zo'n stranddag. Va
der en moeder hielden hun
kroost in de gaten, lazen in een
boekje ofdeden een dutje. Tus
sen de middag at je de brood
jes uit je zanderige handjes en
dronk je de inmiddels warm
geworden limonade. Halver
wege de middag was er nog
een traktatie. Bij De Vrijheit
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zich daarvóór een langgerekt
pierenbad uit. Als we eenmaal
gesetteld waren, namen we de
scheppen ter hand en begon
het dijkenbouwen.Zomaakte
je je eigen verwarmde zwem
bad. Zonder je ook maar een

Ganzenpas
Als de fietsen eenmaal waren
gestald, en dat viel soms niet
mee vanwege de grote aan
tallen strandgangers, liep de
zelfde stoet die fietsend was
gearriveerd, in ganzenpas naar
het strand. Daar waaierde de
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aan ons 'eigen' strand door
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brachten. Ik zal proberen de
sfeer te tekenen van zo'n dag
je aanzee. Nogvoor de koffie
wasmoeder al druk bezig om
broodjes klaar te maken voor
het middageten. Ophet aan
rechtblad lag al gauw een hele
stapel broodjes met ei. Wan
neer iedereen er klaar voor
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Een stranddag in de jaren zeventig
H~EMSKERK - Pe sclióolva- ~as, meestal öm e;n uur _of omstreeks ~977 geski~pt (Ik
kantiesstaan voor de deur en halfelf, konden we oppad. Op ben nog altijd op zoek naar een
dusmakenveelHeemskerkers mijn kleine kinderfietsje trapte foto ervan).
zich klaar voor vertrek. Cam- ik erdapper oplos. Afen toe
pers, caravans, vouwwagens greep vader me onderweg in
en tenten, alles is inmiddels m'n nekvel omme in het rech
in gereedheid gebracht. Het te spoor te houden.
mooie weer lonkt.In het bui-
tenland, maar ook gewoon in Strandgangers
Nederland. Vroeger, en dan Naarmate we dichter bij ons
heb ik het over de jaren zes- doel kwamen, werd de stoet
tig enzeventig van de vorige strandgangers steeds omvang
eeuw, was er voor Heemsker- rijker.Gezinnen-met-kinderen mensenkluwen uiteen. Het
kers die niet ver weg wilden op fietsen die warenvolgepakt ene gezin liep richting Wijk
(of konden...) een prachtige met schepjes, emmertjes, aan Zee, het andere juist rich
vakantiebestemming vlak bij zandvormen en schepnetten. ting Castricum. Ofmenpro
huis. Op ampervijfkilometer Alles wat maar meegenomen beerde een plekje te vinden
fietsenhad je zon, zee en zand. kon worden, gingmee.Zelfs op het overvolle gedeelte pal
Daarvoorhoefje toch niet naar koelboxen, die toen net in voor de strandopgang, bij pa
Frankrijk of Spanje? zwang kwamen. viljoen De Vrijheit. Als de vlag

Bij het strand aangekomen hoog in de mast hing, beteken
Ikkom uit een gezin met zes moesten we eerst bij Niek de dat dat het veilig was om te
kinderen en dat betekende on- Vonk van deVivo eenbonne- zwemmen.
dermeer dat we veel vakanties tje kopen als bewijs dat je had

a betaald voor de fietsenstalling. Zandbank
Niek bevestigde dat bonnetje Bij eb was de tweede zand
dan op je fietsbel. Links van bank zichtbaar. Dan strekte
de stalling had hij een karre
tje van waaruit hij frisdranken
en chocoladerepen verkocht.
Voor de opslag van zijngoe
deren had hij een ruimte in
gebruik in de bunker, schuin
aan de overkant Die bunker is
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