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Mijn
 lievelings-
   plek

De mannetjes

  We letten 
hier op elkaar

“  In de zomer ontmoe-
ten we elkaar hier 
bijna elke dag. Lekker 
uit de wind, kop in de 
zon en een prachtig 
uitzicht. Meer heb je 
niet nodig, toch?  
De hele dag is het 
hier een komen en 
gaan van mensen. 
Sommige maken  
een praatje. 
 
De honden van de 
buurtbewoners  
weten onze plek 
inmiddels ook te 
vinden, Simon heeft 
namelijk altijd hon-
denkoekjes in zijn 
zak. Soms willen ze 
niet meer mee met 
hun baasje, maar 
die kunnen daar wel 
om lachen. Het is 
gezellig zo, de enige 
ergernis is dat  
sommige jongeren 
hun teringzooi niet 
opruimen. Nou, dat 
krijgen ze te horen. 
 
Het is prettig om  
een plek te hebben 
waar je vrienden 
kunt ontmoeten.  
De meesten van ons 
zijn alleenstaand  
en de gezondheid 
laat weleens te wen-
sen over. Hier letten 
we een beetje op 
elkaar. Samen praten, 
kijken en een pilsje 
drinken. Behalve 
Simon dan, want die 
drinkt niet.”

Die ene plek in ZanDvoort, waar  
je graag bent. waar alles op Zijn 
plaats valt, je helemaal jeZelf 
kunt Zijn. voor niemanD is Dat  
hetZelfDe. Daarom is het ook Zo 
speciaal.

TEKST  Charlot Spoorenberg  /  BEELD  Petra Schuster

V.l.n.r. Simon Dekker, Pieter nijman, jaaP Bakker en nico WeSterhoVen



“ Drie jaar geleden 
begon ik bij Toneel-
vereniging Wim 
Hildering en daar 
heb ik geen moment 
spijt van gehad. 
Iedere dinsdagavond 
is het lachen, gieren, 
brullen tijdens de 
repetities, al spelen 
we natuurlijk ook 
weleens serieuze 
scènes.  
 
Ik vind het iedere 
keer weer bijzonder 
om samen met de 
groep een voorstel-
ling te maken. Eerst 
zijn we maanden-
lang aan het oefe-
nen en dan ineens 
staat het er, met 
kleding, make-up, 
een decor en een 
zaal vol publiek voor 
ons neus. Zenuwach-
tig ben ik nooit voor 
het optreden, dat is 
wel fijn. 
 
Het toneelspelen is 
af en toe best moei-
lijk te combineren 
met school, maar 
dan neem ik mijn 
huiswerk gewoon 
mee en studeer  
ik als ik even niet 
hoef te spelen.  
Volgend jaar ga ik 
naar de volwassen-
engroep, dan ben  
ik de jongste.  
Daar ben ik dan 
weer wel een beetje 
zenuwachtig voor."

larissa bogaart berry gobel

“ Thuis is voor mij als 
marinier mijn basis, 
daar moet alles 
in orde zijn. Als je 
uitgezonden bent, 
moet je je hoofd 
erbij hebben.  
Je collega's moeten  
van je opaan kun-
nen als er een 
calamiteit is, dan 
kun je niet gaan 
zitten piekeren over 
problemen thuis. 
 
Thuis is voor mij 
mijn vriendin  
Beaudine en 
dochtertje Chloë. 
Toen Chloë ander-
half jaar geleden 
geboren werd, heb 
ik een functie aan 
land aangevraagd. 
Nu werk ik als 
chauffeur van de 
plaatsvervangend 
commandant van de 
marine. Ik ben dus 
wel veel op pad, dit 
keer in de auto.  
In januari 2017 ver-
trekken we met zijn 
drieën voor twee 
jaar naar Aruba, dan 
wordt dat ons thuis. 
 
Zandvoort voelt ook 
als thuis. Ik zal het 
gaan missen als ik 
uitgezonden ben. 
Gelukkig kan ik met 
mijn vrienden, ou-
ders en oma skypen. 
Zij zijn een deel van 
mijn basis, dus con-
tact is belangrijk.”

Thuis is
    mijn basis

Zie mij 
    nou eens  
  hier !

Ik neem mijn
         huiswerk     gewoon mee
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“ Ik kom uit Uitgeest 
en ben opgegroeid in 
de duinen. Als jonge-
tje fietste ik al graag 
door het mulle zand. 
Ik voel mij aange-
trokken tot de duinen 
vanwege de natuur, 
de rust. Vanzelfspre-
kend ben ik, toen we 
hier zeventien jaar 
geleden kwamen 
wonen, meteen op  
de fiets gestapt.  
 
Mijn oudste zoon 
was vier en mocht 
mee op zijn eigen 
fietsje. Voor mijn 
jongste maakte ik 
een kinderzitje op 
mijn mountainbike. 
Zo crosten we ieder 
mooi weekend om 
het circuit heen.  
Er kwamen vrienden 
bij, later wat beken-
den en toen nog 
meer mensen ...  
Op een gegeven 
moment werd het 
zo druk dat we mot 
kregen met de bos-
wachter.  
 
Ik ben met de  
gemeente gaan 
praten en nu hebben 
we een legale route 
bij het circuit. Het is 
steeds dezelfde route,  
maar door het 
aanleggen van trails 
en bruggetjes blijft 
het spannend. En de 
duinen blijven altijd 
verrassen.” 

mark rasch natasja van Den bor

“ Als kind had ik het 
gevoel dat de zomer 
een halfjaar duurde. 
In april mochten we 
eindelijk de auto in-
pakken en naar ons 
huisje op het strand 
rijden. Als ik aan-
kom en de zee hoor 
en ruik, dan gooi ik 
mijn schoenen uit 
en voel ik me direct 
ontspannen.   
 
Het is bijzonder om 
hier elke zomer de 
vrienden te zien 
die ik als kind heb 
ontmoet. Al onze 
kinderen spelen nu 
ook met elkaar.  
Veel oudere ‘ooms 
en tantes’, die mij 
hebben zien op-
groeien, komen hier 
nog steeds. Het is 
een cadeau dat we 
een van de huis-
jes van Kampeer 
Vereniging Strand-
genoegen mogen 
bezitten. 
 
Het is prachtig  
hier, zelfs als het 
stormt is het mooi. 
Inmiddels woon  
ik in Zandvoort en 
zou ik met een  
picknickmand naar 
het strand kunnen  
gaan. Maar er gaat 
niets boven de 
gezelligheid en het 
gevoel van vrijheid 
van ons huisje aan 
zee.”  

Hier voel 
   ik mij vrij

De duinen hebben 
  aantrekkingskracht


