Terug naar Krant

droomweekend
Een ideale agenda zonder beperkingen van tijd, afstand of geld

vrijdag 17.00 uur

Strandwandeling

Patrick
Kerssemakers (u9)
Is: oprichter en directeur online
warenhuis Fonq
Favoriete plek:
‘Ik kom al sinds mijn derde in
Zuid-Frankrijk. Het voelt daar
altijd als thuiskomen. SaintTropez geeft een mondain
gevoel en door de uitgestrekte
omgeving ervaar ik alle
vrijheid.’
Tekst: Thomas de Heide

‘De met oranje dakpannen afgedekte
huisjes van Calella
de Palafrugell staan
letterlijk tot aan de
zee, zien we vanaf
café Tragamar. Dit
plaatsje, op anderhalf uur rijden van
Barcelona, kent geen
hoogbouw. Onze
zoontjes Thieme (7)
en Cas (5) rennen over
het strand, terwijl
mijn vrouw Marieke
en ik op het terras
een borrel drinken.
Tobias (0) is op schoot
in slaap gevallen.’
‘Via een strandwandeling belanden
we bij de volgende
baai, waaraan het
dorpje Llafranc ligt.
Restaurant annex
hotel Llafranch is
hier een begrip; Ernest Hemingway en
Dalí waren er graag
geziene gasten.’
‘Ruim voordat de
rest van het gezin
wakker wordt, sta
ik alvast op. Ik loop
uit ons via Airbnb
gehuurde huis in

Strand van Gran Roquep
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Lion’s Headp

Camps Bay, een
wijk in Kaapstad,
en bewandel Lion’s
Head: de berg tussen
de Tafelberg en de
Atlantische Oceaan.
In mijn eentje wandelen vind ik altijd jn.
Even nadenken en
opladen.’
‘Als ik terug ben
in Camps Bay ga ik
met Marieke naar
Islas Los Roques, de
eilandengroep naast
Bonaire. Op hoofdeiland Gran Roque
nemen we een duik
in het warme water.
Door onze duikbril
zien we hoe rijk het
koraalleven hier is.’
airbnbpcomd
tragamarpcomd
hllafranchpcomd
los-roquespcom

zaterdag 15.45 uur

Rondje New York
‘Ik wil altijd weten
hoe dingen in elkaar
zitten. Vooral geschiedenis vind ik erg
interessant, omdat
gebeurtenissen in het
verleden grotendeels
bepalen hoe we nu
leven. In het New
Yorkse MoMa bezoek
ik daarom met
Marieke de nieuwe
tentoonstelling
“Jacob Lawrence’s

Migration Series
and Other Works”,
schilderijen over de
beginjaren van de
20ste eeuw, waarin
Amerikanen van
Afrikaanse afkomst
massaal van het
landelijke zuiden
naar het stedelijke
noorden trokken.’
‘Iets zuidelijker op
Manhattan lopen we
binnen bij Spice Mar-

Terug naar Krant

In Calella de
Palafrugell staan
de huisjes letterlijk
tot aan de zee.

Dorpspleintje in Saint-Tropez.

zondag 08.45 uur

Saint-Tropez

welijksreis; in hotel
Gansevoort Park
Avenue overnachtten
Marieke en ik na ons
huwelijk. Voordat we
gaan slapen, plonzen
we nog even in het
zwembad op het dak.
Vanaf daar zien we
aan de hoeveelheid
knipperende lichtjes
dat New York ook
’s nachts onvermoeibaar doorgaat.’
momaqorg, spicemarketnewyorkqcom,
gansevoorthotelgroupq
com

Dakterras Gansevoort
Park Avenue.

Strand van
Domburg.

vanuit het duingebied van het
Zeeuwse plaatsje
Domburg met het
gezin het strand op.
Bij strandpaviljoen
Strand90 nestel ik
me op de loungeset
tussen gekleurde
kussens en bestel
ik gerookte entrecôte op brood.
Daarna is het tijd
om te ravotten op
het strand. Net
zolang totdat de
jongens helemaal
afgemat zijn.’
sainttropezclassicqcom, strand90qnl
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‘Bus’, 1941, Jacob Lawrence.

ket. De inrichting van
dit restaurant bevat
een ratjetoe aan stijlen: aan het plafond
draaien ouderwetse
ventilatoren, het
meubilair is van hout
en overal hangen
grote lampen. Vanaf
onze tafel kijken we
recht de keuken in,
waar voor ons kabeljauw met een pittige
Maleisische chilisaus
wordt bereid.’
‘Schuin tegenover
dit restaurant herbeleven we onze hu-

‘Twee keer per
week loop ik
met een groepje
vrienden hard in
mijn woonplaats
Zeist. Eens per jaar
verruilen we onze
reguliere ronde
voor een parcours
in het buitenland;
al hardlopend
beleef je een gebied
heel anders. Deze
ochtend starten
we in de uitgestorven haven van
Saint-Tropez. We
volgen de Classicroute van de
gelijknamige run
die hier elk najaar
gehouden wordt.
Het is stil en zelfs
nog een beetje fris.
Onderweg komen
we La Citadelle
tegen. Deze stenen
burcht beschermde
de stad in de 16de
eeuw.’
‘Door deze
actieve ochtend
loop ik vol energie
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