
400ste aflevering 
Typisch IJmuiden
De 400ste Typisch IJmuiden van Erik Baal-
bergen staat in de krant. De uit de hand 
gelopen hobby van een techneut met een  
bijzondere interesse in IJmuiden. ,,Ik wil 
mijn interesse delen en niet voor mezelf 
houden’’, is zijn motivatie voor al die afleve-
ringen. Foto: Ingeborg Baumann

Allerzielen op 
Westerveld
Vorig jaar kwam de samenkomst met Aller-
zielen op Westerveld door de toen 
geldende coronabeperkingen te vervallen, 
maar dit jaar zijn bezoekers weer welkom. 
Het levert een mooi en waardig samenzijn 
op, bedoeld om dierbare overledenen te 
gedenken. Foto: Ton van Steijn

Derde plek voor 
Solar Team
Het Vattenfall Solar Team met Tanya Spee 
en Christiaan Wiers uit Santpoort-Zuid 
eindigt als derde in de Solar Challenge 
Morocco. De race voerde door de Sahara en 
werd gekenmerkt door chaotisch verkeer, 
zandstormen en buikgriep. Foto: Hans-
Peter van Velthoven/Vattenfall Solar Team

Monument voor 
doodgeborenen
Wethouder Marianne Steijn onthult op 
begraafplaats Duinhof een monument 
voor doodgeboren kinderen. Het monu-
ment, ontworpen door Dominiek Stein-
meijer, biedt een herinneringsplek voor 
ontmoeting en geeft erkenning aan al die 
kinderen die hier maar kort mochten zijn. 
Foto: Ingeborg Baumann

Sporen legerfort 
gevonden
De Romeinen vonden Velsen militair-stra-
tegisch veel belangrijker dan tot nog toe 
werd gedacht. Bij archeologische opgra-
vingen op de plaats waar nu ongeveer de 
Velsertunnel ligt, zijn sporen gevonden van 
een castra, een groot Romeins legerkamp. 
Foto uit 1964: P. Vons

Miljoen valt op 
de Zandkuil
Het was woensdag 3 november lekker 
wakker worden voor zeventien deelnemers 
van de Postcode Loterij die meespelen met 
postcode 1974 RH (De Zandkuil) in 
IJmuiden. Op deze postcode is 1 miljoen 
euro van de Postcode Loterij gevallen. 
Foto: Jurgen Jacob Lodder

Dicky Sintenie 
onderscheiden
 Voormalig gemeenteraadslid Dicky 
Sintenie is onderscheiden met de zilveren 
CDA-speld. Het gaat om een bijzondere 
onderscheiding, die niet vaak wordt uitge-
reikt. Dicky Sintenie was jarenlang actief bij 
onder andere het CDA Vrouwenberaad. 
Foto: aangeleverd

Eerste passagiers-
schip geschut
Een historisch momentje rond de nieuwe 
Zeesluis IJmuiden. Deze tijd wordt er druk 
getest in en rond de sluis, maar vrijdag 3 
december wordt een passagiersschip 
geschut: de 238 meter lange Bolette van 
Fred Olson Cruise Lines, onderweg naar 
Amsterdam. Foto: Erik Baalbergen

Actie voor behoud 
boerenbedrijven
Een petitie om de boerenbedrijven in Sant-
poort te behouden, is meer dan 6200 keer 
ondertekend en wordt overhandigd aan 
gedeputeerde Esther Rommel van de 
provincie Noord-Holland. 
Foto: Bos Media Services

Rauwe loper 
verder uitgerold
Met het uitrollen van het project ‘De 
Rauwe Loper’ wordt de route door de 
haven en naar het strand mooier en 
toegankelijker voor bezoekers en inwo-
ners. Op diverse plekken worden weer 
nieuwe cortenstalen elementen geplaatst. 
Foto: Ton van Steijn

Het is weer 
stil op straat
Op zaterdag 18 december gaat het land 
weer op slot. Met vrijwel onmiddellijke 
ingang wordt een harde lockdown afge-
kondigd tot in ieder geval 14 januari. De 
schade die de omikron-variant van het 
virus gaat aanrichten wordt gevreesd. 
Foto: Ingeborg Baumann

ME maakt einde 
aan demonstratie
Een demonstratie op Plein 1945 wordt 
zondag 12 december door de ME beëin-
digd. Burgemeester Frank Dales had kort 
daarvoor een noodbevel afgegeven omdat 
gevreesd werd voor ernstige verstoring 
van de openbare orde.
Foto: Dennis Gouda Fotografie
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