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NIEUWS

7
Badeendjesrace op
Stationsvijver

Kees Blokker

BEVERWIJK Rotaryclub Beverwijk
komt opnieuw in actie met de
badeendjesrace in de Stationsvijver. Dit jaar voor Stichting In Het
Zadel. De kaartverkoop loopt via
McDonald´s.
Zaterdag 11 augustus om 14.30
uur organiseert Rotaryclub
Beverwijk op de Stationsvijver
voor het gemeentehuis van
Beverwijk voor de tweede keer de
badeendjesrace. Er worden 1.500
badeendjes in het water losgelaten en de brandweer Beverwijk zal
deze met waterjets rondstuwen.
De eendjes die als eerste over de
streep komen, winnen een leuke

DOOR DE LENS VAN KEES

Fotojournalist Kees Blokker maakte in de jaren 1980-1999 spraakmakende
zwart-wit foto’s in de IJmond van mensen en gebeurtenissen. In opdracht van
deze krant legde hij nieuws vast, maar ook gewone alledaagse zaken. In deze
nieuwe serie duiken we in zijn archief en maakt de Heemskerker een keuze
uit eigen werk. Kijk mee terug naar mensen die jonger waren en toen straten
niet overvol stonden, maar vooral naar onze eigen, nog jonge, geschiedenis.

Dit is één van de eerste, zo niet DE eerste, personenauto in de IJmond die op
aardgas rijdt. Het is 16 mei 1991 en Beverwijk rijdt op aardgas! De heren van
de samenwerkende bedrijven Auto Pappe en Gasbedrijf Midden-Kennemerland demonstreren ´voor de krant´ hoe makkelijk je je tank ´vol gooit´ met
aardgas in plaats van benzine. Beiden ´werken aan een beter milieu´ aldus de
tekst op het portier van deze VW Polo, opgeleukt met vlinder-stickers.

De Hoogovenbus rijdt weer
IJMOND Hoogovens / Tata Steel bestaat dit jaar 100 jaar. De staalgigant
heeft een belangrijke rol gespeeld
in de regio. Veel mannen en vrouwen verdienden hun boterham met
hun werk binnen dit bedrijf. Woonde je wat verder weg? Geen probleem, de werkgever zorgde ervoor
dat je van huis werd opgehaald en ‘s
avonds weer keurig thuis afgezet.
Hoeveel werknemers van het vroegere Hoogovens zullen niet jarenlang dagelijks van het vervoer met
deze bus gebruik hebben gemaakt?
Velen wreven zich het slaapzand
nog uit de ogen als de bus ‘s morgens
vroeg zijn ronde deed om mensen
op te pikken.
Henk de Reus

Acht woningen aan de
rand Waterakkers
HEEMSKERK De komende weken
ligt het plan ter inzage (inspraak)
voor de bouw van acht woningen
tussen de Rijksstraatweg en de
Botter acker. De raadscommissie
praat er op 13 september over.
Het voorstel van het college wordt
27 september door de raad
beoordeeld. Gaat die akkoord, dan
ligt het definitieve plan vervolgens
zes weken in de inspraak.

Henk de Reus

IJZER MAKEN Dit weekend waren er
bij het Huis van Hilde in Castricum
diverse activiteiten om het eeuwfeest onder de aandacht te brengen.
Bezoekers konden kennismaken
met ambachten als smeden, leer bewerken en tin gieten. Dit alles werd
gedemonstreerd in middeleeuwse
kledij. Ook werden er ovens van
leem gebouwd waarin ijzer werd gemaakt. Deze activiteiten passen bij
de huidige tentoonstelling ‘Onder
het staal’, die gaat over de geschiedenis van het land onder de staalfabriek gaat. Deze tentoonstelling is
binnen te bezichtigen.
HOOGOVENBUS Een groot houten
bord in de vorm van een bus met de
tekst ‘Hoogovenbus’ trekt vlak bij
de ingang de aandacht. Projectleider van ‘Stichting Kist’ Pauline van
Vliet legt de bedoeling van het bord
uit. “In de Week van de Industrie
(20 t/m 28 oktober) zal er een speciale Hoogovenbus in Noord-Holland rijden. We nodigen mensen uit
ter plekke deze herinneringsbus te
bezoeken; de bus met vele voorwerpen, geluiden en geuren lokt herinneringen uit. Hier kun je je verhalen
van werken bij De Hoogovens delen
en vast laten leggen. Daarnaast

prijs. De hoofdprijs is een kinderfiets t.w.v. €350 van Bruut Bikes
uit Wijk aan Zee. Vele middenstanders uit Beverwijk leveren andere
leuke prijzen voor de snelste
badeendjes. Ook zijn er 20
sponsoren uit het Beverwijkse
bedrijfsleven. Wie kans wil maken
op een van deze mooie prijzen,
kan voor €2,50 een lot kopen. In
totaal hoopt Rotaryclub Beverwijk
op deze manier ruim €5.000 in te
zamelen voor de Stichting In Het
Zadel. Deze stichting verzorgt
samen met de Manege de
Schimmelkroft uit Heemskerk
paardrijlessen voor inwoners van
Heliomare en Harteheem.

pp Vormgeefster Tabea Piske en Pauline van Vliet. ´Hoogovens had zijn eigen cultuur, en er was een soort ´Hoogovenfamilie´.

kunnen mensen uit diverse plekken
in mee rijden naar Velsen waar in
het kader van de Week van de Industrie allerlei culturele evenementen zijn. Je wordt ‘s avonds ook weer
terug gebracht. Degenen die geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven.”
NOSTALGIE Naast Pauline staat een
tafeltje. De voorwerpen die hierop liggen hebben een nostalgische
uitstraling. Houtskool, een loonzakje, Unicurazeep, een helm, een
Hoogovenspel, een kopje met schotel, handdoeken en een Hoogovenkalender herinneren aan een tijd
die nog niet zo ver achter ons ligt.
Pauline: “Met dit project proberen
we mensen te vinden die een sterke

band hebben met het staalbedrijf.
Deze verhalen gaan we optekenen.”
Inmiddels is Jan van der Schaaf (76)
aangeschoven. Op z’n veertiende
ging hij bij Hoogovens werken. “Ik
herinner me nog heel goed de zwarte, stinkende uitlaatgassen van de
Hoogovenbus met hierin slapende,
vermoeide mensen. Ik was toen nog
een kind van een jaar of 10. Sensatie vond ik het als er weer zo’n bus
van de gebroeders Oosterom voorbij
reed. Toen ik bij Hoogovens ging
werken moest ik hier onmiddellijk
aan terugdenken.”
Rob Meijer kan erover meepraten.
Hij werkte van 1965 t/m 1867 bij
Hoogovens. “Ik herinner me nog

goed het roken van de mensen in
de bus. Er hing een blauwe walm in
de bus. Ik kon er niets van zeggen,
want ik deed zelf ook mee. Als er
sneeuw lag of als het wat glad was
kwam de bus niet en moest je alsnog
met de trein naar het werk. Eén keer
ben ik zelfs schaatsend naar m’n
werk gegaan. Het had de nacht ervoor gevroren en flink geijzeld. De
straten waren spekglad. Was toch
wel een avontuurtje”, aldus Jan.
AANMELDEN Geïnteresseerd in dit
busproject? Meehelpen als vrijwilliger? Of op de hoogte gehouden worden waar de bus stopt? Zie
stichtingkist.nl of geef je op via projectleider@stichtingkist.nl

DOORSTROMING Dit plan is een
uitvloeisel van de totale ontwikkeling van de wijk Waterakkers en
draagt bij aan de woningbouwopgave voor Heemskerk. Daarnaast
wil het college het woningaanbod
vergroten en de doorstroming op
de woningmarkt stimuleren, zodat
de in Heemskerk beschikbare
woonruimte beter wordt benut.
Er komen twee woningen aan de
Rijksstraatweg en zes haaks op de
Botter acker. De twee worden
geschakeld tot een twee-onderéén-kap woning in de stijl van het
naastgelegen herenhuis en de
andere statige huizen langs deze
doorgaande weg. De zes rijtjeswoningen komen haaks te staan ten
opzichte van de twee-onder-éénkap woning.
BUSHALTE Om bouwen aan de
Rijksstraatweg mogelijk te maken
wordt de weg tussen Krayenhofflaan en de toegang tot de
Elzenhof opnieuw ingericht.
Voorstel is de halte iets naar het
noorden te verplaatsen om
parkeren langs de weg mogelijk te
maken. Zo ontstaan er extra
parkeerplaatsen en zijn vijf
parkeerplaatsen op eigen terrein
mogelijk. Voor de zes woningen
worden in Waterakkers extra
parkeerplaatsen gerealiseerd.

