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Bonuskaart
E

enVandaag had een heuse primeur vorige
week. De bonuskaart van Albert Heijn
blijkt gemakkelijk te kraken en dus ligt al die
privacygevoelige informatie over je inkoopgedrag zo op straat. Goh, dacht ik, is dat nou zo
erg? Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Meteen naar de website van AH om te kijken
hoe ons bonuslijstje eruit ziet. Ik gooi die informatie hier maar meteen in de publiciteit,
voordat u toch wel achter ons tot nu toe verbor-

gen gezinsleven komt. Onze inkoop toptien
ziet er als volgt uit! Op 1, hou u vast, de biologische halfvolle melk in literverpakking, terwijl
ik geen melk lust. Dankzij onze dochter staat
diepvries zomerfruit op 2, dat mixed zei namelijk met perssinaasappelen (op 4), zodat ze
heerlijke smoothies krijgt. Op 3 de volle biologische yoghurt, u begrijpt het al, als het even
kan kopen wij biologisch. Mijn vrouw gooit
biologische muesli door die yoghurt, die mues-

li staat op 6. Mijn vrouw en ik zijn gek op
Belgisch trappistenbier, de blauwe Chimay
staat daarom op 5. Op 7 de courgette, die wij
door de Basmati rijst (10) doen. De lijst noopt
mij een geheim prijs te geven. Ik kom uit
Twente en elke dag begin ik met een plak
Twentse krentewegge, op 8 dus. Tot slot op 9
boomgaardappelsap. Heerlijk! Ik twijfel ernstig
aan de betrouwbaarheid van dit lijstje, maar we
hebben er smakelijk om moeten lachen.

IJmond

’Dat het leuk zou worden kon niet anders maar dit overtreft alles’

Boerenmarkt smaakt naar meer
Mitzie Meijerhof

m.meijerhof@hdcmedia.nl

Santpoort-Noord ✱ Ondanks dat er
in de IJmond talloze evenementen
waren dit weekeinde wist het publiek de eerste boerenmarkt in de
regio te vinden. Organisatoren
Hans Loef en Marianne Verschuren
schatten het aantal bezoekers in op
ongeveer 3000. ,,Dat het leuk zou
worden konden we natuurlijk zelf
ook bedenken maar dat het zo’n
doorslaand succes zou worden
hadden we niet durven hopen. Het
was een uitprobeersel, de eerste
dag waren we in de middag al door
het verse tarwegrassap heen, de
biologische jam was snel op en ook
bijvoorbeeld de imker heeft bij
collega’s honing bij gehaald. Dat
zegt allemaal genoeg en zeker dat
we voor een herhaling gaan. We
gaan er nog over brainstormen
maar er is duidelijk meer behoefte
dan aan één boerenmarkt per jaar.
We realiseren ons natuurlijk wel
dat we ongelooflijk mazzel hebben
gehad met het weer, beter hadden
niet kunnen hebben", aldus Verschuren.
Eline Broeksma (64) is samen met
Margriet Prins (66) op de E-bike uit
Castricum gekomen. ,,We lazen in
de krant over de boerenmarkt. We
besloten er een tour van te maken.
Eerst naar Beverwijk verwent,
daarna door naar de jaarmarkt in
Velsen-Zuid en toen naar hier. Wij
vinden biologische producten
belangrijk en hier in de regio zijn
er veel te weinig boerenmarkten.
Deze markt ziet er echt goed verzorgd en gezellig uit. We gaan ook
wel eens naar de boerenmarkt in
Haarlem. Maar daar staat de kaasboer die ook op de gewone markt

Zelf bloemen pukken voor een euro.

Tarwegrassap was niet aan te slepen.

staat, dat neem je dan niet meer
serieus’’, aldus de dames.
Het echtpaar de Wildt komt uit
Santpoort-Zuid en heeft zojuist
een moot gerookte zalm gekocht.

Al tien jaar
vrijwilliger

Panna!!
Panna!!

IJmuiden ✱ De Heer Ferry van
der Zee werd onlangs op zijn
verjaardag verrast door Nico
van Roden en Els Zorgdrager
van het Rode Kruis. Van der
Zee ontving een oorkonde, medaille en bloemen in verband
met zijn 10-jarig jubileum als
vrijwilliger van het Rode
Kruis.
Al vele jaren gaat hij mee al
vrijwilliger op vakantie met de
Henri Dunant. Dan zorg hij ervoor dat mensen een onvergetelijke reis maken.
De 72-jarige Van der Zee, vroeger banketbakker, wil graag
nog langer actief blijven als
vrijwilliger. Door mensen te
bezoeken bijvoorbeeld of mee
te helpen in het promotieteam.

IJmuiden ✱ Hard tegen hard ging
het er soms aan toe tijdens het
pannatoernooi van Buurthuis De
Dwarsligger aan de Planetenweg.
Het mooie weer en de goede deelnemers maakten het toernooi tot
een succes.

FOTO’S MITZIE MEIJERHOF

Wie een kip adopteerde mocht haar ook even knuffelen.

fruit. Maar dat maakt niks uit ze
gaan toch in de moes en ze smaken
voortreffelijk. Eigenlijk hopen we
dat de boerenmarkt wat vaker
komt’’, zegt het echtpaar.

,,Dat is toch enig zo hier op deze
plek. We stonden net in de rij voor
de zalm, we eten de moot gelijk
samen op. De hobbyroker kan er
ook heerlijk over vertellen. We

hebben ook moesappelen gekocht,
worst, olijfolie, wijn en meel. Kijk
de moesappelen zien er niet zo
mooi uit, die hebben wat plekjes.
Dat is het risico van onbespoten
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Twee jongens in duel aan op het toernooi
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