
Wonen in de Sterflat 
 
In 1972 ben ik van Santpoort naar IJmuiden verhuisd en wel naar de Sterflat, die toen 
nog gedeeltelijk in aanbouw was. Ik kon toen nog kiezen op welke etage en wat voor 
woning ik wilde. Wel moest ik kunnen aantonen dat ik de huur enz. betalen kon. 
De huur was toen hfl. 525,00 wat toen een heel bedrag was.  
De parkeerplaats was ook nog niet in orde en je moest in een tent je huurcontract 
ondertekenen. Ik heb toen alles in orde was de 8e etage genomen en een middenflat. 
Iedereen die kwam vond het prachtig, vooral het uitzicht op de duinen en zee en het 
is nog steeds prachtig. Nu is er ook het duinpark aangelegd, wat het aanzien van onze 
flat ten goede komt. 
Op de foto’s kunt u zien hoe het park er vroeger uitzag en hoe het er nu uitziet.  
Er is de laatste 10 jaar veel gedaan aan het gebouw, zowel van binnen als van buiten, 
waar we met zijn allen erg trots op kunnen zijn.  
De muren in de entree, die erg kaal waren, hebben Bert Huisman en mijn persoon 
samen opgeknapt. De creatie is door Bert Huisman bedacht. We zijn samen aan het 
schilderen gegaan en hebben de creatie later aan de muren bevestigd. 
Dit moesten we wel ’s avonds laat doen om geen last te hebben van het in en uitlopen 
van de bewoners en zij natuurlijk niet van ons. 
Mensen die hier op visite komen geven altijd complimenten dat het zo netjes in de 
Sterflat is en daar kun je best trots op zijn. 
Er komt nog bij dat we een winkelcentrum aan de overkant hebben, wat reuze handig 
is en ook het openbaar vervoer stopt voor de deur. 
Ik heb er nog nooit één minuut spijt van gehad dat ik hier ben komen wonen. De 
mensen zijn vriendelijk, je leert elkaar een beetje kennen en houdt zodoende elkaar 
ook een beetje in de gaten. 
Nogmaals persoonlijk vind ik het hier heel prettig wonen en zou niet graag weg willen 
uit onze “Sterflat”. 
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