
Voortgezet onder-
wijs deels open
Op 1 maart openen het voortgezet onder-
wijs en het mbo deels weer hun deuren. 
Anderhalve meter afstand, mondkapjes, 
ingewikkeld rooster maar wel heel erg blije 
leerlingen op het Felisenum. 
Foto: aangeleverd

Opschoondag op 
Pleiadenschool
Zaterdag 20 maart is het de Nationale 
Opschoondag. Leerlingen van de Pleiaden-
school pakten vrijdag al vuilniszakken en 
prikkers om de buurt zwerfafval-vrij te 
maken. De kinderen waren onder de 
indruk van het afval dat verzameld werd! 
Foto: aangeleverd

Handen vol aan 
storm Evert
De brandweercentralisten hebben het 
donderdag 11 maart erg druk. Het tele- 
foonverkeer is onophoudelijk: er worden 
142 inkomende telefoontjes naar het 
112-nummer geregistreerd vanwege storm 
Evert. Reclamedoeken en bomen moeten 
het ontgelden. Foto: Michel van Bergen

Online: de Grote 
Velsen Quiz
De Grote Velzen Quiz die vrijdag 26 maart 
door RTV Seaport en YouTube wordt uitge-
zonden, is een groot succes. Honderden 
Velsenaren doen mee aan de quiz die 
wordt gepresenteerd door Nel Luiken en 
Dirk van Zonderen. Foto: Erik Baalbergen

Route over de 
sluizen weer open
Op 29 maar opent de sluizenroute weer 
voor wandelaars en fietsers. Honderden 
nieuwsgierige mensen nemen een kijkje bij 
het project, dat de wereldpers gehaald 
heeft. Foto: Dennis Gouda Fotografie

Buitenbad 
weer open
Zwembad De Heerenduinen opent haar 
buitenbad weer voor maximaal 6 personen 
per 45 minuten. het is barkoud maar de 
fanatiekelingen laten zich niet kennen en 
zijn blij eindelijk hun baantjes weer te 
mogen trekken. Foto: aangeleverd

Feest op het 
Langevlak
Het Langevlak in Zeewijk bestaat 50 jaar. Echt 
groots vieren is er natuurlijk niet bij maar 
toch maakt het actieve en trotse buurtcomité 
er een bescheiden feestje van met leuke 
attenties voor alle bewoners. ,,We hebben 
een fijn buurtje en zijn er voor elkaar’’, is het 
motto. Foto: Ingeborg Baumann

Rhinovirus bij 
De Kruidberg
Een paard in de stal van hofstede De Kruid-
berg aan de Duin- en Kruidbergerweg 
blijkt het zeer besmettelijke rhinovirus te 
hebben opgelopen. Vier andere paarden 
van de stal vertonen symptomen. De stal is 
gesloten en de zieke paarden zijn in 
quarantaine geplaatst. Foto: Saskia Rutte

Mr. Frank Visser 
in Velsen-Noord
Mr. Frank Visser is in Velsen-Noord. Bewo-
ners van seniorencomplex De Schulpen 
hebben zijn hulp ingeroepen om een ruzie 
op te lossen. Al langere tijd maken twee 
groepen bewoners elkaar het leven zuur. 
Foto: Vincent TV Producties

Archeologische 
vondsten
Op het braakliggende terrein aan de 
Lagersstraat zijn bijzondere archeologi-
sche vondsten gedaan. Het gaat om resten 
van een nederzetting uit de Romeinse tijd. 
Foto: Erik Baalbergen

Vaccinatielocatie 
in tennishal
In de voormalige tennishal aan de Dokweg 
opent de GGD een vaccinatielocatie zodat 
Velsenaren in hun eigen gemeente kunnen 
worden gevaccineerd. Voorheen moest er 
uitgeweken worden naar locaties in 
Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en 
Alkmaar. Foto: Arita Immerzeel
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VVD weer de 
grootste
De VVD de grootste, winst voor D66 en 
Forum en verlies voor PVV, CDA en de linkse 
partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen 
op 17 maart. Die landelijke trend is ook in 
Velsen zichtbaar. Het opkomstpercentage in 
Velsen is 78,03 procent.
Foto: Bos Media Services


