n lange reis naar de Zarssozee (voor de kust van
idden-Amerika) om daar
I grote diepte te paren en
ama te sterven.
1tzo 'n paling in je netje
~Izesduizend kilometer kan
vemmen; dat palingen offi~el op de wereldlijst van
'dreigde diersoorten staan;

zichtig". Dan was het ook
een mooi artikel geworden,
en was ik van de foto's bij het
artikel een stuk vrolijker geworden.
ps: de sportvisserij heeft per
I januari verzocht om alle
gevangen paling ongedeerd
weer terug te zetten.
Paul Meiland, Wijk aan Zee

stelsel vervangen door een
gescheiden rioolstelsel.
Nieuw is nu dat de ondergrondse waterstroom zicht-

weken zijn de contouren van
de singel langs de Laan der
Nederlanden zichtbaar. Sinds
tientallen jaren loopt het

Laan der Nederlanden te verschuiven. Als het rioolwerk
klaar is, ke-erthet fietspad
weer terug.

De Wilde koopt Beijerlust

Getuigen van
mishandeling
gezocht
UITGEEST - Op de Provincialeweg heeft de politie maandag I juni omstreeks 16.45
uur vier mannen aangehouden
die bij een vechtpartij betrokken waren. Het gaat om een
4 I-jarige man uit Vianen en
drie 26-jarige Amsterdammers. Zij hadden ruzie met elkaar gekregen over een inhaalmanoeuvre en waren met
elkaar op de vuist gegaan. De
politie heeft de vier meegenomen naar het politiebureau om
de zaak uit te zoeken. Getuigen kunnen zich melden.

;tiltekring

EVERWIJK - De maandekse Stiltekring voor de
ede vindt zaterdag 6 juni
aats, van 12 tot 12.30 uur
I de Breestraat ter hoogte
n C&A. Het is ook mogek om voor kortere tijd in
kring te staan. Tijdens de
iltekring zal de Vredesam als teken van eenheid
hoop branden.

doorgang via de Pieter Cheeuwenlaan naar de Laan van
Broekpolder.

De initiatiefnemers het; Vredesplatform IJmond, met instemming van de Raad van
Kerken IJmonden de werkgroep Moslims en Christenen willen met de actie "in
plaats van geweld, stilte
voor de vrede en ruimte
voor dialoog" laten zien dat
zij geweld niet gewoon vinden.
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BEVERWIJK - lngenieurs- en Adviesburo De Wilde uit Beverwijk heeft villa Beijerlust (Velserweg) gekocht van het Rode Kruis ziekenhuis. Het monumentale pand wordt in oorspronkelijke
staat hersteld zo was de voorwaarde.
Het rijksmonument schuin tegenover het station verkeert in slechte staat. lngenieursburo- en
Adviesburo De Wilde is gespecialiseerd in advies op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid,
milieu en certificering. Het buro heeft eerder oude panden gekocht en gerenoveerd. De Wilde
gaat Beijerlust van binnen en buiten restaureren en terugbrengen in de oorspronkelijke staat.
Ook het achterliggende tuindershuisje, dat geen Rijksmonument is, wordt gerestaureerd. Dat
moet volgend jaar klaar zijn, waarna het pand betrekt met haar 15 medewerkers.
In totaal heeft Beijerlust bijna 750 m2 aan kantooroppervlak. Een deel wordt verhuurd, evenals
het tuindershuisje. Met het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over doorgang van de ambulance. Die moet langs de villa kunnen als het tijdelijke gebouw van het ziekenhuis klaar is, op de
plek waar voorheen Kennemerstaten stond. Foto: Kees Blokker

Fun4run: meer dan alleen
ha'rdlopen
BEVERWIJK - De loopgroep Fun4run, die vijf jaar
geleden voortgekomen is uit
Start to Run in Beverwijk,
trekt door de formule veel

ni,,"wf> Ion"", ,um N"""t df>

zich vooral op de recreatieve
loper, die op een gezellige
en verantwoorde manier bezig wil zijn. Het is mogelijk
op meerdere keren in de

Wf>f>ktf>trainen en iedere 10-

derdagavond. In het zomerseizoen zijn alle trainingen
in het Heemskerks duingebeid en er wordt gestart vanaf parkeerpaats Berkenbosch
(in""n"

dir""t link" hii df>

BEVERWIJK - De Beverwijkse Bazaar beperkt de nieuwe
Buitenbazaar op de vrijdagavond noodgedwongen tot
haar eigen terrein. De gemeente ziet het niet zitten de
Ringvaartweg, Randweg, Ambachtstraat en Buitenlanden
desgevraagd afte sluiten. De
route naar de A9 is namelijk
nodig om de Velsertraverse te
ontlasten, waar de komende
maanden aan gewerkt wordt
en wat voor files en oponthoud zorgt.

Nieuwbouw
Wijk aan Zee
WIJK AAN ZEE - Het dorp
mag hun mening geven over
twee nieuwbouwplannen. Negen appartementen op de locatie Hogeweg (nrs. 11 en
15) en 19 op de locatie VerIf>n"d" VooNtraar f. / R "1",,,,o
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