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Met de betaalbaarheidsmeter kun-

nen woningzoekenden in ongeveer 

2 minuten nagaan of de huur van de 

woning die zij op het oog hebben bij 

hun budget past. Door zeven vragen in 

te vullen over de woning, de huishoud-

situatie en het inkomen, geeft de be-

taalbaarheidsmeter een indicatie. Is de 

huur makkelijk op te brengen? Of toch 

liever kiezen voor een andere woning? 

De betaalbaarheidsmeter vindt u op 

www.woneninvelsen.nl 2

Over woningcorporaties heeft iedereen een mening. Dat is prima, 

want woningcorporaties zijn van iedereen en zorgen dat iedereen 

goed kan wonen. Over hoe we dat precies moeten doen, zijn 

ook vele meningen. De een vindt dat we vooral moeten 

zorgen voor lage huren, de ander wil meer woningen bouwen 

voor jongeren en weer een ander vindt dat ouderen extra 

aandacht verdienen. Ook een vraag is of we meer kunnen 

doen voor arbeidsmigranten of middeninkomens? Dan 

zijn er nog voorstanders van renovatie en voorstanders 

van nieuwbouw. En er kijken veel mensen naar ons 

als het gaat om het onderwerp duurzaamheid. Onze 

woningen moeten beter geïsoleerd worden, misschien 

voorzien worden van zonnepanelen of aangesloten op 

duurzame energiebronnen.

Geld kun je maar één keer uitgeven

Tegenover elke te besteden euro staan wel tien 

euro aan plannen en ideeën. De komende periode 

gaan we belangrijke keuzes maken over wat we 

als Woningbedrijf Velsen met onze woningen 

gaan doen. Dat zullen we doen met respect voor 

alle verzoeken en plannen die er zijn. Wat nog 

wel eens vergeten wordt, is dat u via de huur 

de rekening betaalt. Dat betekent dat niet alles 

kan. Maar we kunnen wel die dingen doen die 

voor u en voor toekomstige huurders het beste 

uitpakken.

Rogier van der Laan

directeur-bestuurder Woningbedrijf Velsen

Over de uitslag

De uitslag is een indicatie. De betaalbaarheidsmeter 

houdt geen rekening met bijvoorbeeld inkomen uit 

spaargeld, uitgaven aan aflossing van schulden, ali-

mentatie of andere financiële verplichtingen of uitga-

ven die voor u belangrijk zijn. Die hebben natuurlijk wel 

invloed op het budget dat beschikbaar is voor de huur. 

Reageren op een woning

Ongeacht de uitslag van de meter kunt u reageren op 

woningen waar u belangstelling voor heeft en waar 

u volgens de regels binnen Wonen in Velsen voor in 

aanmerking komt.

Meer dan genoeg 
wensen en ideeën

Betaalbaarheidsmeter op 

Wonen in Velsen



“Tekenen bij het kruisje en hier is de 

sleutel.” Dat is het enige wat statushou-

ders in veel plaatsen te horen krijgen. 

In Velsen gaat het anders. Want wij 

hebben Khaled. Met dank aan Vluchte-

lingenwerk Nederland.

Khaled Ballan is zelf ook politiek vluch-

teling geweest toen hij in 1995 uit Syrië 

naar Nederland kwam. Khaled spreekt 

vloeiend Nederlands en Arabisch. Hij 

heeft een tolkenopleiding gevolgd. Hij 

kent de Nederlandse cultuur en is thuis in 

Velsen. 

Meteen beginnen met integreren

Verhuurmakelaar Sandra Boesten kan 

met Khaled lezen en schrijven: “Sommi-

ge statushouders - vluchtelingen met 

een officiële verblijfsstatus - spreken 

nauwelijks Engels. In het AZC leren ze ook 

weinig Nederlands; die lessen begin-

nen pas als ze ergens wonen. Voorheen 

kwam ik dan niet verder dan de sleutel 

overhandigen en een folder meegeven. 

Nu neemt Khaled het huurcontract met 

hen door en maakt ze wegwijs in de 

buurt. Dat voorkomt problemen en het 

brengt meteen de integratie op gang. 

Khaled weet waar je goedkoop meubels 

kunt halen, een fiets, een laptop. En hij 

wijst nieuwe huurders op de voordelen 

van het Solide onderhoudsabonnement 

(eerste 6 maanden gratis). Hij is echt een 

enorme hulp!”

Tolk met opleiding

Khaled is een voorbeeld van succesvolle 

integratie. Toch had hij geen gemakkelijke 
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Integratie vanaf de eerste dag
Tolk Khaled is een verademing 

entree in Nederland. Nu kan hij er zonnig 

over doen: “Ik heb 5 jaar moeten wachten 

op mijn verblijfsvergunning. In die tijd 

kwamen niet veel Syriërs naar Nederland. 

Ik ben universitair opgeleid, maar ik heb 

hier elke baan aangepakt die ik kon krij-

gen. Timmerman, schilder, taxichauffeur, 

handyman, ziekenhuistechnicus, tuinman 

en kok. En nu dus tolk met opleiding. Ik 

laat de nieuwkomers zien dat je hier kunt 

slagen.” 

Welkom

Sandra: “Samen kunnen we veel beter 

uitleggen wat zij van ons mogen ver-

wachten en wij van hen. Dat is veel per-

soonlijker dan ‘hier tekenen’. Ik heb ook 

een aantal Arabische woorden geleerd. 

Dat maakt ook dat de statushouders zich 

welkom voelen.” 

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen bezoekers van onze website ervoor kiezen om de tekst te laten voorlezen. 

Een balkje dat ‘meeloopt’ laat zien wat er wordt voorgelezen. In Nederland heeft ongeveer 20% van de 

bevolking moeite met lezen en daardoor ook moeite met het begrijpen van teksten. Dat geldt dus ook 

voor een deel van onze huurders. Omdat de website een belangrijke plek is waar huurders informatie 

kunnen vinden, hebben wij deze voorleeshulp aangeschaft. En gaat u er gebruik van maken? Wij horen 

graag uw mening. 

Voorleeshulp op website



Oude rot als ‘nieuwe’ voorzitter  
“Bewoners moeten veel  

eerder in actie komen!”
Hij vergelijkt zichzelf lachend met  

Heintje Davids, de actrice die steeds  

opnieuw afscheid nam. John van  

Opijnen is eind 2016 aan zijn tweede 

termijn begonnen als voorzitter van 

de Huurdersraad. Hij neemt de voor-

zittershamer over van Bert Rikkerink. 

In 2008 was het omgekeerd: toen gaf 

John de hamer door aan Bert.

In de tussenliggende jaren is John steeds actief ge-

bleven voor de Huurdersraad. Eerst als adviseur en 

sinds 2013 als penningmeester. Zijn betrokkenheid 

bij huurdersbelangen gaat nog veel verder terug: 

tot 1978. Dat geldt trouwens voor meer leden van 

de Huurdersraad. Die bundelt een enorme schat 

aan kennis en ervaring. John: “En dat is hard nodig 

ook, want we staan voor grote uitdagingen.”

We hebben véél meer in de melk te  

brokkelen

De Huurdersraad heeft een heldere visie op sociaal 

wonen in Velsen. Voorzitter John: “De nieuwe 

Woningwet heeft de huurders veel meer bevoegd-

heden gegeven. Om daar optimaal gebruik van 

te maken, gaan wij professioneler werken. We 

hebben twee speerpunten: betaalbare huren en 

beter onderhoud. Ook de communicatie tussen de 

corporatie en de huurder vinden we heel belang-

rijk. Wat dat laatste betreft: de Huurdersraad wil 

zelf ook meer contact met de huurders. Bewoners 

moeten eerder in actie komen. Niet pas als de 

sloper op de stoep staat.”

Bewonerscommissie: “Een uurtje in de 

week levert zóveel op!”

John: “Iedereen kan lid worden van een bewoners-

commissie. Het kost niet veel tijd en het is erg leuk 

werk. Bovendien krijg je goeie dingen gedaan, voor 

jezelf en je buren. Lees het artikel over de speelplek 

in Vierkante Bos (op pagina 9) maar eens. Wat ook 

kan: doe eerst mee aan een kortlopend project.  

Dan ervaar je hoe belangrijk en nuttig dit werk is.”

Kijken wat ú kunt doen? 

Bel of mail nu de Huurdersraad: 

0255 – 757103 of 0255 – 514987 

info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl
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Penningmeester gezocht

Per 1 januari 2018 zoekt de Huurdersraad een penning-

meester. De boekhouding van de Huurdersraad is geau-

tomatiseerd, maar de stukken moeten toch goed worden 

ingevoerd. Tijdbesteding ca. 1 uur per week. Omdat onze 

penningmeester ook de jaarstukken opmaakt, zoeken we 

een kandidaat met een financiële achtergrond.



Buren zijn de ogen en oren 

van de wijk

Vangnet & Advies

In het Vangnet & Advies team werken samen:  

Brijder Verslavingszorg, GGD Kennemerland, Socius 

Maatschappelijke Dienstverlening, RIBW en GGZ- 

instelling Dijk en Duin.

Steeds meer mensen kampen met vervuiling, schulden, ontrui-

mingen en eenzaamheid. Ook zien we in onze regio steeds meer 

mensen die zwerven. Ineke Haaijer is sociaal verpleegkundige bij 

het Vangnet & Advies team. Zij begeleidt mensen die tussen wal 

en schip dreigen te vallen.

Hoe komt het dat meer mensen de grip op 

hun leven kwijtraken?

Ineke: “Vroeger losten we kwesties op in familiever-

band. Nu zijn mensen meer op zichzelf aangewezen en 

komen dan toch vaker in de problemen. Bijvoorbeeld als 

de ouders van iemand met een verstandelijke beperking 

overlijden. Ook door het verliezen van hun baan kunnen 

mensen de regie over hun leven kwijtraken. 

Zeker als ze geen sociaal netwerk hebben. Schaamte 

weerhoudt mensen ervan om tijdig hulp te vragen. Of 

ze weten de weg naar hulpverlening niet te vinden. 

Weet je wanneer mensen vaak voor het eerst in beeld 

komen? Als er zichtbare problemen ontstaan, zoals een 

huurschuld. Onze samenwerking met de woningcorpo-

raties is gelukkig heel goed. Wij weten elkaar te vinden 

om erger te voorkomen.”

 

Hoe komt u in contact met deze kwetsbare 

mensen?

“Ons team komt in actie na meldingen van buren, man-

telzorgers of familie. Ook de gemeente, woningcorpo-

raties, politie en huisartsen roepen onze hulp in. En we 

krijgen veel meldingen binnen via het meldpunt Zorg en 

Woonoverlast.”

Is het moeilijk om binnen te komen?

“Ik kom bij mensen die elke hulp afwijzen. Ze kampen met 

allerlei problemen: vervuiling, schulden, dreigende ontruimingen, 

eenzaamheid. Vaak speelt een psychiatrisch - of verslavings-

probleem een rol. Ik probeer mensen te laten inzien dat ze echt 

zorg nodig hebben. Daarvoor moet ik natuurlijk wel eerst binnen 

zien te komen. Ik laat me niet snel ontmoedigen. Ik kom net zo 

vaak langs tot de deur opengaat. Pas als alles vastloopt en er 

géén hulp mogelijk is, grijpen we in. Woningcorporaties, familie 

en instanties - iedereen helpt mee om mensen weer op weg te 

helpen.”

Wat kunnen buren doen als zij zich zorgen maken?

“We mogen ons best wat meer met elkaar bemoeien,” vindt  

Ineke. “Wat je kunt doen? Nou, begin met de buurman of buur-

vrouw aan te spreken als je je zorgen maakt. Zeg bijvoorbeeld: 

“Buurvrouw, ik zie dat het niet goed met u gaat. Ik maak me 

zorgen om u. ” Zoek niet achter iemands rug naar hulp, maar 

bespreek het met de betrokken persoon. Onderneem daarna pas 

echt actie.”
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Operatie Orion geslaagd
“Ik hoop dit nooit meer 

mee te maken!”
In 1967 verrees de Orionflat, die markante kolos van 12 verdiepingen, midden in Zeewijk.  

Nu, 50 jaar later, gaat De Orion tegen de vlakte. Een aangrijpende gebeurtenis voor de ruim 

300 bewoners. Maar ook voor de medewerkers van Woningbedrijf Velsen. 

De verhuizing uit 144 woningen was een enorme 

operatie, zowel logistiek als emotioneel. Sociaal 

wijkbeheerders Rob Dijkmans en Danny de Lange 

en woonconsulente Sandra Blesing zijn er ruim 14 

maanden druk mee geweest. In januari 2016 kwam 

de aankondiging: iedereen verhuizen. In maart 2017 

vertrok de laatste bewoner.

De Orion en z’n bewoners

Rob: “Danny en ik hadden ons kantoor in de flat, dus 

wij moesten zelf ook verhuizen. Ik werk hier al 10 

jaar, maar toch was ik nog verrast. Mensen zijn zó 

verknocht aan deze plek! Ik heb hier een hele verza-

meling oude foto’s van toen de flat werd gebouwd. 

Gekregen van bewoners toen ze verhuisden. Ik 

bewaar ze allemaal. Een uniek stukje geschiedenis.”

Saamhorigheid

Danny: “Ik ben net begonnen als wijkbeheerder 

Duinwijk, maar ik woon hier al m’n hele leven. Ook 

in de Orionflat woonden sommige mensen al sinds 

de bouw, dus 50 jaar. De laatste jaren kwam de 

flat vaak negatief in het nieuws. Over onderlinge 

saamhorigheid hoorde je nooit iemand. Maar die 

was hier wél.” 

Betrokkenheid heeft een prijs

Sandra: “Het klinkt raar, maar de uithuisplaatsing 

van alle bewoners heeft mij een jaar van mijn leven 

gekost. Komen ze wel goed terecht, kunnen ze 

elders ook weer aarden? Ik lag er soms wakker van. 

Dat ging niet vanzelf, maar uiteindelijk is iedereen 

goed geland. Ik hoor alleen maar tevreden geluiden. 

D-Day - een dag om nooit te vergeten

31 Maart, was de spannendste dag. Toen vertrokken 

de laatste bewoners: 30 verhuizingen op één dag. 

Om 18.00 uur moesten de twee wijkbeheerders het 

gebouw leeg opleveren aan de slopers. Diezelfde 

dag hebben ze nog 100 kuub achtergelaten huisraad 

uit de flat gehaald. Danny: “Dat was echt buffelen, 

zeker toen er ook nog een lift uitviel. We hebben het 

gered, maar het was op het nippertje.” Rob: “Zonder 

Ömer Koyuncu van schoonmaakbedrijf Kenzo was 

dat nooit gelukt. Die man is onvermoeibaar en 

onverstoorbaar; hij verdient absoluut een eervolle 

vermelding.”

Nieuwe kantoor wijkbeheerders 

Zeewijk en Duinwijk 

De sociaal wijkbeheerders, Rob  

Dijkmans (Zeewijk) en Danny de 

Lange (Duinwijk), houden nu kantoor 

op Zeewijkplein 278. 

In de zomervakantie is de Orion gesloopt. Op de plaats 

van de 12-hoog flat verschijnen drie lagere gebouwen 

met respectievelijk 21, 28 en 45 woningen.
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Basisschool De Origon 

krijgt les over asbest

Naast de Orionflat staat basisschool De Origon. Voor 

de derde keer geven medewerkers van BK ingeni-

eurs ‘asbestles’. Want ook de leerlingen van de 

Pleiaden-school (Zevensterren) en De Klipper 

en De Vuurtoren (Het Nieuwe Vroeger) kregen al 

eerder deze belangrijke les over wat asbest is 

en waarom het gevaarlijk kan zijn. Ook klinkt de 

waarschuwing: pas op voor vallend puin en gro-

te machines. Gelukkig valt er bij deze serieuze 

les ook nog iets te lachen, want zie hoe grappig 

is het als je zo’n wit pak aan mag trekken of een 

zuurstofmasker uitproberen.  

Nadat er op enkele plaatsen in het land balkons 

zijn afgebroken, heeft de overheid alle corporaties 

verplicht de veiligheid van uitkragende balkons en 

galerijen van gebouwen ouder dan 1975 te onder-

zoeken. Bij een uitkragend balkon/galerij loopt de 

binnenvloer door naar buiten en is er geen extra 

ondersteuning. Woningbedrijf Velsen heeft dit 

onderzoek bij 20 complexen uitgevoerd. Gelukkig 

is vastgesteld dat de constructie goed is, zodat er 

geen extra maatregelen nodig zijn.

Uitkragende balkons en galerijen

Constructie voldoet aan de norm 
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Ik werk nu alweer vier jaar bij Woningbedrijf Velsen. Sinds februari 2017 

ben ik woonconsulent. Ik ben actief in Zee- en Duinwijk, Stadspark en 

Velsen-Noord. Drie wijken betekent voor mij dat ik met drie van de vier 

sociaal wijkbeheerders samenwerk. Zij zijn voor mij de ogen en oren in 

de wijk. Samen met hen ben ik geregeld in de wijk aanwezig. Ik houd 

mij onder andere bezig met de leefbaarheid in de wijk, bewonerspar-

ticipatie en overlast. Ook onderhoud ik contacten met diverse partijen, 

zoals de gemeente Velsen, sociale instellingen en de politie. Kortom, 

een veelzijdige functie die ik met plezier doe. 

Chantal Loup, woonconsulent

Van rechts naar links: Chantal Loup, Willem Meijer (Oud-IJmuiden), 

Danny de Lange (Duinwijk) en Michiel Deiman (Velsen-Noord).

Weten wat er 
speelt in de wijk

Op woensdag 19 juli 2017 kregen de laatste 

14 (van de 82) huurders van de sociale 

huurwoningen van Het Nieuwe Vroeger 

hun sleutel. Op de foto’s twee terugkeer-

ders die voor het eerst hun sleutel in het 

slot steken. Daarmee sluiten we weer 

een fase af van een mooi bouwproject in 

Oud-IJmuiden. 

In de opgeleverde woningen zitten 

sommige bewoners al lekker op hun bank 

terwijl anderen nog druk aan het klus-

sen zijn. Met de overhandiging van de 

sleutels zijn alle sociale huurwoningen 

opgeleverd. Ook de vier koopwoningen 

in Blok 5. De koopwoningen in Blok 3 zijn 

zichtbaar geworden nu de steigers weg 

zijn. Alle blokken bij elkaar vormen een 

nieuwe en sfeervolle wijk. Goed passend 

bij Oud-IJmuiden. 

Je buren leren kennen? 

Woon je in Het Nieuwe Vroeger en wil je weten wat er speelt of zaken delen met je 

buren? Meld je dan aan bij: www.facebook.com – Het Nieuwe Vroeger. 

Nog vier woonconsulenten

Er zijn nog vier woonconsulenten actief. Zij doen 

hetzelfde werk als Chantal, maar dan in andere wijken. 

Weet u niet welke woonconsulent in uw wijk actief is? 

Als u ons algemene nummer belt, dan helpen wij u 

graag verder. 

Laatste sociale huurwoningen 

Het Nieuwe Vroeger klaar
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Bewonerscommissie zorgt voor nieuwe speelplek  
“Onze kinderen maken  

nooit ruzie!”
Na jaren soebatten over betere tuinhekjes waren ze wel toe aan een 

succesje. En kijk: daar staat een prachtige nieuwe speelplek voor de 

kinderen van het Vierkante Bos. Nu nog een nieuwe bank voor de ou-

ders en omwonenden. Kunnen ook zij genieten van de kinderpret.

De bewonerscommissie van het Vierkante Bos is niet voor één gat te 

vangen. Willem Weuring, Wil van der Sluys, Gerie Schelvis en Johanna Blok 

zetten zich actief in voor ‘hun vlak’. Soms gaan ze daarvoor in debat met 

Woningbedrijf Velsen. Voor de speelplek moesten ze bij de gemeente aan-

kloppen. Voorzitter Willem had in de krant gelezen dat daar geld voor was.

Hoe hebben jullie speeltoestellen uitgezocht?

Willem Weuring: “Onze speelplek kon wel een opknapbeurt gebruiken. Er 

stond een oud molentje en een klimding waar kinderen niet veel mee kon-

den. Met van die lelijke rubberen tegels eronder.” Wil van der Sluys vervolgt: 

“We hebben toen eerst een onderzoek gedaan. Wat wilden de kinderen het 

liefst? Een glijbaan en een draaimolen stonden bovenaan de verlanglijst. 

En een paal met een basket. Die wensen hebben we meegenomen naar 

de gemeente.” Gerie Schelvis vult aan: “Daar mochten we in overleg met 

de leverancier een keuze maken. Er was ook nog wat geld over voor een 

hindernisbaan en een mooie mat van kunstgras. Alles zit er nu weer fris 

uit. De kinderen spelen er elke dag.”

Kortom, een mooi succes voor de bewonerscommissie?

Willem: “Zeker weten, en alles was heel vlot geregeld. Dat gaat ook 

weleens anders. Voor de hekjes rond de flats hebben we drie jaar 

actiegevoerd. En we hebben nog meer projecten lopen. Zoals dat 

bankje, dat moet er nu ook snel komen.” Gerie: “De bewonerscom-

missie is leuk werk. Je ziet je buurt ervan opknappen. De speelplek 

fleurt ons hele vlak op!” Wil: “En als de schilders komen, beslissen 

we mee over de kleuren van balkons, deuren en hallen. Daar kijk je 

ook het hele jaar tegenaan.”
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Meeuwen – mag het wat minder? 
Om de meeuwen te storen in de broedperio-

de, en daardoor de overlast te verminderen, 

hebben wij als proef op enkele daken ‘nep-

vogels’ geplaatst. Op de vraag of het helpt, 

komen verschillende reacties. Gaan we af op 

de reacties van huurders, dan is de conclusie 

dat zij blij zijn met onze actie. We kregen er 

zelfs onderstaande mail over.

Arbeidsintensief en niet afdoende

Het ‘wegvliegen’ is het probleem. De nepvogel 

zit vast aan een draad. En met de wind is de kans 

(te) groot dat hij wegvliegt. Het is arbeidsintensief 

om de vogels te plaatsen en te ‘verzorgen’. Want 

de touwen raken snel in de knoop en als er te veel 

wind staat, dan moeten wij de vliegers van het 

dak halen. We hebben nog niet besloten of we 

hier mee doorgaan en hoe omdat de inspanning 

en de kosten hoog zijn in verhouding met het 

resultaat. IJmuiden is nu eenmaal een kustplaats 

waar meeuwen onderdeel uitmaken van de flora 

en fauna. Het beste is de meeuwen niet te voeren 

en geen vuilniszakken waar eten in zit buiten te 

zetten. 

“ Een goede avond. Hopelijk heeft de stress nog niet toegeslagen met alle ellende van de vogels om de meeuwen te verdrijven. Ik, 

en enkele andere bewoners hier in de buurt, die ik heb gesproken, waren erg in hun nopjes met de roofvogel op het dak van nr 115. 

Het leek wel te werken , en men had hem al in de harten gesloten. Een naam had hij ook al gekregen, en namelijk ‘Jori’. Nu is hij al 

snel na de plaatsing afgelopen donderdag de 23ste gevlogen. Niet meer teruggekomen. Heel misschien vliegt hij nu boven op een 

flat in de Oranjestraat. Afscheid wil men nog niet zo snel nemen van hem. De buurt is bedroefd. Het zou prettig zijn als we onze 

‘Jori’ weer boven op het dak zouden krijgen. Het was een aanwinst voor het Thaliaplein en omgeving. Sterkte met alles en dank.” 

Frans Berkhout.
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Dag van het Huren
Op zaterdag 7 oktober is er tussen 10.00 uur en 14.00 uur van alles 

te doen in en rond renovatieproject De Noostraat-Noord. Een kijkje 

nemen in de nieuwe appartementen? Meer inzicht in uw energie-

verbruik? Een vraag stellen aan onze servicemedewerker? U bent 

van harte welkom.

Wat is er te doen?

Bezoek aan renovatieproject De Noostraat-Noord 

– de eerste resultaten 

Energietest – waar kunt u nog op besparen 

Klussenbus - vraag het onze klusjesman

Timmeren, metselen en tekenen – voor kinderen

Prijsvraag Oud-Nieuw

Er verandert best veel in Velsen. Ook een groot 

deel van onze woningen zijn de afgelopen jaren 

opgeknapt of helemaal vernieuwd. Hoe zag het 

er uit? En wat is het nu geworden? Zoek heden en 

verleden bij elkaar en u maakt kans op een mooie 

prijs. 

Wie werken er verder mee?

De Huurdersraad

Bouwmensen Kennemerland

WoonEnergie 

KBK (aannemer De Noostraat-Noord)

7 oktober ook Festival Duurzame Helden 

van Velsen

De gemeente organiseert dit Festival op deze za-

terdag in het kader van de Dag van de Duurzaam-

heid: op Plein 1945 tussen 11.00 en 16.00 uur. Dat 

betekent natuurlijk twee vliegen in één klap. Het 

hele plein staat dan vol met kraampjes met aller-

lei interessante informatie over duurzaamheid. 

Natuurlijk is er ook echt iets te doen. Wat dacht u 

van een workshop elektrisch koken?

Girlsday 2017

Meiden maken kennis 

met techniek

Op 13 april 2017 was het Girlsday bij Het Nieuwe 

Vroeger, een groot nieuwbouwproject in Oud-IJmui-

den. De dag ging van start met presentaties door 

vrouwen met een technische opleiding of beroep. 

Daarna mochten de girls zelf aan de slag. De mei-

den konden metselen, timmeren en manoeuvreren 

met de kraan. Ook kregen ze een uitgebreide rond-

leiding. Daarin werd duidelijk welk resultaten je kunt 

behalen als je al die verschillende werkzaamheden 

combineert. De meiden volgen twee verschillende 

opleidingen, op het Ichtus College/Technasium en 

het Vellesan College. 

Leuk & leerzaam

De meeste deelneemsters waren 

tevreden over de informatie die 

ze kregen. Sommigen vonden 

de metselopdracht het leukst, 

anderen weten nu zeker dat ze 

dat NOOIT meer willen doen. 

Die diverse waardering zien we ook bij de andere 

onderdelen. Ook lopen de toekomstplannen van de 

deelneemsters erg uiteen. Sommige girls weten al 

precies wat ze straks willen worden. Voor anderen 

ligt alles nog open. Al vinden velen van hen bouwen 

misschien leuk, je beroep ervan maken is nog een 

ander verhaal. Het algemene eindoordeel luidde: 

“Dit was een leuke en leerzame dag!”
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Zoek de 10 verschillen

Oplossing woordzoeker

De oplossing van de woordzoeker uit het Infomagazine van april 2017 is BLOEM. Er waren 10 goede  inzendingen. 

Mevrouw J. de Soet uit Velsen-Noord is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van € 25,--

Mail uw antwoord voor 
31 oktober 2017 naar 
info@wbvelsen.nl. 

Insturen per post mag ook. 
De winnaar ontvangt een 
cadeaubon van € 25,-

Wegwijzer
Woningbedrijf Velsen 
(0255) – 566 566  
www.wbvelsen.nl 
info@wbvelsen.nl 
Postbus 279 - 1970 AG IJmuiden 

Reparatieverzoeken 
(0255) – 566 566 – keuze 1
www.wbvelsen.nl
reparatie@wbvelsen.nl

CV-en geiserstoring  
Breman - 0800 - 020 17 73 

Regionale Geschillencommissie  
Woningcorporaties 
Kennemerland en IJmond
Antwoordnummer 1872, 2000 WC Haarlem 

www.wbvelsen.nl 
Voor huurders - ik geef mijn mening

Huurdersraad 
(0255) – 757 103  
www.huurdersraad-wbvelsen.nl
info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Buurtbemiddeling 
(0255) – 548 520  
www.buurtbemiddelingvelsen.nl 
info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Colofon
Inhoud 
Woningbedrijf Velsen en  
Brockhus&Brockhus tekstschrijvers

Vormgeving en productie 
www.rosier.nl

Beeld 
Woningbedrijf Velsen 
Michel Mulder (voorpagina) 
Harry Brockhus
Gemeente Velsen (poster meeuwen)


