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Tip ons!

100 actieve bewoners
gezocht voor een etentje
Wie in uw straat zorgt er altijd voor dat
er tijdens Koningsdag leuke dingen gebeuren?
Wie regelt de opruimdag in uw buurt?
Wie stuurt namens de wijk die brief aan
de gemeente over een onveilige verkeerssituatie? Wie zet zich in uw ogen
echt actief in voor de gezelligheid,
zorgzaamheid of actie in uw buurt of
wijk?

Geef ons een tip als u zulke mensen kent.
Want de wethouders, gemeenteraad en
ambtenaren van de gemeente willen ze
graag bedanken en (nog) beter leren kennen.
Daarvoor willen we 100 actieve bewoners
uitnodigen voor een etentje en een bijzondere voorstelling op maandagavond 4 maart in
het Thaliatheater.
Natuurlijk hopen we ook op goede gesprekken over Velsen. En dan een keer niet aan
een vergadertafel, maar gewoon, tijdens het

eten. Over wat je energie geeft, en wat energie kost. Een theatergroep maakt daarover
- ter plekke! - een muzikale theatervoorstelling.
Wij kennen vast al een boel van deze mensen, maar u weet pas écht wie we moeten
uitnodigen. Mail aan bijeenkomsten@velsen.nl wie dat is, en waarom. Mocht mailen
niet lukken, dan kunt u bellen met Suzanne
Hofstra (bereikbaar op telefoonnummer
0255-567494). Wij hopen op een bijzondere
bewonersavond.
Wat:

een bedank-etentje voor
100 actieve bewoners
Wanneer: maandagavond 4 maart
Waar:
in het Thalia Theater
Tip ons! Mail de gegevens van uw buurman
of buurvrouw naar bijeenkomsten@velsen.
nl en vertel waarom hij of zij echt bij die 100
mensen hoort.

Klopt uw adres?
De gemeente Velsen doet mee aan een landelijk proefproject. Het project gaat om de
controle van adresgegevens. Medewerkers van de gemeente bezoeken adressen
waarover twijfels zijn over de bewoning.
Als start van dit proefproject ging burgemeester Frank Dales woensdag 23 januari mee op pad.

Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. De gemeente
houdt dit bij in de Basisregistratie Personen
(BRP). Deze gegevens worden ook gebruikt
door bijvoorbeeld de politie, brandweer, sociale dienst, belastingdienst en zorginstellingen.

Kinderen slagen voor het
Zwem-ABC
Zaterdag 26 januari jl hebben 66 jongens en
meisjes afgezwommen voor hun Zwem-ABC
Allemaal van harte gefeliciteerd!

B-diploma:

A-diploma: Bram Jumelet, Maud van Riessen,

Wolferen, Eva Remmers, Philou van Schagen,
Marysia Pastor, Amy Broersen, Robin Rietveld,

caat), Elise Blokker, Jente Hulscher, Jens Teule,
van de Bergh, Roan den Enting, Mohamed Sa-

Zalewski.

LAA
Het proefproject heet Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). In het project werken
verschillende overheidsdiensten samen. Als
zij twijfelen over de gegevens over bewoning
van een adres, geven zij dit door aan de gemeente. Als er inderdaad onduidelijkheid is,
onderzoekt de gemeente dit. Met een verkeerd

woonadres in de BRP is fraude mogelijk met
bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. Ook om
mensen te bereiken die zorg of (schuld)hulp
nodig hebben, is een juist adres belangrijk.
Bezoek
Het kan dus gebeuren dat toezichthouders
van de gemeente voor de LAA bij u aan de deur
komen. Vraag dan altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Als een toezichthouder van de gemeente uw huis bezoekt,
betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens
bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een
vergeten verhuismelding.
Waarom
Als een inwoner op een verkeerd adres staat
ingeschreven, kan dit grote financiële gevolgen hebben (positief of negatief ) voor zowel
de overige bewoners als de overheid. Door mee
te doen aan dit proefproject, weten we beter of
de gegevens kloppen en kan de gemeente Velsen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. (Foto: Reinder Weidijk).

Angelika Micek, Zion Nibte, Hannah SchuurC-diploma:
Mats Nijssen, Pepijn Engbers, Sylvie Smits, Tess
de Graaf, Jamie van de Heuvel en Aron Hofstra.

Uit het college
•

veel mogelijk Velsenaren die moeilijk aan
werk komen, te helpen. Het gaat nu economische goed en in sommige bedrijfstakken zijn meer mensen nodig zoals de
zorg. Dit biedt kansen voor mensen zonder
werk. Deze inwoners worden ondersteund
in een stap richting de arbeidsmarkt.
Velsen gaat de armoede aanpakken. Er
wordt dit jaar een nieuwe visie gemaakt

voor het minimabeleid en bijzondere bijstand . Er blijft aandacht voor kinderen
die in armoede leven. En er wordt gekeken
hoe op een gerichte manier hun omstandigheden kunnen worden verbeterd.
Meer informatie:
•
•
•
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Vuurwerkgesprek op 7 februari
Zelf vuurwerk afsteken tijdens Oud en
Nieuw. Uit een recente enquête in Velsen bleek dat dit onderwerp de gemeente verdeelt. Er zijn mensen die dit
een mooie traditie vinden, terwijl een
groeiend aantal mensen ook wel wil nadenken over andere manieren om dit
te vieren. Op de vraag of een centrale
vuurwerkshow een goed idee is, wordt
voorzichtig positief gereageerd.

Sportbrochure Velsen: sport
voor volwassenen
De Jeugdsportpas is in de gemeente Velsen al langer bekend. Nu is er ook een
sportbrochure voor volwassenen. Met
deze brochure kunnen volwassen inwoners kiezen uit maar liefst 42 sporten en
activiteiten.

Velsen volop in beweging!

Ruime keuze

Samen maken we Velsen nog mooier

Enquête Cultuur in Velsen
Tips tegen woninginbraak
Schade aan uw woning, gestolen spullen
en het idee dat een vreemde in uw woning
is geweest: een inbraak heeft grote gevolgen. Als huurder of eigenaar kunt u zelf
veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Hieronder een opsomming van
maatregelen die u kunt nemen om uw woning, flatgebouw en ook uw wijk veiliger
te maken.

•
•
Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Preventietips
•
•
•
•
•
•
•

Nationale Voorleesdagen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 19 januari tot en met 25 januari 2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 248zw, legaliseren dakterras
(20/01/2019) 2818-2019
Trompstraat 122, plaatsen dakopbouw
(21/01/2019) 2838-2019
Velserduinweg 248rd, legaliseren dakterras
(21/01/2019) 2978-2019
Snippenbos 38,plaatsen dakkapel voorzijde
(22/01/2019) 3089-2019
Meidoornstraat 13, vergroten bestaande dakkapel (25/01/2019) 3694-2019
Santpoort-Noord

Paramaribostraat 56, plaatsen erker (voorzijde) uitbouw (zijgevel) (21/01/2019) 29842019
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw
(23/01/2019) 3274-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, gebruik weiland
als parkeerterrein voor evenement “Pinksterjaarmarkt” op 10 juni 2019 (22/01/2019)
3298-2019
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 25, uitbreiding kelder, aanpassen fundering(23/01/2019) 3275-2019
Middenduinerweg 80, afwijken van bestemmingsplan voor verkoop eigen zuivelproducten (23/01/2019) 3309-2019
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 (Droompark), graven voor waterpartijen, kabels en leidingen
(24/01/2019) 3357-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 105, vergroten 2e verdieping (aanpassing op verleende vergunning
16112-2018) (23/01/2019) 3313-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerstrand 160, diverse wijzigingen
rondom ZanDiego (21/01/2019) 14926-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2019 van 9:00 tot
21:00 uur, locatie: landje bij Van Tuyllweg
(20/01/2019) 2918-2019
The Passion Velsen, op 13 april 2019 van 18:30
tot 20:00 uur, op 14 april 2019 van 19:30 tot
21:00 uur, locatie: terrein Engelmunduskerk,
Kerkplein 1 (21/01/2019) 2919-2019
LatinVillage, op 17 augustus 2019 van 12:00
tot 23:00 uur, op 18 augustus 2019 van 13:00
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarnwoude (15/01/2019) 3679-2019
Ingekomen aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
De Veroordeling, filmopnamen van 6 tot en
met 8 februari 2019 van 14:00 tot 00:15 uur, locatie: Casembrootstraat 6
(23/01/2019) 3209-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college
van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van

het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Orionweg ong., realiseren van 94 appartementen (24/01/2019) 7693-2018
Santpoort-Noord
Wüstelaan 102A, wijzigen van de constructie
(portaal naast trap) (het vergroten van de aanbouw en plaatsen raam (24/01/2019) 212832018
In heroverweging verleende standplaatsvergunning APV artikel 5:18
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben het hierna volgende besluit genomen.

Driehuis
Driehuizer friethuis, van 5 april t/m 29 december 2019 op vrijdag, zaterdag en zondag
van 16:00 t/m 20:00 uur , locatie hoek Driehuizerkerkweg/Nicolaas Beetslaan (22-012019) 11878-2018
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift
per post moet u het beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is
dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn bij
de rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u
een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u de president van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft
ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).

Beleidsregels
Op grond van de Participatiewet is het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken aan
inwoners met een laag inkomen. Naast een financiële bijdrage voor noodzakelijke uitgaven
ondersteunt gemeente Velsen mensen ook

door het mogelijk te maken dat zij meedoen
aan sport, cultuur en sociale activiteiten. De
voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn
verwoord in beleidsregels. Het college heeft
de beleidsregels aangepast zodat ze beter aan-

sluiten bij wat in de praktijk nodig is. Het is
bijvoorbeeld wenselijk om schoolkosten niet
alleen te vergoeden voor kinderen op de middelbare school, maar ook op de basisschool
of het MBO. Ook bleek dat de hoogte van een

lening voor woninginrichting soms niet voldoende was. Het college heeft de beleidsregels
daarom geactualiseerd.
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Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:17, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

•

•

Schoorl Verhuurbedrijf BV in Assendelft, voor het rijden op het Noordstrand
met 3 voertuigen, kenteken VK-757-H
(DodgeRam) en 2 shovels Liugong 865III
en Paus 1055SL, voor het uitvoeren van
werkzaamheden, voor de periode van 1
januari t/m 31 december 2019
Bierwacht Peter in Zaandam, voor het
berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen Beach Inn te bereiken met een
voertuig met kenteken V-787-GP tussen

07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 december 2019
•

Seaport Marina IJmuiden BV in IJmuiden, voor het rijden op het Zuidstrand
met 3 voertuigen, kenteken 28-NPB-4,
6-TTT-19 en V-412-BS, voor de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019

•

De Strandfabriek in Heemskerk, voor het
rijden op het Noordstrand met een voertuig, kenteken VT-DB-57, voor het laden
en lossen van spullen t.b.v. het outdoor
sportbedrijf , voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2019

•

De gemeente Beverwijk, voor het rijden
op het Noordstrand met een voertuig,

•

kenteken V-036-HV, voor het bereiken
van de pier, voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019

voertuig met kenteken V-677-HS tussen
07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 december 2019

Reddingsteam Zeedieren Velsen in
IJmuiden, voor het rijden op het Noorden Zuidstrand met 4 voertuigen, kenteken 5-VTT-96 (Opel combo), PL-VR-46
(Suzuki samurai,)
9-KVF-46 (Quad)
en VJ-772-B, om levende zeehonden etc.
van het strand te halen of uit te zetten,
die slachtoffer zijn geworden of geweest
van (olie)verontreinigingen voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2019

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Velsen.

• VHC Jongens BV in Oostzaan, voor het
berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen Beach Inn te bereiken met een

Praktijkopleiding Louise
Hay-filosofie en Stroomtaal®

Een nieuw (tijdelijk) onderkomen
voor De Hypotheker IJmuiden
IJmuiden - 2019 wordt een bijzonder jaar voor De Hypotheker
IJmuiden. Ze zullen namelijk niet één, maar twee keer verhuizen. Het nieuwe kantoor, gevestigd aan het Marktplein 40a (onderdeel van project IJkpunt), is op dit moment nog in aanbouw.
Daarom moest franchisenemer Danielle Rabelink op zoek naar
een tijdelijk onderkomen. Dit vond zij aan de Dokweg 27a, in het
pand van onder andere Janus Makelaardij en Notarishuis IJmond.
,,Inmiddels hebben wij ons geliefde pand naast het Velserhof verlaten en zit de eerste verhuizing, naar de Dokweg, erop. Net alsof
we op kamers zijn gegaan”, aldus Danielle.
De Hypotheker IJmuiden was tot
vorige week gevestigd naast het
Velserhof in een karakteristiek
pand, welbekend onder de IJmuidenaren. Daar hebben zij meer
dan 11 jaar talloze mensen geholpen met de financiering van hun
droomhuis. Danielle: ,,Hoewel we
het jammer vinden om ons huidige pand te verlaten, is een verhuizing naar een grotere locatie

hoognodig. We groeiden letterlijk
het pand uit.”
De eindbestemming van De Hypotheker IJmuiden bevindt zich
aan het Marktplein 40a, tegenover de ‘oude’ locatie. Er wordt
op dit moment druk gebouwd
aan het nieuwbouwproject dat
naast 30 koopappartementen
ook 270vierkante meter aan commerciële ruimte biedt. ,,Toen de

mogelijkheid zich voordeed om
ons te vestigen in dit prachtige
nieuwbouwproject, greep ik die
kans direct aan. Een mooi, ruim
hoekpand op een toplocatie. Wat
wil je nog meer?”, aldus Danielle.
De verwachting is dat De Hypotheker IJmuiden halverwege 2019
de nieuwe locatie kan betrekken.
Danielle: ,,Tot die tijd staat ons
team voor iedereen klaar op de
Dokweg 27a. Heb je een vraag
over je hypotheek of wil je weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn? Kom dan eens vrijblijvend langs om te checken wat
er allemaal mogelijk is. Misschien
steek je binnenkort dan, net als
wij, de sleutel in de deur van je
droomhuis.”
Zie ook www.hypotheker.nl (foto:
aangeleverd)

Gezondheidsbeurs druk bezocht

Velsen-Zuid - De Gezondheidsbeurs op zondag 27 januari in
het Rabobank IJmond stadion, is door meer dan 400 inwoners bezocht. De bezoekers
waren enthousiast over de opzet, waarbij er van alles was te
doen en te vinden over gezond
en vitaal blijven voor 40 plussers.

Naast voorlichting van tal van
deskundigen zoals artsen, voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten, ging het ook over sport
en bewegen, gezonde voeding,
zorg en welzijn. Daarnaast kon
men gratis een check laten uitvoeren door bijvoorbeeld een
cardioloog, dermatoloog of orthopedisch specialist.
Verder waren er demonstraties
van Yoga, Essentrics, Tai Chi, bewust bewegen, Aerobics, rolstoeldansen en Latijns-Ameri-

kaans dansen.
Om 14.00 uur was er een levendige paneldiscussie van wethouder
Marianne Steijn, Nouveau-redacteur en blogger Wies Verbeek,
voorzitter Loek Ruiter van tennisvereniging Hofgeest in Velsen
en cardiologe Iris van het RKZ dat
onder leiding van Gertjan Huij-

bens (onder andere bekend van
RV Seaport) met elkaar en het publiek in discussie ging over actuele kwesties, zoals gezonde voeding, preventieve gezondheidszorg en het stimuleren en faciliteren van sport en bewegen op latere leeftijd. (bron: RTV Seaport)

Velsen - Carmen de Haan geeft
vanaf 9 februari een tweewekelijkse training van in totaal tien
bijeenkomsten die inspireren om
het gedachtegoed van Louise
Hay in je dagelijkse leven te integreren. ,,Het is een traject waarin
jouw persoonlijke ontwikkeling
centraal staat’’, aldus Carmen. ,,De
lessen zijn zó samengesteld dat je
de filosofie met plezier in je eigen
leven kunt toepassen én, indien je
dit wilt, het kunt overdragen aan
anderen.’’
De deelnemers leren hun eigen
omstandigheden te optimaliseren; waardering en liefde voor
zichzelf te krijgen; oude belemmerende overtuigingen om te
zetten in overtuigingen, die gebaseerd zijn op groei en vertrouwen; naar hun intuïtie te luisteren;

nieuwe mogelijkheden en doelen
voor zichzelf te ontdekken; luistervaardigheden aan te scherpen en
verder te ontwikkelen; een groot
empathisch vermogen te ontwikkelen en hun Stroomtaal® eigen te
maken waardoor ze meer tijd en
ruimte in hun leven ervaren.
Carmen: ,,Stroomtaal is een eenvoudige, uiterst prettige leefstijl
die je steeds weer leert dat je met
vriendelijkheid heel ver komt in je
leven.’’
Er wordt op een stimulerende,
nieuwsgierig-prikkelende
manier lesgegeven met korte theoretische presentaties, demonstraties, individueel oefenen en duidelijk lesmateriaal. De trainingen
zijn om de week op zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 14.00
tot 16.30 uur en gaan zaterdag 9

februari van start. Informatie: info@carmendehaan.nl,
telefoon
023-5261144 of 06-21216801. (foto: aangeleverd)

12 februari Valentijnsevent in A.G. Bodaan en De Molenburg

De liefdesverklaring van Kennemerhart
Regio - Binnenkort is het Valentijn. De dag waarop men elkaar de liefde verklaart. Sommigen doen dat anoniem, anderen komen er rond voor uit
dat ze van iemand houden!
Ouderenzorgorganisatie Kennemerhart grijpt Valentijnsdag
aan om openlijk de liefde te
verklaren aan alle mensen die
in de zorg werken óf in de zorg
willen werken. Zo worden de
medewerkers van Kennemerhart in de week voorafgaand
aan Valentijn verrast met een
bijzondere boodschap waarin
de cliënten van de ouderenorganisatie een centrale rol spelen.
Maar niet alleen medewerkers
worden verrast... ook aan mensen die op zoek zijn naar een
leuke baan in de zorg wordt de
liefde verklaard.
Dat gebeurt op dinsdagmiddag 12 februari van 15.00 tot
17.00 uur in woonzorglocatie A.G. Bodaan in Bentveld en
dinsdagavond 12 februari van
19.00 tot 21.00 uur in woonzorglocatie De Molenburg in
Haarlem. Iedereen die graag
meer wil weten over werken
als helpende (plus), verzorgende of verpleegkundige of geinteresseerd is in een andere
baan bij Kennemerhart is van
harte welkom zijn of haar licht
op te komen steken over de
mogelijkheden die Kennemerhart biedt.
Actuele vacatures bij Kennemerhart worden uitgelicht, je
kunt in gesprek met cliënten
en medewerkers, er is informatie over leren voor een baan

Cliënten van Kennemerhart ontmoeten jou graag op het Valentijnsevent
op 12 februari (foto: aangeleverd)
in de zorg en de woonzorglocaties van Kennemerhart presenteren zich. En speciaal voor
hen die graag willen weten wat
hun (werk)toekomst brengen
zal, is er een waarzegster aanwezig. Is er op het event meteen een match, dan maak je
ook nog kans op een dinerbon
ter waarde van 75 euro. Als je
bent opgeleid voor niveau 3,

4 of 5 en het klikt dan krijg je
binnen een week een vast contract. Roze hapjes en drankjes
worden natuurlijk niet vergeten en als het niet sneeuwt dan
regent het tijdens het event in
ieder geval complimenten.
Meer informatie en gratis aanmelden op www.kennemerhart.nl/valentijn of via 0235214214.

