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Aty bedankt
Na bijna 50 !!! jaar is ons redactielid Aty Mulder gestopt
met haar ontzettend gewaardeerde medewerking aan
ons blad. Enkele jaren geleden werd zij koninklijk
onderscheiden vanwege haar werkzaamheden als
redactielid voor het blad voor de ouderen in
Heemskerk.
De ‘deetjes en de teetjes’ kregen haar bijzondere
aandacht maar ook zinsopbouw en verdere
schrijffouten ontgingen haar niet.
Aty, onze dank is heel groot en het was een plezier om
met je samen te werken. Aan de huidige redactie de
taak om dit niveau te handhaven.
De vakanties zijn weer achter de rug evenals de zomer.
Misschien iets aangepast maar de meeste activiteiten
in de verscheidene buurthuizen zijn ook weer gestart.
We kunnen weer en dat is na toch een jaar bijna niets,
weer heerlijk.
U moest het dit jaar doen zonder informatiemarkt in de
hal van het gemeentehuis. De Coronamaatregelen
waren onder meer de reden tot het afblazen van deze
m.i. zeer nuttige happening aan het begin van een
nieuw seizoen.
De kermis moest het dit jaar doen met alleen de kermis
en deze opa heeft met zijn kleindochter heerlijk in “de
Spin” mogen draaien; genieten was het. Ze zeggen wel
eens: ”het was genieten totdat de stukken er af vlogen”,
maar dat hoeft niet letterlijk natuurlijk. Jammer dat er
toch ook opgetreden moest worden omdat er wat
schermutselingen plaatsvonden.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat we weer
veel nuttige informatie voor u bijeen hebben vergaard.
Jan de Looze
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St. Heemskerk Handen Ineen
Extra activiteiten bij Handen Ineen
Film
Donderdag 7 oktober - zaal open om 13.30 uur
Start 14.00 uur
In de hal van het gebouw, op het informatiebord, vind je
welke film vertoond wordt. Na de film is er gelegenheid
om nog even na te praten onder het genot van een
hapje en/of drankje.
Kosten: incl. koffie/thee en versnaperingen.
Donateurs € 3,00, anders € 6,00.
(Volgende maand is de filmmiddag op 4 november.)
Blij worden met verf

Donderdag 14 oktober - zaal open om 13.15 uur
Maximum aantal deelnemers: 8 ! aanmelden svp
Begeleiding: Dien Voorn
Op ongebruikelijke wijze ga je, met latexhandschoenen aan, aan de slag op papier. Je werkt
met een stukje glas, een permanente stift, acrylverf
en er ligt een föhn klaar om het drogingsproces te
versnellen. Breng een schort mee als je geen vlekjes
wilt op je kleding.
Kosten: incl. materiaal, koffie/thee: donateurs € 7,00,
anders € 10,00.
Sieraden maken

Dinsdag 19 oktober - zaal open om 13.15 uur
Maximum aantal deelnemers: 10 ! aanmelden svp

Begeleiding: Marja van der Zon
Deelnemers maken sieraad met prachtige kralen aan
de hand van voorbeelden.
Kosten: incl. materiaal/koffie-thee: donateurs € 5,00,
anders € 8,00.
Ontmoeten

Tijdens de bijeenkomsten ben je altijd welkom om
een kijkje te komen nemen en/of een kopje
koffie/thee te komen drinken. Kom binnen en maak
een praatje. Zo hoor én zie je nog eens wat!
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Wie doet er met ons mee?
Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan omdat ik om 09.00
uur in het zwembad aan de Kerkweg in Heemskerk
moest zijn. Ik doe mee aan allerlei oefeningen in
heerlijk warm water onder leiding van Greet van Dijk en
op de maat van gezellige muziek. Dit om de spieren
soepel te houden. Mijn leeftijd? 84 jaar. Heeft u zin om
hieraan mee te doen? Wacht dan niet langer en geef u
op bij mevrouw Greet van Dijk, tel. 06-534 47 257.
Wij zijn lid van de Heemkerkse Zwemvereniging OEZA
en de contributie bedraagt € 25,75 per maand. Het is
altijd op woensdagmorgen van 09.00 tot 09.45 uur.
Er is een badlift voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Wilt u eerst een keertje meedoen om te zien of het iets
voor u is? Dat kan.
Nadat we ons weer hebben aangekleed drinken we
samen gezellig een kopje koffie of thee (voor eigen
rekening) in het restaurant en horen we de laatste
nieuwtjes.
Ria Goosens

Klaverjassen
Op dinsdag 12 oktober en
verder om de 14 dagen is
er weer een gezellige klaverjasavond om 19.30 in
buurtcentrum De Schuilhoek.
De kosten bedragen € 3,50.
Vanzelfsprekend houden we ons aan de RIVM-regels.
Voor meer informatie: Buurtcentrum De Schuilhoek, van
Bronckhorststraat 1, 1962 TV Heemskerk.
T 088-887 6811.

Zorgen met Liefde
Door de Corona van het afgelopen jaar
Kijken wij mensen meer naar elkaar
Zoeken dan vaak eenzame mensen op
Die vinden dat gezellig en top
Ook de buurthuizen houden hun deuren open
Kun je voor de koffie gezellig binnenlopen
Voor een praatje en problemen staan zij klaar
Helpen met liefde en een vriendelijk gebaar
De bevolking is nog niet zo slecht
Heb je hulp nodig, er is altijd een weg
Wat Corona ons heeft geleerd
Is dat men mensen en vrijheid meer waardeert
Gré de Winter

De computerhelpdesk ...
De PC/Laptop is op dit moment bijna
onmisbaar voor iedereen en speciaal
voor de ouderen, die geen/weinig
contact met anderen (mogen) hebben.
Problemen met deze apparaten komen
nu dus niet gelegen ...
Als u contact opneemt met een van de helpers wordt
met u besproken hoe uw probleem het beste kan
worden opgelost: het is vanwege de 1,5 meter regel
vaak niet mogelijk dat de helper bij u thuis kan komen.
Gelukkig zijn er ook alternatieven: de PC/Laptop kan
‘op afstand’ worden overgenomen, het apparaat wordt
bij u thuis opgehaald of u brengt het apparaat naar de
helper.
Voor alle vragen (maandag t/m. vrijdag tussen 09.00 en
19.00 uur):
• Koos Jacobs, 0251-241277 of
digi2003@casema.nl
• Hien Nio, 0251-235779, 06-2497 2102 of
hien.nio@gmail.com
• Ria Sinkeldam, 0251-246900 of
rsinkeldam@gmail.com
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Iets voor u?
Voor wie de vijf kruisjes
gepasseerd is hebben we in
Heemskerk een grote
ouderenvereniging met zo’n
1400 leden: de KBO
Heemskerk. Uw belangen op
het gebied van zorg, inkomen
veiligheid en mobiliteit krijgen alle aandacht, dat doen
we samen met de PCOB.
Als grootste belangenpartij geldt onze stem bijzonder in
Den Haag. Voordelen voor u als lid zijn o.a.:
• Korting op de zorgverzekeringspremie van
Zilveren Kruis
• Hulp bij het invullen van uw belastingformulieren
• 10 x per jaar het veelgelezen KBO-PCOBmagazine gratis thuis in de bus (normaal € 4,95
per aflevering)
• Hulp in de wereld van laptop, I-pad, mobieltje enz.
• Voor- en najaarsbijeenkomsten met gezellig
entertainment
Voor 24 euro per jaar (maar € 2,- per maand) bent u lid.
Kijk ook eens op onze site kbo-heemskerk.nl voor
ledenkorting bij diverse Heemskerkse winkeliers.
Komt u er ook bij? Bel dan even met dhr. J. van Eerden
op T 675 859.
Hans Timmer (secr.)

Leren klaverjassen
Heeft u altijd al willen klaverjassen, maar weet u niet
waar u dit populaire kaartspel kunt leren? Kom dan
wekelijks op maandagmiddag van 13:30 uur tot 16:30
uur naar Buurtcentrum Het Spectrum aan het
Lauraplein te Heemskerk!
Op een rustige wijze wordt door onze vrijwilliger Piet
alle kneepjes van het spel aan u uitgelegd. Nadat u
vertrouwt bent geraakt met het kaartspel, schuift u
wekelijks aan bij de competitie van de al wat ervaren
spelers.
Tijdens de periode 13 september 2021 tot 25 april 2022
spelen we wekelijks op maandagmiddag van 13:15 uur
tot 16:30 uur. De contributie bedraagt € 2,50 per keer
en u heeft geen speelpartner nodig om u aan te
melden. Ook de al wat ervaren spelers zijn bij ons van
harte welkom! We zijn een gezellige vereniging en
kaarten absoluut niet “met het mes op tafel”. Het
buurtcentrum hanteert natuurlijk ook de actuele RIVMrichtlijnen.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met
Nel Blaauwbroek, telnr: 06-145 34 679.
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De (glim)Lach
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN SENIOREN
IN HEEMSKERK

Een medische keuring voor het verlengen van uw
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische
reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg in De
Vrijburcht op woensdag 6+20 oktober, 3+17
november en 1+15 december medisch laten
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen
€ 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75
jaar is de prijs € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend
maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via onze
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren
via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met
het verlengen van uw rijbewijs, als u ook medisch
gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn
cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een
papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij
de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken
voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de
formulieren digitaal voor u in en versturen deze
direct naar het CBR. Meer informatie over de
procedure leest u op de website van Regelzorg.
EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95.
Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 voor
1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs
na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele
EU. Er is voor overige rijbewijshouders geen
coulanceregeling meer omdat de doorlooptijden bij
het CBR normaal zijn.

Het schijnt dat, naarmate we ouder worden, we minder
lachen. Een kind kan op een dag gemiddeld 300 tot 400
keer lachen, terwijl dit bij volwassenen een magere 10
tot 15 keer per dag is. Het wordt dus hoog tijd dat we
meer gaan lachen. Ook en vooral in deze tijd waar we
nog dagelijks worden geconfronteerd met het
Coronavirus.
Als u lacht komt er veel dopamine en endorfine vrij.
Deze cocktail aan stofjes in uw hoofd zorgt ervoor dat u
euforisch wordt. Een opgewekt gevoel van vreugde
(even geen zorgen). Dat er nog meer positieve
gevolgen zijn van het lachen zal duidelijk zijn. U voelt
zich ontspannen in het gezicht en lichaam.
Er zijn zelfs 17 spieren in uw gezicht actief en mocht u
schuddebuiken van de lach dan doet het hele lichaam
mee. Het is bloeddrukverlagend en de stress neemt af.
Alle reden om meer te gaan lachen. Het weekblad DE
LACH voor mannen is sinds 1972 niet meer in de
boekwinkel verkrijgbaar en u zult het moeten doen met
cartoons uit de krant of van moppen die u hoort op
verjaardagen van vriend of familie. Een glimlach is al
voldoende, dus als uitsmijter onderstaand mopje.
Van een toerist wordt de bagage onderzocht. De toerist
zegt alleen kleren in zijn koffer te hebben. Als de
douane zijn koffer openmaakt en een fles whisky ziet
vraagt de douane cynisch: “Wat is dit voor een
kledingstuk?” waarop de toerist zegt: “Een
slaapmutsje.”
Fred Wijers
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Zorg voor iedereen
Goede zorg voor iedereen thuis moet vanzelfsprekend
worden. Dat staat in het SCP-rapport Passende zorg
voor ouderen thuis: knelpunten in kaart. De
conclusie: voor iedere senior in Nederland is niet altijd
goede zorg en ondersteuning beschikbaar. Voor het
onderzoek werden verschillende organisaties en
professionals bevraagd, zo ook KBO-PCOB. “We
herkennen veel van de signalen die worden beschreven
in het rapport,” aldus Marcel Sturkenboom, directeur
KBO-PCOB. “Het nieuwe kabinet moet ervoor gaan
zorgen dat er zorg en ondersteuning komt voor alle
senioren. Ik ga er dan ook vanuit dat dit rapport op tafel
ligt bij de formatie en input geeft aan het
formatieproces.”
Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te
weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het

moment dat zij dit wel nodig hebben. En dat met alle
gevolgen van dien: verergering van de problemen, een
lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de
inzet van acute - en vaak zwaardere - zorg. De redenen
die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. Een
ervan is de zogenaamde schottenproblematiek in de
wet en regelgeving, in de financiering, schotten op
basis van de problematiek van de oudere (de grondslag
voor zorg) en schotten in de deskundigheid en
uitvoering. “Wetten en regels staan passende
ondersteuning in de weg. Wij krijgen veel signalen van
senioren die zich vaak van het kastje naar de muur
gestuurd voelen. Hun behoeften passen niet in een
hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een
zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk
geen passende zorg zijn,” aldus Sturkenboom.
Knelpunten
Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de
middelen en personeel die nodig zijn om zorg en
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ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen worden
genoemd als belangrijke bron van problemen bij het
bieden van voldoende of passende zorg. Het
samenspel tussen vele instanties, organisaties en
beroepsgroepen verloopt lang niet altijd vlekkeloos.
Maar ontbreekt soms de juiste deskundigheid en
vaardigheden bij zorgprofessionals alsmede
beperkingen in de ruimte die zij van hun organisatie
krijgen om te handelen.
Voor en door senioren
Maar ook senioren zelf en hun naasten zijn van invloed
op de ontvangen zorg en ondersteuning, aldus SCP.
Niet alle ouderen zijn voldoende voorbereid op een
nieuwe en kwetsbare fase in hun leven waarin ze
kampen met beperkingen en een toenemende
hulpbehoefte. Sturkenboom: “Dat heeft met veel zaken
te maken. Denk bijvoorbeeld aan het huis waarin je
woont. Bij het ontbreken van geschikte
seniorenwoningen en een krappe woningmarkt, kun je
bijna niet nadenken hoe je straks comfortabel en veilig
kunt wonen.” Elementen als schaamte en het gevoel tot
last te zijn spelen ook een rol. “We zijn nog lang niet bij
de inclusieve samenleving. De discussie ‘dor hout’
heeft daar zeker geen positieve invloed op gehad. Het
is tijd voor een andere mindset. Het is tijd voor een
integraal ouderenbeleid waar senioren zich door
gedragen voelen. En het is vooral tijd voor een beleid
voor en door senioren. Dus niet praten over senioren
maar met senioren.”
Digi-aardig
Senioren hebben lang niet altijd alle informatie en
bronnen tot hun beschikking. Steeds meer is de digitale
weg de enige weg om informatie te vinden of
aanvragen te doen. We weten dat dit voor menig senior
nog steeds een drempel is. Dat vraagt om aandacht!
Blijf informatie op verschillende manieren delen met
senioren en blijf digi- aardig. Houd het simpel en
overzichtelijk.
Koppeling naar het rapport:
https://digitaal.scp.nl/passende-zorg-voor-ouderenthuis/
Bron: KBOPCOB 210708
In Heemkerk houdt de Grijze Ezel de
belangen van alle ouderen in de
gaten. Geïnteresseerd?
Mail harrywagendorp@mac.com

Je overwaarde verzilveren, hoe?
Is de hypotheek grotendeels afbetaald en/of je huis flink
in waarde gestegen? Zoek je naar mogelijkheden om
die overwaarde te verzilveren en meer bestedingsruimte te creëren? Dat kan op diverse manieren.
Je hoort het geregeld: ons geld zit in stenen. Vooral
ouderen bezitten vaak een eigen huis waar nog een
lage hypotheek op zit terwijl de woningwaarde flink
gestegen is. Wanneer je dan aan de andere kant
bijvoorbeeld
slechts een laag
pensioen hebt
opgebouwd, dan
wil je dat
vermogen
begrijpelijkerwijs
graag beschikbaar
hebben. Maar het
kan ook zijn dat je (deels) arbeidsongeschikt bent
geworden en geen andere buffer hebt.

Toekomst
Een belangrijk aandachtspunt is om goed naar je
woning te kijken. Kun je er inderdaad nog een hele tijd
blijven wonen? Of wordt de woning al snel minder
comfortabel wanneer je bijvoorbeeld moeite krijgt met
trappen lopen? Trek je de conclusie dat je binnen een
aantal jaren toch zult moeten verhuizen, dan is dat een
belangrijk punt om bij je overweging te betrekken. Denk
ook na over het informeren van je kinderen. De
overwaarde neemt immers af, en daarmee ook de
erfenis. Ook is het verstandig om de situaties bij
scheiden of overlijden in kaart te brengen. Wat zijn de
gevolgen hiervan?
Een financieel adviseur kan helpen om de verschillende
producten te doorgronden en kan je adviseren wat het
beste past bij je situatie, je wensen en je financiële
positie. Zo neem je de juiste beslissing.
Harry de Lange. (Harry verzorgt voor ons bijdragen uit
de verzekeringswereld).

Constructies
Je kunt in die situatie verschillende dingen doen. Je
kunt je huis verkopen en in een huurwoning trekken.
Ook zijn er constructies waarbij je het huis verkoopt en
vervolgens niet verhuist, maar het blijft huren: sale-andlease-back. Tot slot zijn er manieren om via een
hypotheek de overwaarde te benutten: dat kan met een
reguliere hypothecaire lening, een doorlopend krediet
met de hypotheek als onderpand (krediethypotheek), of
een verzilverhypotheek (ook wel opeethypotheek
genoemd).
Risico’s
Het ene product zal beter bij je situatie passen dan het
andere. Er zijn namelijk verschillen in hoe ze werken en
welke voorwaarden gelden. Het ene product garandeert
dat je in je huis mag blijven wonen, terwijl je bij andere
producten het huis moet verkopen wanneer je een
bepaalde limiet hebt bereikt. Ook kunnen de
huizenprijzen dalen waardoor de overwaarde deels
verdwijnt. Een ongewenste verhuizing is natuurlijk een
onaangename verrassing. Daarnaast zijn er fiscale
consequenties die je bij je overwegingen moet
meenemen.
Rente
Bij een verzilverhypotheek betaal je doorgaans niet een
maandelijks bedrag aan rente, maar deze wordt
opgeteld bij de hypotheekschuld. Omdat de schuld door
de bijgeschreven rente toeneemt, wordt het
rentebedrag dat je over de schuld betaalt elke maand
ook hoger. Dit heet het ‘rente-op-rente-effect’.
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Odd Fellows schenkt € 1.000,-aan Hospice Beverwijk
Tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle
vrijwilligers van Hospice op 8 september jl. heeft de
voorzitter van de vereniging de Odd Fellows Beverwijk
een cheque van € 1.000,-- overhandigd aan de
coördinatoren
van de Hospice
Beverwijk.
Bestuur, medewerkers en
vrijwilligers zijn
heel blij met
deze gift.
Odd Fellows
Beverwijk bestaat 100 jaar en viert dit door aan enkele
organisaties, zoals de Hospice, een donatie te geven.

De Hospice in Beverwijk is een ‘bijna-thuis-huis’ met 4
kamers voor gastbewoners die terminaal ziek zijn. Ook
kunnen vrijwilligers thuis terminaal zieke mensen in de
gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en
Uitgeest ondersteuning geven en zo hun naasten
ontlasten. Er zijn ca. 80 vrijwilligers, waarvan 60 als
zorgvrijwilliger werken.
Op 6 oktober a.s. organiseert de Hospice een
informatiedag. Heeft u interesse om als zorgvrijwilliger
te werken of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u
zich aanmelden om op die informatiedag bij ons langs
te komen.
Ook mensen die technische ondersteuning kunnen
gaan geven of notuleren leuk vinden zijn van harte
welkom. Aanmelden kan via mail info@hospicebeverwijk.nl of telefonisch 06-511 74 089. Meer
informatie op www.hospice-beverwijk.nl

________________________________________________________________________________

Walking Handball
Voor de Senior nam ik deze maand een kijkje bij het
Walking Handball dat iedere maandagochtend op het
complex van DSS (Door Samenwerking Sterk) wordt
gespeeld. Ik kwam op het moment dat ze net aan een
partijtje van vier tegen vier begonnen. Ik kreeg zo gelijk
te zien wat het Walking Handball inhoudt. Johanneke
Kalverda gaf uitleg over de verschillen met het gewone
handbal: er wordt gespeeld met een zachtere bal. Ook
voor mensen die nog nooit gehandbald hebben of die
misschien wat minder soepele handen hebben is die
goed vast te houden en onder controle te krijgen.
Inderdaad voelt hij zacht aan, je kon er goed in knijpen.
Er mag alleen gelopen worden, niet gerend en er mag
geen fysiek contact zijn. Je schiet alleen op het doel als
iedereen op één helft van het speelveld staat en er
wordt met een vliegende keep gespeeld: om toerbeurt
gaat een speler op doel staan. Het speelveld is slechts
een kwart van het gewone handbalveld en het zijn ook
kleinere doelen die dus dwars op het grote veld staan.
Het uur wordt begonnen met een vrij lange warming up,
waarna allerlei spelletjes gedaan worden, bijvoorbeeld
met ballen, pionnen en rekjes om over te stappen. Je
maakt zo allerlei bewegingen, waardoor je soepel blijft
en het is gelijk goed om de hersenen te trainen op het
onthouden van opdrachten. Het uur wordt dus
afgesloten met een partijtje. Na afloop wordt de boel bij
elkaar gepakt en is er voor iedereen koffie of thee. Ik
mocht ook een kopje meedrinken en hoorde
enthousiast vertellen over deze manier van lekker
bewegen.
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De groep walking handballers bestaat nu uit ongeveer
16 personen, maar aanvulling kunnen ze altijd
gebruiken. Mannen en vrouwen vanaf 55 jaar kunnen
meedoen. Ook als je nog nooit gehandbald hebt is dit
een ontspannen manier om sportief bezig te zijn. Van
het voorjaar tot eind oktober wordt er buiten gespeeld
op de velden van DSS aan de Communicatieweg nr. 2.

Na de herfstvakantie, dit jaar 25 oktober, verkast de
ploeg naar sporthal De Waterakkers aan de Kerkweg.
De tijd is: maandagochtend van 11 tot 12 uur.
Meer informatie is te krijgen bij Johanneke Kalverda op
e-mailadres: jkalverda@ziggo.nl. Iedereen is
bovendien welkom om langs te komen om het een keer
te proberen. Wij van de redactie van de Senior nemen
de activiteit op in de agenda op blz. 20 en 21.
Walking handballers, bedankt voor de gastvrije
ontvangst!
Nanny Schmit

Puzzelhoekje
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Karel en de kleren
Hat was een zonnige dag aan het eind van de zomer,
vroeg in september. Het was warm en dat was te zien
aan de kleding van de dorpelingen.
Karel stond in een hoek van ons befaamde
winkelcentrum. Kale
knokkelige knieën staken uit
korte spijkerbroek met
daarboven een T-shirt.
Zweetdruppeltjes trokken
glinsterende sporen over zijn
wangen en vielen op de
grond.
Ik verkende de situatie even.
Per slot was hij de laatste
keer dat ik hem sprak niet al te best gestemd.
“De laatste tijd nog wat eenzaam?” vroeg ik op een
rustige toon.
46% van de inwoners van regio Kennemerland voelt zich
eenzaam. Rapport van de GGD Kennemerland.
https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_op
en_code=cgdhg9gigiglmv&report=gezmo2020_regio
“Nou nee,” zei Karel, “voldoende aanspraak, vooral van
mijn familie.”
“Goed om te horen,” antwoordde ik, “ook geen problemen
met de zorg of waar je de informatie daarover kunt
krijgen?”
Het rapport over het Huisbezoek 2020 van MET
Heemskerk (was Socius) geeft 12% eenzaamheid bij 80jarigen in Heemskerk. Wat erin opvalt is de onbekendheid
waar om hulp kan worden gevraagd.
“Nee, ook niet. Ik kijk altijd op de achterkant van de
Senior,” gaf Karel als antwoord.
“Nou, fijn,” meende ik, ”alles loopt op rolletjes!”

Gelukkig, Karel was niet veranderd. Hij zag nog steeds
meer wolken dan de zon.
“Wat dan wel?” vroeg ik.
“Het loopt tegen het najaar,” antwoordde Karel.
“Elk jaar opnieuw,” merkte ik op.
“Ja, elk jaar opnieuw,” gromde Karel, “en tegen de herfst
zegt Dien*) dat ik nieuwe kleren moet kopen.”
“Lijkt me niet onhandig,” vond ik.

“Nou,” zei Karel, “ik heb daar behoorlijk de P over in.”
“Vertel,” moedigde ik Karel aan.”
“Dat gebeurde vroeger ook niet.” bromde Karel. “Je kocht
wat en je deed er jaren mee.”
“Maar je hebt nu meer geld,” zei ik, “en iets nieuws fleurt
de zaak wat op.”
“Zo ken ik er meer,” foeterde Karel, “en ik doe niet mee
aan die kledingwedloop, ik ben geen etalagepop!”
“Ok, ok,” dempte ik, “ik deel je mening
dat het ook wel wat minder onstuimig
kan.”
“Bovendien,” voegde Karel eraan toe, “ik
houd niet van zo’n juffrouw die aan je zit
te friemelen.”
“Dat is een persoonlijke opvatting,”
commentarieerde ik, “daar heb jij
natuurlijk recht op, anderen mannen
hebben daar geen last van.”
“Gedoe,” mopperde Karel. “Vaak is het
ook nauwsluitend, getailleerd, terwijl het
lekker ruim moet zitten.”
“Dat kun je toch van tevoren zeggen, of
niet soms?” zei ik.
“Ik blijf het gezeur vinden,” zei Karel koppig.
“Weet je, laten we ook Dien’s zienswijze vragen,”
antwoordde ik.
Karel fronste, greep zijn EMPR**) en liep verder het
centrum in.
“Doe de groeten aan Dien,” riep ik nog.
*) Karel’s vrouw
**) electric multi-purpose rollator

“We gaan niet overdrijven Har,” repliceerde Karel
enigszins aangebrand. “Tuurlijk is er wel wat.”
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Harry Wagendorp
harrywagendorp@mac.com

St Caecilianieuws
Op 15 september hebben leden van Emergo, Felison,
BHK en Caecilia een serenade gebracht bij Radio
Heemskerk FM t.g.v. de duizendste uitzending van
Hafabraklanken. Een programma waarin alles over de
blaasmuziek wordt verteld en uiteraard veel muziek
wordt gedraaid.
Zeer bijzonder is het dat de heren Pier Bal en Rob van
Rookhuizen ook alle uitzendingen hebben
gepresenteerd.
Altijd hebben de heren het belang van de blaasmuziek
onderstreept en steeds de allerlaatste uitgebrachte
muziekwerken laten horen. Regelmatig mochten de
verenigingen aanschuiven om haar laatste nieuws te
laten horen.
Piet en Rob, daarvoor onze grote dank.
Agenda:
31 oktober
13 november
27 november
18 december
21 december
26 december

Nova, Jubileumconcert
Concert Fanfare. Grote Kerk Beverwijk
Pietenband Europaplein
Nova. Afsluiting scholenproject
Nova, Kerstconcert
Fanfare Paradiso

Wij zijn een verzekeringskantoor
bij u in de buurt, dat altijd bereikbaar is.
Wij verzorgen met z’n vieren
al ruim 50 jaar alle verzekeringen.
Met verzorgen bedoelen wij
dat wij alles voor u regelen
(van offerte, schade tot en met nazorg).
Dit doen wij op een manier
die zeker bij u past
(hedendaags en ouderwets).
Laten wij beginnen met een gesprek
en daarna met een vrijblijvende offerte,
dan is het verder aan u.
Bel: 0251-241 824
Mail: info@jcdeLange.nl
of kom langs op
Scheldestraat 28
1966 TE Heemskerk.
De koffie staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Team kantoor JC de Lange

Inmiddels zijn we weer in volle bezetting aan het
repeteren. Heerlijk.
We hopen u op een van de optredens te ontmoeten.
Jaap Hilbers

Waarom heten wentelteefjes zo?
Als er één recept bestaat waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van oud brood is het wel bij
wentelteefjes. Je doopt het brood in melk en ei, bakt het
bruin in de pan en bestrooit het met (kaneel)suiker.
Maar waar heeft dit lieflijke recept dan zijn naam aan te
danken?
Scheldwoord of verbastering?
Over de oorsprong van het woord wentelteef bestaat
wat onduidelijkheid. Een verklaring die we vaak horen is
die van een verbastering van de zin 'wentel 't eventjes' wat verwijst naar bereidingswijze. Ook horen we een
meer suggestieve verklaring waarbij wordt verwezen
naar een vrouwelijke hond. De meest waarschijnlijke
herkomst is wat complexer.
Bron: 24 Kitchen

Repair Café

Heb je kapotte spullen op het gebied van kleding
(ook re-styling), elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed, computers, etc.? Kom dan langs in ons
Repair Café en onze enthousiaste reparateurs gaan
samen met jou kijken of het nog te maken is.
Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de
reparatie waard vinden. Het Repair Café is elke eerste
zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00
uur. Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van
harte welkom, de koffie staat klaar.
Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 088 887 6811.
mail: ria.zieltjens@metheemskerk.nl
Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk.
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• Week 33 2021
Geen nieuws overgenomen.
• Week 34 2021
> Gemeente Heemskerk scheldt schulden ouders
kinderopvangtoeslagenaffaire kwijt
De gemeente Heemskerk scheldt de schulden kwijt van
ouders die gedupeerd zijn door de affaire rond de
kinderopvangtoeslagen. Het gaat om gemeentelijke
schulden, zoals de gemeentebelastingen en schulden
rond sociale uitkeringen. De Rijksoverheid heeft de
gemeenten opgeroepen om die alvast kwijt te schelden.
In Heemskerk zijn op dit moment 48 gezinnen geraakt
door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Veel
gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire
verkeren nog steeds in onzekerheid over de mogelijke
schulden bij de gemeente. Wethouder Gaatze de Vries
vindt dat de gedupeerde ouders niet langer in
onzekerheid mogen blijven: “Deze ouders verdienen
een schuldenvrije toekomst. Zij zijn hard getroffen door
de toeslagenaffaire. Het kwijtschelden van deze
schulden is een essentieel onderdeel voor het
herstellen van het onrecht dat deze inwoners is
aangedaan door het Rijk. Wij helpen met de oplossing
zodat deze inwoners verder kunnen met hun leven.”
Gedupeerden krijgen brief van de gemeente
De Belastingdienst bepaalt welke inwoners gedupeerd
zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. De gemeente
gaat uit van de gegevens van Belastingdienst.
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 2022
Deze Verzamelwet hersteloperatie toeslagen moet op
1 januari 2022 ingaan. Vooruitlopend hierop heeft het
kabinet een besluit genomen, waardoor gemeenten de
gemeentelijke schulden van gedupeerde ouders vanaf
1 juli 2021 kunnen kwijtschelden.
• Week 35 2021
> Gezocht: Slachtoffers cybercriminaliteit
Het aantal meldingen en aangiften van
cybercriminaliteit is in Noord-Holland in 2020 fors
gestegen. Ervaringsverhalen van slachtoffers dragen bij
aan het onderkennen van cybercrimegevaren.
Iedereen kent wel iemand in de omgeving die
slachtoffer is geworden van de vele vormen van
cybercrime. Denk daarbij aan oplichting via Marktplaats,
WhatsApp of via datingsites, maar ook aan phishing,
hacking en ransomware. Los van de financiële
gevolgen ondervinden slachtoffers ook emotionele
gevolgen van internetcriminaliteit.
Het meemaken van een misdrijf is erg ingrijpend.
Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland 200.000
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slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te
pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Slachtofferhulp
biedt emotionele hulp, begeleidt in het strafproces en
helpt bij het aanvragen van schadevergoeding. Bent u
slachtoffer van cybercrime en heeft u behoefte aan hulp
of advies? Neem dan contact op met Slachtofferhulp
Nederland. (https://www.slachtofferhulp.nl)
Meld uw verhaal
Bent u ook slachtoffer van cybercrime (geworden),
woont u in
Heemskerk, wilt u
(anoniem) uw
verhaal met
anderen delen en
uw omgeving
attenderen op de
risico’s en
gevolgen? Bezoek
voor meer informatie www.hetslachtofferspreekt.nl. U
kunt uw ervaring mailen naar info@nh-sv.nl. Wij gaan
vertrouwelijk om met uw gedeelde informatie. Onze
communicatieadviseur neemt contact met u op en
bekijkt samen met u hoe we anderen kunnen behoeden
voor cybercriminaliteit door uw verhaal.
• Week 36 2021
> Uitreiking koninklijke onderscheiding
Op 02-09-2021 ontving mevrouw E.J. Niesten-van
Lieshout een
koninklijke
onderscheiding van
locoburgemeester Aad
Schoorl. Ze is
benoemd tot Lid in de
Orde van OranjeNassau. Zij is vanaf 1980 tot nu vrijwilliger bij de IJsclub
Kees Jongert. Ze is kantinebeheerder en coördinator
van de vrijwilligers en zet zich in bij onder andere de
schaats- en wielerwedstrijden en overige evenementen.
Ook is ze bevoegd jurylid bij regionale, nationale en
internationale langebaan- en marathonschaatswedstrijden. Vanaf 1984 tot nu is zij vrijwilliger bij de
Stichting Wielercomité Heemskerk. De stichting
organiseert de jaarlijkse wielerronde. Ze regelt vele
facilitaire zaken en fungeert als gastvrouw.
De redactie neemt de
belangrijkste vaak ingekorte
berichten van de gemeente
over. Niet alle dus! Bedoeld
voor ouderen, die de streekbladen niet lezen en/of niet
kunnen omgaan met digitale informatie. Kijk voor het
origineel: www.heemskerk.nl/actueel en in de
Heemskerkse Courant.

Hokjes en vakjes
We willen graag alles en iedereen in vakjes c.q. hokjes
plaatsen. Je bent bijv. Heemskerker of Wijker. Je bent
dorper of duinkat. Rooms of rood. Ajax of Feyenoord.
Maakt ook niet uit: we zijn allemaal mens. Vroeger had
je mannen en vrouwen. Nu hebben we LHBTIQ, nonbinair en nog meer letters en of subgroepen waar je in
geplaatst wordt. Waarom? Die verschillen zijn er altijd
wel geweest maar werden niet als zodanig onderkend
en voorzien van naamkaartje. We zijn gewoon allemaal
mens. Hoogopgeleid of ongeschoold arbeider. Maakt
niet uit.
We zijn een samenraapsel van de genen van twee
mensen en hebben zelf geen enkele invloed gehad op
ons mens worden. Ongevraagd word je op de wereld
gezet. Vroeg of laat moet je zelf de kost gaan verdienen
en, als dat in je genen zit, een partner vinden of lekker
op jezelf blijven. Je bent wat je bent en dat is goed.
Jouw eigen persoonlijkheid is het belangrijkst en die
ontwikkel je verder in je leven al dan niet geholpen door
de omstandigheden en je leefomgeving. Groei je op in
een rijke familie of werd je geboren in een heel arme
arbeiderswijk? Heeft allemaal invloed op je ontwikkeling.
Samen vormen we de mensheid. Blank, bruin, zwart,
blond of brunette, geel of roodhuid, albino: maakt niet
uit. Tuinders verdelen hun akkers in vakken, zgn.
hoeken. Je had een
mooie hoek aardbeien
of een beste hoek sla.
Ze waren vaak
afgescheiden door
hagen. Hier in
Heemskerk vaak niet groter dan 500 tot hooguit 1000 m².
Nu heeft men kolossale akkers, vaak alleen begrensd
door een sloot of weg en soms wel 2 tot 3 kilometer
lang. Veehouders hebben vaak geen
perceelafscheidingen meer door middel van prikkeldraad
dan wel schrikdraad. Veel koeien komen niet meer in de
wei al lijkt er wel een kentering te zijn in dat beleid. Geeft
mij altijd wel een goed gevoel een heel koppel koeien in
de wei te zien.
Politiek werd je ook in een vakje geplaatst. Roomsen
moesten KVP stemmen, Christelijken CHU en fabrieksarbeiders PvdA. Het aantal politieke partijen rijst de pan
uit. Heb je onmin binnen je partij stap je op en begint
een nieuwe partij. Straks is het stembiljet afgedrukt op
een rol behang. Ieder zijn vakje.
Vakjes maken we in onze
tuin en elk vakje krijgt zijn
eigen beplanting. Komt een
plant uit het ene vak in het
andere dan zal de een in
paniek raken en de ander

staat te juichen bij de diversiteit. Elk parkeervak is goed
voor één auto en een vak in de rijwielstalling goed voor
één fiets.
Na de 6e klas lagere school moest je al weten welk vak
je ging beoefenen. Je wist nog niets en je ouders en/of
onderwijzer beslisten welk vak je moest gaan leren.
Velen kwamen dus in een vak terecht waar niet echt hun
hart lag. Vaak hetzelfde als dat van vader vooral als die
een eigen bedrijf(je) had. Menigeen stapte later over
naar een ander vak en anderen bleven in het vak
hangen en klommen toch naar grote hoogten. Zij kregen
een enorme vakbekwaamheid.
Een vak met veel vakjes was de zetter in een drukkerij.
Heel veel vakjes met allerlei lettertypes en -grootten.
Was toch een hele klus om bijv. dagelijks de krant te
zetten. Volgens overlevering werden de eerste
drukletters uitgesneden in een houten plaat en zo werd
de tekst afgedrukt, uiteraard nog handmatig.
Over de uitvinding van de boekdrukkunst doen veel
verhalen en meningen de ronde en circuleren meerdere
namen. Haarlem is trots op zijn Laurens Jansz. Koster.
Na het uitsnijden in hout kwam men uiteindelijk bij de
loden letters, die handmatig
werden gezet, en na het
drukken weer allemaal
netjes in hun eigen vakje
moesten worden
teruggedaan voor de
volgende keer. Na 450 jaar boekdruk is de techniek wel
heel wat veranderd en die ontwikkeling gaat nog steeds
verder. We printen nu zelf onze teksten uit. Voegen
afbeeldingen toe en gebruiken allerlei lettergrootten en types.
Druk is het ook weer op de weg. Was anderhalf jaar
terug, bij de eerste lockdown in de Coronatijd, een file
tot de uitzonderingen gaan behoren, nu zijn ze weer
volop terug. De drukte op de wegen is als vanouds of
misschien nog erger. We zijn allemaal weer druk bezig
ons druk te maken. Veel lezers van dit blad hebben de
drukte achter zich gelaten maar er zijn er ook nog
genoeg die zichzelf wijsmaken het druk te hebben.
Waarmee en waarvoor? Je hoeft echt niet de gehele
dag achter de geraniums te zitten. Lekker bezig zijn is
heerlijk en prima zolang het maar geen verplichting
wordt. Natuurlijk moet je als je vrijwilligerswerk doet wel
de taken die je op je genomen hebt, uitvoeren. Vrijwillig
is niet vrijblijvend. Doe gewoon alle dagen je dingen en
blijf lekker bezig met je hobby en sociale contacten.
Maak je af en toe nog nuttig voor de gemeenschap. Blijf
niet hangen in je eigen vakje en kijk om je heen en
geniet van alle mooie dingen.
KvD
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Uit de vacaturebank
Beverwijkheemskerkvoorelkaar
Wist u dat Marjan, Henny en Peter elke week wel een
ritje hebben met hun
eigen auto om een
klant thuis op te halen
en te brengen, waar hij
of zij naar toe wil?
Regelmatig rijden zij
naar het ziekenhuis,
wachten daar even
totdat de klant klaar is, en brengen de klant dan weer
naar huis.
Wist u dat Rem, Nico en Henk elke week wel naar een
klant toe gaan en daar aan de slag gaan om het tuintje
van de klant er weer vrolijk te laten uitzien? Even wat
snoeien, even onkruid wieden, even het gras maaien,
zij draaien er hun hand niet voor om.
Wist u dat Gerit, Luuk en Bram elke week wel een
keertje naar een klant gaan om een klusje te doen? Een
lampje vervangen, een schilderijtje ophangen, een
gootsteen ontstoppen.
Wist u dat Jenny en Mildred elke week boodschappen
doen voor klanten. Soms gaat de klant mee, maar ook
vaak krijgen zij een boodschappenbriefje en zorgen zij
dat die spullen bij de klant terechtkomen.
Wist u dat het helemaal niet ingewikkeld is om één van
onze ruim dertig vrijwilligers in te schakelen als u daar
behoefte aan heeft. U belt op werkdagen tussen 9.30
en 11.00 uur naar 0251-257 480 en u krijgt één van
onze telefonistes aan de lijn. Zij gaat ervoor zorgen dat
de “goede” vrijwilliger contact met u opneemt. Als de
vrijwilliger u dan belt kunt u met hem of haar afspreken
wanneer hij of zij u komt helpen. De vrijwilliger doet dat
heel graag en heeft alle tijd voor u. Denk er wel om, dat
u tijdig belt. Een dagje van tevoren graag.
Help ons helpen!
Huub van den Heuvel

Er staan op de site Beverwijkheemskerkvoorelkaar
weer mooie vacatures. Hieronder vindt u er een,
misschien iets voor u? En anders neem een kijkje op
www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl
Mocht de vacature al ingevuld zijn dan kunt u hem
misschien niet meer zien staan op de site maar dan
kunt verder kijken wat bij u past.
Maar het kan ook zijn dat u even contact met ons wenst
telefoonnummer 0251 731 700. Wij zijn op werkdagen
in de ochtend bereikbaar.
• Radio Technici voor Omroep Heemskerk
Omroep Heemskerk is groeiende met een steeds groter
wordend programma-aanbod. Voor onze radioafdeling
zijn we op zoek naar mensen die de apparatuur in de
studio willen bedienen. Het programma doe je samen
met een presentator. Voor de programma’s maken we
gebruik van een computersysteem en ook
geluidsdragers als cd’s en grammofoonplaten. Vind je
het leuk om die programma’s hoorbaar te maken op
onze zender, kabel en internet? Neem dan snel contact
op of kom na afspraak vrijblijvend eens kijken.
Laat Johan weten dat je interesse hebt.
https://www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl/hulpvragen

• Tuinmaatje gezocht
In Verpleeghuis Meerstate in Heemskerk woont een
meneer van middelbare leeftijd op onze afdeling
Schulpen. Door zijn niet-aangeboren hersenletsel heeft
hij helaas moeite met praten.
Bij de afdeling hebben wij een tuintje waar onze
bewoners bij mooi weer even kunnen zitten.
Heeft u groene vingers en vindt u het leuk om 1x per
week of 1x per 14 dagen samen met onze bewoner een
uurtje te zorgen voor de tuin? Dan zijn wij naar u op
zoek!
Onze Woonbegeleiders Marja en Tineke helpen u
graag met het opstarten van deze activiteit.
Ik nodig u graag uit voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
De koffie staat al voor u klaar!

Laat Karin weten dat je interesse hebt.
https://www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl/hulpvragen
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Alweer een Kennemer Verleden
Bulletin
De leden van het Historisch Genootschap MiddenKennemerland vinden dezer dagen alweer een bundel
met historische artikelen in hun brievenbus. Samen met
het in juni verschenen nummer heeft het HGMK dit jaar
nu al ruim 200 pagina's aan de geschreven
streekhistorie toegevoegd. Het is opnieuw een fraai
uitgevoerd boekwerk geworden waarvan velen zich
afvragen hoe dat allemaal voor zo'n bescheiden
contributie gemaakt kan worden.

De grote kracht zit hem in de vaardige pen van enkele
gerenommeerde regionale amateurhistorici, die hun
verhalen graag bij het HGMK laten verschijnen. Trouwe
schrijvers zijn bijvoorbeeld Jan van der Linden, Jan
Morren en Jean Roefstra, die ook nu elk weer een
bijdrage leverden. Daarnaast is van de hand van Wim
de Goede het tweede deel in een nieuwe reeks
opgenomen en neemt Elisabet Sluis de lezer mee op
een historische speurtocht. Een zorgvuldige redactie en
veel toegewijde aandacht voor de uitvoering van het
drukwerk en de verspreiding maken het voor de lezers
ook nu weer een feestje om het nieuwe jaarboek te
kunnen doorbladeren. Dit jaar verschenen daarvan dus
twee nummers. "Het is dan ook extra aantrekkelijk om
dit jaar lid te worden van het HGMK," zegt samensteller
en vormgever Arie van Dongen daarover. "Door alle
coronamaatregelen konden we het afgelopen jaar geen
lezingen organiseren, die normaal steeds veel
bezoekers trekken, en waar we ook veel nieuwe
aanmeldingen noteren. We hadden het gevoel dat we
onze leden daarvoor in de plaats wel iets extra mochten
bieden, zodat ze toch nog waar voor hun geld krijgen.
En bovendien: we krijgen nu eenmaal best veel
verhalen en onderzoeksresultaten aangeboden, die we
liever niet te lang op de plank laten liggen. Want dat is
het leuke van geschiedenis: er komt alleen maar bij."
Wie zich nu aanmeldt als lid bij het HGMK krijgt voor de
prijs van € 17,-- de beide Ledenbulletins van dit jaar

thuisbezorgd en bovendien een pasje dat tot april 2022
recht geeft op gratis toegang bij Museum
Kennemerland en korting op alle eigen boekuitgaven
van het HGMK verkrijgbaar in de webshop.
https://hgmk.nl

Tip Trip: Het Huis van Hilde
Een paar weken geleden fietste ik naar Castricum, om
weer eens naar het Huis van Hilde, het Noord-Hollands
archeologisch depot en museum, te gaan. Het was nog
wel verplicht om een tijdslot te reserveren, maar dat
was op hun website zo gedaan. Bovendien is de
museumjaarkaart daar tegenwoordig geldig. Tijdens de
lockdown heeft men van de gelegenheid gebruikt
gemaakt om de vaste collectie uit te breiden met een
17e eeuwse vleugel. Toen een aantal jaren geleden het
zogenaamde palmhoutwrak bij Texel gevonden werd,
zijn heel veel 17e eeuwse vondsten naar boven
gehaald en deze zijn onlangs overgedragen aan het
provinciale depot van archeologische vondsten dat in
het Huis van Hilde gevestigd is. Daar stond inderdaad
de gebutste zilver- en gouden pronkbeker afkomstig uit
het wrak, in de vitrine te stralen. Eerder is die op Texel
in Kaap Skil (ook één van mijn favorieten!) te zien
geweest. Door deze aanvulling geeft de permanente
tentoonstelling nu een mooi overzicht van NoordHolland van de oertijd tot heden aan de hand van
archeologische vondsten. Het huis van Hilde is
trouwens ook voor kinderen een aanrader. Zo heb je
speciaal voor hen het
Archeolab. In kistjes zijn soms
echte soms nagemaakte
vondsten verzameld die je
beet kunt pakken en bekijken.
Hoe zwaar woog een
kanonskogel? Hoe zag een
middeleeuwse schoen eruit?
Zet je zo'n kistje op een tafel
dan wordt er een filmpje met
uitleg afgespeeld. Of wat te
denken van de interactieve
zandtafel, waar je het zand in
kunt bewegen en je met gekleurd licht inzicht krijgt in
aardlagen. Met de herfstvakantie voor de deur een
aanrader om de kleinkinderen mee naar toe te nemen.
Interessant en dichtbij!
Het Huis van Hilde is geopend van donderdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Het adres is Westerplein 6 Castricum, achter het station
website: https://www.huisvanhilde.nl
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De Krachtcentrale
Een hoortoestel in 5 stappen
Een poosje geleden sprak ik met iemand die vertelde
dat haar dochter vond dat zij hoortoestellen nodig had.
Zelf vond ze dat het nog wel ging; gewoon de TV wat
luider zetten en dan verstond je alles! Een beslissing
dat je hoortoestellen nodig hebt is niet simpel. Maar
gelukkig is er een goed hulpmiddel voor.
Hoormij. NVVS heeft dit voor u gemaakt en u vindt het
op de website www.stichtinghoormij.nl

Ik neem u graag mee
in dit “5 stappenplan”
en noem de
belangrijkste punten
hieruit. De eerste stap
is de “voorbereiding”.
Daar vindt u welke
dingen u vooraf moet
bedenken en wat u moet uitzoeken voor u begint.
Hoe bent u verzekerd en wat vergoedt uw
zorgverzekeraar en bij welke audicien?
Stap 2 is de “kennismaking en hoortest”. Hier
bespreekt u uw ervaringen en wensen met de
audicien van uw keuze en doet u de hoortest.
Stap 3 is de “keuze hoortoestel”. In deze fase kiest
u met uw audicien samen welk toestel u wenst. Ook
bespreekt u hoe het zit met de kosten: vergoedt de
ziektekostenverzekeraar het door u gekozen toestel
of betaalt u alles zelf? Tenslotte vraagt u een
duidelijke offerte. Stap 4 is de “proefperiode en
aanschaf”. U krijgt uitleg over het gebruik en
onderhoud en probeert het toestel 8 weken uit.
Wanneer u tenslotte tevreden bent met het toestel,
koopt u het.
Tenslotte is er stap 5: “nazorg en service”.
Wanneer u een toestel kiest dat de zorgverzekeraar
vergoedt, krijgt u 5 jaar nazorg en service. Kiest u
een ander toestel dan maakt u zelf afspraken met de
audicien. Denk ook na over verzekering tegen verlies
en diefstal.
Ik zei u al: dit is maar een kort uittreksel uit het totale
stappenplan. U vindt de volledige informatie op de
website www.stichtinghoormij.nl
Mocht u nog nadere vragen hebben, stuur dan een
mailtje naar wsteenpoorte@hetnet.nl
Vriendelijke groet van Wim Steenpoorte.
secr. Stichting Hoormij / NVVS afd. IJmond Noord.
wsteenpoorte@hetnet.nl
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Een cursus voor mensen met verschillende problemen.
Mensen leven meestal in bepaalde patronen.
Als er grote veranderingen in ons leven zijn zoals
verlies van werk, gezondheid, partner, scheiden, burnout, dan werkt het vertrouwde patroon vaak niet meer.
Deze coronatijd doet daar nog een schepje boven op.
Je kunt je hierdoor onzeker, somber, eenzaam voelen.
De kunst is om nieuwe patronen te ontwikkelen en zo
weer een nieuwe draai aan je leven te geven. Dat is
niet altijd even makkelijk. Soms kan je daarbij een steun
in de rug gebruiken en kan het fijn zijn
om dit te bespreken. Deze cursus is
voor iedereen die samen met anderen
aan zijn of haar situatie wil werken.
Opbouw cursus
De cursus bestaat uit 5 à 6 bijeenkomsten.
In de 1e bijeenkomst maken we kennis en horen we
van elkaar ieders probleem en doel. Op basis hiervan
maakt de begeleider een invulling voor cursus.
Daarna gaan we aan de slag door:
• Samen zaken te bespreken hoe dingen gegaan zijn
en wat er speelt. Tussen de deelnemers zijn
verschillen en overeenkomsten. Je bent niet de
enige met problemen. Mensen hebben elkaar veel
te bieden. Soms kan de één goed met bepaalde
situaties omgaan, waar de ander juist problemen
mee heeft.
• Theorie. Afhankelijk van de vraag van de
deelnemers kan dat over van alles gaan, bijv.
eenzaamheid, assertiviteit, scheidingsproces, een
methode om minder te piekeren.
• Oefeningen. Je kan veel over problemen praten.
Door oefeningen te doen, beleven we de problemen
meer en worden deze vaak duidelijker; en
oplossingen daardoor ook.
In de laatste bijeenkomst kijken wij hoever iedereen
gekomen is en of het zo voldoende is.
Wanneer en waar
De cursus start op donderdag 14 oktober van 13.30 15.30 uur en wordt begeleid door Karin Koks en Hansje
Veen. De overige cursusdata zijn 21 oktober en
4, 11, 18 november; locatie Buurtcentrum De
Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, Heemskerk.
Er kunnen max. 12 personen deelnemen.
Aanmelden en informatie
Neemt contact op met MET Heemskerk
Hansje Veen T 06 339 568 88 (app of SMS kan ook), E
hansje.veen@metheemskerk.nl

Karin Koks T 06 199 654 44, E
karin.koks@metheemskerk.nl

Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
0251-248 648
contact@destut.nl
www.destut.nl
Inschrijven seizoen 2021-2022 is nog mogelijk.
De Stut is een ontmoetingscentrum voor iedereen die
graag onder de mensen komt. De cursusprijzen zijn
laag en er wordt alleen lesgegeven door deskundige
medewerkers.
Stijldansen
Nieuw is de Stijldanscursus op donderdag van 15.30 tot
16.30 uur. Onder leiding van Hudson Louis leert u
meerdere dansstijlen. Kom alleen of neem een
danspartner mee. De cursusprijs bedraagt € 93,00 voor
het gehele seizoen.

27 oktober. Er zijn leuke en lekkere prijzen te winnen.
Deelname bedraagt € 7,50 voor drie ronden en het
eerste kopje koffie is gratis. Denkt u eraan dat u zich
vooraf moet aanmelden!
Stutkoor
Kom lekker zingen. Het mag weer! Dat kan op
donderdag van 10.30 tot 11.45 uur. Dirigent Lydia
Beentjes zoekt de mooiste liederen voor u uit.
Deelname bedraagt € 80,- voor het gehele seizoen.
Stutorkest
Bespeelt u een muziekinstrument en wilt u dit graag in
groepsverband doen dan hebben wij het Stutorkest. De
muzikanten komen op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
bij elkaar. Zij worden begeleid door Jean Claude
Vieillard. Cursusprijs à € 150,-.

Conversatiegroepen vreemde talen
Er is nog gelegenheid om in te schrijven bij de
conversatiegroepen Duits, Engels, Italiaans en Spaans.
De baliemedewerker vertelt u graag op welke dag en
tijd de groepen bij elkaar komen.

Inschrijven via de website
Onze website is gemoderniseerd. Niet alleen het
uiterlijk is opgefrist, ook de inhoud is grondig
geactualiseerd. De nieuwe cursusdata en prijzen staan
erop vermeld en u kunt via de website inschrijven voor
het seizoen 2021-2022.
Kijk op www.destut.nl.

Bridgecursussen
Er zijn vier niveaus Bridge. De eerste jaar beginners
en eerste jaar verlengde cursus zijn op dinsdag.
Docent van deze cursussen is Piet Gödecke. De
tweede jaar cursus is op maandagmiddag en derde
jaar herhaling op donderdagmiddag. Deze lessen
worden gegeven door Ab Arends.

Volksdansinstuif
Dinsdag 12 oktober is er een Volksdansinstuif o.l.v.
Mariette de Gelder. Van 10.00 tot 11.30 uur kunt u
lekker met de beentjes van de vloer. Meld u aan om
verzekerd te zijn van een plaatsje. Deelname bedraagt
€ 5,00.

Korte Tekencursussen
Wie graag wil kennismaken met verschillende
tekentechnieken kan inschrijven voor een korte cursus.
De cursus Tekenen naar waarneming is op woensdag
van 9.00 tot 11.00 uur in de oneven weken en loopt t/m
24 november.
Een andere techniek is Portrettekenen. Deze cursus is
op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur in de even weken.
Beide cursussen worden gegeven door Yvonne
Zomerdijk. Cursusprijs bedraagt € 53,-.
Samen met een boek op maandag en Boekensteun
Er zijn twee leesgroepen actief. Met elkaar wordt een
gelezen boek besproken.
Iedere tweede maandag van de maand van 10.00 tot
11.30 uur o.l.v. Anneke van Tongeren.
Iedere laatste dinsdag van de maand van 9.15 tot 10.45
uur o.l.v. Glijn Schol.
Kienen in De Stut
De Kienmiddagen zijn op de laatste woensdag van de
maand van 13.30 tot 15.30 uur. De eerste kien is op

Keezbord
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kan het
Keezbordspel gespeeld worden. Aanvang 13.30 uur.
Deelname bedraagt €1,20 per keer. De eerstkomende
keer is 8 en 22 oktober. Denkt u eraan dat u vooraf
moet aanmelden!
We doen er alles aan om op een verantwoorde manier
onze cursussen aan te bieden. Voor inloopactiviteiten
dient men zich nog steeds vooraf aan te melden en er
is een maximum aantal deelnemers per cursus
vastgelegd. Alle activiteiten worden onder voorbehoud
aangeboden. Houd voor het laatste nieuws a.u.b. onze
website, Facebook-pagina en de regionale media in de
gaten.
Aanmelden voor een
activiteit kan aan de balie
van De Stut, via de
website of telefonisch:
0251-248 648.
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Kom op!

oktober 2021
wat

dag
Bewegen

Tafeltennis
Wandelgroep
Walking Handball, DSS v.a. 25/10 Sporthal Kerkweg
Aziatische Bewegingsleer
Dans je Fit
Ouderen in beweging
Tai Chi
Fietsgroep
Gymnastiek op de stoel
Fifty Fit
Keep Fit 55+
Yoga
Yoga
Qigong
La Blast
Stijldansen
Yoga
Ouderen in beweging

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
di
di
di
di
wo
do
do
do
do
vr
vr

Handwerken
Quiltbee
Glas bewerken (Tiffany/Fusing/graveren)
Kantklossen
Stutorkest
Sieraden maken (aanmelden s.v.p.)
Tekenen naar waarneming
Bezig met papier (wenskaarten/doosjes,etc)
Creatief kaarten maken
Toveren met textiel
Boekbinden
Beter fotograferen
Vrij tekenen of schrijven (handletteren/kalligrafie)
Tekenen en schilderen
Beeldende lessen voor senioren
Stutkoor
Blij worden met verf (aanmelden s.v.p.)
Crea groep
Portret tekenen
Open atelier schilderen

ma
1e+3e ma
di
di 5+12+26
di
di 19/10
wo 15/9 - 24/11
wo
wo
wo
wo
wo
do
do
do v.a.16/9 (8x)
do
do 14/10
do (even wkn)
vr
vr

Fotoproject Thuis in de IJmond
Leesgroep Samen met een boek op maandag
Leesgroep Boekensteun
Film
Kunstgeschiedenis

ma
ma
laatste di vd mnd
do 7/10 + 4/11
do 7/10 t/m 11/11
Cursussen
ma 18/10 t/m 9/5
di
di 26/10 t/m 10/5
do 7/10
di
di
do

waar

tijd

Stut
Spectrum
Communicatieweg 2
Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Spectrum
Stut
Stut
Stut
Stut
d’Evelaer
Stut
Stut
Stut
Stut
d’Evelaer

09.30-10.15 / 10.30-11.45
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 / 13.00-14.00
14.15-15.15
14.15-15.15
19.30-20.30
vanaf 09.00
12.45-13.15
13.30-14.30 / 14.30-15.30
15.30-16.30

Handen Ineen
Stut
Handen Ineen
Spectrum
Stut
Handen Ineen
Stut
Handen Ineen
Stut (even weken)
Stut (even weken)
Handen Ineen
Stut (15/9 t/m 15/12)
Handen Ineen
Stut
Cultuurhuis H’kerk
Stut
Handen Ineen
Stut
Stut (24/9 t/m 10/12)
Handen Ineen

09.15-12.00
13.30-15.30
09.15-12.00
09.30-11.30
09.30-11.30
zaal open 13.15
09.00-11.00
09.15-12.00
09.30-11.30
10.30-12.00
13.15-16.00
13.30-15.30
09.15-12.00
09.30-11.30 / 10.30-12.30
10.00-11.30
10.30-11.45
zaal open 13.15
13.30-15.30
09.00-11.00
09.15-12.00

Stut
Stut (2e ma v.d. mnd)
Stut
Handen Ineen
Stut

09.30-11.30
10.00-11.30
09.15-10.45
zaal open 13.30
13.30-15.30

Stut
Stut
Stut
d’Evelaer
Stut
Stut
Stut

13.30-15.30
11.45-13.45
13.30-15.30
10.00-12.00
11.00-12.30
14.45-16.15
08.45-10.15

09.00-10.00/10.15-11.15/11.30-12.30

09.00-10.15 / 10.30-11.45
13.15-14.15
14.30-15.15
15.30-16.30
08.45-09.45/10.00-11.00
10.15-11.15

Creatief

Cultuur

Bridge 2e jaars
Bridge 1e jaars beginners (nader te bepalen datum)
Bridge 1e jaars (verlengde cursus)
Kunstgeschiedenis
Engelse conversatie
Italiaanse conversatie
Franse conversatie
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Cursussen
Bridge 3e jaars herhaling
Duitse conversatie
Spaanse conversatie

do 18/11 t/m 17/2

Koffie Plus
Stutlunch op zondag

ma t/m vr
zo (ltste vd mnd)

do (oneven wkn)
vr

Stut
Stut
Stut

13.30-15.30
13.30-15.00
09.00-10.30

Stut
Stut

09.30-15.30
13.00-16.00

Spectrum
Handen Ineen
Stut
Spectrum
Spectrum
Spectrum
d’Evelaer
Stut
Stut
Spectrum
Stut
Stut

13.30-16.00
13.15-16.00
13.30-15.30
13.30-16.30
19.30-22.30
13.30-16.30
13.30-16.30
13.00-16.00
14.30-16.30
13.30-16.30
13.00-16.30
13.30-16.00

Stut
Schuilhoek

08.45-10.15
10.00-14.00

Ontmoeten
Spellen / Recreatie
Spelletjesmiddag elke 1e zondag van de maand
Bordspel (keez/schaken/dammen/etc.)
Jeu de boules
Leren klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen voor vrouwen
Klaverjassoos
Klaverjassen
Kienen
Keezen, klaverjassen of andere spelletjes
Competitie Bridge
Keezbord

zo 7/11
ma
ma + do
ma 4+11+25
ma 4+18
di 5+12+26
di v.a.7/9
wo
wo (ltste vd mnd)

Taalcarrousel
Repair café

wo
1e za vd maand

do 7+14+28

vr
vr 1e+3e vd mnd

Diversen
Adressen
locatie

adres

D’Evelaer
De Stut
Cultuurhuis
Stichting H’kerk Handen Ineen
Jansheeren
Schuilhoek
Spectrum
St. Agnes
Waterrijck
Marquant
Heliomare
Cultuurhuis Heemskerk

Luttik Cie
Maasstraat 3
M. v. Heemskerckplein 5
Joh.Vermeerstr. 2E
Maltezerplein 1
Bronckhorststraat
Lauraplein 1
Zamenhof 65
Lessestraat 8
Marquettelaan 2
De Velst 1
Jansheeren

telefoon
244 544
248 648
836 003
230 315/232 383
207 757
253 054
088 8876 810
088 9957 200
088 9957 860
023 51 00 433
06 199 65 444

Het DigiTAAL Lokaal start vanaf 23
september, elke donderdag van 13.00-14.00 uur in
buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, 1962 TV
Heemskerk.
U kunt terecht voor advies op het gebied van computer,
computerprogramma’s, Ipad, tablet, smartphone, printer
en foto’s.

website / e-mail
www.evelaer.nl
www.destut.nl
www.cultuurhuisheemskerk.nl
www.handenineen.com/
www.metheemskerk.nl
www.metheemskerk.nl
www.metheemskerk.nl
www.vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl
www.dezorgspecialist.nl/odensehuis/
e-mail karin.koks@metheemskerk.nl
www.cultuurhuisheemskerk.nl

Een enthousiast team van geduldige vrijwilligers helpt u
graag. U bent van harte welkom bij het DigiTAAl Lokaal!
Locatie:
Buurtcentrum Het Spectrum
Wanneer:
Elke donderdag van 13.00-14.00 uur
Kosten:
€ 1,-- bij minimum inkomen /
€ 2,50 bij meer inkomen
Informatie:
Karin Koks, 06-199 65 444

Waarheden en wijsheden
•
•
•
•
•
•
•

Het beste medicijn is drie maal daags een complimentje
Logica brengt je van A naar B; verbeelding brengt je overal
Je kunt wel 3 ballen tegelijk opgooien maar ze komen ook een keer naar beneden
Piekeren is net schommelen; je bent wel bezig maar je komt niet van zijn plaats
We doen domme dingen als we jong zijn, zodat we iets leuks hebben om te herinneren als we oud zijn
Mijn favoriete jeugdherinnering is dat ik geen rekeningen hoefde te betalen
Het mooiste dat echte vrienden kunnen ontdekken is dat ze apart kunnen groeien, zonder uit elkaar te groeien
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Activiteiten De Jansheeren
Afgelopen maand zijn de eerste activiteiten weer
gestart in De Jansheeren. Tijdens de gesprekken die ik
heb gehad met de deelnemers van de verschillende
activiteiten, kwam naar voren dat iedereen weer erg blij
is om lekker bezig te zijn en contact te hebben met
andere deelnemers. Wij hopen dat we onze activiteiten
komende maanden voort kunnen zetten zodat alles
weer een soort van normaal gaat worden.
Lijkt het u leuk om u in de komende maanden nog in
zetten als vrijwilliger dan bent u van harte welkom.
Er zijn nog verschillende vrijwilligerstaken die vervuld
kunnen worden in De Jansheeren.
Zo zijn wij nog op zoek naar mensen die het leuk
vinden om een ochtend of een middag koffie te
schenken.
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om 1 keer in de maand de Senior rond te
brengen in zijn of haar wijk.

Heeft u vragen of heeft u interesse in een van onze
vrijwilligersfuncties dan kunt u contact opnemen met
Frank Smit via frank.smit@metheemskerk.nl of via
T 06-437 45 192.
Als u er nog andere zaken zijn die u graag wilt
bespreken of mist dan sta ik er altijd voor open om
hierover in gesprek te gaan.
Graag hoop ik u weer te zien in De Jansheeren.

________________________________________________________________________________

Oud Nederlands spreekwoorden en gezegden
•
•
•
•
•
•
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zich van de hals houden (=van zich afhouden, niet aanvaarden)
een zondagse steek houdt geen week (=de zondag is geen werkdag maar de dag des Heeren)
geen ding betert door ouderdom (=alles verslijt door de ouderdom)
er is meer dan de molen in het woud omgegaan (=er is iets bijzonders gebeurd)
met Noach in de ark geweest zijn (=erg oud(erwets) en uit de mode zijn)
aan een oud dak moet je veel herstellen (=verouderde zaken vergen nu eenmaal onderhoud)

Wij gedenken
28-06
01-07
02-07
04-07
04-07
05-07
05-07
08-07
11-07
11-07
14-07
14-07
15-07
17-07
19-07
20-07
22-07
23-07
24-07
24-07

mevr
mevr
mevr
dhr
mevr
dhr
dhr
mevr
dhr
mevr
mevr
mevr
dhr
dhr
mevr
mevr
mevr
dhr
mevr
mevr

M. Kaagman-Kleimeer
M. Winter
M.W. de Ruijter
J.L. Korte
C. Porte-Hoogenkamp
H. Hoeksma
F. Wevers
M.M. Blokker-v.d. Aar
H.A. Ikink
M.M. Huijgens-de Jong
J. Beentjes-van Duivenvorde
A.M. Straten-Janson
Q. Gooijer
H.G. Duijn
C.G. de Jong-Gaston
F.W. Kick-van Giffen
F.G. Paaij-Rein
J.F. Rademaker
J.M.D. Bregman-Bruijns
M.E. Brethouwer-Luttik

77
79
84
86
74
81
85
72
87
81
97
76
81
72
93
94
98
70
87
95

27-07
28-07
28-07
29-07
01-08
03-08
04-08
04-08
05-08
06-08
06-08
07-08
08-08
09-08
11-08
11-08
14-08
15-08
18-08
19-08

mevr
mevr
dhr
mevr
dhr
dhr
mevr
dhr
mevr
dhr
mevr
mevr
mevr
dhr
mevr
dhr
mevr
dhr
mevr
mevr

M.A. Mulder-de Munk
A.M. Nijssen-Winkelaar
P.W. Klooster
E. Talsma-Schouten
M.T. Boonstra
J.P. v.d. Berg
H.C.M. Kampmeijer-van Winkel
H.M.G. van Opzeland
J.S. Schaap
J. Rumping
M.A.D. Rendering-Klepper
A.C.M. de Groot-Vendrig
S. Kramer-Kuijt
O. v.d. Berg
H.H. Brandjes-Jenezon
D.H.A. de Hoogd
J.P. Bras
P. Nijman
E.J. van Tunen
P.J.E. v.d. Bosch-Buur

87
72
84
70
86
85
78
80
77
85
74
73
87
74
83
71
76
89
84
88
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Belangrijke telefoonnummers
Instelling
Algemene Hulpdienst - Vervoer, klusjes, boodschappen
E-mail: info@ahdheemskerk.nl
Website: http://ahdheemskerk.nl/
Buurtzorg Heemskerk - Verpleging en verzorging thuis
E-mail: heemskerk@buurtzorgnederland.com
CIZ - Centraal Indicatiestelling Zorg
Aanvragen verzorgings-/verpleeghuizen en aanleunwoningen
Vereniging voor Slechthorenden, NVVS, afd. IJmond Noord
E-mail: IJmondnoord@stichtinghoormij.nl
Hospice Groep Midden-Kennemerland
Huisartsenpost Midden-Kennemerland - RKZ Beverwijk
Huisvesting Ouderen (o.a. aanleunwoningen) en gehandicapten
Voor informatie over de plaats op de wachtlijst:
Mevrouw Zonneveld en mevrouw Smit (Woon op maat)
Humanitas voor bezoek aan huis en activerend huisbezoek
(gezamenlijk een activiteit ontwikkelen) Mevr. Nanda Ranzijn
Humanitas Telefooncirkel IJmond. Als deelnemer krijg je elke
morgen een belletje voor een veilig gevoel en de gezelligheid
MaatjeZ, Centrum voor mantelzorg/mantelzorgconsulent
E-mail: info@maatjez.nl Website: http://www.maatjez.nl/
MEE & de Wering - Vragen en problemen? Wij helpen u om hier
grip op te krijgen. Wij ondersteunen u en uw netwerk.
Website: https://www.meewering.nl/heemskerk/
MET Heemskerk - E-mail: info@metheemskerk.nl
Website: https://www.metheemskerk.nl/
• Buurtcentrum de Schuilhoek en het Spectrum
• Cursusbureau
• Maatschappelijke dienstverlening en ouderenadviseur
• Sociaal werk: Gönül Güler (ouderenwerk en de Senior)
idem
• Buuv
• Steunpunt vrijwilligers Heemskerk
Noodfonds (bij financiële problemen)
Reakt Koffie Plus, Buurtcentrum De Stut, Maasstraat3
Rouwbegeleiding (interkerkelijk) - Mevrouw E. Heijblok
Soos De Jansheeren
(In dringende gevallen!!)
Sociaal Team Heemskerk, E-mail:
info@sociaalteamheemskerk.nl
Sociale Zaken (tel. spreekuur)
Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
idem
Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond Rolstoelbus
E-mail: planning@svvijmond.nl
Website: www.vrijwilligersvervoerijmond.nl
Viva! Zorggroep
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Zonnebloem - Helma Gerrits Jans. Bezoekt o.a. hulpbehoevende
ouderen; organiseert diverse activiteiten
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Telefoon

Dag

Tijd

0251 257 480

ma t/m vr

09.30-11.00

06 130 030 52

elke dag

08.00-19.00

088 789 10 00

ma t/m vr

08.30-17.00

0251 218 316
0251 265 265
0251 140 251

permanent
elke dag
ma+wo

permanent
17.00-08.00
08.30-09.30

0251 256 010
06 351 134 35

ma-vr
di en do

10.00-12.00
09.00-12.00

06 533 599 13

di en do

09.00-12.00

06 512 468 51
088 995 77 88
088 00 75 000

maandag
woensdag
ma t/m vr

11.00-16.30
09.00-17.00
09.00-12.00

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
madidovr

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

ma t/m vr
ma t/m vr

09.00-17.00
09.00-17.00

ma t/m vr

09.30-15.30

ma t/m vr

09.00-12.00
13.00-16.30

0251 140 251
Bezoek
Bezoek
0251 257 481

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr

09.00-10.00
09.00-12.00
14.00-15.00
13.00-16.00

088 995 80 00
0251 140 251

ma t/m vr
ma t/m do
vr

08.30-17.00
tot 17.00
09.00-12.00

0251 233 626

088 88 76 800
088 88 76 800
088 88 76 800
088 88 76 829
06 245 20 326
0251 731 700
0251 731 700
06 165 709 46
06 128 709 95
0251 236 156
0251 207 190
088 887 69 70

06-214 53 728

