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Wat zie ik
Sinterklaas is inmiddels, met of zonder mondkapje en
QR-code, in ons dorp aangekomen. Gelukkig liet de
goedheiligman zich niet weerhouden door de huidige
omstandigheden. Zijn medewerk(st)ers (knechten kan
niet meer) zullen het wel druk gehad hebben, hoewel
de concurrentie van die ZZP-er die zich Kerstman
noemt, toch wel heel nadrukkelijk te merken valt.
In de site “heel veel informatie over Heemskerk” zijn
heel wat wetenswaardigheden over Heemskerk en haar
inwoners te zien. Het aantal mensen van 65 jaar en
ouder is inmiddels gestegen naar 8855 en dat is 23%
van het totaal aantal inwoners. De vergrijzing neemt
langzaam maar zeker toe.
De groep 0-15 jaar is 11% en 15-25 is 15%. Voor de
gemeenteraad zijn dit getallen om rekening mee te
houden.
De verkeersonveiligheid is (wordt) aangepakt hebben
we kunnen zien in het dorp. Het oversteken in het
drukke centrum moet hierdoor voor de voetganger
veiliger worden. Ook voor de fietser en automobilist
moeten de regels hierdoor duidelijker zijn. We zullen
zien.
Het is in ieder geval wel gezellig geworden in het dorp
met al die terrasjes .We zijn toch wel een welvarend
volkje getuige de veelal jeugdige bezetting van de
tafeltjes en stoelen bij de lokale horecaondernemingen.
Mocht u alle tafeltjes bezet vinden, dan kunt u uw
lekkere trek stillen door iets uit de muur te halen.
We hebben met de komende feestdagen in het
verschiet getracht weer wat kleur te brengen in deze
donkere dagen door de cover van ons blad in kleur te
laten drukken.
We wensen al onze lezers namens alle
medewerk(st)ers hele fijne en prettige feestdagen en tot
in 2022!
Namens de redactie,
Jan de Looze
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Buuv wordt
BeverwijkHeemskerkvoorelkaar.nl
Met ingang van 2 december is de burenhulpwebsite
Buuv in Beverwijk en Heemskerk over naar het
vrijwilligersplatform
www.BeverwijkHeemskerkvoorelkaar.nl. De
Vrijwilligerssteunpunten van Beverwijk en Heemskerk
dragen zorg voor het beheer van de website. Op deze
website kan iedereen terecht die op zoek is naar
burenhulp, naar vrijwilligers en naar vrijwilligerswerk bij
organisaties en clubs. De ongeveer 780 in deze
gemeenten geregistreerde Buuv-ers zijn reeds
geïnformeerd door de vrijwilligerssteunpunten.
De burenhulpwebsite Buuv is zo’n kleine 10 jaar
geleden ontwikkeld door de gemeente Haarlem en werd
al gauw ook in Beverwijk en Heemskerk actief. Eind
2018 heeft gemeente Haarlem het beheer van Buuv
overgedragen aan de landelijke organisatie
NLvoorelkaar.
Voor info en alle vragen op het gebied van
vrijwilligerswerk en burenhulp:
Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk 0251-731 700
(dagelijks van 09.30-12.00 uur)
Email: svhinfo@metheemskerk.nl

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
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St Caecilianieuws

Op zondag 31 oktober en zaterdag 6 november hebben
NOVA en Fanfare elk een concert gegeven.
In de Hervormde Kerk
Heemskerk was NOVA op
31oktober te beluisteren en in
de grote kerk te Beverwijk op
6 november.
In beide kerken was de
belangstelling goed.
Bij Nova was het een
jubileumconcert in verband
met het 10-jarig bestaan. Het
was een zeer afwissend
concert waar ook tiental
leerlingen vanuit het scholenproject optraden. Publiek
en muzikanten zelf hebben ervan genoten.
Het concert in Beverwijk viel bij de toehoorders ook
zeer in de smaak. Het was een sterk afwisselende
muzikale avond. Het optreden van de violiste Fay
Pletting, de rapper Rob de Jeu en solist Reinier Timmer
waren hoogtepunten.
Dirigent en muzikanten waren zeer blij weer eens met
z’n allen muziek te maken.
Minder goed nieuws is dat de Sinterklaasoptochten
voor de Pietenband niet zijn doorgegaan. Ook het
Kerstconcert van Nova komt te vervallen.
Op 18 december vindt in het gemeentehuis de afsluiting
plaats van het scholenproject. Met medewerking van
het Cultuurhuis, enkele basisscholen en Nova zullen 20
jonge muzikanten laten horen hoeveel zij in drie
maanden hebben geleerd. Toegang: alleen voor de
ouders van de kinderen.
De vooruitzichten van Paradiso zijn gunstig. Alleen
sterke verslechtering van de Corona zal een concert in
de weg staan. Duimen dus!
Het jaar 2021 zit er bijna op. Het was een bijzonder jaar
voor iedereen.
Wij wensen voor iedereen dat de feestmaand december
een begin mag worden van een Goed, Gelukkig en
Gezond 2022. Een jaar waarin u CAECILIA zal horen
als 100-jarige.
Alle goeds!
Namens bestuur, leden en dirigenten,
Jaap Hilbers

Veilig rijden in de winter
1. Controleer regelmatig uw auto
Het is misschien een inkoppertje, maar controleer
regelmatig uw auto. Let o.a. op het profiel van uw
banden, de bandenspanning, uw remmen en uw
lampen. Allemaal zaken die in de natte en donkere
maanden extra van belang zijn, voor controle over uw
auto en zichtbaarheid op de weg. Met name bij mist en
laagstaande zon in het belangrijk om uw lichten aan te
zetten.
2. Voorkom aquaplaning
Een voorbeeld waarbij u de controle over uw auto kwijt
kan raken, is aquaplaning. In dit geval ligt er veel water
op de weg en verliezen uw banden grip. Ze ‘drijven’ als
het ware op de weg. U kunt aquaplaning voorkomen
door langzamer te gaan rijden als u ziet dat er water in
de rijsporen blijft liggen. Overkomt het u toch? Stop dan
met gas geven (ga niet remmen!!) en houdt uw stuur
recht.. De auto zal vanzelf de grip weer terugvinden.
3. Trek geen jas aan in de auto
Als het kouder wordt, zijn we geneigd om met onze
winterjas aan in de auto te gaan zitten. Toch is dat niet
verstandig. Dikke winterkleding zorgt dat er meer ruimte
zit tussen het lichaam en de riem. Bij een noodsituatie
leidt dat ertoe dat de riem diep in de buik snijdt, wat tot
letsel kan leiden.
Tip: neem wel een winterjas mee in de auto en trek
hem eventueel over uw riem aan. Mocht u onderweg
pech krijgen, krijgt u het niet koud als u moet wachten
op pechhulp.
4. Draag droge schoenen
Een simpele tip, maar niet minder belangrijk. Door te
rijden met droge schoenen, glijden uw voeten niet
zomaar van de pedalen af. Wel zo prettig als u snel
moet reageren.
5. Leg een zonnebril in uw auto
Zorg dat u in de herfst en winter altijd een zonnebril
(liefst met polariserende glazen) in uw auto heeft liggen.
In de herfst staat de zon lager dan in de zomer,
waardoor de kans groot is dat hij in uw ogen schijnt
tijdens het rijden. In de herfst en winter ligt er
regelmatig water op de weg. Als de zon daarin
weerkaatst, kan dit een verblindend effect hebben.
Hetzelfde geldt voor sneeuw. Polariserende glazen
elimineren deze verblindende schittering.
6. Zet de verwarming niet te hoog
Het lijkt aantrekkelijk om de verwarming lekker hoog te
zetten. Helemaal als u uw jas heeft uitgedaan. Het is
echter raadzaam om de verwarming juist niet te hoog te
zetten. De warme lucht kan ervoor zorgen dat u loom of
slaperig wordt. En dus minder alert!
Bron: Zicht
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Uit de vacaturebank
Beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl
Er staan op de Beverwijkheemskerkvoorelkaar site
weer mooie vacatures. En het worden er steeds meer.
Hieronder vindt u er weer een, misschien iets voor u?
Neem ook een kijkje op
www.Beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl
De Zonnebloem Heemskerk zoekt….
Wij zoeken vrijwilligers voor het bezoeken van onze
gasten met een fysieke beperking, die hierdoor in de
eenzaamheid zouden kunnen geraken.
Daarnaast organiseren wij activiteiten, waarbij wij
vrijwilligers vragen de gasten te ondersteunen.
Bent u regelmatig beschikbaar?
Op de website kunt u hierop reageren. U kunt ook
desgewenst ons laten weten dat u interesse heeft.
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. ‘Wij’ zijn Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk.
En wij helpen u graag verder, ook als u nog niet zo
goed weet wat vrijwilligerswerk kan bieden of wat voor
u past of geschikt is.
Dat kan via tel.nr. 0251 731 700. Wij zijn op werkdagen
in de ochtend bereikbaar.
Mailen kan ook: svhinfo@metheemskerk.nl
Wij werken vanuit Buurtcentrum Het Spectrum,
Lauraplein 1 te Heemskerk. Langs komen? Dat kan,
wel graag vooraf een afspraak maken!

Ik moet er nu, zo voor
de kerst, weer aan
denken.
Aan de sneeuw.
Een paar jaar geleden
kwam mijn dochter met haar drie kinderen een
weekendje bij ons op bezoek. Zaterdagochtend rond
half elf zouden zij er zijn. Toen ik opstond sneeuwde
het. En niet een klein beetje. Toen ze er waren
sneeuwde het nog steeds en lag er al een dik pak
sneeuw op het grasveld. Het duurde niet lang of ik was
met mijn kleinkinderen buiten lekker sneeuwpret aan
het maken. De sneeuw was gelukkig ook plakkerig, dus
we konden ballen draaien en al rollend over het
grasveld steeds groter laten worden. Er kwam een
sneeuwpop. Met hoed en sjaal. Maar waar was de
wortel voor de neus? Geen probleem. Ik liep even naar
de supermarkt en kocht er een
schitterende wortel en dropjes om er
de mond mee te maken. Tjonge,
jonge, jonge wat waren de
kleinkinderen blij met de sneeuwpop.
De hele dag hebben we buiten
gespeeld. De kleinkinderen gingen
zonder tegenstribbelen op tijd naar
bed en ook ik heb toen een heel goede nacht gemaakt.
De volgende dag lag er nog steeds sneeuw en ging het
feestje verder. Tot drie uur ’s middags. Toen moesten ze
met pappa en mamma naar huis. De sneeuwpop stond
nog steeds midden op het grasveld te pronken. Een
uurtje later begon de temperatuur te stijgen.
De sneeuw begon te smelten en, echt waar, om zeven
uur ’s avonds was alle sneeuw en ook de sneeuwpop,
verdwenen.
Als ik hier aan terugdenk krijg ik nog altijd het gevoel,
dat mijn kleinkinderen later als ze zo oud zijn als ik,
tegen hun kleinkinderen zullen zeggen dat het vroeger
bij hun opa heel erg veel sneeuwde en dat je er
geweldige sneeuwpoppen kon maken. Die herinnering
heb ik ook als ik aan mijn opa denk!
Sneeuw. Ja sneeuw, laat het nu met de kerst eens
lekker sneeuwen. Een witte kerst zou mooi zijn. Wij
wensen u, met of zonder sneeuw, een heerlijk
kerstfeest en daarna een zeer prettige jaarwisseling en
voor het komende jaar alles wat goed is.
Overigens, heeft u hulp nodig, bel ons dan even. Wij
helpen graag. En wilt u komen helpen, bel ons dan ook.
U bent welkom.
Bellen kan op werkdagen tussen 9.30 en 11.00 uur naar
0251 257 480.
Help ons helpen!
Fijne feestdagen en een zeer gezond en blij 2022!
Huub van den Heuvel

6

Decemberdagen
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN SENIOREN
IN HEEMSKERK

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen op 1 en 15
december, 5 en 19 januari en vervolgens 2 keer per
maand in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2. Voor
informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum
reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch
€ 40,00, C/D/E en Taxipas € 55,00.
Leden van CNV/ouderenbonden en/of
thuiszorgorganisaties krijgen € 2,00 korting op
bovengenoemde prijzen (geldt uitsluitend voor 75+
B/E en medisch).
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de
locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een
aantal weken duren voordat u de papieren die de
arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR
(per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan
meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken
voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.

De maand december heeft bij uitstek drie belangrijke
gebeurtenissen die allemaal te maken hebben met:
Hoop, Geloof en Liefde. Welk kind heeft vroeger niet
dagen van tevoren gehoopt op een mooi groot cadeau
en geloofde dat de Sint het zelf kwam brengen.
Gelukkig was de buurman bereid om op het raam te
bonzen en de zak met cadeautjes voor de deur te
zetten. Met jaloerse blikken werd uitgekeken wie het
grootste pakje mocht uitpakken. Naast het suikerbeest,
de taaitaaipop en een chocoladeletter moest er wel een
praktisch cadeau aanwezig zijn en een brief vol
roetvegen. De Kerstdagen stonden meer in het teken
van het Geloof en Liefde. Eventuele Kerstgeschenken
onder de boom was een luxe, die nu de Sint heeft
verdrongen.
De beleving van Kerst had meer te maken met
familietradities. Gezamenlijk naar de kerkdienst en
daarna met elkaar aan tafel. De sfeer werd bepaald
door een Kerststal of Kerstboom met echte kaarsjes.
Deze mochten alleen eerste en tweede Kerstdag
branden en achter de boom stond een emmer met
water. Je wist maar nooit!
De laatste familiehereniging vond verplicht plaats op
oudejaarsavond. Tot de klok van twaalf uur werd een
gezelschapsspel gespeeld. Het moment van
overpeinzing waar nieuwe Hoop, Geloof en Liefde
elkaar werden toegewenst werd vergezeld met een
glaasje alcohol. De decemberdagen roepen nog altijd
herinneringen op uit het verleden en wij wensen elkaar
klokslag twaalf uur nog altijd hoop, geloof, liefde en
vrede toe. U ook?
Fred Wijers
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Kienen

start nieuwe cursussen
SeniorWeb IJmond vult haar aanbod aan met cursussen
over o.a. e-mailen, internet.
Ook op de inloopspreekuren in Heemskerk en Beverwijk
bent u van harte welkom. In Heemskerk zijn wij op de
maandagmiddag van 13.30-15.30 uur aanwezig in de
bibliotheek. In Beverwijk op de dinsdagochtend van
10.00-12.00 uur in paviljoen Westerhout.
Kijk ook eens op onze website www.seniorwebijmond.nl. U treft daar o.a. de nieuwsbrief met laatste
informatie. De moeite waard. U kunt via de website
contact zoeken door het contactformulier in te vullen of u
kunt bellen met 06-391 10 115 of 06-520 31 649.
Programma januari / februari 2022
Heemskerk
Start maandag 10 januari 2022
Cursus E-mailen en Internet (4 maandagochtenden)
Plaats: Cultuurhuis Heemskerk (in het gemeentehuis).
Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: € 30,- voor 4 lessen.
Beverwijk
Start dinsdag 11 januari 2022
Cursus iPad/ iPhone (4 dinsdagochtenden)
Plaats: bibliotheek Beverwijk. Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: € 30,- voor 4 lessen.
Eigen smartphone/ tablet meenemen.
Aanmelding
Er liggen aanmeldingsformulieren voor de cursussen
klaar bij het Cultuurhuis en in de bibliotheken van
Beverwijk en Heemskerk.
U kunt zich ook aanmelden via onze website:
www.seniorweb-ijmond.nl.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
U betaalt bij de eerste les aan de cursusleider (via pin of
contant).
Wij zien uw komst tegemoet.
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We zitten in een rare en
onzekere tijd door Corona.
We weten niet of het doorgaat maar op maandag 20
december gaan we weer kienen in De Jansheeren op
het Maltezerplein. We hopen dat u allemaal komt.
We doen het voor een gezellige middag, dus neem uw
vriendin of buurvrouw mee.
We beginnen om 14.00 uur en de zaal gaat om 13.30
uur open. De kosten voor 3 ronden zijn € 4,00.
We zien u graag op 20 december. Het is de laatste kien
van dit jaar.
We wensen jullie alvast heel fijne feestdagen en een
goed Nieuwjaar.
Het Kienteam
Truus, Anita, Bets, Arnold en Rob
Vanaf zaterdag 5 februari 2022 is er in
buurtcentrum De Schuilhoek weer

Repair Café

Van Bronckhorststraat 1 Heemskerk
Heb je kapotte spullen op het gebied van kleding (ook
re-stylen), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed,
computers, etc.? Kom dan langs in ons Repair Café.
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
vanaf 5 februari 2022 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.

Kom, oude sporttijden herleven
Slechthorenden en corona
We moeten even bijkomen van wat er in de coronapersconferentie op 12-11 weer is gezegd! Dat
betekent voor ons dat bijeenkomsten weer naat
achter geschoven moeten worden.
De Algemene Ledenvergadering van NVVS op 13-11
vond ook alweer via het beeldscherm plaats! Maar
laten wij ons allen goed aan de regels houden dan is
spoedig misschien weer meer mogelijk.
Maar ik vond
ook positief
nieuws!
U weet intussen
allen wel wie
Irma Sluis is ….
Juist, de
gebarentolk die
we vaak zien
op de persconferenties over het coronabeleid. Zij
gaat meewerken aan een nieuw tv- programma
“Hands - UP” dat de KRO-NCRV gaat uitzenden. De
DJ Ingmar Felicia en Irma Sluis gaan het verzorgen.
De deelnemers aan dit programma zijn bekende
Nederlanders en dove of slechthorende kinderen. De
kinderen vormen samen met de bekende
Nederlanders diverse teams, die het tegen elkaar
gaan opnemen. Het doel is dat de kinderen hun
volwassen teamgenoot zo goed mogelijk gebarentaal
leren. De prestaties van de teams worden steeds
beoordeeld en elke uitzending valt er één team af.
Het winnende team ontvangt tenslotte de “HandsUP”trofee.
Het wordt uitgezonden op “NPO Zapp” (NPO 3).
Ik zag op 13-11 intussen de eerste uitzending en ik
vond het een leuk en leerzaam programma. En … bij
de eerste uitzending mochten alle teams gelukkig
door naar de volgende ronde!
Echt een aanrader om dit te volgen.

Op vrijdagochtend 10 december organiseert Team
Sportservice Kennemerland een gratis Oldstars
sportochtend voor 60-plussers. Tijdens deze ochtend
kunt u kennismaken met walking voetbal en walking
handbal. Bij een walking-sport is de sport aangepast
naar een lopende variant met andere regels. Op deze
manier is het voor senioren toegankelijk om de sport te
blijven/gaan beoefenen. De walking vormen zijn minder
intensief en een stuk minder blessuregevoelig. Het gaat
vooral om de gezelligheid en het in beweging blijven
met elkaar in een leuke spelvorm. Bewegen is gezond
voor lijf en geest, een lach is gegarandeerd!
Lijkt u het leuk om met leeftijdsgenoten te voetballen of
te handballen? Dan bent u van harte welkom tijdens de
sportmiddag. Iedereen is welkom, dus ook als u nog
nooit heeft gevoetbald of gehandbald. Plezier en
kennismaken met de sport staan deze dag centraal.
Voetbalvereniging Odin’59 verzorgt de walking-voetbal
clinic, Handbalvereniging DSS verzorgt de walkinghandbal clinic. Beide verenigingen geven wekelijks
training aan hun seniorenleden. Mocht u enthousiast
zijn, dan kunt u dus wekelijks bewegen.
De Oldstars Sportochtend is van 10.00 tot 12.00 uur bij
voetbalvereniging Odin’59 in Heemskerk. Aanmelden
voor deze gezellige ochtend is verplicht en kan bij de
Buurtsportcoach voor senioren, Winnie Assendelft. Je
kunt haar bereiken via
wassendelft@teamsportservice.nl of door te bellen
naar 0251-254 740.
Mocht u op voorhand nog vragen hebben, dan kunt u
uiteraard ook contact opnemen.
Wij hopen u te verwelkomen op 10 december.
Met sportieve groet,
Winnie Assendelft
Team Sportservice Kennemerland.

Tenslotte wensen wij u prettige Kerstdagen, een
feestelijk Oud en Nieuw en een voorspoedig 2022
toe.
Vriendelijke groet van Wim Steenpoorte,
secr. Stichting Hoormij / NVVS afd. IJmond Noord.
wsteenpoorte@hetnet.nl
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Politie: 'Pas op met het scannen
van QR-codes!'
De politie waarschuwt voor phishing via QR-codes.
Eerder bracht het AVROTROS-platform Opgelicht?!
deze slinkse truc van cybercriminelen al onder de
aandacht. Dit bericht kwam via Radar tot ons.
De QR-codes staan in e-mails en brieven die afkomstig
lijken van bijvoorbeeld een bank. In het bericht,
zogenaamd van je bank, staat dan dat je een nieuwe
pinpas moet aanvragen, of een app moet verifiëren. Of
je krijg bijvoorbeeld een bericht dat je een teruggave
van de Belastingdienst moet verifiëren. Dat doe je
door de QR-code te scannen. Wees daar echter heel
voorzichtig mee, zo adviseert de politie. De code kan
naar een phishingsite (nepsite) leiden, waar fraudeurs
vervolgens de hand kunnen leggen op gegevens voor
internetbankieren.
Wat is een QR-code?
QR staat voor 'Quick Response' (snelle reactie), en
bestaat uit een vierkantje met witte en zwarte blokjes.
Je kunt dat 'blokje' scannen met de camera van je
smartphone, en de code wordt dan
bijvoorbeeld omgezet in een link naar
een website, telefoonnummer,
betaalverzoek of tekst. Het voordeel van
QR-codes is dat je zelf geen websites
hoeft in te tikken, het nadeel is dat je vooraf niet kunt
zien waarnaartoe een QR-code leidt. Omdat je niet kunt
zien waar de QR-code je brengt, adviseert de politie
dus terughoudend te zijn met het gebruik ervan. 'Weet
met je wie te maken hebt als je een code scant. Laat je
niet onder druk zetten. Kun je op een andere manier
ook informatie geven, kies daar dan voor', zo zegt de
politie in een bericht op de website.
Vertrouw je het niet? Neem contact op met de afzender,
maar nooit via de gegevens in de mail.
Neem dan contact op met de afzender. Ga nooit af op
gegevens die in het bericht worden vermeld! Zoek
contactinformatie op, via de officiële website die je zelf
hebt gevonden. Als je slachtoffer bent geworden van
cybercriminaliteit,
dan vraagt de politie
je om aangifte te
doen. Breng ook je
bank op de hoogte uiteraard weer via
de contactgegevens
die je zelf hebt opgezocht.
En er is nóg een reden waarom je terughoudend moet
zijn met het aanklikken van linkjes en het scannen van
QR-codes.
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Oplichters plaatsen vaker QR-codes in valse emails in plaats van links
Oplichters passen kunstgrepen toe in valse e-mails om
jou op het verkeerde been te zetten - en als het even
kan een groot geldbedrag afhandig te maken.
Opgelicht?! ziet de laatste tijd vaker nepmails met QRcodes in plaats van reguliere links. Qua functionaliteit
verandert er niks: de QR-code verwijst namelijk naar
dezelfde link die oplichters anders in de tekst hadden
gezet. Het idee is dan ook dat je deze variant minder
snel als verdacht ervaart. Toch even opletten dus.
De laatste weken krijgen we ze steeds vaker te zien:
nepmails uit naam van banken of overheidsinstellingen
waar een QR-code in staat in plaats van een link naar
de nepsite.
Banken, de Fraudehelpdesk, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid en uiteraard ook
Opgelicht?! waarschuwen consumenten immers
regelmatig om nooit op linkjes in verdachte mails te
klikken. Daarom gooien oplichters het over een andere
boeg, blijkt uit de praktijk.
Geen linkje meer in de tekst, maar een QR-code
Het idee van het plaatsen van een QR-code in plaats
van een rechtstreekse link is uiteraard bedoeld om je op
het verkeerde been te zetten. Veel consumenten zijn
door talloze waarschuwingen wel alert op linkjes in
dergelijke mails, maar een QR-code in nepmails is een
stuk minder gebruikelijk. Ook kan de achterliggende
gedachte zijn dat een QR-code de mail extra officieel
moet doen lijken.
Kortom, de ontvanger moet de indruk krijgen dat er veel
werk in is gestoken, want daardoor neemt de kans op
een succesvolle poging tot oplichting weer een beetje
toe. Een QR-code maken is echter de eenvoudigste
zaak ter wereld: op internet vind je in een handomdraai
allerlei gratis tools waarmee je binnen een paar
seconden een QR-code kunt genereren.
Belangrijk om te weten: de QR-code verschilt in deze
context qua functionaliteit eigenlijk niet van de
traditionele link. De link naar de nepsite wordt gewoon
gecodeerd tot een QR-code, en deze wordt vervolgens
in de valse e-mail geplaatst.
De benadering verschilt, want deze code kun je met je
telefoon scannen en je hoeft dus niks aan te klikken. De
uitkomst is echter hetzelfde als wanneer je zelf op een
linkje zou klikken. Je telefoon herkent in de QR-code
simpelweg een verwijzing naar een nepsite die - indien
nog actief - in de browser op je toestel wordt geopend.
En zo beland je alsnog precies waar de oplichters je
hebben willen.

Puzzelhoekje
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
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Karel en hullie
De herfst was in een goede stemming. Een blauwe
koepel overspande Heemskerk. Karel liep een paar
meter voor me, een sjaal danste nonchalant om z’n
nek.
“He Karel!” riep ik. “Op stap in de altweibersommer?”
Zwierig draaide Karel zich om, een vrolijke lach op
zijn verbaasde gezicht.
“Altweibersommer?”
“Oudenwijvenzomer (N), Altweibersommer (D) of
Indian Summer (E) is de naam voor een
meteorologische afwijking: een fase van uniform weer
in de herfst, vaak eind september en oktober, die
wordt gekenmerkt door een stabiel hogedrukgebied

en een warm einde van de
zomer. Het kort drogere
weer zorgt voor een goed
zicht, intensiveert de
bladval en de verkleuring
van de bladeren,” zei ik.
“Huh,” zei Karel.
“Gewoon onverwacht mooi
herfstweer,” legde ik uit.
“Zeg dat dan,” meende Karel.
“De wijze waarop je je uitdrukt, bepaalt mede de
stijging op de salarisladder.” legde ik uit. “Dat heeft
een vroegere leraar me meegegeven.”
“Ach so.” begreep Karel. “Vandaar dat die epistels
van de Overheid meestal zijn gestoken in een taaltje,
dat ik niet kan volgen.”
“Ja,” voegde ik toe, “als het eenvoudig te lezen is
denkt men dat het ook eenvoudig werk is met een
lage salarisschaal.”
“Werkelijk?” spoorde Karel me aan.
“Maar dat is onjuist,” corrigeerde ik, “want die
onbegrijpelijke teksten komen uit Den Haag ons dorp
binnendruppelen. En dan moeten onze ambtenaren
dat vertalen in begrijpelijk Nederlands. En dat is niet
eenvoudig!”
“Als ik een notitie van de gemeente gelijk begrijp is
daar dus een slimme ambtenaar mee bezig
geweest?” antwoordde Karel.
“Krek.” bevestigde ik. “Leraren hebben het niet altijd
bij het rechte eind.”
“Vertel mij wat.” vond Karel. “Zo kon onze OBS leraar
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mevrouw Wop ook vreemde beslissingen nemen.”
“Vertel!” moedigde ik aan.
“Je weet, dat als die minkukels van ’t groepje rondom
Freekje wat uitgehaald hadden wij met z’n allen
moesten nablijven,” mopperde Karel pissig.
“Ja, waarachtig,” gaf ik toe, “dat was behoorlijk
oneerlijk.”
“Hullie zitten te klieren en wij moeten ervoor
opdraaien.” riep Karel uit.
Karel was hier zichtbaar door geraakt, hoewel hij zelf
ook regelmatig bij het groepje van Freekje zat.
“Jij deed soms ook bij dat klieren mee,” meende ik.
“Dan was mijn nablijven terecht,” vond Karel.
“Toch werkte die aanpak van mevrouw Wop wel.” zei
ik. “Zij vermoedde wel wie de minkukels waren, maar
wist dat nooit precies. Ze hielden zich daarna wel een
tijdje rustig. En daar had de hele klas plezier van.”
“Heeeeee”, zei Karel, “zou minister de Jonge familie
van mevrouw Wop zijn?”
“Hoezo?” vroeg ik.
“Nou, we
hebben in
Nederland
ook een
groepje, dat
zich niet aan
allerlei regels
houdt. Hullie
zitten ’t effe
anders te
doen en de
minister
maakt allerlei
nieuwe
regels voor
ons allen.
Straks moeten we ook allemaal nablijven (lockdown),”
expliceerde Karel.
“En dat vind je oneerlijk?” informeerde ik.
“Ja,” zei Karel.
“Maar worden we er met zijn allen niet beter van?” zei
ik.
Karel keek wat moeilijk.
“Het kan helpen,” gaf Karel wat aarzelend toe.
“Wat vindt Dien*) hiervan?” vroeg ik. “Laten we haar
mening hierover eens vragen.”
Karel verschrikte, greep zijn EMPR**) en liep verder
het dorp in.
“Doe de groeten aan Dien*),” riep ik nog.
*) Karel’s vrouw
**) electric multi-purpose rollator
Harry Wagendorp
harrywagendorp@mac.com

Open Dorpskerk Heemskerk
Afgelopen voorjaar zijn we bij de Protestantste
Gemeente Heemskerk gestart met een inloopochtend.
Elke donderdagmorgen is de Dorpskerk open van 10.00
tot12.00 uur.
U bent van harte welkom om binnen te lopen voor een
praatje, een kopje koffie of om een kaarsje aan te
steken en zo eens wat in de kerk te zitten.
Op deze manier willen we gelegenheid bieden om als
gemeente leden met elkaar in contact te zijn maar ook
met bewoners uit het dorp die spontaan naar binnen
lopen.
Mocht u ergens mee zitten of iets willen vragen: de
vrijwilligers weten heel veel. Daarnaast is er elke
donderdag een pastor aanwezig met wie u in gesprek
kunt indien gewenst.
Uiteraard houden we ons aan de maatregelen die
gelden: we houden afstand, schudden geen handen en
vragen u een mondkapje te dragen totdat u een plekje
heeft gevonden om te zitten.
U bent van harte welkom.
Corina Voskamp
Kerkelijke werker/pastor

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

Pasta boursin met spinazie
Benodigdheden:
300 gr penne
1 bakje boursin cuisine
paar plakjes uitgebakken bacon
300 gr verse spinazie
bakje pijnboompitten
300 gr kipfilet

Bereidingswijze
Begin met opzetten van een pan water en breng het
water aan de kook. Kook de pasta volgens de
bereidingswijze op het pak. Snijd de kipfilet in stukjes.
Giet een scheutje olie in een pan en bak de kipblokjes
in een paar minuten gaar. Breng de kip op smaak met
zout en peper en voeg dan de verse spinazie toe. Bak
in een andere pan de bacon/spek krokant en laat dit
daarna uitlekken op een keukenpapier. Snijd vervolgens
de spek/bacon in kleine stukjes en voeg dit toe aan de
kip en spinazie. Voeg ook de boursin cuisine toe. Laat
dit smelten en zet dan het vuur uit. Voeg de gekookte
pasta toe aan de pan met saus en meng zo alles goed
door elkaar. Serveer de pasta boursin met spinazie en
wat pijnboompitjes en smullen maar.
Bron: 24Kitchen
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• Week 41 2021
> Niets overgenomen
• Week 42 2021
“Was de rookmelder niet afgegaan, dan waren we
er niet meer geweest”
Modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor
heviger en gevaarlijkere branden. Chiara uit Schiedam
overkwam het onlangs toen een hoverboard aan de
oplader ’s nachts in brand vloog: “Ik ben niet alleen mijn
twee honden kwijt, maar ook al mijn bezittingen. De
brandweer zei dat het een kwestie van seconden was.
Als we de rookmelder niet hadden gehoord, hadden
ook mijn kinderen en ik het niet overleefd.” Brandweer
Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting
zijn de campagne ‘Rookmelders redden levens’ gestart
om slachtoffers van een woningbrand te voorkomen.
Rookmelders zijn daarbij echt van levensbelang.
Rookmelders verplicht in alle woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in uw woning
op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te
hebben. Op de website https://www.rookmelders.nl
vindt u een handige online tool die een persoonlijk
advies geeft hoeveel rookmelders u nodig heeft om
aan de rookmelderplicht te voldoen. Ook vindt u er
advies waaraan u een goede rookmelder herkent,
waar u ze moet plaatsen en hoe te onderhouden. En
tips om brand te voorkomen, hoe oplaadbare
apparaten veilig op te laden en hoe u bij brand veilig
buiten komt.
• Week 43 2021
> Niets overgenomen
• Week 44 2021
> Europaplein op de schop, maar winkels gewoon
toegankelijk
Vorige week was te lezen de wethouder de sloop van
een aantal winkels aan het Europaplein opende. Het
winkelcentrum wordt namelijk gerenoveerd. U kunt nog
steeds terecht bij uw vertrouwde winkels. Tijdens de
werkzaamheden blijven de bestaande winkels namelijk
gewoon bereikbaar. Hoe u bij de winkels komt is te zien
op de aanwijzingen ter plekke. De werkzaamheden
duren naar verwachting tot medio 2023.
• Week 45 2021
> Hoe denkt en doet u mee? Participatieaanpak
gemeente Heemskerk
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Denkt u met ons mee? De gemeente Heemskerk
betrekt haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties bij het maken van plannen en het uitvoeren
van projecten. Denk aan het herinrichten van uw straat,
het ontwikkelen van nieuwe woonlocaties of het maken
van een nieuw cultuurplan. Ook stimuleren wij
initiatieven die vanuit u en uw buurtgenoten zelf naar
voren komen. Denk aan het verbeteren van een
speelplek of het samen met de buurt onderhouden van
een groenstrook. We noemen dit ook wel participatie.
Op dit moment zijn
wij bezig met het
maken van een
nieuwe
participatieaanpak
en we nodigen u
uit om daar actief
over mee te
denken.
Online vragenlijst
Geef uw mening door een online vragenlijst in te vullen.
Het invullen duurt tussen de 2 en 5 minuten. Ga naar:
www.heemskerk.nl/participatie.
> Kunstwerken Metamorfose en Pollution Bloesem
zijn terug op de scholen
Na een uitstapje naar
Kasteel Assumburg en
het Heemskerkse
duingebied deze zomer
zijn de kunstwerken
Metamorfose en
Pollution Bloesem
teruggebracht naar de
scholen. De kinderen
van de Vlinderschool en
het Rinket zien daardoor
weer dagelijks hun van
afval gemaakte
kunstwerk dat ze vorig
jaar samen met kunstenaar Francesca Heijnis hebben
ontwikkeld.
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.

Energie
Energie besparen, energietransitie, energiekosten,
groene energie, grijze energie, fossiele energie
windenergie, getijdenenergie en alle andere soorten
energie. Je kunt door de bomen het bos niet meer zien.
Een wandeling in het bos kost ons wel wat energie
maar bewegen geeft ook veel energie terug. Positieve
energie ergens insteken geeft de mens veel energie en
als je negatieve energie gebruikt vreet dat een dubbele
portie energie. Niet doen dus. Verspilling. Blijf positief.
Lijkt er wel op dat deze stelling niet voor iedereen geldt.
Als je sommige politici (oppositie) hoort lijkt het erop dat
zij er juist op kicken om anderen af te kraken en alles
de grond in trachten te boren. Een compliment op zijn
tijd kost niets en de ontvanger krijgt er energie van. Als
je vindt dat de ander het niet goed doet ga dat karwei
dan zelf opknappen. Als je dat dan voorstelt weten ze
niet wat voor smoes er verzonnen moet worden om
daarvoor te bedanken. Dankzij het feit dat velen zittend
werk hebben en we voor andere werkzaamheden vaak
machines hebben, moeten we dus onze energie wel
weer kwijt.
Lijkt wel of er een vloek rust op het gebruik van
lichaamsenergie. We zouden dus met spierkracht
energie op kunnen wekken en die aan het net gaan
leveren. In de oorlog werd dit bijvoorbeeld gedaan door
de fiets op een standaard in huis te zetten en zo het
huis van wat licht te voorzien. Toen hadden we nog een
dynamo op de fiets. Gelukkig zijn we daar vanaf want
het ding slipte meestal en gaf extra rijweerstand.
Anders was het lampje wel kapot of het draadje los.
Heel schone energie en goedkoop. Tip voor de
sportscholen. Zet al de energie die jullie bezoekers
opwekken met de nodige apparaten om in elektra en
zie daar. Kassa.
Energiedrankjes zijn ook al jaren een hot item. Nu weer
problemen met dat spul om het niet aan personen te
geven onder de 18 jaar. Zit er iets in dat verslavend
werkt? Heb je dat spul wel nodig? De jeugd moet toch
al barsten van de energie. Ik heb nog nooit een druppel
van dat spul gedronken en ik ben er nog.
Al die flesjes en blikjes geven ook weer een probleem.
Het kost heel veel energie om het te produceren en te
distribueren en dan ook weer de nodige energie om de
rommel op te ruimen. Haal het uit de schappen dus en
drink gewoon kraanwater. Als iedereen stopt met dat
spul zal meneer Verstappen dus lichaamsenergie
moeten gaan gebruiken om zijn dagelijkse kostje bijeen
te harken. Miljoenen mensen deden en doen dit. We
kunnen de heren coureurs ook in trapauto’s zetten.
Gebruiken zij volop lichaamsenergie. Geloof trouwens

niet dat er vrouwen een stoeltje hebben in dat
miljoenencircus. Discriminatie of gebrek aan
rijvaardigheid? Bekijken we wat er zoal in die
energiedrank zit blijkt dit gewoon water te zijn met wat
suiker erin. Zal misschien nog chemisch smaakje aan
toegevoegd zijn en zie daar. Via de media vertellen dat
je eigenlijk niet kunt leven zonder dat spul en! Kassa.
Drink gewoon water en neem eventueel een
suikerklontje. Gewoon een snee brood werkt ook. Is nu
niet hip maar met goede reclame maken we dat er wel
van. Gewone echte suiker uit onze bieten is toch een
mooi natuurproduct. Ik denk veel beter dan de gebruikte
kunstmatige zoetstoffen en of verslavende
toevoegingen.
Besparen op energieverbruik, ook een hot item. Kreeg
onlangs een “persoonlijke” aanbieding om mijn
spouwmuren
te isoleren.
Heb gewoon
muren die uit
volle steen
bestaan. Bij
spouwmuurisolatie
bespaar ik wel
75%
energiegebruik. Dan de
vloer en het dak nog isoleren en ik kan mijn overtollige
energie aan de buren verkopen. Kassa.
Stroombesparende elektrische apparaten, ook zoiets.
Sommige van die dingen besparen je na aanschaf
minstens 500 euro per jaar. Wel lastig met een
stroomrekening van 30 euro per maand. Kassa. Al die
energiebesparingen leiden er nu toe dat we hier en
daar gebrek aan elektrische energie hebben en er al
fabrieken gesloten worden of hun eigen stroom op
moeten gaan wekken. Snapt u het??
Heb je energie over doe dan vrijwilligerswerk. Span je
in voor buren, familie, vereniging of anderen die wel wat
hulp kunnen gebruiken. Jij blij dat je de energie kwijt
bent en anderen blij met de hulp. Ook goed voor de
sociale contacten. Die sociale contacten zijn door het
achter de pc zitten, en dan ook nog thuis, bij velen al
geslonken. Op de sportscholen zie ik ook veel mensen
solo op een of ander apparaat bezig. Teamsporten is
toch gezelliger maar ja, dan moet je wekelijks op een
vast uur aanwezig zijn en dat lijkt voor velen een
probleem. Moet je weer energie gaan steken in het
leggen van contacten.
KvD
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Word net als Gonny lid
van ViVa! Ledenservice!
Gonny Mantje (65) is een bekend gezicht in de IJmond.
Samen met haar compagnon heeft zij een Feestwinkel
op de Breestraat in Beverwijk. Vanuit de hele IJmond
komen mensen bij hen feestartikelen en ballonnen
kopen. Gonny werd in 2005 lid van ViVa! Ledenservice.
Ze maakt tot op de dag van vandaag geregeld gebruik
van de diensten en producten die de Ledenservice
biedt. Dat scheelt haar veel geld, maar Gonny vindt het
ook handig. ‘Het zorglandschap is ingewikkeld. Als ik
een vraag heb, dan ben ik met één telefoontje of e-mail
direct aan het juiste adres. Toen mijn schoonmoeder
nog zelfstandig woonde en Personenalarmering nodig
had, was dat zo voor elkaar. Toen ze uiteindelijk zorg
thuis van ViVa! nodig had en vervolgens in Heemswijk
ging wonen, werd alles perfect en snel geregeld. Dat
geeft rust!’.
‘Jaarlijks maak ik gebruik van de
korting via ViVa! Ledenservice op
mijn zorgverzekering bij Zilveren
Kruis. Dat levert mij een voordeel op
van € 73,65. Dan krijg ik op mijn
woonverzekering bij Univé nog 5%
korting omdat ik lid ben. Dat is een voordeel van
€ 20,47. Dit jaar heb ik mijn hypotheek overgesloten.
En zo lekker: omdat ik lid ben, kreeg ik 10% korting bij
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de aangesloten notaris. Toch even € 65,-. Ik zwem
regelmatig recreatief met mijn kleinkinderen bij
zwembad De Waterakkers in Heemskerk. Een feestje!
Op vertoon van de ViVa! Ledenpas, krijg ik 20% korting.
Dit jaar scheelde mij dat al € 12,-.Toen ik dit vertelde
aan mijn zoon (44), is hij direct ook lid geworden van
ViVa! Ledenservice. Als ik alles bij elkaar optel,
bespaar ik zo jaarlijks € 171,12!!!
En ik heb al gezien dat, als ik geopereerd moet worden
aan mijn voeten, ik als lid, gratis krukken of een
rollator kan lenen bij de Thuiszorgwinkel. Zo bespaar
ik € 55,20’.
‘Ik kan mijzelf nu nog prima redden. Maar het is zo’n
prettig idee dat ik áls het nodig is, ik terecht kan bij
ViVa! Ledenservice’.
Word óók lid van ViVa! Ledenservice
Met het jaarlidmaatschap van ViVa! Ledenservice heeft
u toegang tot verschillende diensten en producten die u
helpen om prettig en veilig thuis te blijven wonen, voor
hulp thuis, om gezond en fit te blijven mét interessante
kortingen of soms zelfs speciaal voor leden: geheel
gratis.
Het lidmaatschap kost € 25,75 en is geldig van
1/1/2022 t/m 31/12/2022. Daarna wordt het
lidmaatschap automatisch verlengd. Aanmelden is
simpel. Stuur een e-mail naar:
ledenservice@vivazorggroep.nl of meldt u aan via de
website: www.vivazorggroep.nl/ledenservice onder
aanmelden lidmaatschap.

Uw zorg? Ongezond vallen?
Health Impact Bond (HIB).
Vorig jaar werden bijna
103.000 ouderen na een val
behandeld op de
spoedeisende hulp. De stijging kan alleen een halt
worden toegeroepen door een gestructureerde
aanpak van preventie. Een van de preventieve en
innovatieve aanpakken waar Vilans *) aan meewerkt
is de Health Impact Bond (HIB).
Vilans-bestuurder Erwin Bleumink legt uit: ‘Er zijn
mogelijkheden om het aantal valincidenten te
beperken, maar dat kost geld. De grote uitdaging bij
preventie van valincidenten is dat de kosten en baten
van preventie op verschillende plekken vallen. Om dat
op te lossen zijn nieuwe vormen van samenwerking
nodig, bijvoorbeeld in een Health Impact Bond (HIB).
Om het aantal valincidenten terug te dringen,
ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten
in 2020 een intentieverklaring voor een HIB
Valpreventie Noord- Limburg.
(Https://www.vilans.nl/artikelen/health-impactbond-moet-valincidenten-in-noord-limburgverminderen). Hierdoor kunnen ouderen met een
verhoogd risico op vallen in deze regio een effectief
valpreventietraject doorlopen.'
De kosten en baten van preventie vallen op
verschillende plekken. Dat is de grote uitdaging.
'Private partijen investeren in het gehele
valpreventietraject. Wanneer het beoogde resultaat
behaald is, betalen de gemeenten en zorgverzekeraar
VGZ de investeerders uit. Hiermee committeren deze
partijen zich samen aan de eerste impactbond op het
gebied van valpreventie. Het lost een belangrijk
knelpunt op bij uitvoering van effectieve valpreventieactiviteiten, namelijk de financiering. Social Finance
NL is aangetrokken als intermediair van de HIB.’
(Ideetje voor de gemeente Heemskerk?)
Wolk heupairbag
Een andere innovatie op valpreventiegebied waar
Vilans bij is betrokken, betreft de Wolk heupairbag.
(https://www.vilans.nl/artikelen/airbag-voorkomtheupfracturen-bij-ouderen)
Dit hulpmiddel beschermt de heupen als ouderen
vallen en voorkomt fracturen. De heupairbag is een
riem met luchtkussens en wordt gedragen onder de
kleding. Sensoren in de riem detecteren als de drager
valt. De luchtkussens blazen zich dan razendsnel op
en zijn gevuld nog voordat de drager de grond raakt.
De heupairbag is getest bij zorgorganisaties in WestBrabant - waaronder tante Louise - en wordt
inmiddels ook in andere regio’s toegepast, zoals bij

Noorderbreedte in Friesland. De proef is onderdeel
van het programma 'Anders Werken in de Zorg'
(https://anderswerkenindezorg.nl)
'Uiteindelijk gaat het om het welzijn van mensen en
het voorkomen van persoonlijk leed. Reden genoeg
om in te zetten op vernieuwing en innovatie bij
valpreventie.' - Erwin Bleumink
Hulpmiddelenwijzer
Vilans heeft een onafhankelijke hulpmiddelenwijzer:
(https://hulpmiddelenwijzer.nl)

*) Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor
langdurende zorg. (https://www.vilans.nl)
Uiteraard volgt de Grijze Ezel de
berichten van Vilans. Meer weten
over de Grijze Ezel? Mail h®y:
harrywagendorp@mac.com
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Mantelzorgconsulent Heemskerk
MaatjeZ, centrum voor mantelzorg, ondersteunt
mantelzorgers uit Heemskerk. Wij geven informatie,
advies en tips over mantelzorg. Ook organiseren bij
wandelingen en trainingen voor mantelzorgers. Mart
Witteman is de mantelzorgconsulent voor Heemskerk.
Bent u mantelzorger en heeft u vragen? U kunt Mart
bellen op: 06-82260412 of mailen naar:
m.witteman@maatjez.nl. Mart kan op huisbezoek
komen of u kunt ook ergens in Heemskerk afspreken.
Zorgverzekering en Respijtzorg (vervangende
mantelzorg)
Mensen die hun naaste verzorgen doen dat met veel
passie en liefde. Ze staan vaak constant klaar. Daar
gaat veel tijd en energie in
zitten. Soms is dat lastig te
combineren met de eigen
agenda. Zelf kunnen sporten,
tijd voor een hobby of op
bezoek bij een vriend(in). Even vrijaf van het zorgen, dit
wordt respijtzorg oftewel vervangende mantelzorg
genoemd. Mantelzorgers geven aan dat ze hier
behoefte aan hebben, maar weten lang niet altijd wat
de mogelijkheden en wat de kosten zijn.
Wist u dat in de aanvullende zorgverzekering vaak ook
mantelzorgvervanging is opgenomen? Dit kan
bijvoorbeeld logeren of vervanging thuis zijn. Als u uw
nieuwe polis ontvangt kijk dan ook naar de
mantelzorgvervanging en kijk ook goed naar de
voorwaarden. De voorwaarden kunnen sterk verschillen
per verzekering. Zo moet soms de mantelzorger
verzekerd zijn vervangende om zorg te krijgen. Soms
ook de zorgvrager.
Ook hebben de aanvullende zorgverzekeringen andere
mogelijkheden voor mantelzorgers, zoals een
mantelzorgcursus of een mantelzorgmakelaar. Ook dit
verschilt per zorgverzekering en aanvullend pakket.
Vragen
Heeft u vragen over de zorgverzekering en
vervangende mantelzorg of andere vragen over
respijtzorg? Bel of mail de respijtcoach van MaatjeZ:
Hanna Blankevoort, Tel 06-122 70 504 of
h.blankevoort@maatjez.nl.
MaatjeZ, centrum voor mantelzorg, ondersteunt en
informeert mantelzorgers in Heemskerk, Beverwijk,
Castricum en Uitgeest. Op www.maatjez.nl vindt u veel
informatie over mantelzorg.
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1966 VN Heemskerk
0251-248648
contact@destut.nl
www.destut.nl
De Stut in kerstsfeer
Vanaf 6 december wordt Ontmoetingscentrum De Stut
omgetoverd tot een sfeervolle huiskamer. In elk lokaal
komt een versierde kerstboom te staan en in de hal
mooie bloemstukken. Daarvan kunt u twee weken
genieten.
Vervolgens zijn er van maandag 20 december t/m
maandag 3 januari 2022 geen cursussen.
Alle Stutmedewerkers wensen u prettige feestdagen en
een goed begin van het nieuwe jaar.
Het programma wordt aangepast aan de feestdagen:
 Koffie Plus tijdens de kerstperiode
Iedere werkdag kan men tussen 9.30 en 15.30 uur met
elkaar bijpraten en een gezamenlijke activiteit
oppakken. Om 12.00 uur wordt er samen een
eenvoudige lunch bereid. Het gehele arrangement
bedraagt slechts € 5,00. Tijdens de kerstperiode zijn de
gastvrouwen en -heren gewoon aanwezig. Ervaar eens
de gastvrijheid en gezelligheid. Graag vooraf
aanmelden via telefoonnummer: 06-128 70 995.
 Volksdansinstuif in Kerststijl
Dinsdag 14 december 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. Meldt u aan om
verzekerd te zijn van een plaatsje. Deelname bedraagt
€ 5,00.
 Kerstkienen
Woensdag 15 december is er van 13.30 tot 15.30 uur
een speciale Kerstkien waarbij feestelijke prijzen zijn te
winnen. Deelname bedraagt € 7,50 voor drie rondes en
het eerste kopje koffie is gratis. Denkt u eraan dat u
vooraf moet aanmelden?
 Kerstlunch in De Stut
Op zondag 19 december staat de Stutlunch in het teken
van Kerstmis. We serveren dan een verbrede
broodlunch. Aansluitend kan men ervoor kiezen een
gezelschapsspel te doen of met elkaar bij te praten. Dit
alles onder het genot van een kopje koffie. De middag
is van 13.00 tot 15.30 uur. Deelname bedraagt € 4,00.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk
maandag voorafgaande aan de lunch.
Keezbord
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kan het
Keezbordspel gespeeld worden. De eerstkomende keer is
op 17 december. Aanvang 13.30 uur. Deelname bedraagt
€ 1,20. Denkt u eraan dat u vooraf moet aanmelden!

Workshop: Schrijven met zintuigen
Woensdag 8 december verzorgt auteur Annerieke de
Vries van 14.00 uur tot 16.00 uur een workshop
Schrijven met zintuigen.
Schrijft u in een dagboek of wilt u uw fotoalbum mooi
maken met een goede tekst? Of heeft u verhalen (over
bijvoorbeeld uw (klein)kinderen) die u wilt vastleggen?
Wellicht wilt u uw levensverhaal schrijven?
Veel mensen hebben de wens om te schrijven, maar
weten niet hoe ze moeten beginnen of krijgen het niet
mooi op papier.
Annerieke staat erom bekend dat haar boeken
toegankelijk zijn voor iedereen.
Kom ook naar deze gezellige middag en neem een
paar dierbare foto’s en een hoofd vol herinneringen
mee!
Deelname bedraagt € 3,00 incl. een kopje koffie.
Graag vooraf aanmelden. De workshop wordt
georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.
Ontmoetingsproject ‘Samen in de IJmond’
Foto’s vertellen meer dan woorden. In een serie van
zes bijeenkomsten zetten anderstalige- en
Nederlandstalige inwoners van de IJmond elkaar op de
foto en vertellen elkaar over hun leven in de IJmond.
Bent u belangstellend naar uw medemens en hoort u
graag over iemands woon- en werkverleden en
toekomstplannen: meldt u dan voor een persoonlijk
informatiegesprek met projectleidster José van der
Vossen. U krijgt handreikingen van een ervaren
amateurfotograaf hoe u met uw eigen smartphone
mooie foto’s kunt maken. José helpt u op weg met het
schrijven van een korte tekst over uw woon/werkervaringen in de IJmond. Deelname bedraagt € 15,00.
Het project is op maandagochtend van 9.30 tot 11.30
uur en loopt van 17 januari t/m 21 februari 2022.
Op 7 maart is opening van de foto expositie in De Stut.
Aanmelden voor een activiteit kan aan de balie van De
Stut, Maasstraat 3 Heemskerk.
Het kan ook telefonisch: 0251-248 648.
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Kom op!

december 2021
wat

dag
Bewegen

Tafeltennis
Wandelgroep
Walking Handball, DSS vanaf 55 jaar
Aziatische Bewegingsleer
Jeu de boules
Ouderen in beweging
Dans je Fit
Tai-Chi
Fietsgroep
Volksdansinstuif
Gymnastiek op de stoel
Fifty Fit
Keep Fit 55+
Yoga
Yoga
Wandelen met mantelzorgers
Wandelen met mantelzorgers
Qigong
La Blast
Stijldansen
Yoga
Ouderen in beweging
Moderne Linedance voor (half) gevorderden

ma
ma
ma
ma
ma + do
ma
ma
ma
di
di 14/12
di
di
di
wo
do
do 16/12
do 20/1
do
do
do
vr
vr
vr

Quiltbee
Kaarten maken
Kantklossen
Stutorkest
Handwerken
Creatief kaarten maken
Tekenen naar waarneming
Toveren met textiel
Boekbinden ?
Beter fotograferen
Tekenen en schilderen
Stutorkest
Op de koffie bij d’Evelaer: handwerken
Crea groep
Portret tekenen

ma
ma
di
di
di
wo
wo
wo
wo
wo
do
do
1e-2e-3e do
do
vr

Fotoproject samen in de IJmond
Leesgroep Samen met een boek op maandag
Leesgroep Boekensteun
Workshop schrijven met zintuigen
Kunstgeschiedenis

ma
ma
di
wo
do

Bridge 2e jaar
Engelse conversatie
Bridge 1e jaar beginners
Bridge 1e jaar verlengde cursus

ma
di
di
di 26/10 t/m 10/5

waar

tijd

Stut
Spectrum
Sporthal Kerkweg
Stut
Stut
d’Evelaer
Stut
d’Evelaer
Spectrum
Stut
Stut
Stut
Stut
Stut
d’Evelaer
MaatjeZ zie website
MaatjeZ zie website
Stut
Stut
Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer

09.00-10.15 / 10.30-11.45
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 / 13.00-14.00
13.30-15.30
14.15-15.15
14.15-15.15
19.30-20.30
09.00 vanaf
10.00-11.,30
12.45-13.15
13.30-14.30 / 14.30-15.30
15.30-16.30

Stut 1e+3e vd maand
Jansheeren
Spectrum
Stut
Jansheeren
Stut even weken
Stut 19/1 t/m 30/3
Stut even weken
Handen Ineen
Stut 15/9 t/m 15/12
Stut
Stut
d’Evelaer
Stut even weken
Stut 19/1 t/m 30/3

13.30-15.30
13.30-15.30
09.30-11.30
09.30-11.30
13.30-15.30
09.30-11.30
09.00-11.00
10.30-12.00
13.15-16.00
13.30-15.30
09.30-11.30/10.30-12.30
10.30-11.45
13.00-15.50
13.30-15.30
09.00-11.00

Stut 17/1 t/m 21/2
Stut 2e van de maand
Stut ltste van de mnd
Stut 8 december
Stut 24/2 t/m 31/3

09.30-11.30
10.00-11.30
09.15-10.45
14.00-16.00
13.30-15.30

Stut 18/10 t/m 9/5
Stut
Stut 26/10 t/m 10/5
Stut

13.30-15.30
11.00-12.30
11.45-13.45
13.30-15.30

09.00-10.00/10.15-11.15/11.30-12.30

09.00-10.15 / 10.30-11.45
10.30-12.00
10.30-12.00
13.15-14.15
14.30-15.15
15.30-16.30
08.45-09.45/10.00-11.00/11.10-12.10

10.15-11.15
20.00

Creatief

Cultuur

Cursussen

Ga d’r is uit
20

wat

dag
Cursussen

Italiaanse conversatie
Franse conversatie
Duitse conversatie
Bridge 3e jaar
Spaanse conversatie

waar

tijd

Stut
Stut
Stut
Stut
Stut

14.45-16.15
08.45-10.15
13.30-15.00
13.30-15.30
09.00-10.30

ma 6/12

Spectrum

14.00-15.30

ma t/m vr
1e-2e-3e-do
do 23/12
vr
zo

Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Schuilhoek
Stut

09.30-15.30
13.00-15.50
13.00-15.50
09.30-11.00
13.00-16.00

Jansheeren
Jansheeren
Spectrum
Jansheeren
Spectrum
d’Evelaer
d’Evelaer
Spectrum
Schuilhoek
Stut 15/12
Stut
Jansheeren
Jansheeren
Jansheeren
Spectrum
Jansheeren
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Stut
Spectrum
Schuilhoek

09.00-11.30
13.30-16.30
13.30-16.30
14.00-16.00
19.30-22.30
13.00-15.50
13.30-16.30
13.30-16.30
09.30-11.00
13.30-15.30
13.00-16.00
13.30-16.00
13.30-16.30
09.00-11.30
13.30-16.30
vanaf 09.30
13.00-16.30
20.00-23.00
20.00-23.00
13.30-16.00
13.30-16.00
12.00-17.00

Stut
Schuilhoek
Schuilhoek

08.45-10.15
10.00-14.00
10.00-13.00

di
do
do oneven wkn
do 18/11 t/m 17/2
vr

Ontmoeten
Lotgenotengroep Niet Aangeboren Hersenletsel, elke 1e
maandag van de maand
Koffie Plus
Op de koffie bij d’Evelaer
Feestelijke kerstlunch met opreden van koor Dolorosa
Kom Binnen!
Stutlunch op zondag

Spellen / Recreatie
Vrij biljarten op de klok
Competitie biljarten
Leren klaverjassen
Kienen (elke laatste maandag van de maand)
Klaverjassen
Op de koffie bij d’Evelaer: klaverjassen, keezen, enz.
Klaverjassoos
Klaverjassen voor vrouwen
Biljarten voor vrouwen
Kienen Kersteditie
Klaverjassen
Keezen (om de week)
Klaverjassen Gezelligheid Troef
Dammen
Keezen, klaverjassen, andere spelletjes
Scrabble
Competitie Bridge
Keezdrive
Prijs klaverjassen
Keezbord
Spelletjesmiddag elke 1e zondag van de maand
Kienen

ma t/m vr
ma t/m vr
ma 6+13+20/12
ma 20
ma 13
1e-2e-3e-do
di
di 7+14+21/12

wo
wo
wo
wo 15
wo
do
do 9+15+23/12
vr
vr
1e vr vd maand
3e vr vd maand
vr 1e+3e vd mnd
zo
zo 28/11

Diversen
Taalcarrousel
Repair Café, elke 1e zaterdag van de maand
Rommelmarkt

wo
za 5 februari
za 11/12

Adressen
locatie
D’Evelaer
De Stut
Cultuurhuis
Stichting H’kerk Handen Ineen
Jansheeren
Schuilhoek
Spectrum
Heliomare
MaatjeZ

adres
Luttik Cie
Maasstraat 3
M.v.Heemskerckplein 5
Joh.Vermeerstr. 2E
Maltezerplein 1
Bronckhorststraat 1
Lauraplein 1
De Velst 1
Wilgenhoflaan 2C

telefoon
244 544
248 648
836 003
230 315/232 383
088 8876 810
088 8876 810
088 8876 810
06 199 65 444
088 995 8000

website / e-mail
www.evelaer.nl
www.destut.nl
www.cultuurhuisheemskerk.nl
www.handenineen.com/
www.metheemskerk.nl
www.metheemskerk.nl
www.metheemskerk.nl
e-mail karin.koks@metheemskerk.nl
info@maatjez.nl

En? Uit geweest?
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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 99 58 000
088 00 75 000

ma t/m vr

09.00-17.00

ma t/m vr

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

06 128 709 95

ma t/m vr

09.30-15.30

0251 236 156
0251 207 190

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

088 887 69 70

06-214 53 728

Wij gedenken
16-09
17-09
17-09
18-09
18-09
20-09
20-09
21-09
22-09
22-09
22-09
23-09
24-09
26-09
26-09
27-09
27-09
28-09
30-09
02-10

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

A. van Gool
K. Ilhan
M. Hoogkamer-Gouwenberg
M.T. Mes-Lips
M.W. v.d. Kolk-Oberije
G.F. Beemer
S. Zuidema
A. v.’t Veer
C.M. Bruins-v.d. Kommer
S. van Oene-Wiersma
F. v.d. Grijn
G. Wagner
J.T.P. Hijnen
H.A. Duineveld-de Boer
M.M. Slaman-Noordeloos
G.P.L. v.d. Meijs
H.H.I. Barkey-Thijs
B.M. Groot-Schavemaker
H. Ruis-de Waal
C.J. Steenbeek

94
71
98
93
85
76
75
89
88
81
89
78
93
92
73
78
86
67
67
73

03-10
03-10
08-10
09-10
09-10
12-10
12-10
14-10
14-10
18-10
19-10
21-10
23-10
24-10
25-10
26-10
31-10
02-11
02-11
03-11

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

R.H. Nortan
C.W. Dam
H. Winterberg
J.C. Koster
J.M.M. Blankendaal-Brasser
C.A.M. Nieuwendijk
R. Spaanjaard-Groen
J.W. Henneman
J.N. Ludes
E.J.C. Lindeboom
J. Punt
M. v.d. Weg-van de Beek
H. de Lange
F. Dik
W.M.M. v.d. Geest
R.A. ten Bokkel Huinink
C.B. Winter
D.A. van Beem-Altena
H. Wageman-van Duren
T. Duijn

77
81
84
98
89
83
73
82
84
82
86
83
88
70
73
85
71
85
88
89
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Appelgebakjes
bladerdeeg
Als het aan mij ligt, dan
zou ik elke dag wel zo’n
heerlijk appelgebakje van
bladerdeeg lusten! Ze zijn
makkelijk en snel te
maken, je hebt maar
weinig ingrediënten nodig
en wie vindt dit nou niet
lekker?
Deze appelgebakjes zien
er extra feestelijk uit door de vorm. Deze appeltjes zijn
geschild, want omdat ze maar kort in de oven staan,
blijft de schil wat taai en dat eet niet zo makkelijk.
Ingrediënten
4 plakjes diepvries bladerdeeg
2 kleine Elstar appeltjes (buitenbeentjes)
1 tl citroensuiker (uit een potje)
1 handvol amandelen
mespunt kaneel
extra suiker
En verder
Bakplaat
Mandoline (schaaf)
Scherp mesje
Bakpapier
Bereiding
Laat het bladerdeeg in de koelkast ontdooien.
Verwarm de oven voor volgens de aanwijzingen op de
verpakking van bladerdeeg.
Schil de appeltjes, halveer ze en verwijder het klokhuis.
Snijd de helften in dunne plakjes.
Hak de amandelen fijn met een mes, het hoeft niet
helemaal poeder er mogen best wat grotere stukjes in.
Doe in een kommetje en meng er de citroensuiker door
en een mespunt
kaneel.
Bekleed een
bakplaat met
bakpapier. Leg
hierop de plakjes
bladerdeeg
(verwijder het
plastic).
Snijd evenwijdig aan
de randen van het
blader met een mesje een ruitmotief. Snijd tot in 2
tegenover liggende hoeken, laat de andere hoeken vrij.
Zie schema.
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Rijksmuseum
De aanbidding van het Christuskind, Cosimo Rosselli,
ca. 1485 - 1507 olieverf op paneel, d 114,5 cm.

Als succesvol onafhankelijk schilder en als
gewaardeerd leraar vertegenwoordigt Cosimo Rosselli
bij uitstek de artistieke normen van Florence in de
tweede helft van de 15de eeuw. Deze scène met de
geboorte van Jezus, die in uitstekende staat is
bewaard, toont het typisch Florentijns kleurgebruik en
gevoel voor compositie, terwijl ook de invloed van
geïmporteerde Vlaamse schilderkunst zichtbaar is.

PENSIOEN

Niks hoeven en de hele dag om te doen

