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Energie
Bij het afschaffen van de anderhalvemeter-maatregel
kreeg ik gelijk meer energie om dingen op te gaan
pakken. Dat anderen, zoals onze energieleveranciers,
minder energie gingen krijgen en dat wij daarvan de
gevolgen zouden ondervinden, dat had ik liever niet
gezien.
In onze gemeente is er sprake van 60% koop- en 33%
huurwoningen en ik hoop van ganser harte dat deze
woningen maximaal geïsoleerd zijn om zodoende de
kosten voor verwarming de komende winter tot een
minimum te beperken. Vooral bij ouderen zal de
verwarming vaak een graadje hoger zijn afgesteld dan
bij jongere inwoners. Wist u trouwens dat bijna een
kwart van het aantal inwoners van Heemskerk boven
de 65 jaar is? (8740 per 1-1-2020.)
Dit is natuurlijk best een gegeven waarmee rekening
gehouden dient te worden, zeker als de plaatselijke
politieke partijen zich op gaan maken voor de
gemeenteraadsverkiezing in maart volgend jaar. Een
paragraaf over ouderenbeleid zal zeker niet mogen
ontbreken.
De herfst is ingetreden, de zomertijd is definitief voor
een aantal maanden opgeborgen en de winter komt er
aan. Tijd wellicht om deel te gaan nemen aan een van
de vele activiteiten die georganiseerd worden in de
buurthuizen in ons mooie dorp. Raadpleeg hiervoor ook
de agenda op blz. 20 en 21 zodat u direct ziet wat,
waar en wanneer de activiteit plaats vindt.
U kunt weer anderen ontmoeten, voorzichtigheid blijft
geboden en u kunt weer een gezellige ochtend, middag
of avond beleven.
Veel plezier gewenst.
Jan de Looze
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alle 66 plussers in Heemskerk

Walking Football
Sinds dit seizoen kunnen ook 55-plussers terecht bij
handbalvereniging DSS in Heemskerk. Een
enthousiaste groep doet elke maandagochtend (11 tot
12 uur) een training walking handball. Dit is een variant
van handbal waarbij hardlopen en fysiek contact niet
zijn toegestaan. Daarnaast wordt er met een zachtere
handbal gespeeld op een kleiner veld. Het is uitermate
geschikt voor 55-plussers die op een gezonde manier
willen bewegen. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Johanneke Kalverda
(jkalverda@ziggo.nl). Uitgevoerd door DSS.

Senior niet bezorgd?

Bel 088 88 76 829 na de 10e van de maand

Senior lezen via internet
Opgeven via:
65plusbestand@metheemskerk.nl
onder vermelding van naam, adres
e-mailadres
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Samen zorgen voor goede communicatie.
Begin oktober was ik op een bijeenkomst van onze
landelijke vereniging Hoormij. NVVS over strategie
en communicatie naar de samenleving. Een
vergadering met ca. 40 slechthorende mensen is een
hele onderneming! Maar het was heel goed geregeld:
alle teksten kwamen op projectie schermen, de
schrijftolken zorgden voor prima ondertiteling en de
ringleiding was perfect!
Hierdoor was goede communicatie tussen ons
mogelijk.

Ook in ons persoonlijk leven is communicatie
met/tussen slechthorenden goed mogelijk wanneer
beiden zich er voor inspannen. In ons uitstekende
magazine (dat leden van Hoormij NVVS overigens 4x
per jaar gratis ontvangen!) vond ik een goed stukje
waarvoor ik hier uw aandacht wil vragen. Het gaat
over de “spelregels” die goede communicatie
mogelijk maken. Ik noem ze kort hieronder:
- zorg dat je elkaars gezicht goed kunt zien.
- zorg dat je binnen twee meter van elkaar bent.
- spreek duidelijk en niet snel.
- zoek een plek zonder bijgeluiden of
achtergrond lawaai.
- laat regelmatig weten of je het goed begrijpt.
- schrijf afspraken op een papiertje.
Wanneer u deze regeltjes in gedachten houdt,
verloopt het gesprek met een slechthorende vast
goed. Over dit onderwerp is natuurlijk veel meer te
zeggen. Kijk maar op www.hooridee.nl en ook op
www.stichtinghoormij.nl. Wilt u lid worden van
Hoormij en het Magazine zelf thuis ontvangen, stuur
dan een mailtje naar wsteenpoorte@hetnet.nl
Vriendelijke groet van Wim Steenpoorte,
secr. Stichting Hoormij / NVVS afd. IJmond Noord.
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Activiteiten in De Jansheeren
Afgelopen maanden hebben we de mogelijkheid gehad
om verschillende activiteiten te laten starten. Hier wordt
ook goed gebruik van gemaakt; iedereen weet ons
weer te vinden. Iedereen heeft de mogelijkheid om
weer deel te nemen aan de activiteiten die voor de
Corona konden plaats vinden.
Op woensdagmiddag 6 oktober is het Keezen weer
gestart in de soosruimte en deze eerste middag na de
coronastop werd goed bezocht.
Bent nu enthousiast geworden en wilt zich aansluiten
bij het Keezen dan is dit mogelijk op de volgende data:
20 okt., 3 en 17 nov., 1 en 15 dec. en de kosten zijn
2 euro per keer. De tijden zijn vanaf 13:30 tot 15:30 uur
in De Jansheeren.
Op vrijdagmorgen wordt er ook weer scrabbel
gespeeld. Lijkt het u gezellig om mee te doen dan bent
u op vrijdagmorgen van 09:00 tot 11:30 uur van harte
welkom. De toegang is gratis. Mijn naam is Frank Smit
en ik kijk er naar uit om onder het genot van een kop
koffie kennis met u te maken en te horen wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Ik ben te bereiken via
frank.smit@metheemskerk.nl of via 06-437 45 192.
Hopelijk tot snel!

Linda, uw kapster aan huis
Het gemak van een kapster aan huis.

Knippen heren en dames

Knippen en drogen
Watergolven
Watergolven en knippen

€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00
€ 27,50

Telefonisch bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
T 06 55 333 034
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Vrijwilliger voor Klaverjassen in
Het Spectrum
Buurtcentrum Het Spectrum is op zoek naar een
vrijwilliger voor het klaverjassen. Samen met andere
vrijwilligers meedraaien in de uitvoering van het
klaverjassen, zoals tafels en stoelen klaarzetten en
opruimen na afloop, presentielijst bijhouden,
deelnemersbijdrage in ontvangst nemen en afdragen,
puntentelling controleren en afdragen en prijsjes kopen.
Er wordt een keer in de 2 weken geklaverjast.
Wanneer & waar: maandag van 19.30 tot 22.30 uur in
buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 Heemskerk.
Informatie & contact: Magda Vermeij
T 088-88 76 810,
Email: magda.vermeij@metheemskerk.nl

Uit de vacaturebank
Beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl
Er staat 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
• Vrijwilligers voor Dierenambulance
Kennemerland
Hou je van dieren, drukte en afwisseling? Bij ons is
geen dag hetzelfde. De Dierenambulance
Kennemerland in Heemskerk is dringend op zoek naar
rijders voor op onze ambulances.
De taken zijn, in het kort, het vervoeren van
zieke/gewonde dieren naar de dierenarts, vervoeren
van zwerf- en wilde dieren
naar een opvang en het
ophalen van kadavers. Wij
zijn vooral op zoek naar
rijders voor de avond en
nacht, maar ook voor
overdag is er nog genoeg
behoefte. Werkdagen en -tijden in overleg. Het is de
bedoeling dat men zich voor langere tijd bindt. Minimaal
voor 3 dagdelen per zes weken. Wij bieden een goede
opleiding en een gezellige sfeer. Wij vragen mensen
met een grote affiniteit met dieren, goede sociale en
communicatieve vaardigheden en die zich samen met
de andere vrijwilligers willen inzetten voor het goede
doel.
De Dierenambulance Kennemerland is 24/7 paraat met
2 ambulances en een reserve-ambulance. Wij zijn
gevestigd in Heemskerk.
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,
maar wel graag vooraf een afspraak maken!
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Woordenschat
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 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.

Nadat ik de lagere school braaf heb doorlopen en
daarna nog meer onderwijs genoot op het gebied van
de Nederlandse taal heb ik steeds meer bewondering
gekregen voor de personen die o.a. de inburgeringscursus moeten volgen om het Nederlanderschap te
verkrijgen. Om je woordenschat uit te breiden moet het
woord een begrip uitbeelden. Nadere info zoekend via
internet over het begrip “woordenschat” botste ik al
tegen woorden als “Innovatief” en “Het cognitieve én
sociaal-emotionele aspect”. Niet bepaald woorden die
duidelijk maken wat de strekking is. De krant is
natuurlijk een prima medium om je woordenschat uit te
breiden. Maar regelmatig moet ik eerlijk bekennen dat
het woordenboek moet worden geraadpleegd of liever
gezegd “internet”. Zelfs het woordenboek is ouderwets
en ook kan de encyclopedie in de kast blijven staan.
Door de voortrazende ontwikkelingen in de wetenschap
is het haast niet meer mogelijk om begrippen te
begrijpen en nog moeilijker om ze te onthouden. Toen
in de Coronaperiode allerlei beperkingen werden
opgelegd ben ik met familieleden gaan Wordfeuden
(het vroegere Scrabble). Goed voor de contacten op
afstand en een uitbreiding van je woordenschat. Ik zal
niet de enige zijn die moeite heeft met sommige letters
van hoge waarde. Mocht u ook de verleiding niet
kunnen weerstaan om met uw vrienden Wordfeud te
gaan spelen dan geef ik u enige suggesties voor de
letters X, Q en Y: xi, annex, exits, rex, max, hex, tex,
lex, qat, qua, quad, yel, yin, yam, yes, yens en yep. Het
beste woord van onschatbare waarde is toch: “internet”.
Fred Wijers
Website WordFeud: https://wordfeudonline.nl
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Lieve kienfans
Wat zijn we blij dat we weer
kunnen kienen.
Zoals u misschien weet
hebben we in februari
afscheid moeten nemen van
Ria. We hebben 22 jaar
samengewerkt maar ziekte is haar noodlottig geworden.
We zijn nu opzoek naar iemand die ons kan helpen.
We zoeken iemand die de beschikking heeft over een
auto om 1 maal per 2 maanden boodschappen te doen.
Op 29 november hebben we weer een kien in De
Jansheeren, Maltezerplein bij de Dekamarkt.
We beginnen om 14.00 uur maar om 13.30 uur gaat de
deur open. We spelen 3 ronden voor € 4,00.
We hopen u weer te zien, dus tot 29 november.
Het Kienteam

Volkoren vs bruin brood
Nederlanders maken steeds vaker een gezonde keuze,
zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in
opdracht van Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).
Voor het zesde jaar op rij eten we massaal meer van
een bepaald soort brood. Waar in 2016 nog maar 38%
van de volwassenen voor volkorenbrood koos ligt dat
percentage nu op 47%. Onder kinderen is dit
percentage zelfs nog meer gestegen. 53% van de
kinderen eet tegenwoordig volkorenbrood terwijl dit zes
jaar geleden nog maar 37% was. Steeds meer
consumenten zijn op de hoogte van de gezonde
voedingswaarde van volkorenbrood. Zo gaf 74% van de
Nederlanders aan ondertussen te weten dat
volkorenbrood gezonder is dan bruin brood.
Toch is er nog een grote groep die leeft bij de regel 'hoe
bruiner het brood, hoe gezonder'. Een marketingtruc!
Bij volkorenbrood moet er namelijk 100% volkorenmeel
gebruikt worden. Dit terwijl er bij 'bruin brood' of
'meergranenbrood' maar een (klein) deel van het
broodmeel uit volkorenmeel moet bestaan.

Bingo Huize van de Nouweland
Elke 2e dinsdag van
de maand gaan we
weer Bingo spelen.
De zaal gaat open
om 13.30 uur en we
beginnen om 14.00
uur. U komt toch ook gezellig meespelen?
Wij zitten aan het Europaplein in Heemskerk.
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Komt een Belg in een winkel en zegt: "Awel mag ik
unne brood?"
Zegt de winkelbediende: "Natuurlijk, u bent zeker een
Belg?"
"Ja," zegt de Belg, "hoe weet u dat?"
"Dat hoor ik aan uw accent," zegt de winkelbediende.
De volgende dag is de Belg weer in de winkel: "Mag ik
unne krentenbol?"
Zegt de winkelbediende: "Aan uw accent te horen bent
u een Belg."
De Belg begint het te vervelen en doet een cursus
Nederlands. Hij weer naar de winkel en zegt heel erg
netjes: "Mag ik een heel gesneden wit van u?"
Maar toch raadt de winkelbediende meteen dat het een
Belg is. "Maar dat kun je toch niet horen!"
"Nee," zegt de winkelbediende "maar u bent hier bij de
slager."

Uitvaartverzekering
Past deze bij je wensen?

Het komt regelmatig voor dat nabestaanden verplicht
zijn om met een bepaalde uitvaartorganisatie samen te
werken. Doen zij dat niet, dan kan het zijn dat tot hun
teleurstelling niet alle kosten worden vergoed. Deze
situatie doet zich voor bij zogenaamde naturauitvaartpolissen.

aanwezigheid van een (natura-)uitvaartverzekering
en de nabestaanden te informeren over een
eventueel financieel risico.
• Ben je nabestaande en kun je nergens een
uitvaartpolis vinden? Terwijl je zeker weet dat je het
overleden familielid er weleens over hebt horen
spreken? Dan kun je contact opnemen met de
levensverzekering-zoekservice van het Verbond van
Verzekeraars
(https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl)

Harry de Lange (Harry verzorgt voor ons bijdragen uit
de verzekeringswereld).
Bij Klachteninstituut Kifid (https://www.kifid.nl) komen
regelmatig klachten binnen van nabestaanden die niet
alle kosten van de uitvaart vergoed hebben gekregen.
Zij wilden de overledene een mooie uitvaart bezorgen
en zijn daarvoor in zee gegaan met een
uitvaartverzorger bij wie ze een goed gevoel hadden.
Dat is echter niet altijd de uitvaartverzorger die door de
verzekeraar is aangewezen.
Geen geldsom
Bij een natura-uitvaartverzekering wordt in tegenstelling
tot een kapitaalverzekering geen geldsom uitgekeerd,
maar is een pakket aan diensten verzekerd. De grote
uitvaartverzekeraars in ons land hebben naast hun
verzekeringstak een uitvaarttak met een groot aantal
lokale uitvaartverzorgers. Het is voor de verzekeraar
onvoordelig wanneer nabestaanden liever met een
andere partij in zee gaan. De verzekeraar mag dan
beslissen dat niet alle kosten vergoed worden.
Voorkomen
Hoe voorkom je nou deze onduidelijkheid of
teleurstelling? Ten eerste door met familieleden en/of
intimi openhartig te spreken over je uitvaartwensen of
de wensen duidelijk op te schrijven. Laat weten dat er
een verzekering is en wat voor soort verzekering dit is.
Heb je nog geen verzekering (voor jezelf of je
kinderen), laat je dan goed informeren voordat je er een
afsluit. Wil je dat je nabestaanden alle vrijheid hebben
om een uitvaartverzorger te kiezen? Wat vind je zelf
belangrijk? Je financieel adviseur kent alle
mogelijkheden.
Tips!
• Wanneer nabestaanden kiezen voor een partij die
niet door de verzekeraar is aangewezen, dan hoort
deze partij te vragen naar de eventuele
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Vacature Voedselbank
Draag jij net als wij de Voedselbank een warm hart toe?
Wil jij je 1 dag in de week (donderdag) inzetten als
vrijwilliger voor een goed doel? Heb jij leidinggevende
ervaring in een winkel en/of logistieke omgeving?
Dan is deze vrijwilligersfunctie perfect voor jou!

Eindverantwoordelijk voor de uitgifte van de
pakketten aan de deelnemers
• Eindverantwoordelijk voor de operationele
processen (loods / voedselveiligheid /
deelnemersadministratie / vervoer)
• Vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid
• Draagt zorg voor de benodigde beleidsplannen die
betrekking hebben op de operatie zoals ARBO,
integriteit, voedselveiligheid en hygiëne
• Toetst of de door het bestuur geaccordeerde
beleidsplannen ook worden geïmplementeerd en
nageleefd in het proces
• Klachtenbehandeling
• Plaatsvervangend lid regio bestuur
• Plaatsvervangend vertegenwoordiger op
vergadering Vereniging Nederlandse
Voedselbanken.
Interesse of vragen in deze bestuursrol? Stuur dan een
mailtje naar secretaris@voedselbankijmond.nl
•

Algemene bestuurslid van Voedselbank IJmondNoord
De rol van algemeen bestuurder richt zich met name op
het operationele proces. Je bent eindverantwoordelijke
van het operationele proces, aanspreekpunt van de
coördinatoren en draagt zorg voor de implementatie
van het vastgestelde beleid.
Je bent wekelijks op donderdag aanwezig in de loods
(van 11.00-15.00 uur) waar een deel van het
operationele proces plaatsvindt en je ondersteunt
daarbij de diverse coördinatoren. In een notendop:
• Onderdeel van het dagelijks bestuur en
bevoegdheid tot tekenen
___________________________________________________________________________________________

Opfriscursus verkeersregels

Al van jongs af aan neem je elke dag deel aan het
verkeer. Je hebt al jarenlang je rijbewijs en je hebt
intussen al heel wat kilometers afgelegd. Kortom: één
brok verkeerservaring. Maar wanneer heb je je voor het
laatst verdiept in de verkeersregels? Voor veel mensen
is dat al lang geleden.
Verkeersregels veranderen, telkens een klein beetje:
nieuwe verkeersborden, snelheden, rotondes, belijning,
voorrangsregels, e.a.
Wist u dat 40% van de verkeersregels in de afgelopen
vijftien jaar is aangepast!?
Doe mee met de opfriscursus verkeersregels in
Beverwijk of Heemskerk
Bent u inwoner van de gemeente Beverwijk/Wijk aan
Zee of inwoner van Heemskerk en wilt u als ervaren
verkeersdeelnemer graag nog eens worden
bijgespijkerd over de laatste verkeersregels?
Dan is hier uw kans!
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De afdeling Beverwijk/Heemskerk van Veilig Verkeer
Nederland organiseert onder leiding van een docent
verkeersonderwijs de opfriscursus verkeersregels.
De cursus wordt gehouden op woensdag 3 november
2021 van 9:00-12:00 uur in de raadzaal van Heemskerk
en op woensdag 10 november 2021 van 9:00-12:00
uur in de raadszaal van Beverwijk. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Meldt u aan voor deze opfriscursus die bedoeld is voor
verkeersdeelnemers van 55 jaar en ouder. De cursus
heeft een informatief karakter en er is geen examen
aan verbonden.
Let op: Er kunnen maximaal 40 deelnemers per locatie
worden geplaatst.
Inschrijven
Kan vóór 30 oktober via de website
www.vvn-afd-beverwijk-heemskerk.nl via de balk
Opfriscursus kunt u het inschrijfformulier invullen en
opsturen en een keuze maken voor Heemskerk of
Beverwijk.
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving en voor
aanvang van de cursusdag een uitnodiging.

Puzzelhoekje
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Karel en de mijding
Het was een prachtige herfstdag. De zon scheen op de
gouden bladeren van het Steenstrapark. Karel zat op
een bankje over de mooie vijver te staren.
“Hee dromer,” riep ik. De herfst schept zo’n dromige
sfeer met sluiers van mist en bundels van zonnelicht.
“Ha Harry,” ontwaakte Karel.
“Hoe is het eigenlijk met Fritzi?” vroeg ik. Fritzi (Frits) is
een oud-collega van ons en een fietsmaatje van Karel
(zie Contactblad november 2020).
“Die ligt in het ziekenhuis,” zei Karel.

“Ziekenhuis?” antwoordde ik. “Wat mankeert hem, heb
je hem al opgezocht?”
“Hij mankeert van alles en nog wat,” deelde Karel mee,
“en is er al een maand.”
“Heb je hem opgezocht?” vroeg ik opnieuw. “Is het
ernstig?”
Karel schutterde wat en sprak aarzelend: “Nee, nog niet
en ik weet ook niet precies wat ie heeft.”
“Waarom ga je niet effe heen?” informeerde ik.
“Daar heb ik niet zo’n trek in, het ligt me niet zo. Mijn
vader had dat ook,” mompelde Karel.
“Waar zit ‘m dat in?” wilde ik weten.
“Ik kan er niet goed tegen,” bekende Karel, “ik kan er
niet veel bij Frits aan veranderen en betrek het ook op
mezelf.”
“Goh,” zei ik, “je ziet jezelf al in die situatie.”
“Precies,” gaf Karel toe, “en als ik dan op bezoek ben
ga ik overdreven opgewekt doen.”
“Maar iemand even uit zijn ziektesleur
te halen is toch prima,” meende ik.
“Dat is wel zo, maar ik zie er tegen op,”
zei Karel.
“Jullie kennen elkaar al zo lang,” zei ik,
“nog bij elkaar in de klas gezeten.”
“Bij meester Wop,” antwoordde Karel.
“Bij mevrouw Wop toch?” corrigeerde
ik.
“OK, meesteres Wop,” mopperde Karel.
“Dat kan je mevrouw Wop niet
aandoen,” corrigeerde ik opnieuw. “Meesteres is een
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ander beroep.”
Karel begon te glimmen, hij vond dat een interessante
gedachte.
“Enfin, je bent een medische mijder,” vond ik. “je houdt
jezelf op afstand van medische zaken.”
“Uh, huh,” piepte Karel.
“Heb je dat meer? ” informeerde ik. “Zijn er ook andere
dingen die liever niet opzoekt?”
“Ik zou ’t niet weten,” antwoordde Karel.
“Nou het gemeentehuis bijvoorbeeld,” probeerde ik,
“voor een vraag over hulp in huis bijvoorbeeld.”
“Dat gaat ook met veel moeite,” antwoordde Karel
eerlijk, “ik laat niet graag in m’n achterste kijken, zoals
mijn vader altijd zei. Ze vragen je het hemd van het lijf
daar. “

“Aha, dus ook een zorgmijder!” constateerde ik.
“Huh?” zei Karel.
“Ja, zo noemen ze dat,” legde ik uit, “maarre, je hoeft
voor zo’n vraag toch niet gelijk naar het
gemeentehuis?”
“Wat dan?” vroeg Karel.
“Je belt eerst met iemand van het Sociale Wijkteam,”
vertelde ik, “die weten de weg in Heemskerk en helpen
je goed op weg. Niks geen moeilijk doen in het
gemeentehuis. Niet gelijk naar de
overheid. Even een schokdemper
ertussen situeren. Ze komen
eventueel bij je thuis.”
Bel
088 887 6970
“Dat kan helpen,” gaf Karel wat aarzelend toe.
“En Dien*) kan daarbij goede diensten bewijzen,” zei ik.
“Weet je, laten we haar mening hierover eens vragen.”
Karel verschrikte, greep zijn EMPR**) en liep verder het
park in.
“Doe de groeten aan Dien,” riep ik nog.
*) Karel’s vrouw
**) electric multi-purpose rollator
Harry Wagendorp
harrywagendorp@mac.com

St Caecilianieuws
Een kleine wijziging in de agenda: Concert Fanfare
Grote Kerk Beverwijk is van 13 naar 6 november verplaatst. Aanvang: 20.00 uur, kerk open: 19.30 uur.
De Pietenband speelt op het Europaplein op 27
november.
Hoewel in grote lijnen de festiviteiten van het 100-jarig
bestaan bekend zijn is het te vroeg om hierover
uitvoerig te berichten.
Maar, houd uw agenda in elk geval open voor onder
meer het grote openingsconcert op 25 juni 2022.
Verder in april 2023 een concert: “JONG en OUD”
In juni 2023 wordt het feestjaar afgesloten met een
Muziektheater. Een goede binnenlocatie wordt gezocht.
Uiteraard zult u nog veel meer hierover horen.
Nog een advies. Stop roken: Maak muziek.
Met muzikale groet,
Jaap Hilbers.

Ervaring gezocht!

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 gespreken
daarna met een vrijblijvende offerte, dan is
het verder aan u.
Bel: 0251-241 824
Mail: of kom langs op Scheldestraat 28
1966 TE Heemskerk.
De koffie staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Team kantoor JC de Lange

Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk is er voor het
stimuleren van en het begeleiden naar vrijwilligerswerk.
Ook ondersteunt zij clubs, verenigingen op allerlei
vragen.
In de contacten die wij met vele clubs in Heemskerk
hebben keert regelmatiger het volgende zorgpunt terug:
de bestuurlijke samenstelling op orde houden.
Kortom: de opvolging van een bestuurlijke functie wordt
een belangrijk onderwerp in de werving.
Voor veel clubs zou het al heel erg helpen als er
tijdelijke kennis wordt binnengehaald om bijvoorbeeld
een ander clublid wegwijs te maken in de finesses van
de gewenste bestuurlijke functie.
Het Steunpunt wil daartoe een Kennersbank
samenstellen, waarin de talenten zitten die zeer ervaren
zijn in dergelijke functies, zoals:
• Voorzitterschap
• Secretariaat
• Penningmeester
• Beheer
• Of andere specifieke taken.
Kortom: mensen die beschikbaar zijn om een club uit
de ergste nood te halen. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf
hoe lang en intensief uw inzet is.
Meer hierover weten? Neem contact op met Henk
Huisman (Coördinatie Steunpunt),
svhinfo@metheemskerk.nl of bel.nr 731 700.
Uw kennis, uw ervaring, uw talent is zeer welkom!
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• Week 37 2021
> Duurzaamheidslening helpt u duurzamer wonen
Energie besparen, zelf energie opwekken en duurzaam
verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze overstap
op duurzame warmte en energie, de energietransitie,
voor elkaar te krijgen. Gemeente Heemskerk stelt
500.000 euro beschikbaar in de vorm van een
duurzaamheidslening, tegen een rente van 1,6%.
Er is 500.000 euro beschikbaar voor particuliere
huiseigenaren, kleine verhuurders en verenigingen van
eigenaren met minder dan 10 leden met een bestaande
woning. Meer informatie over de lening vindt u op
www.duurzaamheemskerk.nl. Er zit momenteel nog
€ 125.000 in de pot.
• Week 38 2021
> Enquête Geldzorgen
Maak je je weleens zorgen om geld? En zo ja: hoe ga je
daar dan mee om? De gemeente wil dat meer mensen
met schulden goed geholpen worden. Daarom zijn we
benieuwd hoe inwoners omgaan met schulden. Ook zijn
we op zoek naar inwoners die
met ons kunnen meedenken.
Dit doen we samen met de
Participatieraad Heemskerk,
die in de gemeente zorgt dat
inwoners kunnen meedenken
over maatschappelijke
onderwerpen. Het helpt ons enorm als je deze enquête
invult! De reacties blijven uiteraard anoniem. De
enquête is in te vullen via:
www.heemskerk.nl/enquetegeldzorgen
• Week 39 2021
> Van eenzaamheid naar ontmoeting
Een kopje thee drinken met de gepensioneerde
buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt of
een appje sturen naar een tante. Een klein gebaar kan
het verschil maken. Van 30 september tot 7 oktober
was het de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaam zijn is
en voelt voor iedereen anders. Het is niet aan mensen
te zien of ze zich eenzaam voelen. En er wordt weinig
over gepraat. Daarom is het goed om scherp te zijn op
signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Als
bijvoorbeeld een partner overlijdt, iemand verhuist of
met pensioen gaat. Ook als mensen minder mobiel
worden ligt eenzaamheid op de loer. De oplossing is
ontmoeten en meedoen.
Een initiatief tegen eenzaamheid is BuddyBold, een
non-profitorganisatie die jongeren als buddy koppelt
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aan ouderen die wel wat aanspraak kunnen gebruiken.
Een andere activiteit dichter bij huis was de officiële
aftrap van de week tegen eenzaamheid bij
Ontmoetingscentrum De Stut. Hier werd een
poppenhuis van Hennie Brandjes onthuld en de
podcast die hierover gemaakt is door haar kleindochter
Milou Mignon gelanceerd.
Wat doet de gemeente om eenzaamheid tegen te
gaan?
Op 8 oktober hebben onder meer wethouder Frits
Brouwer, MET Heemskerk, MaatjeZ, de Jongerenraad,
de Stut en de Grijze Ezel de verklaring “Een tegen
eenzaamheid”.??? De verschillende organisaties slaan
de handen ineen om nieuwe ideeën te bedenken: hoe
kunnen we eenzaamheid verminderen? Wat is de
oplossing? Hierbij richt de gemeente zich op ontmoeten
en meedoen. Het bevorderen van ontmoeting staat
bovenaan.
Wilt u zelf graag iets doen? Op de website
www.eentegeneenzaamheid.nl vindt u meer
informatie.
• Week 40 2021
>Groene Straten Gezocht
De gemeente Heemskerk zoekt groene straten! Heeft u
zelf of met uw buren de straat vergroend en bent u er
trots op? Doe dan mee aan 'Groene Straten Gezocht'.
Mooie initiatieven wil de gemeente in het zonnetje
zetten. Stuur voor 22 oktober een foto van uw straat in
met een omschrijving wat u in de straat heeft gedaan
naar communicatie@heemskerk.nl
De winnende straat wordt tijdelijk omgedoopt tot WatZrstraat. U ontvangt een vrolijke straatvlag en maakt kans
op een leuke prijs.
Deze actie is onderdeel van de WatZr-campagne, een
initiatief van 28 gemeenten in Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal, PWN en HHNK. Gezamenlijk voeren
zij de meerjarige WatZr-campagne die inwoners
uitnodigt om mee te doen aan het verminderen van de
gevolgen van klimaatverandering. Wilt u weten wat u
kan WatZr-en? Ga dan naar de website www.watzr.nl
of volg ons via social media.
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.

Verdwenen
Verdwenen is er veel uit Heemskerk sinds onze
kinderjaren. En niet alleen veel oude panden.
Geboren Heemskerkers weten daar nog van zoals bijv.
bakker Schuyt, bakker Smit en de hoefsmeden De
Groot aan de Starstraat en smederij Adrichem hoek
Maarten van Heemskerckstraat - Muilmanslaan.
Vrijwel al die oude panden zijn
verdwenen. Jammer maar de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
de bruikbaarheid en de kwaliteit
van die panden toch wel heel erg
mager waren. Laag, deels
verzonken in de grond, donker,
lekkende daken en veel andere
bouwtechnische gebreken. Over
schoonheid en uiterlijk van de later gebouwde winkels
en gebouwen is wel het nodig te zeggen. Dat was toen
de trend. Alles recht toe recht aan. Zonder enige
variatie en of creativiteit. Gelukkig is dat weer
veranderd en wordt er nu wel leuker gebouwd. Ook de
vele neringdoenden, die dagelijks of wekelijks langs de
huizen gingen, zijn verdwenen. Laten we eens een
greep doen in al die lui die langskwamen. Hadden we
de bakker. Reden wel drie bakkers door de straat met
hier en daar een klant. Vaak mocht de ene bakker de
eerste helft van de week komen en de andere bakker
de tweede helft. Moest natuurlijk wel van jouw kerkje
zijn. Meestal door weer en wind met
transportfiets/bakfiets. Er reden ook bakkers met paard
en wagen. Melkboeren ook. Op gezette tijden kwam de
voddenboer door de straat om afdankertjes op te halen.
Tot de draad versleten en anders met de schaar aan
flarden geknipt. De fluitende slagersjongen (naar de
meisjes) waren ook een begrip. De schillenboer reed
ook minstens elke week door de straat. Zo ging er geen
voedsel verloren. De petroleumventer kwam regelmatig
om het oliekruikje (bij) te vullen. De kruidenier kwam
eerst “horen” en een dag later brengen. De postbode
reed nog twee keer per dag zijn bestelronde en bracht
sinds de invoering van de A.O.W. maandelijks de
uitkering bij de mensen aan de (keuken)tafel. Goed
voor praatje allemaal en voorkwam eenzaamheid bij
vooral de ouderen.
Dan hadden we nog de mensen van allerlei
verzekeringen die wekelijks of maandelijks de premie
kwamen incasseren. Het gasbedrijf stuurde ook
maandelijks iemand langs die de meter kwam verlossen
van de ingeworpen dubbeltjes om die dubbeltjes dan
weer terug te verkopen aan de klanten. Zagen we te
hooi en te gras de scharensliep door de straat om de
scharen en messen te slijpen. Hadden we de al wat

oudere mannen met knopen, garen en band langs de
huizen. Kon ook allemaal omdat meestal de vrouw des
huizes thuis was. Nu is er vrijwel nergens meer iemand
thuis. Vraag maar aan de pakketbezorgers die nu vele
malen per dag door de straat racen. We bestellen en
retourneren via internet van alles en nog wat. Heb zelf
liever iets eerst in handen alvorens het te kopen.
Van het agrarische Heemskerk is ook weinig meer over.
Veehouders (melkkoeien zien we niet meer). Tot eind
jaren 50 waren er vele, en ook talloze tuinders hadden
er een paar koetjes bij. Verdwenen net als de
beroemde aardbeien en de peultjes en doperwtjes.
Geen gezinsbedrijven meer en voor dag en dauw met
zijn allen in de
natte koude
aardbeien.
Verdwenen zijn
ook de vele
groenten- en
bloemenveilingen.
Beverwijk had er
100 jaar geleden zeker 4 of 5. Ook verder in NoordHolland waren veel groenteveilingen. Noemen we
Castricum, Purmerend, Haarlem, Amsterdam en nog
meer. Weg. Veel gaat nu rechtstreeks naar de
afnemers of gaat op contract. Bloemen worden via
internet geveild en de koper kan gewoon in bed blijven
liggen en zijn inkopen doen. De kolenboer? Weg. In de
zomer alvast de
winterbrand in het
kolenhok storten. Gaf
een rustig gevoel. Heb
zelf ook nog enige tijd
steenkool
rondgebracht. Eerst
een kolen in een
halfmud tonnetje scheppen en dan overgooien in jute
zak en op auto zetten, Dan met kruiwagen of op de
schouder naar het hok. Soms bij een flat met die zak op
de schouder drie trappen op en op balkon in de kist
storten. Als je na het werk ging douchen moest je het
roet uit je navel spoelen. Bedenk net oplossing voor het
“zwarte pieten probleem”. Totaal geen probleem: we
noemen de medewerker van rode puntmuts gewoon
schoorsteenweger. In plaats van de pet met veer zetten
we hem de hoge hoed op en zie daar. Laten de lipstick
vervallen en geen roe in de hand maar de
schoorsteenborstel. Probleem verdwenen.
Wat zal er over 100 jaar nog meer verdwenen zijn?
Lezers van dit blad in ieder geval. Is dat erg? Alles komt
en gaat(verdwijnt) wij ook.
KvD
15

SeniorWeb IJmond
is weer begonnen!
SeniorWeb IJmond is weer volledig van start. In
september en oktober hebben wij al vele cursisten
kunnen ontvangen en dat voelt goed. Wij zijn blij dat wij
weer mensen kunnen helpen in hun digitale
ontwikkeling. Als Seniorweb waren wij in de
veronderstelling dat in de Coronatijd vele mensen zich
thuis zouden bekwamen. Dat was ook zo, maar wij
merken ook dat de belangstelling voor onze cursussen
duidelijk toegenomen is.
Ook op de inloopspreekuren in Heemskerk en
Beverwijk bent u weer welkom. In Heemskerk zijn wij op
de maandag van 13.30-15.30 uur aanwezig in de
bibliotheek. In Beverwijk op de dinsdag van 10.00-12.00
uur in paviljoen Westerhout.
Kijk ook eens op onze website www.seniorwebijmond.nl. U vindt daar veel interessante informatie
over wat SeniorWeb IJmond u kan bieden. Wij geven
bijv. tips en info over ‘veilig internetten’, ‘aanschaf van
apparatuur’ en ‘slimme gadgets’. Nieuw op de website
is een nieuwsbrief met de laatste informatie. De moeite
waard. Voor vragen kunt u 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.

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 contact op onze
website: www.seniorweb-ijmond.nl
Contact (= oranje knop) en u vult uw contactgegevens
in. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw
aanmelding.
U betaalt bij de eerste les aan de cursusleider (via pin
of contant).
Wij kijken uit naar het moment dat wij u mogen
ontvangen. U bent van harte welkom.

Biljarten

in buurtcentrum De Schuilhoek voor heren en
dames

Programma november/ december 2021:
Heemskerk
Start maandag 22 november 2021
Cursus Android/ Samsung Smartphone/ Tablet (4
maandagochtenden)
Plaats: Cultuurhuis Heemskerk (in het gemeentehuis).
Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: € 30,- voor 4 lessen.
Eigen smartphone/ tablet meenemen.
Beverwijk
Start dinsdag 23 november 2021
Cursus Windows 10 (4 dinsdagochtenden)
Plaats: bibliotheek Beverwijk.
Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: € 30,- voor 4 lessen.
Velsen/ IJmuiden
Start donderdag 25 november 2021
Cursus IPhone/ IPad (4 donderdagochtenden)
Plaats: bibliotheek Velsen (boven AH).
Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: € 30,- voor 4 lessen.
Eigen smartphone/ tablet meenemen.
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Wilt u overdag biljarten in een gezellige en ontspannen
sfeer? In buurtcentrum De Schuilhoek kan dat! Op
maandag- en woensdagmiddag van 12.30-16.00 uur
wordt een onderlinge competitie gespeeld. Iedereen
speelt elke middag twee partijen van 25 beurten. Heeft
u interesse? Kom dan eens op een van deze middagen
kijken. U kunt altijd vrijblijvend een paar weken gratis
meedoen om te kijken of het bevalt.
Ook op dinsdagmorgen en donderdagmiddag wordt op
dezelfde manier een onderlinge competitie gespeeld.
Van 8.45 uur tot 12.00 en van 12.45 uur tot 16.00 uur.
Interesse? Kom langs.
Of op dinsdagmiddag en donderdagmorgen, Van 8.45
uur tot 12.00 en van 12.45 uur tot 16.00 uur kom kijken.
Voor de dames is het op de woensdagmorgen vanaf
9.30 uur tot 12.00 uur.
Het adres van De Schuilhoek is Van Bronckhorststr.1
1962 TV Heemskerk,
Tel: 088-887 6811

Campagne Ook Later Lekker Wonen
Het laatste kwartaal van de campagne gaat in. Een
campagne om ouderen
vroegtijdig te laten nadenken
over hoe zij later willen
wonen. Het thema heeft de
afgelopen 2 jaar veel
aandacht gekregen en
daardoor een groot deel van
de doelgroep (55+) bereikt.
De wooncheck op de
gemeentelijke website is in
groten getale gedaan, en nog
meer mensen zijn bereikt met
onze (online) communicatie. Nu het laatste kwartaal
van de publiekscampagne ingaat willen we er nog één
keer de schouders onder zetten en proberen ook de
laatste mensen bij het onderwerp te betrekken.
Onze vraag:
“Weet jij al hoe je later graag zou willen wonen?”
Kijk dan het volgende na:
• Een platform met alle informatie over het thema:
www.ooklaterlekkerwonen.nu
• Doe je eigen check
https://ooklaterlekkerwonen.nu/lekkerwonencheck/
• Wat staat op onze gemeente-site:
https://www.heemskerk.nl/ondersteuningwerk-en-inkomen/ook-later-lekker-wonen
Ook Later Lekker Wonen is een campagne van de
gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de
woningcorporaties in deze gemeenten en wordt
gefinancierd met steun van de provincie Noord-Holland.
Namens de werkgroep Ook Later Lekker Wonen
Els Diepenmaat - beleidsadviseur Wonen
Gemeente Heemskerk.

Een scootmobiel: iets voor jou?
Onafhankelijk blijven terwijl je niet meer zo goed ter been
bent? Met een scootmobiel kun je gaan en staan waar je
wilt. Hij is bedoeld voor mensen die minder mobiel zijn en
maximaal 100 meter kunnen lopen. Je kunt er een
winkelcentrum mee in en zelfs de winkel. Geen rijbewijs
nodig, een aansprakelijkheidsverzekering is wel verplicht.
Een scootmobiel kan door de gemeente verstrekt worden
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Veel gemeenten hebben een scootmobielpool.
Hier kun je een scootmobiel lenen of huren. Of schaf er
zelf een aan. Om veilig met dit voertuig het verkeer in te
gaan, is oefenen en kennis van de verkeersregels voor de

scootmobiel belangrijk. Volg een training, ook handig voor
mensen die er al een hebben.
Veilig Verkeer Nederland heeft een special op dit gebied
uitgegeven, te vinden op hun website
https://vvn.nl/scootmobiel

In deze speciale editie van het VVN Magazine
https://vvnmagazine.blob.core.windows.net/$web/202
0scootmobielspecial/index.html lees je alles wat je
moet weten als nieuwe scootmobielgebruiker:
• Verhalen en ervaringen van andere
scootmobielgebruikers
• Ergotherapeuten geven hulp en advies
• Waar moet je op letten bij de aanschaf
• Een goede voorbereiding op de eerste ritjes
• Verkeersregels voor scootmobielbestuurders
Er is ook een handige Veilig op Wegwijzer:
(https://vvn.nl/files/media/files/Veilig%20op%20wegwij
zer%20-%20scootmobiel.pdf) waar je kunt checken of je
vaardigheden voldoende zijn om vellig de weg op te gaan
met de scootmobiel. Heb je twijfels, neem dan contact op
met een ergotherapeut in de buurt. Deze helpt je graag op
weg om tot de beste oplossing te komen. Ben je onzeker
over de verkeersregels en
-sitiaties? Doe dan de online opfriscursus
https://opfriscursus.vvn.nl/v/start. Met deze online
verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland ontdek je in 2
minuten of je kennis van de verkeersregels voor
scootmobielgebruikers up-to-date is.
Met een scootmobiel mag je eigenlijk overal rijden,
behalve op een autoweg of autosnelweg. Kies altijd voor
de veiligste manier. De maximumsnelheid hangt af van
waar je rijdt. Op de stoep of voetpad is dat 6 km / uur en
volg je de regels voor voetgangers. Op het fietspad binnen
de bebouwde kom is dat 30 km / uur. Je mag je
scootmobiel parkeren op een invalidenparkeerplaats.
Bron: Veilig Verkeer Nederland.
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Bordspelavond

Potverdorie. Stond met mijn fiets klaar om naar Jan te
gaan, had net de garagedeur hiervoor moeten openen
toen het begon te regenen. Zeer vervelend. Ik zal maar
even wachten, dacht ik. Hopelijk stopt het zo. En ja,
hoor. Een flinke bui van vijf minuten, maar toen was het
ook weer droog. Ik deed de garagedeur dicht en stapte
op mijn fiets naar Jan. Jan had zich via een trouwe
vrijwilliger van onze hulpdienst aangemeld als
chauffeur. En, als er zich een nieuwe vrijwilliger
aanmeldt ga ik altijd even bij hem of haar thuis langs
om kennis te maken en uit te leggen hoe wij werken.
Dat deed ik ook bij Jan, maar Jan wist natuurlijk al erg
veel. Ik heb hem wel moeten uitleggen dat het op dit
moment niet zo erg druk is met het vervoeren van
klanten. Voor de coronapandemie hadden we het er
altijd druk mee. Maar nu is het aanmerkelijk rustiger.
Wij denken, zo zei ik tegen Jan, dat het langzaam wel
weer zal aantrekken. Het is toch erg gemakkelijk als je
thuis opgehaald wordt, daar naar toe gebracht wordt
waar je naar toe wil en als je dat wilt ook weer
opgehaald wordt en naar huis gebracht wordt. En dat
tegen een geringe bijdrage in de kosten voor de
vrijwilliger. Jan begreep dit en had er geen moeite mee
om langzaam op te starten. Alweer een zeer positieve
vrijwilliger, dacht ik toen ik naar huis fietste.
Gelukkig. Sta met mijn fiets klaar om naar Mat te gaan.
Het regent niet, zoals een week geleden. Garagedeur
dicht en fietsen maar. Mat is een elektricien en wil ons
graag komen helpen met klusjes waar elektra een rol bij
speelt. Zo iemand kunnen wij heel goed gebruiken. We
hebben eigenlijk alleen maar Henk, die dit soort klusjes
kan opknappen. Vorige week nog hadden we een
probleem. Er belde iemand op met de vraag of we de tv
goed konden komen afstellen. De zenders waren weg.
Henk was op vakantie, dus maar even wachten totdat
Henk terug was. Was Mat wat eerder gekomen, dan
hadden we de beller waarschijnlijk meteen kunnen
helpen.
Tevreden fietste ik wat later naar huis. Wat is het leuk
om zulke enthousiaste mensen te spreken, die anderen
heel graag willen helpen.
Heeft u hulp nodig, bel dat op werkdagen tussen 9.30
en 11.00 uur naar 0251 257 480.
Help ons helpen!
Huub van den Heuvel
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Elke eerste zaterdag van de maand is het
bordspelavond in Buurtcentrum Het Spectrum
(Lauraplein 1 in Heemskerk).
Het spelen van gezelschapsspelletjes samen is weer
helemaal hot. Telefoons weg, televisie uit en echt even
tijd doorbrengen met elkaar. Een paar korte
(kaart)spelletjes of
een spel dat de hele
avond in beslag
neemt, alles is
mogelijk. Het kan fijn
en makkelijk zijn om
thuis te spelen, maar
gezamenlijk, tijdens de bordspelavond, met (nieuwe)
vrienden, maakt het nóg leuker.
We spelen diverse toegankelijke spellen zoals Azul,
Codenames, Ticket to Ride of Carcassonne, maar ook
voor de fijnproever is er wel iets te spelen!
Nieuw of juist veel speelervaring? Iedereen is welkom!
Graag van te voren aanmelden via:
tine.smits@metheemskerk.nl of 06 - 411 31 507
Kosten: € 1,50 per keer (exclusief consumpties).

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

Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
0251-248 648
contact@destut.nl
www.destut.nl
Workshop haken thema Kerst
Maandagavond 8, 15 en 29 november en 6 december is
er van 19.30 tot 21.30 uur een korte cursus haken voor
beginners.
De eerste avond worden de beginselen aangeleerd en
gaat u oefenen. De volgende drie bijeenkomsten kunt u
kiezen uit een van de drie voorbeelden: kerstbal,
sneeuwpoppetje of peperkoekmannetje. Docente is
haakfanaat Melissa Mes. Neem zelf een haaknaald mee,
keuze 2,5 mm tot 4mm en restjes haakgaren. Deelname
bedraagt € 10,00. Koffie/thee voor eigen rekening.

Modeshow Hoffmans mode
Woensdag 10 november hebben we van 14.30 tot 16.00
uur een modeshow van de nieuwe wintercollectie.
Toegang is gratis, inclusief een kopje koffie. Vriendelijk
verzoek vooraf aan te melden.

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 i.s.m. de bibliotheek.

Zalenverhuur
We horen regelmatig dat groepen het lastig vinden om
een geschikte locatie te vinden voor hun eigen activiteit.
Bent u deelnemer of kent u mensen die op zoek zijn
naar een (tijdelijke) ruimte? Wij verhuren zowel in de
avond als in het weekend en hanteren zeer
schappelijke prijzen. De Stut stelt wel als voorwaarde
dat deze bijeenkomst/cursus/lezing moet passen in
onze doelstelling. Uw activiteit dient een ideële insteek
te hebben en zonder winstoogmerk. Spreekt deze
oproep u aan, neem dan contact met ons op!
Stutlunch
Op zondag 28 november is er de Stutlunch. We
serveren dan een lekkere 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.
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. De cursus start bij voldoende
deelnemers.
Sinterklaas Kienen in De Stut
Woensdag 24 november is er van
13.30 tot 15.30 uur een speciale
Sinterklaas kienmiddag. De prijsjes
zijn aangepast aan het seizoen.
Dus dat belooft een gezellige en
vooral lekkere boel te worden.
Deelname bedraagt
€ 7,50 voor drie ronden en het eerste kopje koffie is gratis.
Denkt u eraan dat u vooraf moet aanmelden!
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 wordt berekend naar gelang de duur van het
seizoen.
Keezbord op 5 en 19 november
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kan het
Keezbordspel gespeeld worden. Aanvang 13.30 uur.
Deelname bedraagt € 1,20 per keer. Denkt u eraan dat u
zich vooraf moet aanmelden!
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Kom op!

november 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
Handwerken
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 9/11
di
di
di
di
wo
do
do 11/11
do 6/12
do
do
do
vr
vr
vr

Handwerken
Quiltbee
Kaarten maken
Workshop haken thema Kerst

ma
ma
ma
ma

Glas bewerken (Tiffany / Fusing / graferen)
Kantklossen
Stutorkest
Handwerken
Creatief karten maken
Tekenen naar waarneming
Toveren met textiel
Boekbinden
Beter fotograferen
Vrij tekenen of schrijven (handletteren / kalligrafie)
Tekenen en schilderen
Stutkoor
Op de koffie bij d’Evelaer: handwerken
Crea groep
Portret tekenen

di
di
di
di
wo
wo
wo
wo
wo
do
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
Film

ma
ma
di
wo
do
do 4/11 + 2/12
Cursussen
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
Jansheeren
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
13.30-15.30
13.30-14.30 / 14.30-15.30
15.30-16.30

Handen Ineen
Stut 1e+3e vd maand
Jansheeren
Stut 8-15-29/11 +
6/12
Handen Ineen
Spectrum
Stut
Jansheeren
Stut even weken
Stut 15/9 t/m 24/11
Stut even weken
Handen Ineen
Stut 15/9 t/m 15/12
Handen Ineen
Stut
Stut
d’Evelaer
Stut even weken
Stut 24/9 t/m 10/12

09.15-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
19.30-21.30

Stut nader te bepalen
Stut 2e van de maand
Stut ltste van de mnd
Stut 8 december
Stut 7/10 t/m 11/11
Handen Ineen

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

Stut 18/10 t/m 9/5
Stut
Stut
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
13.30-15.00
13.15-14.15
14.40-15.15
15.30-16.30
08.45-09.45/10.00-11.00/11.10-12.10

10.15-11.15
20.00

Creatief

09.15-12.00
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
09.15-12.00
09.30-11.30/10.30-12.30
10.30-11.45
13.00-15.50
13.30-15.30
09.00-11.00

Cultuur

Bridge 2e jaar
Engelse conversatie
Bridge 1e jaar beginners - datum nog niet bekend
Bridge 1e jaar verlengde cursus
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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 25/11
do 23/12
vr
zo
zo 21/11

Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
d’Evelaer
Schuilhoek
Stut
Spectrum

09.30-15.30
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
09.30-11.00
13.00-16.00
14.00-15.30

Jansheeren
Handen Ineen
Jansheeren
Spectrum
Jansheeren
Spectrum
d’Evelaer
d’Evelaer
Spectrum
Stut
Jansheeren
Stut
Jansheeren
Jansheeren
Spectrum
Jansheeren
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Stut
Spectrum
Schuilhoek

09.00-11.30
13.15-16.00
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
13.00-16.00
13.30-16.00
13.30-15.30
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
Stut
Schuilhoek
Schuilhoek

08.45-10.15
14.30-16.00
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: handwerken
Stampottenlunch met sinterklaas - bingo
Feestelijke kerstlunch met opreden van koor Dolorosa
Kom Binnen!
Stutlunch op zondag
Alleen is ook maar alleen

Spellen / Recreatie
Vrij biljarten
Bordspel (keez/schaken/dammen, etc.)
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
Klaverjassen
Keezen (om de week)
Sinterklaas kienen
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
ma t/m vr
ma
ma 29
ma 1+15+29
1e-2e-3e-do
di
di

wo
wo 3+17
wo 24/11
wo
do
do
vr
vr
1e vr vd maand
3e vr vd maand
vr 1e+3e vd mnd
zo 7/11
zo 28/11

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

wo
wo 10/11
za 6
za 13/11

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
207 757
253 054
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
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Benoemingen

MaatjeZ en Mantelzorg

bij de Biljartclub De Jansheeren

Mantelzorgconsulent Heemskerk
MaatjeZ ondersteunt mantelzorgers uit Heemskerk. Wij
geven informatie, advies en
tips over mantelzorg en wij
kunnen u ook helpen met
vragen over respijtzorg
(vervangende mantelzorg).
Mart Witteman is de mantelzorgconsulent voor
Heemskerk. Bent u mantelzorger en heeft u vragen?
U kunt Mart bellen op: 06-822 60 412 of mailen naar:
m.witteman@maatjez.nl. Mart kan op huisbezoek
komen of u kunt ook ergens in Heemskerk afspreken.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20
september j.l. is
aan twee leden
speciale
aandacht
besteed, met
name voor hun
werkzaamheden
in de afgelopen
jaren.
Mw. Gönül Güler
van MET was
speciaal naar de
vergadering
gekomen om
met name Henk
Pirovano, al 20 jaar voorzitter van de biljartclub, toe te
spreken. Hij was volkomen verrast door de benoeming
tot erelid van de club.
Henk Pirovano - Jan van Lieshout

Enkele citaten uit de toespraak waren: recht door zee,
voor elk lid een gewillig oor, speelt adequaat in op
beleidsontwikkelingen, altijd op de hoogte van wat er
binnen de club speelt, kortom een goede voorzitter.
Voordat hij tot voorzitter werd benoemd was hij nog 2
jaar secretaris. Hij is tijdens de vergadering weer voor 3
jaar herbenoemd.
Jan van Lieshout is door de voorzitter, met instemming
van de vergadering benoemd tot lid van verdienste van
de club, mede omdat hij de afgelopen 25 jaar de
verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de
coördinatie van de viertallencompetitie. Een uitwisseling
met verenigingen uit Alkmaar, Castricum, Heiloo en
Heemskerk. Hij verzorgde de inschrijving van de
Heemskerkse teams, in de hoogtijdagen zo’n 7 teams
met reserves totaal 35 leden. Hij is jarenlang
wedstrijdleider geweest, gaf resultaten door van in
Heemskerk gespeelde wedstrijden en hield de standen
bij. Met ingang van dit jaar is de competitie gestopt
wegens gebrek aan belangstelling.
Ook heeft hij veel gedaan voor de interne competitie
van De Jansheeren en was heel lang leider van het
Willem Kopertoernooi. Het bestuur heeft Jan mede
namens de leden bedankt voor zijn tomeloze inzet. Nog
steeds kan een beroep op hem worden gedaan; hij is
ondanks zijn hoge leeftijd van 90 jaar een echte
clubman.
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• Vrijwilligers
Bent u op zoek naar een vrijwilliger, zodat u af en toe
de zorg uit handen kunt geven? MaatjeZ heeft
vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn betrouwbaar en doen
graag iets voor een ander. Ze worden door ons
begeleid en ondersteund. We gaan eerst in gesprek om
te kijken of een vrijwilliger voor u het antwoord is op uw
vraag. Ook hebben wij contacten met andere
organisaties voor een andere mogelijkheden van
respijtzorg (vervangende mantelzorg).
Om deze mantelzorgers te helpen met vrijwilligers zijn
wij natuurlijk ook op zoek naar deze vrijwilligers. Wat
kan u doen voor een ander? U biedt een luisterend oor.
U gaat er samen op uit met de fiets of maakt een
wandeling in de buurt. Sommige mensen hebben
hobby’s waar zij graag over praten. Denk aan muziek,
literatuur of hun voormalig werk. Anderen vinden het
heerlijk om samen te puzzelen of te scrabbelen. Wat de
vraag ook is, al deze mensen zijn blij met persoonlijke,
informele hulp. Van mens tot mens.
Heeft u een uurtje vrij in de week? Wilt u wat voor een
ander betekenen? Hanna Blankevoort komt graag in
gesprek. Zij kan ook op zoek gaan naar een vrijwilliger
voor uw naaste.
• Wandelingen
Wij organiseren activiteiten voor mantelzorgers. Op 11
november, 16 december en 13 januari 2022 zijn er weer
mantelzorgwandelingen. Wilt u meewandelen en vindt u
het fijn om samen met andere mantelzorgers lekker
buiten te zijn?
Meer informatie over vrijwilligers of wandelingen: Hanna
Blankevoort, mantelzorgconsulent /
vrijwilligerscoördinator tel: 06-122 705 04 of
h.blankevoort@maatjez.nl
Per 1 oktober zijn we verhuisd naar: Wilgenhoflaan 2C,
1944 TD Beverwijk
U kunt ons bellen met: 088 995 8000 en mailen kan
natuurlijk ook: info@maatjez.nl

Wij gedenken
18-08
19-08
19-08
19-08
19-08
20-08
21-08
23-08
23-08
25-08
26-08
26-08
26-08
26-08
28-08

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

K.A. Bloembergen-Daleboudt
A.J. Schoenmaker
J.J.M. Rumphorst
J. Kuiper
W. Verhaal-de Boed
P. Sinnege
C. de Vries-Knol
S.N. Beentjes
J.K. Morianner
G.G. Elst
N.F. Glorie
P.P.A. Verbruggen
F.L. Merodio Suero
P.M. de Groot-van der Valk
M.C.M. van Bragt-van Zanten

85
86
83
94
94
84
74
76
87
92
67
68
80
91
79

28-08
28-08
03-09
03-09
04-09
04-09
07-09
07-09
09-09
09-09
09-09
10-09
10-09
10-09
12-09

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

J. Beentjes
D. Halbesma
J.P. de Munck
M.A. Kuil-Scholten
R.L. Gravemaker-v.d. Leden
A.T. de Jager-Buur
G. Boshuizen-van Ee
H.H. Panman
E.K. Winterberg-Filsinger
A. Hoogerbrugge
P.H. Busman-Smit
A.M. de Vreeze-Henneman
A.M. Schelvis-Vos
J.B.J. Valent
B.G. Apeldoorn

88
68
86
78
78
92
91
75
84
89
78
82
87
80
74

______________________________________________________________________________________________

Dag van de mantelzorger
Woensdag 10 november is het weer zover: De Dag van
de Mantelzorg. MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg en
gemeenten Beverwijk en Heemskerk nodigen alle
mantelzorgers uit voor een gratis voorstelling in
bioscoop Cineworld in Beverwijk.
Bent u mantelzorger? En wilt u ook naar de film? U kunt
dit jaar kiezen uit het drama ‘Alles op Tafel’ of de actie
van de nieuwste James Bond!

Postbus 95 -1960 AB Heemskerk
of digitaal: info@maatjez.nl
U kunt kiezen tussen ‘Alles op tafel’ of ‘James Bond’.
Wij hopen u te zien op de 10e november. Tot dan!
Houdt u rekening met de corona-maatregelen die op
dat moment van toepassing zijn!

Aanmelden
Stuur uw naam, e-mailadres, de gemeente waarin u
woonachtig bent en uw filmkeuze naar:
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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

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

