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DOET WAT ‘T WIL

Ons
kantoor
is er
voor ú.

Gevestigd in Heemskerk, maar regionaal werkzaam van Zandvoort
tot Akersloot.

Wij nemen tijd voor u en staan u op
professionele wijze bij. Gewoon omdat
u de zaken goed geregeld wilt hebben:
op de korte én op de lange termijn.

Heeft u een notaris nodig voor een
testament, estate planning, onroerend goed of een nieuw op te richten
stichting of bedrijf? Neem dan contact
met ons op. Want naast deskundigheid
bieden wij u maximale duidelijkheid,
zowel in ons advies als in onze tarieven.
Wij zijn er immers voor ú!

Notar issen
Janssen & Van Commenée
Bu rgemeester Nielenplein 2
1961 N V Heem skerk
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Tel.:
Fa x:

0251 - 24 52 24
0251 - 24 59 34

E-ma i l:
Website:

not a r i s@not a r i sjvc.n l
w w w.not a r i sjvc.n l

Tja,

In ons land leverden de februari-stormen met die leuke
namen minder leuke schade op, maar ik heb gemerkt dat
“buurtmelding” van de gemeente prima werkt. Na een
melding via de website van de gemeente Heemskerk over
een bijna omgewaaide boom, werd dit euvel heel snel
verholpen en staat de boom weer recht. Ziet u ergens een
stoeptegel of een ander euvel aan het straatmeubilair of
iets dergelijks, meldt dat via ‘buurtmelding’ en u zult zien
dat ’t werkt. Bel via algemeen nummer: 14 0251.
Het serviceplein in de hal van het gemeentehuis is op
1 maart j.l. officieel geopend door wethouder Aad Schoorl.
Voor al uw vragen over werk, inkomen, zorg en welzijn
kunt u terecht op het serviceplein. Met u wordt gekeken
welke ondersteuning nodig is en wordt de oplossing
dichtbij huis gezocht. We zijn benieuwd naar de
ervaringen van onze inwoners met deze manier van
serviceverlening. Bel via algemeen nummer: 14 0251.
site: https://servicepleinheemskerk.nl
De gemeenteraadsverkiezing is achter de rug en ik hoop
voor u dat de partij van uw keuze een rol kan gaan spelen
bij het vaststellen van het beleid in onze gemeente.
Heemskerk wijkt niet af van de landelijke trend: de
conventioneke partijen in de gemeenteraden spelen een
kleinere rol dan de lokale bewegingen. Ook in de opkomst
wijken we niet af en dat is toch zeer bedenkelijk.
Kunnen de beloftes waargemaakt worden of moet er toch
weer veel water in de wijn worden gedaan? We gaan het
zien en merken. De nieuwe raad kan zich nu ook gaan
buigen over de profielschets voor de nieuw te benoemen
burgemeester.
Het is nu de tijd om de fietsen te inspecteren op
onvolkomenheden om straks weer mooie tochten te
kunnen maken. De winterkleding kan weer een paar
maanden in de kast blijven.
Kijk vooral goed naar de programma’s van de buurthuizen
in onze gemeente voor de activiteiten die georganiseerd
worden. Gezien het aanbod behoeft u zich echt niet te
vervelen en neem gerust uw vriend of vriendin mee.
In dit nummer treft u o.a. aan:
•
Tineke sprak met Johan Rotteveel
•
Karel en het kantoor
•
Programma’s van de buurthuizen
•
Wat kan de Algemene Hulpdienst voor u betekenen
•
Puzzel
•
Me too ook hier besproken
En natuurlijk veel meer. Veel leesplezier.
Namens de redactie,
Jan de Looze
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Adverteren?

Jan Zonneveld, T 06 588 63 247

Uitgegeven door MET Heemskerk en
De Grijze Ezel
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alle 66 plussers in Heemskerk

Senior niet bezorgd?

Bel 06 245 20 326 na de 10e van de maand

Senior lezen via internet

Opgeven via:
65plusbestand@metheemskerk.nl
onder vermelding van naam, adres
e-mailadres

Bingo Huize van de Nouweland
Op 12 april is er weer Bingo middag in de
Huize van Nouweland.
Zaal open om 13.30 uur
Aanvang 14.00 uur
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Afgelopen vrijdag 1 april, zaten wij, mijn vrouw Marry en
ik, gezellig koffie te drinken We hadden het over koetjes
en kalfjes. “Och”, zegt ze, ”dat vergeet ik bijna. Jac heeft
daarstraks gebeld en gevraagd of een van ons haar
lipstick kan komen brengen. Ze heeft hem vergeten mee
te nemen naar haar werk”. Jac, onze dochter, werkt in het
RKZ-ziekenhuis. “Doe ik wel even,” zei ik meteen. “Ik fiets
er wel even heen. Is goed voor mijn conditie.”
Even later zat ik op de fiets
naar Beverwijk. Het stoplicht
op de Starweg stond op rood.
Ik stopte en zag dat Henk
bezig was met een tuintje,
daar op de hoek. Henk doet
dat graag als vrijwilliger van
onze hulpdienst. Ik zwaaide naar hem. Naast me stopte
een oudere man. “Ken jij die tuinman,” vroeg hij. “Ja,” zei
ik. “Ik zou ook wel een tuinman kunnen gebruiken, maar
daar is tegenwoordig moeilijk aan te komen en ze zijn ook
erg duur,” ging de man verder. “Nou, dat valt bij Henk wel
mee,” zei Ik. “Henk vraagt maar vijf euro per uur.”
Verbaasd keek de man mij aan, fronste zijn wenkbrauwen
en begon wat te lachen. “Een 1 aprilgrapje, zeker,” zei hij
toen. “Nee, beslist niet,” antwoordde ik. “Bel maar eens
met de algemene hulpdienst Heemskerk.”
“Dat ga ik meteen doen,” zei de man. Het stoplicht sprong
op groen en wij fietsten allebei verder.
Even later was ik in het ziekenhuis. Ik meldde mij aan en
vroeg of ze aan Jac even wilde vragen of ze naar de hal
kwam. Ik keek de wachtruimte in. Ik zag daar Bert lopen
met een moeilijk lopende vrouw. Hij hielp haar. Bert zit
ook bij onze hulpdienst. Ik liep naar hem toe en wilde een
praatje met hem maken. Voor mij liep een andere vrouw.
Zij vroeg toen ze dicht bij Bert was, lachend aan de slecht
lopende vrouw: “Heb jij een nieuwe vriend?” “Nee,” zei de
vrouw. “Dit is Bert. Hij heeft mij thuis opgehaald en helpt
mij even om het ziekenhuis in en uit te komen en dan
brengt hij me weer naar huis.” “1 aprilgrapje zeker,” was
lachend haar antwoord. “Nee,” zei de slechtlopende
vrouw, “bel de algemene hulpdienst maar eens, dan kun
je ook zo’n vriend krijgen.” Op dat moment werd Ik op mijn
schouder getikt. Ik draaide mij om en daar stond Jac. “Fijn
dat je gekomen bent,” zei ze, “maar het had echt niet
gehoeven. Het was een 1 aprilgrapje”.
Help ons helpen!
Huub van den Heuvel,
Voorzitter Algemene Hulpdienst Heemskerk
T 0251 257 480
website: ahdheemskerk.nl
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Is slechthorendheid zichtbaar?
Voor de algemene veiligheid is het van belang dat
slechthorendheid herkenbaar is. Immers een
slechthorende verkeersdeelnemer hoort het kleine
belletje van een langsflitsende racefiets zeker niet!
Hij/zij zal dan te laat ruimte maken om de ander door te
laten en zo kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Het is
dus extra belangrijk dat wij
aandacht geven aan het
herkenbaar zijn van
slechthorendheid.
Daarbij moeten we ook begrip
hebben voor mensen die hun
hoorprobleem niet graag met een
bordje “aan de grote klok” hangen.
De Ned. Ver. voor Slechthorenden
spoort alle slechthorenden aan (in
Nederland meer dan 1,5 miljoen)
om over dit gevoel heen te
stappen.
In welke situaties heb je een bordje nodig?
Dat geldt zeker wanneer men verkeersdeelnemer is.
Denk maar eens aan fietsers. Daarvoor zijn handige
bordjes te koop. Ik heb er zelf al jaren één op mijn fiets
en ik krijg vaak positieve opmerking hierover. Denk ook
eens aan de situatie waarin slechthorenden gemakkelijk
in gevaar kunnen komen zoals een slechthorende
chauffeur die autopech heeft en met zijn
veiligheidshesje aan wacht op de Wegenwacht. Er zijn
hesjes te koop met daarop het slechthorende teken
zodat de aankomende hulpverlener direct ziet dat hij op
een aangepaste wijze moet communiceren.
En denk eens aan de kassa in de supermarkt. Ik wijs
altijd op de “slechthorende batch” om aan te geven dat
ik de kassière niet versta.
Waar zij die bordjes te koop?
De NVVS, die al meer dan 100 jaar de belangen van
alle slechthorenden behartigt, heeft een website
(www.stichtinghoormij.nl), met daarop een link naar
de webshop waar allerlei dingen te koop zijn die het
leven van een slechthorende gemakkelijker maken. Ik
raad u aan, ga er eens kijken!
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, stuur
mij dan even een mailtje.
Vriendelijke groet van Wim Steenpoorte
secr. NVVS afd. Alkmaar - IJmond
wsteenpoorte@hetnet.nl

Welkom in de Buurt/Heemskerk
bouwen aan buurten - map voor heel Heemskerk
beschikbaar
Vanaf begin maart 2022 zijn er ‘Welkom in de
Buurt/Heemskerk’-mappen voor héél Heemskerk
beschikbaar. Deze Welkom in de buurt/Heemskerk-map
wordt door een bewoner aan een nieuwe bewoner in de
straat gegeven om hem of haar welkom in de
buurt/Heemskerk te heten. Voorheen was dit een
activiteit in Boven de Baandert en Acker tot Burcht.
De map is ‘afgestoft’ en de inhoud geactualiseerd. Het
doel van deze map is om sociale contacten te
bevorderen. En is eenvoudig: er wordt een map
gegeven door én voor een bewoner.
“Fijn om je welkom te voelen, fijn om iemand welkom te
heten”.
In Heemskerk wordt er veel verhuisd, bijv. de oudere
generatie verhuist naar een andere woonvorm binnen of
buiten Heemskerk, en maakt plaats voor nieuwe
generaties in de straat; mensen van buiten Heemskerk
en van binnen de verschillende buurten.
In het voorjaar komen de nieuwe flats aan de Debora
Bakelaan beschikbaar.
In de ‘Welkom in de buurt/Heemskerk-map’ zit een
selectie van diverse bruikbare informatie.
Het gaat als volgt: een huidige bewoner vraagt aan de
nieuwe buurtbewoner of hij of zij interesse heeft in een

‘Welkom in de Buurt/Heemskerk map”. In geval van
interesse zorgt de huidige bewoner, via onze
contactpersoon, voor de map en overhandigt die aan de
nieuwe bewoner. Is de interesse er niet, dan even goede
buren .
In de map zit een leuke bon waarmee je een kop koffie
met wat lekkers kunt halen bij Goed Voor Elkaar, een
maatschappelijke organisatie voor mensen met een
beperking. Deze bon is mede mogelijk gemaakt door de
BBI = Budget Burger Initiatieven.
Waar is de Welkom in de Buurt/Heemskerk-map te
krijgen?
Vindt u het ook leuk en belangrijk om nieuwe bewoners
in uw buurt welkom te heten en ze op weg te helpen met
basisinformatie én een gezellig eerste contact? Neem
dan dan contact op met de contactpersonen van
Welkom in de Buurt/Heemskerk:
• Annelies Westerhoven,
e-mail: annelies.westerhoven@hotmail.com
Via haar kunt u de map ophalen in buurtcentrum Het
Spectrum, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk, of wordt
er in overleg met u, een map bij u langs gebracht.
Leuk als u van de overhandiging, met toestemming, een
foto maakt; dit om deze ‘Welkom in de
Buurt/Heemskerk-map’ onder de aandacht te krijgen om
andere bewoners te inspireren. Stuur uw foto in via
https://www.facebook.com/karin.koks.98/

5

Repair Café

Koffie en Theecafé

Heb je kapotte spullen op het gebied van kleding (ook
re-styling), elektrische apparaten, fietsen, speelgoed,
computers etc.? Kom dan langs in ons Repair Café en
onze enthousiaste reparateurs gaan samen met jou
kijken of het nog te maken is.
Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de
reparatie waard vinden.
Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van
harte welkom, de koffie staat klaar.
Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 088 887 6811
mail: ria.zieltjens@metheemskerk.nl
Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk.

Maandag 26 februari is het wekelijkse Koffie en
Theecafé op de locatie INSIDE 54 gestart.
Tussen 14.00-15.30 uur is er een open inloop waar
naast ontmoeting en gezelligheid ook ruimte is voor
spelletjes en creativiteit. Kosten: 1 euro incl. een kopje
koffie of thee. INSIDE 54 bevindt zich op de eerste
verdieping van het gezondheidscentrum Broekpolder.
Er is een lift aanwezig. Adres: Schutterskwartier 54,
1967 KB Heemskerk. Voor meer info:
sheila.bijtenhoorn@metheemskerk

Vrouwen voor vriendschap
Soms heb je een hartsvriendin waar je alles mee doet.
Maar niet altijd. Je verandert zelf, je vriendschap dus
ook. Maar hoe maak je nieuwe vriendinnen op latere
leeftijd? Daar is geen vast recept voor. MET Heemskerk
nodigt je uit om het eens over een andere boeg te
gooien!
Ben je net verhuisd en ken je weinig mensen? Heb je
veel vrije tijd en zit je op de bank te denken: tja, en wat
nu? Zijn je kennissen druk met kinderen of
kleinkinderen en jij niet? Dan kan dit de oplossing zijn.
Kom met ons speeddaten voor vriendschap (Ladies
only). Ontmoet andere vrouwen die ook op zoek naar
nieuwe vriendinnen. Leeftijd maakt niet uit (18+), we
maken het samen gezellig met een hapje en een
drankje. Je gaat kort in gesprek gaat met andere
deelnemers en na afloop is er gelegenheid om samen
nog wat te drinken.
Interesse? Bel voor info of meld je aan bij Gönül Güler
of bel 06 245 19 839(tel 06-245 20 326) of Ingrid
Dudink (06-484 57 632).
Vrijdag 22 april van 19.30 tot 21.30 uur in
Buurtcentrum De Schuilhoek, v. Bronckhorststraat 1,
Heemskerk.
Entree incl. kopje koffie/thee, hapje en 1 drankje:
€ 5,00. Graag vooraf aanmelden.

Klaverjassen Het Spectrum

Op maandag 7 maart is iedereen vanaf 19.30 uur
weer van harte welkom om samen gezellig een
kaartje te komen leggen in buurtcentrum Het
Spectrum. Deelname bedraagt € 3,50 per keer.
Er zijn mooie prijzen te winnen. Deelname bedraagt
€ 3,50. Opgeven kan bij Buurtcentrum Het Spectrum,
Lauraplein 1 te Heemskerk, tel. 088-887 6810.
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Herhaalprik Coronavirus
(70+ en verminderde weerstand)
De herhaalprik is voor 70-plussers en mensen met een
verminderde weerstand een extra vaccinatie na de
basisvaccinatie (1e en 2e prik of 1e Janssen-prik) en
boostervaccinatie.
Voorwaarden herhaalprik
Je bent 70+er, bewoner van een verpleegtehuis, hebt
een ernstige immuunstoornis of het syndroom van
Down. Je kunt een herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden
na je boostervaccinatie en/of coronabesmetting.
Let op: niet-mobiele thuiswonenden worden door de
huisarts gevaccineerd.
Afspraak maken boosterprik of herhaalprik
De herhaalprik is alleen op afspraak mogelijk Dit kan
via https://www.coronavaccinatie-afspraak.nl of tel
0800-7070. Wie online een afspraak wil maken maar
daarmee moeite heeft, raden we aan om hulp te vragen
aan buren, familieleden, kennissen of in de bibliotheek.
Of bekijk: https://uitlegprikafspraak.nl/ over hoe het
online afspraak maken werkt of bel 06 245 19 839.

Ik zit een beetje krap
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 6 en 20 april, 4 en 18 mei
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. Die 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.

Spelletjesmiddag
Op de eerste zondag van de maand (5 juni niet i.v.m.
Pinksteren) is er een gezellige Spelletjesmiddag in
Buurtcentrum Het Spectrum van 13.30 tot 16.00 uur.
Er zijn heel veel spelletjes aanwezig, o.a.: rummikub,
mens erger je niet, sjoelen, kaarten, keezen etc. Het
mag zelf ingevuld worden.
De kosten bedragen € 1,50 en consumpties zijn voor
eigen rekening.
Voor aanmelden of meer informatie: Buurtcentrum Het
Spectrum, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk,
T 088 - 887 6810.

Vele blijde gezichten nu de druk van coronaverplichtingen sterk is verminderd. We voelen ons
bevrijd en zoeken de ontspanning op waar we de
medemens ontmoeten. Een keer buiten de deur eten,
dan hoeft de vrouw/man niet achter de pannen, is een
feest. Wel moet u rekening houden, dat de prijzen ten
opzichte van de vorige keer zijn aangepast, laat ik het
noemen. Een avond naar het theater geeft je
ontspanning en nieuwe cultuurimpulsen.
Dat de familie zonder enig voorbehoud mag worden
bezocht is een verademing. Niet meer hoeven te tellen
of je welkom bent of net niet. Dat dergelijke bezoekjes
erin hakken is wijst de praktijk uit. Je neemt een
aardigheidje mee en als je bent aangewezen op
openbaar vervoer dan moet je de reis goed plannen.
Laat je de auto staan omdat de benzine- en olieprijs de
pan uitrijst dan is de fiets in vele gevallen een alternatief.
(wel elektrisch natuurlijk). Dat we van het gas af moeten
werd al duidelijk in een meerjarenplan gepresenteerd.
Aanschaf van een warmtepomp zou de oplossing zijn.
Maar dan moet je wel even doorsparen. En de
rentevergoeding op het spaargeld is geen uitdaging om
extra in te leggen. Als uw gasleverancier nu een nieuw
voorstel doet moet u zich afvragen of bovengenoemde
activiteiten nog passen in uw budget. Wij ouderen
hebben € 13,-- meer AOW gehad en wellicht geen index
op uw pensioenaanspraak. Ik wil niet al te pessimistisch
zijn, maar bezint voor dat ge begint en let op uw zaak.
Fred Wijers
Wat fijn dat u er
allemaal weer was.
Natuurlijk missen we
nog mensen maar we
zijn blij dat we weer bijna 50 mensen hadden. We waren
meer gewend, maar het begin is er weer.
We kienen elke laatste maandag van de maand.
We spelen in De Jansheeren op het Malthezerplein
van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
De zaal gaat open om 13.30 uur en we spelen 3 ronden
voor € 4,00.
De volgende kien is op maandag 25 april.
We hopen dat u allemaal weer komt want we doen het
voor de gezelligheid en sociale contacten.
Het Kienteam
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Trip-tip - Reinaert de vos
Over Reinaert de vos worden al sinds de middeleeuwen
verhalen verteld. Hij neemt andere dieren in de maling,
maar ontloopt steeds zijn straf. Allart van Everdingen
(1621-1675) maakte rond 1670 een serie van 57 etsen
bij Reinaerts avonturen, met levensechte dieren in
prachtige landschappen. Stedelijk Museum Alkmaar
toont een bijzondere selectie van deze prenten en
tekeningen in een tentoonstelling voor alle leeftijden.

Reinaert maakt plezier met de beer
Nu in Museum Alkmaar
Het Stedelijk Museum Alkmaar is één van de oudste
musea van Nederland en verbindt mensen, kunst en
geschiedenis. Het museum presenteert een fraaie
collectie oude en moderne kunst, kunstnijverheid en
stadsgeschiedenis.Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur. Op
maandag gesloten.
Canadaplein 1, 1811 KE Alkmaar, 072-548 9789
info@museumalkmaar.nl
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl
Open garderobe, kluisjes (€ 0,50 borg),
babyverschoonkussen, café/restaurant, winkel, wifi,
audiotour, rolstoelen en invalidentoilet.
Toegankelijkheid
De entreehal van het museum is ook voor
mindervaliden goed te betreden. Op de begane grond
van het museum is een aangepast toilet aanwezig;
deze vindt u naast de lift. Vanuit de entreehal zijn de
vaste tentoonstellingen op niveau -1 en 1 te bereiken
met de lift. De tijdelijke tentoonstellingen bevinden zich
op de begane grond en zijn te bereiken via de
entreehal. Het museumrestaurant en de museumwinkel
bevinden zich op de begane grond en zijn makkelijk te
bereiken met rolstoel, rollator of scootmobiel
8

Fit en Vitaal Heemskerk
Fitheidsprogramma voor 60-plussers
Wilt u graag fitter of actiever worden? Dan is
onderstaand beweegprogramma echt iets voor u. Sport
en bewegen draagt bij aan vitaal ouder worden.
Daarnaast zorgt sporten voor plezier en ontmoeting.
Deze elementen komen samen in het
fitheidsprogramma ‘Fit & Vitaal 60+ Heemskerk’,
georganiseerd door de buurtsportcoach van Team
Sportservice Kennemerland. Dit programma bestaat uit
een gratis fitheidstest en een afwisselend
beweegprogramma. Het is erg geschikt voor 60plussers, die samen met anderen willen ontdekken
welke beweegactiviteit het beste bij hen past.
Gratis fitheidstest
Ben je benieuwd hoe fit je bent? De buurtsportcoach
organiseert op donderdag 21 april van 14.00 tot 16.00
uur en maandag 25 april van 10.00 tot 12.00 uur een
gratis fitheidstest in Sporthal de Waterakkers. De test
duurt ongeveer 30 minuten en er staat koffie/thee
klaar. De conditie, spierkracht en de BMI worden onder
andere gemeten. De test is geschikt voor iedereen, of je
nu wel of geen sport beoefent.
“Leuk,
afwisselend
programma. We
hebben een
betere conditie
na het beweeg
programma”
Loes en Ben
(beiden 73 jaar)

Beweegprogramma
Het programma begint in de week van 2 mei (week 18).
De deelnemers gaan 5 weken achter elkaar, twee keer
per week verschillende sporten uitproberen bij
aanbieders uit Heemskerk. Het programma bestaat uit
verschillende beweegactiviteiten, binnen en buiten.
Sommige activiteiten zijn inspannend, andere juist
ontspannend. Alle activiteiten worden begeleid door
vakkundige trainers. De sporten zullen vooral overdag
aangeboden worden. Deelname aan het ‘Fit & Vitaal
60+ Heemskerk’ programma bedraagt € 12.50.
Meer informatie en aanmelden
Bent u enthousiast geworden over dit leuke
programma? Dan zien wij uw aanmelding graag
tegemoet. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u
contact opnemen met de buurtsportcoach Heemskerk,
Winnie Assendelft. Dit kan door te mailen naar:
wassendelft@teamsportservice.nl, te bellen naar
0251-254 740 of via de website:
jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/project/fitvitaal-60-in-heemskerk

Mantelzorgwaardering 2022
gaat nu van start!
Heemskerk/Beverwijk - Alle inwoners
van Beverwijk en Heemskerk hebben
een brief gekregen over de mantelzorgwaardering. De gemeenten willen met
deze waardering de mantelzorgers bedanken voor hun
inzet met een VVV Cadeaukaart van € 25,-.
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dit lijkt gewoon,
maar dat is het niet. Mantelzorg vraagt meer dan de
gebruikelijke zorg voor partners, ouders, kinderen of
buren. Mantelzorgers bieden langdurig hulp aan een
ziek familielid of aan buren, doen regelmatig
boodschappen voor hen en zorgen voor vervoer naar
bijvoorbeeld doktersafspraken.

U kunt ook de voicemail inspreken. Spreek uw naam en
telefoonnummer in, dan wordt u teruggebeld door een
medewerker van MaatjeZ.
Inloopspreekuur
Er zijn ook inloopspreekuren voor de
mantelzorgwaardering waarvoor u geen afspraak hoeft
te maken. Deze inloopspreekuren vinden plaats bij
Wijkpunt Oosterwijk op de volgende momenten:
• woensdag 06 april 2022
• woensdag 20 april 2022
• woensdag 04 mei 2022
• woensdag 18 mei 2022
Op alle dagen zijn wij te bereiken tussen 10.00-12.00
uur
Adres Wijkpunt Oosterwijk: Europaplein 65, 1966 WC,
Heemskerk

Ook kinderen en jongeren die hulp bieden aan een
gezinslid dat langdurig ziek of beperkt is zijn
mantelzorgers. Deze jonge mantelzorgers willen we ook
graag bereiken. Kent u een jonge mantelzorger? Stel
hem of haar dan op de hoogte van deze waardering.
De mantelzorgwaardering is een VVV Cadeaukaart van
€ 25,- Wij waarderen wat u doet. Dat zeggen we niet
alleen. We willen u ook een cadeautje geven. We
bieden mantelzorgers die voor iemand zorgen in
gemeente Beverwijk of gemeente Heemskerk een VVV
cadeaukaart van € 25,- aan. Zorgt u voor iemand die
niet in gemeente Beverwijk of gemeente Heemskerk
woont? Dan kunt u bij die gemeente informeren naar de
mantelzorgwaardering.
U bent mantelzorger als u minimaal 4 uur in de week
mantelzorg geeft aan iemand die lang ziek is of op een
andere manier beperkt is. En U doet dit al meer dan 3
maanden en wordt er niet voor betaald.
Bent u mantelzorger? Vraag dan vóór 1 juni a.s. de
mantelzorgwaardering voor 2022 aan.
De mantelzorgwaardering vraagt u digitaal aan via
www.heemskerk.nl/mantelzorg of
www.beverwijk.nl/mantelzorgwaardering.
Heeft u geen internet of vindt u dit moeilijk? MaatjeZ,
Centrum voor Mantelzorg, helpt u graag. Deze hulp is
gratis.
Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur voor de
mantelzorgwaardering is tot 1 juni 2022 bereikbaar via
06-208 31 670 op de volgende dagen:
• dinsdag 14.00 - 18.00 uur
• woensdag 17.00 - 20.00 uur
• donderdag 14.00 - 18.00 uur

Het leven mag dan pittig zijn,
jij bent dat net zozeer.
Niets of niemand krijgt jou klein,
anders was je hier niet meer.
Martin Gijzemijter
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Heeft u even tijd …Over veiligheid?

Rommelmarkt Tremenda

Babbeltrucs aan de deur,
mooie praatjes door de
telefoon. We weten er van, op
vele manieren worden we er
voor gewaarschuwd.
Maarrrr… Het overkomt je vaak
plotseling en onverwacht! Blijft
u rustig en alert? Is er hulp
bereikbaar en in de buurt?
Heeft u het zelf meegemaakt? Of kent u een situatie die
een ander ervaren heeft? En welke tip(s) heeft u hieruit
meegenomen of bedacht?

Eindelijk kan het weer! We hebben 2 jaar lang geleefd
van lock-down naar lock-down maar nu gaat het toch
weer gebeuren: De Rommelmarkt.

Graag treden we hierover in gesprek met ouderen in
kleinere groepjes met wisselende samenstelling. Maar
het mag ook iemand namens u zijn! Het gaat om één
gesprek.
De verhalen willen we omzetten in zeer bruikbare TIPS.
Toegankelijk, zichtbaar en herkenbaar voor iedereen!!!
Doet u mee? Aanmelden kan nu, bij één van ons:
Henk Huisman:
06 435 94 373
henk.huisman@metheemskerk.nl
Gönül Güler:
06 245 20 326
gonul.guler@metheemskerk.nl
Karin Koks:
06 199 65 444
karin.koks@metheemskerk.nl
Sheila Bijtenhoorn:
06 245 19 839
sheila.bijtenhoorn@metheemskerk.nl

Breien
Heeft u net als ik breien als hobby? Kom dan eens
kijken op dinsdagmiddag en maak kennis met een
groep enthousiaste breisters. We
breien mooie werkstukken zoals
vesten, truien, knuffels, enz.
Voor onszelf en voor het goede
doel. Het is gezellig en we
helpen elkaar als we even niet
verder meer kunnen. Iedereen
heeft wel iets te vertellen en dat
doen we onder het genot van
een kopje koffie
Kom eens kijken op dinsdagmiddag van 13.10-14.30
uur, locatie De Jansheeren, Maltezerplein. U kunt ook
bellen met mevrouw H. Haan, T 0251-240 443.
Misschien tot ziens!
Ria van der Ploeg
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in de Vredevorstkerk

Op vrijdag 8 april organiseert ons koor Tremenda een
rommelmarkt. De markt wordt gehouden van 14.00 tot
17.00 uur en van 18.00 tot 20.30 uur in de
Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152
Beverwijk.
De entree bedraagt € 1,-, kinderen gratis.
Naast de vele koopjes is er ook koffie/thee/limonade +
zelfgebakken taart of cake en kunnen de liefhebbers
een gokje wagen bij het rad van fortuin. U bent van
harte welkom. Betaling met pin is niet mogelijk.
Natuurlijk hopen we - net als voorheen - er weer een
gezellige happening van te maken.
Voor eventuele info tel. 0251 239 477, of kijk op onze
website: www.tremenda.nl

Puzzelhoekje

Recreatiemiddag Het Spectrum
Elke donderdag (behoudens de schoolvakanties) is er
vanaf 13.30 uur de mogelijkheid om te Klaverjassen,
Keezen of een ander spelletje te spelen in buurtcentrum
Het Spectrum. Kosten bedragen € 2,50 per keer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van
buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, 1961 GP
Heemskerk of tel. 088-887 6810.

De fontein
Als men uit Heemskerk naar Beverwijk gaat
Komt men meest over de J. Ligthartstraat
Dan ga je huize Westerheem voorbij
En zie je links een waterpartij
Achter dat water waar je mooi wonen kan
Daar is ondergetekende er eentje van
Deze vijver is indertijd voorzien van een fontein
Waar de bewoners tevreden mee zijn
Doch meestal is het apparaat uit bedrijf
Dat is dan ook de reden dat ik dit stukje schrijf
Jaarlijks wordt machinaal de vijver schoon gemaakt
Maar telkens wordt ook de fontein geraakt
Zo lang ik hier woon is het zo geweest
Na de schoonmaak geeft ie de geest
En als ie het dan na vele reparaties eindelijk dee
Na elke schoonmaak stopte de fontein er weer mee
De laatste keer was er een speciaal oponthoud
Want een eend had er zijn nest opgebouwd
Hij bouwde het op een drijver en niet in het riet
Dat kon ook want dat ding deed het toch niet
De nodige firma’s kregen na zoeken ook deze keer
De fontein aan de praat, hij deed het weer
Veertien dagen heeft de fontein z’n werk gedaan
Toen kwam de schoonmaak eraan
Onbegrijpelijk en raar
Dit zie ik nu voor het negende jaar
Kost alle jaren ik weet niet hoeveel poen
Probeer het eens op een andere manier te doen
Men zal toch iets anders moeten verzinnen
Elk jaar weer van vooraf aan beginnen
Het is tijd, dat men het nu eens inziet
Want deze werkwijze is het niet
Het doet het apparaat ook heel veel pijn
Als ie geen fontein kan zijn
J. van Lieshout
achter de vijver
11

Karel en zijn Kantoor
Het was druilig weer, goed voor het groen, maar ik
bleef liever binnen. Wat kompeuteren op
de computer. Plots klong een signaal,
MS Teams meldde zich. Ik werd gebeld
met beeldondersteuning. De videobel
luidde.
In het zwarte veld van het programma verscheen
Karel:

“Hallo,” klonk het uit de luidspreker.
“Kerel, Karel,” riep ik terug in mijn mike.
“Effe oefenen met de foon,” zei Karel, “geleerd van
Veronica*).”
“Tjonge,” antwoordde ik, “indrukwekkend, handig bij
de kommunikasie.”
“’t Werkt als een trein,” vond Karel, “je komt overal en
je vertoont je facie.”
“Krek” was ik het eens, “waar hang je uit? Op
Bonaire?”
“Welnee,” riep Karel vrolijk, “ik zit in de KK.”
“De KK?” vroeg ik.
“Het kleine kamertje,” antwoordde Karel.
“Je bedoelt de WC?” vroeg ik.
“Yep,” bevestigde Karel, “we zijn klein behuisd, de
slaapkamer staat vol en in de huiskamer stoor je te
veel. Dus kantoor in het kleine kamertje. KK, klein
kantoor.”
“Handig,” complimenteerde ik Karel, “zo doe je maar
mooi weer mee.”
“Ja, want
naast je
stem, is
nu ook de
gelaatsuitdrukking
te zien,” legde Karel uit, “en dat is een welkome
aanvulling als je met iemand praat.”
“Aha, de non-verbale kommunikasie,” begreep ik, “de
signalen naast je stem.”
“Precies,” antwoordde Karel, “je kunt de ander beter
lezen, je hebt ‘m beter in de smiezen.”
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“Ok, vandaar dat je mij videobelt,” vond ik.
Er verscheen een licht sardonische glimlach op
Karel’s gezicht, die ouwe nozem!
“Uiteraard,” gaf Karel toe, “je kent me toch? Ik wil de
zielenroerselen van de ander graag kunnen volgen.”
“Terecht,” zei ik, “overigens is een echt gesprek nog
beter dan de digitale kommunikasie. Je ziet dan het
hele plaatje, ook de lichaamshouding, de gebaren met
de hand en zo.”
“Ja,” reageerde Karel,
videobellen is een
lapmiddel, maar een fijn
lapmiddel.”
“Wel een leuk
achtergrondje,” merkte ik
op, “beter dan de toiletomgeving.”
“Ja,” antwoordde Karel, “het is prettig, dat je een
leuke achtergrond kunt kiezen. Toen dat nog niet kon,
heb ik de vreemdste ruimtes gezien.”
“Geweldig hè,” voegde ik toe, ‘dat het allemaal kan
met onder andere FaceTime (Apple), Jitsi, Skype
(Microsoft), Teams (Microsoft), Whatsapp (Facebook)
en Zoom. Daarbij zijn FaceTime en Jitsi trouwens het
veiligste.”

“Het is wel krap in de KK,” vervolgde Karel, “er is
geen plek voor een verantwoord sta-zit-bureau. Toch
een vereiste voor de moderne digigebruiker.”
“Je kan niet alles hebben,” zei ik, “voor jou is het te
doen toch?”
“Tuurlijk,” antwoordde Karel, “maar veel van de
thuiswerkers hebben wel een ruimteprobleem.”
“Dat is waar,” gaf ik toe, “waarom bespreken we dat
niet even met Dien**)?”
Karel begon geagiteerd te kijken, het scherm van mijn
iMac trilde licht en plofte op zwart.
“Doe de groeten aan Dien,” riep ik nog, maar ik was
waarschijnlijk al te laat.
*) een van Karel’s kleinkinderen
**) Karel’s vrouw
Harry Wagendorp
harrywagendorp@mac.com

Wij(k)wandelen
We kunnen en mogen weer. We gaan weer starten met
wandelen in een wijk in Heemskerk op iedere 3e
woensdag in de maanden april t/m oktober.
We starten om half 10 vanuit buurthuis Het Spectrum,
Lauraplein 1, Heemskerk.
We wandelen in een rustig tempo ongeveer 1 uur. Na
afloop drinken we, geheel vrijblijvend samen koffie in Het
Spectrum. De wandeling is gratis, voor de koffie betaalt
u €1,20.
Lijkt het u leuk om samen met ons een wijk in
Heemskerk te verkennen, dan bent u van harte welkom
en zien we u graag op de volgende woensdagen:
20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21
september en de laatste wandeling op 19 oktober.

GEZICHTSBEPALEND

UW VERTROUWDE OPTICIEN
IN HEEMSKERK
WIJ REGELEN DE
ZORGVERGOEDING VOOR U
Gerrit van Assendelftstraat 20, Heemskerk
0251 - 254 883
Maandag gesloten | dinsdag t/m zaterdag tussen 13:00 & 13:30 uur gesloten

Mientje Wassenaar en Lidy Albers

Opgeven is geen optie…
Je met hart en ziel inzetten voor KWF
In de afgelopen drie maanden heeft Team Veldhuis/
Here comes the sun, e-mails aan vrienden en familie
gestuurd en veel posts geschreven op Facebook over
ons grote doel voor 2022: Deelnemen aan
Alpe d’HuZes en geld ophalen voor waardevol
kankeronderzoek. Waarom?
Omdat we zeker weten dat elke euro die we ophalen
precies komt waar hij hoort; bij kankeronderzoek.
Ons team is op 01-01-2022 gestart met trainen om de
Alpe d’Huez op te wandelen, fietsen. We zetten ons met
hart en ziel in om dit doel te bereiken. De impact van
kanker is groot binnen onze familie en vrienden, zo
dichtbij en persoonlijk.
Op 02-06-2022 om half vijf ’s ochtends staan we aan de
voet van de Alpe d’Huez om onze sportieve uitdaging
aan te gaan.
We vragen u ook een bijdrage om onze missie te laten
slagen, ons doel is € 8.000,-- op te halen, op voor KWF.
Op dit moment staat ons streefbedrag op € 5.000,--.
Doneren kunt u via URL:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/team
veldhuis2herecomesthesun
Informatie kunt u vinden via
www.opgevenisgeenoptie.nl en
https://www.youtube.com/watch?v=03nay75UVTI
Daar kunt u zien waar het geld van Alpe d’Huzes naar
toe gaat en wat KWF kankerbestrijding met het geld doet
om kanker te voorkomen, levens te redden en naar een
betere kwaliteit van leven na kanker te streven.
Hartelijk dank voor uw eventuele donatie voor
kankeronderzoek.

In 2021 heeft ons
verzekeringskantoor veel nieuwe,
tevreden klanten mogen ontvangen.
Klant blij én wij blij.
Misschien kunnen wij u ook helpen
met al onze ervaring.
Bel: 0251-241 824
Mail: of kom langs op Scheldestraat
281966 TE Heemskerk
De koffie staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Team kantoor JC de Lange

Sportieve groet, TeamVeldhuis2/Here comes the sun
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• Week 07 2022
> week 07 geen nieuws
• Week 08 2022
> Aanslag gemeentelijke heffingen 2022
De gemeente verstuurt elk jaar in februari de WOZbeschikkingen en de aanslagen gemeentelijke
heffingen. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen
8 weken na het begin van het kalenderjaar de WOZbeschikking vast te stellen. Door de coronacrisis zijn er
mensen en bedrijven die het financieel zwaar te
verduren hebben en die moeite hebben om hun
heffingen (op tijd) te betalen. Geldt dit voor u, laat het
weten! Dan kijken we samen met u naar de
mogelijkheid van een betalingsregeling of uitstel van
betaling. U moet zelf vragen of u in aanmerking komt
voor een betalingsregeling of uitstel van betaling. U
kunt dit doen door een e-mail te sturen aan
invordering@heemskerk.nl.
Wilt u uw automatische incasso voor betaling in
termijnen van de heffingen (tijdelijk) stoppen? Of wilt u
de betalingsregeling aanpassen of opschorten? Stuur
dan een e-mail met een verzoek hiervoor aan
invordering@heemskerk.nl.
Wilt u de aanslag in 10 termijnen betalen? Dat kan door
het machtigingsformulier bij de aanslag naar de
gemeente terug te sturen. Dit geldt voor aanslagen tot
€ 3.000. Als u een andere betalingsregeling wilt dan de
10 termijnen (maart t/m december 2022) kunt u ook
hierom vragen. Stuur dan een e-mail aan
invordering@heemskerk.nl.
• Week 09 2022
> Heemskerkse harddraverij is Immaterieel Erfgoed
De Heemskerkse harddraverij is bijgeschreven op de
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).
Wethouder Aad Schoorl: “Dit is een mooi moment. De
Harddraverijvereniging Heemskerk heeft dit echt dik
verdiend. Ik wil dan ook mijn hartelijke felicitaties
uitspreken!” Naast Heemskerk zijn ook de
harddraverijen van Santpoort en IJmuiden
bijgeschreven. Volgens KIEN gaat het bij de status om
cultuuruitingen en tradities die ’een gevoel oproepen
van identiteit en continuïteit’. De erfgoedlijst is geen
onderdeel van de bekende Unesco-beschermlijst.
• Week 10 2022
> Gratis mondkapjes voor minima
Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het
sociaal minimum? Dan kunt u gratis zelftesten en
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mondkapjes halen. Een
inkomen van maximaal 120%
houdt in: maximaal €1800,per maand of inwoners met
een uitkering. We hebben in
totaal voorraad voor 6
zelftesten en 6 mondkapjes per persoon. De
mondkapjes zijn op te halen bij:
• Het gemeentehuis bij het Serviceplein - van
maandag tot en met woensdag tussen 9:00 en
17 uur/donderdag tussen 9:00 en 20:00/vrijdag
tussen 9:00 en 12:30 uur.
• Buurtcentrum De Schuilhoek Bronckhorststraat 1 Heemskerk - van maandag
tot en met donderdag tussen 09:00 en 17:00
uur (niet op vrijdag).
• Buurtcentrum Het Spectrum - Lauraplein 1
Heemskerk - ophalen van maandag tot en met
donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur (niet op
vrijdag).
• Het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt!, De
Trompet 1300, 1967 DA Heemskerk - ophalen
van maandag tot en met donderdag van 7.30
tot 16.15 uur en op vrijdag tot 11.45.
> Gemeente gaat energiearmoede actief bestrijden
De gemeente heeft een startplan gemaakt om de
energierekening van inwoners met een uitkering te
verlagen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat landelijk
550.000 huishoudens met energiearmoede te maken
hebben. Hiervan zijn 250.000 huishoudens extra
kwetsbaar. Het gaat vaak om inwoners met een
uitkering op het sociaal minimum of net boven het
sociaal minimum. Het gaat veel om
eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen.
Eenmalige energietoeslag van ongeveer € 200
Huishoudens op het sociaal minimum of net boven het
sociaal minimum krijgen binnenkort ongeveer € 200,-.
Dit krijgen zij om de hoge energierekening te kunnen
betalen. Huishoudens die bekend zijn bij de gemeente
hoeven hiervoor geen aanvraag te doen. Zij krijgen het
bedrag automatisch op de rekening gestort.
Huishoudens die niet bekend zijn kunnen binnenkort op
de website www.heemskerk.nl de toeslag aanvragen.
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.

Sparen
Spaart u ook overal zegeltjes voor? Dat zegeltjesgedoe
blijft toch voortbestaan. Vorm van klantenbinding. De
“cadeaus“ die u spaart heeft u door de ingebouwde
prijsverhoging zelf betaald. De winkelier gaat er echt
geen geld op toeleggen. Kan geloof ik tegenwoordig
ook via uw klantenkaart. Winkelier kan precies nagaan
wanneer en wat u kocht. Hoef je niet meer van elke
winkel(keten) aparte boekjes in huis te hebben maar
heb je de knip vol met pasjes. Voordeel is wel dat je
alle gespaarde zegeltjes blijft houden en dat ze niet
verdwijnen onder de buik van het paard.
Kassa
Vragen aan kassa. Wilt u bestekzegels? Neen, ik eet
met mijn vingers, na afloop lik ik alles schoon. Spaart
afwas. Spaart u zegels voor glazen? Neen, ik drink uit
de fles. Wordt ook vaak gespeeld via de kinderen die
voor de te sparen plaatjes ouders c.q. grootouder
moeten verleiden bepaalde dingen te kopen. Twee
maanden later liggen de plaatjes bij oud papier. Leve
het milieu. Sparen voor later werd
ons al vroeg bijgebracht. Elke
cent, of misschien wel stuiver,
ging in de spaarpot. Af en toe
moest die worden leeggemaakt,
thuis, bij de bank of op het
postkantoor. Het bedrag werd dan in het spaarboekje
bijgeschreven. We hadden ook het jeugdsparen en of
zilvervloot. Kreeg je na bepaalde tijd wat extra rente. Je
kreeg in ieder geval nog wat rente en daardoor groeide
je saldo extra. Ik geloof niet dat die spaarbankboekjes
nog bestaan. Postkantoren en of banken waar je de
geldzaken kon regelen zien we niet meer. Volgens de
berichten hebben we nu wel weer een
Regiobankkantoor in Heemskerk waar je zomaar kunt
binnenlopen als je vragen hebt over geld en
bankzaken. Kun je zelfs met levende mensen spreken
i.p.v. met een computerstem die zegt wat je moet doen
en welke nummer je moet bellen om weer een
computerstem te krijgen. Tevens kun je daar je
verzekeringen direct en persoonlijk regelen. We kunnen
niet terug naar de tijd dat iemand van een
verzekeringmaatschappij wekelijks of maandelijks langs
de deur kwam om de premie te innen, maar alles maar
digitaal met de computer te moeten regelen is het
andere uiterste. De veel geroemde coöperatieve bank
bestaat nog wel geloof ik maar is wel erg onzichtbaar
geworden, het coöperatieve zie ik geheel niet meer.
Geen plaatselijke ledenvergadering en plaatselijk
bestuur van plaatsgenoten. De winst van de bank werd
jaarlijks bijgeschreven op de algemene reserve. Dit
groeide jaarlijks en was bezit van de leden. Waar is dat

geld nu? Het voormalige kantoor, is dat verkocht en
waar is dan het geld? Je kunt nu nog wel sparen d.m.v.
koopzegels in de supermarkt. Krijg je geloof ik nog
enige procenten rente over het geld dat je de grutter ter
beschikking stelt. Is natuurlijk wel de bedoeling dat er
diverse zegeltjes niet ingeleverd worden.
Moet de jeugd leren omgaan met geld? Weten ze nog
wat contant geld is. Hoe kom je aan geld? Je hoort of
ziet er niets van. Weet de jeugd nog om te gaan met
geld? Geld verdienen met een klein bijbaantje en dan
trots thuiskomen met je eerst verdienste? Heitje voor
karweitje is ook al lang verleden tijd maar gaf toch de
indruk dat jij belangrijk was. Je
haalt geld nu gewoon uit de
muur als je het nodig heb. Sturen
ze nu een “tikkie” naar ouders
om hun toelage over te maken?
Sparen voor de aankoop van
grote dingen doen we niet meer. Je saldo groeit niet
meer door de rente en je moet zelfs betalen voor het
bewaren van je geld. Contant geld storten kost ook
geld. Zomaar even naar de bank lopen en enige
duizenden euro’s vragen van je eigen kapitaaltje is ook
lang verleden tijd. Leve de vooruitgang.
Wie kent nog de benamingen voor diverse munten en
bankbiljetten? Beginnen we met de duit. We kennen het
woord soms nog wel maar velen weten niet wat het is
(was) Is het een van de heel oude munten uit de17e18e eeuw. Heel weinig waarde, gingen wel 8 duiten in
een stuiver. We kunnen nu nog wel spreekwoordelijk
een duit in het zakje doen. Ooit werd die duit in het
kerkenzakje gedaan. Na invoering van het decimale
geldstelsel werd dat de cent. In de Roomse kerk kwam
wel drie keer zo’n zakje langs. Onrustig en men ging
over tot de drie in één. Er werd wel verwacht dat je dan
minstens een stuiver offerde. Flinke prijsverhoging.
Achter in de kerk hingen ook nog de zgn. offerblokken.
Duistere lieden gingen dan wel op een stil moment de
kerk binnen om dat offerblok te lichten. Vruchtbaar
kerkbezoek. Geloof niet dat dat het doel was van de
aanwezigheid van die offerblokken. Halve cent,
Spie(cent) plak (2,5cent), stuiver, witje (dubbeltje) en
ook nog zilveren dubbeltjes. Waren geen cent extra
waard maar sommige mensen hielden die zilveren
dubbeltjes apart en deden in apart potje om op die
manier ergens voor te sparen. Heitje (kwartje), schelling
(30cent), piek (gulden), daalder fl 1,50) knaak (fl 2,50),
joet (fl 10), geeltje (fl 25), meier (fl 100), rooie rug
(fl1000). Ik geloof niet dat er nu voor de euromunten
c.q. biljetten bijnamen zijn. Niet elke verandering wordt
door iedereen als vooruitgang gezien.
KvD
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Vooraankondiging open dag en
cursus bridgen
Op 21 september 2021 zijn alle bridgeverenigingen uit
Heemskerk bijeengekomen (GBH ) om het te hebben
over de toekomst van bridge binnen de gemeente. Uit
dit overleg is er een werkgroep ontstaan.
De werkgroep bestaat uit Gerard Vente van bridgeclub
Heemskerk, Cathy O'Donnell van bridgeclub
Ladiesbridge, Martin Dudink van bridgeclub Assumburg
en Winnie Assendelft van Team Sportservice
Kennemerland.
De werkgroep wil namens de GBH de bridgesport meer
onder de aandacht brengen en via het opzetten van
een bridgecursus zal de instroom van nieuwe leden bij
alle clubs vergroten.
Hiervoor wordt op 20 augustus 2022 een
promotiedag voor de bridgesport georganiseerd in
de Jansheeren. Te zijner tijd zal hier via meerdere
mediakanalen meer bekendheid aan gegeven worden.
Na deze promotiedag zal er in september 2022, een
bridgecursus gestart worden, georganiseerd door
ons (namens alle verenigingen). Over de opzet van
deze cursus zullen we later meer vertellen. Het
uiteindelijke doel is dan om de cursisten in te laten
stromen bij een van de bridgeclubs uit onze gemeente.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen
hebben neem dan contact op met één van ons.
Vriendelijke groet,
namens alle leden van de werkgroep:
Gerard Vente, T 06 549 33 639

Agenda Culturele Cirkel
April 2022
vr 8
za 9
zo 10

20:00
20:00
20:00

zo 17
zo 17
vr 22
za 23
zo 24

14:00
20:00
20:00
20:00
20:00

cabaret Chris Verlaan
muziektheater Marjolein Meijers
film The Electrical Life of
Louis Wain
jeugdfilm De beste verjaardag ooit
film Licorice Pizza
film Madres Paralelas
cabaret Fieke Opdam
film Madres Paralelas

Mei 2022
zo 1
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20.00

film Slotfilm (wordt via de
nieuwsbrief en website van De
Cirkel bekend gemaakt)

Verzekeringen en oorlog

De computerhelpdesk ...

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen dagelijks bezig.

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

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt,
maar het conflict heeft ook impact op Nederlandse
verzekeraars en hun verzekerden. Een overzicht.
Reizen
Vanzelfsprekend is de kleurcode voor Oekraïne rood:
er geldt een negatief reisadvies. Ook voor aan
Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn
aangescherpte reisadviezen uitgegeven. Wie toch
afreist, kan zich niet beroepen op de reisverzekering als
er iets gebeurt dat te maken heeft met de oorlog.
Wanneer je op dit moment liever helemaal niet wil
reizen, ook niet naar een ander veilig land in Europa,
kun je geen beroep doen op je annuleringsverzekering.
Je kunt natuurlijk wel proberen de reis om te boeken.
Auto
Reis je af naar Oekraïne om bijvoorbeeld familie op te
halen, dan geldt dat schade aan je auto veroorzaakt
door de oorlog niet gedekt is. Ook kan de verzekeraar
onmogelijk hulp ter plaatse bieden.
Woning
Stel, je neemt vluchtelingen in huis of stelt je
vakantiehuis ter beschikking. Ben je dan verzekerd voor
eventuele schade? Raadpleeg daarvoor je financieel
adviseur of verzekeraar. Ook kan het nodig zijn om je
verhuurder of hypotheekverstrekker in te lichten
wanneer je vluchtelingen onderdak biedt.
Levensverzekering
Bij levensverzekeringen is de kans aanwezig dat
overlijden als gevolg van oorlogshandelingen niet
verzekerd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je
in een gebied verblijft met een negatief reisadvies. Voor
Nederlandse militairen die op vredes- of humanitaire
missie worden uitgezonden, is een speciale regeling
van kracht.

Het DigiTAAL Lokaal is inmiddels weer
gestart en zijn in principe elke donderdag open, van
13.00-14.00 uur in buurtcentrum Het Spectrum,
Lauraplein 1, 1962 TV Heemskerk.
U kunt terecht voor advies op het gebied van computer,
computerprogramma’s, Ipad, tablet, smartphone, printer
en foto’s. Een enthousiast team van geduldige
vrijwilligers helpt u graag. U bent van harte welkom bij
het DigiTAAL Lokaal!

Let op!
Verschillende verzekeraars kunnen verschillende
voorwaarden hanteren. Neem bij vragen altijd contact
op met je financieel adviseur of verzekeraar.

Locatie:
Wanneer:
Kosten:

Harry de Lange. (Harry verzorgt voor ons bijdragen uit
de verzekeringswereld).

Informatie:

Buurtcentrum Het Spectrum
Elke donderdag van 13.00-14.00 uur
€ 1,-- bij minimum inkomen / € 2,50 bij
meer inkomen* op basis van
vertrouwen
Karin Koks, 06- 199 65 444
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Me Too!
Hoe ging dat vroeger toch met ongewenste intimiteiten?
Stopten we alles in de doofpot? Of kleedden de dames
zich onopvallend en zedig als seintje aan de heren om
niet “aan te vallen”? Als je vroeger met “voorbillen” liep
(zo noemt mijn kleinzoon een decolleté) of met een
vuurrode mond, (Midas Dekkers noemt het een vagina)
was dat een soort aanmoediging aan de heren.
Tenminste dat vonden ze zelf. Maar nu is alles anders:
je mag er als vrouw “uitdagend bijlopen en flirten want
heren, pas op: mooie bloemen zijn om te bewonderen,
niet om te plukken! Overkomt je nu iets akeligs, dan
meld je dat direct, zonder schaamte.
Ik dacht aan het liedje van Elsje de Wijn:
Nee Karel, nee Karel, niet vandaag!
Een echt assertief liedje … Ik heb er een andere tekst
van gemaakt.
Trudy Demmers

Afblijven
Was je vroeger lelijk
Had je niet veel last!
Geen intimiteiten,
van geen enkele gast!
Maar als je heel mooi was
Had je een probleem
Als ze aan je zaten
Kon je nergens heen!
Refr.
Afblijven, afblijven, kijken mag nog wel.
Neem het serieus, man, want het is geen spel
Het kost je vast je baan
en misschien je huwlijksleven,
merk je plotseling
waar zijn m’n vrienden nou gebleven?
dus geen intimiteiten!
want het is geen spel!
Afblijven, afblijven,
Afblijven, afblijven,
’t leven wordt een hel!
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Alzheimer trefpunt
Dinsdag 10 mei a.s. organiseren wij een
trefpunt in Heemskerk met als onderwerp
"Wat kan je samen doen op het vlak van
muziek." Plaats: De Jansheeren.
Inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur.

Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
0251-248 648
contact@destut.nl
www.destut.nl
Creatief Kaarten maken
Op zoek naar een nieuwe hobby? Zelf kaarten maken is
zowel in de zomer als in de winter een dankbare hobby.
U doet er u zelf maar ook een ander een groot plezier
mee.
Door gebruik te maken van verschillende technieken
wordt gewoon papier een klein kunstwerk.
Iedere woensdagochtend in de even week komen
onder leiding van Carla en Leny enthousiaste
creatievelingen bij elkaar. Kom een keer vrijblijvend
mee doen van 9.30 tot 11.30 uur.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor deelname en
materiaal.
Reakt Koffie Plus
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 maximaal € 5,00. Ervaar eens de gastvrijheid.
Graag vooraf aanmelden via T: 06-128 70 995.
Expositie Samen in de IJmond
Tien enthousiaste amateurfotografen hebben met
elkaar het wonen en leven in de IJmond vast gelegd op
de gevoelige plaat.
Dit heeft geleid tot een mooie expositie. Deze foto’s zijn
op werkdagen te bezichtigen tussen 9.00 en 16.00 uur.
Keezbord
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kan het
Keezbordspel gespeeld worden. Aanvang 13.30 uur.
Deelname bedraagt € 1,50. Denkt u eraan dat u vooraf
moet aanmelden!

Deelname bedraagt €5,00 incl. een kopje koffie of thee.
Vooraf aanmelden is gewenst.
Kienen
Woensdag 20 april is het van 13.30 tot 15.30 Kienen.
Let op! Deze maand een afwijkende datum. Deelname
bedraagt € 7,50 voor drie ronden en het eerste kopje
koffie is gratis. Denkt u eraan dat u vooraf moet
aanmelden!
Boekenweek tea
De Boekenweek activiteit is op dinsdag 12 april.
Het thema is ‘eerste liefde’. Er zijn lekkere en lieve
snacks en we lezen elkaar korte verhalen en gedichten
voor. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname
bedraagt € 3,00. Graag vooraf aanmelden voor
deelname.
Digisnacks
Leer in een handomdraai verschillende apps te
gebruiken. Digisnacks zijn kleine ‘weetjes’ voor
iedereen die al een beetje wegwijs is op zijn of haar
smartphone of tablet. Met behulp van een Digisnack ga
je weer een stap verder in je digitale ontwikkeling. Een
Digisnack bestaat uit een fysieke aanzichtkaart met een
QR code, die je vervolgens doorverwijst naar een korte
online video.
Neem je eigen smartphone of tablet mee voor nadere
uitleg.
Dinsdag 19 april van 9.30 tot 11.00 uur vertelt een
medewerker van bibliotheek IJmond Noord er meer
over.
Deelname is gratis maar het nuttigen van een
consumptie is voor eigen rekening.
Vooraf aanmelden wordt geadviseerd omdat er in een
kleine groep wordt gewerkt.

Stut lunch op zondag
Op zondag 24 april organiseren wij de Stutlunch. We
serveren dan een vers bereidde 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 12.30 tot 15.30 uur. Deelname bedraagt €4,00.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk
maandag voorafgaande aan de lunch.
Volksdansinstuif
Dinsdag 12 april is er van 10.00 tot 11.30 uur een
Volksdansinstuif onder leiding van Mariëtte van Gelder.
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Kom op!

maart 2022
wat

dag
Bewegen

Tafeltennis
Wandelgroep
Walking handball, DSS v.a. 55 jaar
Aziatische Bewegingsleer
Dans je Fit
Ouderen in Beweging
Tai Chi
Fietsgroep
Gymnastiek op de stoel
Fifty Fit
Keep Fit 55+
Yoga
Yoga
Yoga
Qigong
La Blast
Yoga
Ouderen in Beweging
Modern Linedance voor (half) gevorderden

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

Handwerken
Quiltbee
Kaarten maken
Glas bewerken (Tiffany/Fusing/graferen)
Stutorkest
Kantklossen
Handwerken, o.a. breien
Creatief kaarten maken
Tekenen naar waarneming
Toveren met textiel
Boekbinden
Beter fotograferen
Stutkoor
Tekenen en schilderen
Op de koffie bij D’Evelaer:klaverjassen,spelletjes,
handwerken, enz.
Crea groep

waar

tijd

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

09.30-11.30
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 / 13.00-14.00
14.15-15.15
15.15-16.15
19.30-20.30
vanaf 09 00
12.45-13.15
13.30-14.30 / 14.30-15.30
15.30-16.30

ma
ma
ma
di
di
di
di
wo
wo
wo
wo
wo
do
do
2e do, 7v april

Handen Ineen
Stut 1e + 3e vd maand
Jansheeren
Handen Ineen
Stut
Spectrum
Jansheeren
Stut (even weken)
Sut (oneven weken)
Stut (even weken)
Handen Ineen
Stut (even weken)
Stut
Stut
d’Evelaer

09.15-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
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
10.30-11.45
09.30-11.30 / 10.30-12.30
13.00-15.00

do

Stut (even weken)

13.30-15.30

Stut 2e van de maand
Stut ltste van de mnd
d’Evelaer
d’Evelaer

10.00-11.30
09.15-10.45
10.30
14.00

Stut
Stut
Stut (oneven weken)
Stut
Stut
Stut
Stut

11.00-12.30
08.45-10.15
13.30-15.00
09.00-10.30
13.30-15.30
11.45-13.45
13.30-15.30

900-10.00/10.15-11.15/11.30-12.30

09.00-10.15
10.30-11.45
13.15-14.15
14.30-15.15
8.45-9.45/10.00-11.00
10.15-11.15
20.00

Creatief

Cultuur
Leesgroep Samen met een boek op maandag
Leesgroep Boekensteun
Rondleiding door De Rijp
Rondleiding in museum 'In 't Houten Huis"
Engelse conversatie
Franse conversatie
Duitse conversatie
Spaanse conversatie
Bridge 2e jaar
Bridge 1e jaar beginners
Bridge 1e jaar verlengde cursus

En? Al uit geweest?
Keuze genoeg.
Weet u wat te melden?
Mail ons!
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ma
di
wo 13 april
wo 13 april
Cursussen
di
do
do
vr
ma
di
di

wat

dag
Ontmoeten

Koffie Plus
Stutlunch op zondag
Samen mediterraans koken en eten
Koningsmaaltijd: koningssoepje, pasta en een heerlijk
toetje. Daarna gaan we liedjes zingen over De Zeedijk
o.l.v. Bart Numan met zijn mondharmonica
Kom Binnen!
Vrouwen en vriendschap

waar

tijd

ma t/m vr
zo ltste vd mnd
wo 6,13,20 april
do 21 april

Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer

09.30-15.30
12.30-15.30
16.00-19.00
13.00-15.00

vr
vr 22 april

Schuilhoek
Schuilhoek

09.30-11.00
19.30-21.30

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

13.30-16.00
13.15-16.00
13.30-16.30
13.30-16.30
19.30-22.30
13.30-15.30
13.30 zaal open
13.30-16.30
13.30-16.30
09.30-11.30
13.30-16.30
13.30-16.00
09.00-11.30
13.00-16.00
13.30-15.30
09.00-11.30
13.30-16.30
13.00-16.30
13.30-16.00
20.00-23.00
20.00-23.00

Stut
Stut
Stut
Stut
Spectrum
Schuilhoek
Schuilhoek
Stut
Stut

10.00-11.30
14.00-16.00
09.30-11.30
08.45-10.15
13.00-14.00
10.00-14.00
10.00-13.00
12.00-16.00
09.00-16.00

Spellen / Recreatie
Spelletjesmiddag elke 1e zondag van de maand
Bordspel Keez
Competitie biljarten
Leren Klaverjassen
Klaverjassen
Jeu de boules
Kienen, elke laatste maandag van de maand
Klaverjassoos
Klaverjassen voor vrouwen
Biljarten voor vrouwen
Klaverjassen Gezelligheid Troef, om de (oneven) week
Keezen om de (even) week
Vrij biljarten op de klok
Klaverjassen
Kienen
Dammen
Keezen, klaverjassen en andere spelletjes
Competitie Bridge
Keezbord
Keezen
Klaverjassen

zo 1 mei
ma
ma t/m vr
ma 4+11+25
ma 4+25
ma + do
ma 25
di
di
wo
wo 13+27
wo 6+20
wo+do
wo
wo 20 april.
do
do
vr
vr 1e+3e vd mnd
1e vr vd maand
vr 15 april

Diversen
Volksdansinstuif
Boekenweek tea
Digisnacks
Taalcarrousel
Digitaal lokaal
Repair café
Rommelmarkt
Erfrecht spreekuur
Expositie Samen in de IJmond

di 12 april
di 12 april
di 19 april
wo
do
za 7 mei
za 9 april
vr 2e+4e vd mnd
ma t/m vr

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

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

telefoon
244 544
248 648
836 003
230 315/232 383
06 245 20 326
088 8876 811
088 8876 810
06 199 65 444
088 995 8000
023 510 0433

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
www.dezorgspecialist.nl/odensehuis/
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Johan Rotteveel, een
duizendpoot vrijwilliger
Tijdens een gesprek met Johan vraagt men zich af of hij
nog wel tijd voor zichzelf en zijn gezin heeft! Hij heeft
mij verzekerd dat het wel
het geval is.
We nemen zijn week door.
Johan: “Op maandagochtend zit ik in Het
Spectrum bij het Steunpunt
vrijwilligers. Daar kijk ik
vanachter de computer
mee met vraag en aanbod
van vrijwilligers. Ik help ook
mensen op weg die vragen
hebben of niet voldoende
computervaardig zijn. Dinsdag heb ik een vrije dag!
Woensdag ben ik bij “Veel in hout” van de
Hartekampgroep. Daar haal ik met een cliënt grote
pallets op. De cliënten halen de pallets uit elkaar en
maken daar leuke houtproducten van. Je bent dan een
dag lekker fysiek bezig. Door de beperking van de
cliënten is het soms lastig communiceren, al valt me op
dat ze, ook naar elkaar, heel sociaal zijn.
Donderdagochtend presenteer ik 2 uur het ochtendprogramma bij Radio Heemskerk, Heemskerk FM.
Verder probeer ik als vrijwilligerscoördinator de
medewerkers op een plek te krijgen die bij hen past.
Vrijdag ben ik bij Huize Agnes, daar ben ik Lunchhulp.
Ik haal de oudere bewoners op, breng ze naar het
restaurant en maak zo nodig hun brood klaar. Daarna
breng ik ze weer terug naar hun appartement.
Zondag doe ik het sportprogramma voor de omroep.”
Tineke: “Ik mis de zaterdag.” Johan: “Ja, dan ben ik
meestal vrij. Bovendien zit ik in de Participatieraad.”
Tineke: “Kun je mij uitleggen wat de Participatieraad
inhoudt?”
“In de Participatieraad zitten een twaalftal betrokken
inwoners van Heemskerk die ieder een flink netwerk
hebben. Men wordt door de gemeente voor 4 jaar
benoemd. De raad is een verbinding, op het sociaal
terrein, tussen gemeente en inwoners. We geven
gevraagde en ongevraagde adviezen aan de
gemeente.
Voor de verschillende vragen starten we een
zogenaamde Focusgroep. Die gaan bijvoorbeeld over
armoede, fysieke toegankelijkheid en doelgroepen
vervoer. Met ons netwerk proberen we uit te zoeken
waar de gemeenteambtenaren, de Heemkerkers mee
kunnen helpen. Het advies wordt aan de gemeente en
gemeenteraad aangeboden. De Participatieraad is een
schakel tussen de gemeente en de burgers. We vragen
de gemeente niet alleen digitaal, maar ook via folders
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met eenvoudig taalgebruik, informatie te geven. Zo’n
folder moet op een heel laagdrempelig niveau op
taalgebied gemaakt worden. Het moet leesbaar en
begrijpelijk zijn, voor alle mensen, ook diegenen die niet
zo taalvaardig zijn. Deze folders leggen we op diverse
punten, bij de huisarts, de bibliotheek, de buurthuizen
etc.”
Tineke: “Hoe kom ik aan de weet, dat er een
Participatieraad is?”
Johan: “Er is een website,
www.participatieraadheemskerk.nl daar kun je zien
wie er mee doen en aan welke onderwerpen we al
aandacht hebben besteed en waar we mee bezig zijn.
En met adviezen zoeken we ook de publiciteit
natuurlijk.”
Tineke: “De raad bestaat nu ruim 3 jaar, heb je het
gevoel dat jullie resultaten boeken?”
Johan: “Zeker, we hebben veel adviezen gegeven op
het sociaal terrein, juist voor mensen die weinig te
besteden hebben of aan mensen die een beperking
hebben. Hoe toegankelijk is ons dorp? Daar hebben we
samen met een wethouder de knelpunten bekeken die
iemand in een rolstoel tegenkomt. De gemeente moet
ook op een andere manier gaan denken, wij proberen
een adviesorgaan te zijn en daar waar wenselijk, de
gemeente de ogen te openen. Ik ben ook nog
bestuurslid van de Grijze Ezel die de belangen van
ouderen behartigt. Wij financieren o.a. voor een deel de
Senior.”
Tineke: “Johan, bedankt, we wensen jou en je collegae
heel veel succes met al het vrijwilligerswerk dat jullie
doen.”
Johan: “Dank Tineke. Het is mooi om een soort
wegwijzer te kunnen zijn en vooral als vrijwilliger dingen
te doen waar je energie van krijgt.”
Tineke

Lezing Online Betalingsvormen
Maandag 11 april om 10.00 uur geeft Ad Kemper van
Seniorweb IJmond een lezing over online betalen.
Betalen doen we meestal niet zo graag, maar het moet
toch regelmatig. Vroeger was dat eenvoudig, maar nu
zijn er zoveel manieren om te betalen. Het kan in de
winkel met je pas, het kan ook draadloos. Je kunt
betalen of een betaalverzoek doen met een Tikkie, met
je telefoon. In het buitenland en bij grote betalingen
gebruik je veelal je creditcard, of een betaalverzoek via
PayPal en zo meer. SeniorWeb IJmond heeft het een
en ander op een rijtje gezet en komen de vele
mogelijkheden aan bod.
Genoeg redenen om eens uw licht op te steken en naar
deze lezing te komen.
Plaats en tijd: maandag 11 april 10.00 uur, Cultuurhuis
Heemskerk. Kosten: € 5,-. U bent van harte welkom.

St Caecilianieuws

Cultuurhuis geven les voor o.a. bugel, trompet,
saxophoon, trombone, fluit, bas en bariton.
In de aula van De Otterkolken wordt dan een concert
gegeven waarbij de ouders welkom zijn.
Na dit concert komt er voor Caecilia een zeer belangrijk
moment. Gaan de kinderen door met muziek maken.
Lessen kunnen blijvend worden gevolgd via Het
Cultuurhuis en kunnen ook zich als lid bij Caecilia
melden. Zij kunnen dan na een introductie elke
dinsdagavond ook repeteren. Als groep alleen maar
ook bij een groepje jonge muzikanten die het
scholenproject al hebben gedaan. Na verloop van tijd
kan er dan ook tezamen met Nova muziek worden
gemaakt. St Caecilia blij, want: wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.

Wat zijn de muzikanten allemaal blij dat er weer met z’n
allen wordt gerepeteerd. Is ook wel nodig want er staan
vele, vaak ook moeilijke stukken op de lessenaar. Ook
moet er thuis veel worden geblazen. Voor het goede
doel zullen we maar zeggen.
In het “NIEUWS”van maart is o.m. vermeld, “6 april het
afsluitingsconcert van het Scholenproject”. Het is goed
om dit nog eens toe te lichten.
Met Het Cultuurhuis als coördinator wordt er al enkele
jaren op de basisscholen muzieklessen gegeven. Deze
Een muzikale lente voor u allemaal.
keer vanuit De Otterkolken. Gedurende 8 à 9 weken
Jaap Hilbers
krijgen kinderen vanaf groep 7 les. Docenten van Het
___________________________________________________________________________________________

Wij gedenken
18-01
21-01
21-01
22-01
24-01
24-01

dhr
dhr
mevr
mevr
mevr
dhr

A.W. Beentjes
A.H. Boele
G.D. Slont-Fledderus
G.W. Stevens-Dijks
C. Jaasma-Penning
P. Vrenegoor

83
95
87
85
92
90

26-01
27-01
29-01
29-01
31-01
02-02

dhr
mevr
mevr
mevr
mevr
dhr

J.A. Nales
D.S. Tuinder-Dekker
J.C. van Weert-Dresselhuizen
M.W. Muiser
G. van Gennep-Driehuis
H.P. Koopman

92
86
77
86
96
89

Bron: Burgerlijke Stand Heemskerk
___________________________________________________________________________________________
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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. Alkmaar - IJmond
E-mail: wsteenpoorte@hetnet.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
• Maatschappelijke dienstverlening en ouderenadviseur
• Sociaal werk: Gönül Güler (ouderenwerk en de Senior)
Noodfonds (bij financiële problemen)
Reakt Koffie Plus, Buurtcentrum De Stut, Maasstraat 3
Rouwbegeleiding (interkerkelijk) - Mevrouw E. Heijblok
Serviceplein Heemskerk,
voor al uw vragen over werk, inkomen, zorg en welzijn.
E-mail: info@servicepleinheemskerk.nl
Website: www.servicepleinheemskerk.nl
Soos De Jansheeren
(In dringende gevallen!!)
Sociale Zaken (tel. spreekuur)
Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
idem
Steunpunt vrijwilligers Heemskerk
Website: www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl
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

088 88 76 800
06 245 20 326

ma t/m vr
madidovr

09.00-17.00
09.00-17.00

06 128 709 95

ma t/m vr

09.30-15.30

14 0251

ma t/m wo
do
vr

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-12.30

0251 207 190

ma t/m vr

0251 140 251
Bezoek
Bezoek
0251 731 700

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

09.00-12.00
13.00-16.30
09.00-10.00
09.00-12.00
14.00-15.00
09.00-17.00

0251 257 481

ma t/m vr

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

0251 236 156

06-214 53 728

