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De lente komt!
De schaatsen kunnen definitief in het vet want de winter
is weer achter de rug. Een nieuwe lente een nieuw
geluid is het gezegde. Zou dat ook opgaan voor het
nieuw te vormen college in Heemskerk? Of blijft alles bij
het oude? Het zal weer spannend worden wie na 16
maart de opdracht krijgt om een college te gaan
vormen.
Komen de ouderen een beetje uit de knoei als straks de
OZB wordt vastgesteld terwijl de AOW niet stijgt en ook
de pensioenen achterblijven?
Uit de zeven (7!) politieke partijen moet er straks weer
een college gevormd worden en laten we hopen dat er
dan geen verdere versplintering gaat ontstaan zoals
helaas landelijk aan de orde is.
Gaat er een nieuw geluid uit het Gemeentehuis komen?
We wachten vol spanning af.
Wat treft u onder andere aan in dit lentenummer?
• Tineke heeft een bezoek gebracht aan Hanna
Blankevoort, respijtcoach bij Maatje Z en doet
daar verslag van
• Kees mijmert over zaken van vroeger
• De hulpdienst gaat digitaal
• Rookmelders worden verplicht
• Karel maakt zich zorgen over de woningnood
in Heemskerk
• Bij ‘GroenSpoor’ kan men zich melden om te
wandelen in Heemskerk
• Het Cultuurhuis biedt weer een scala aan
activiteiten
• De buurthuizen Het Spectrum, De Schuilhoek,
De Jansheeren, De Stut en D’Evelaer zijn weer
volop in bedrijf
U ziet er is weer een scala aan mogelijkheden voor u.
Namens de redactie,
Jan de Looze

Repair Café en onze enthousiaste reparateurs
gaan samen met jou kijken of de kapotte spullen nog te
maken zijn.
Wij laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de
reparatie waard vinden. Het Repair Café is elke eerste
zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 14.00
uur. Ook als u gewoon een kijkje wilt nemen, bent u van
harte welkom, de koffie staat klaar.
Informatie & contact: Ria Zieltjens, tel. 088 887 6811.
mail: ria.zieltjens@metheemskerk.nl
Zie ook facebook pagina: Repair Café Heemskerk
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Rookmelders verplicht vanaf
1 juli 2022
Maakt u gebruik van
rookmelders?
Bron: Preventief
Huisbezoek 80jarigen 2018
Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht
om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping
van je huis. Of je nu koopt of huurt, in een oud of een
nieuw huis woont: de verplichting geldt voor iedereen.
Rookmelders zijn belangrijk: de meeste slachtoffers van
brand vallen door inademen van rook.
Als je al rookmelders hebt opgehangen, dan hoef je
alleen maar te controleren of die ook voldoen aan de
eisen zoals ze straks gelden. Heb je ze nog niet: dan is
er werk aan de winkel. Dat betekent dus minimaal één
rookmelder per verdieping, maar meer mag natuurlijk
ook. De brandweer adviseert bijvoorbeeld om ook een
rookmelder op te hangen in de ruimte waar je
wasmachine en droger staan. In studentenhuizen moet
er in elke kamer één hangen.
Eisen
Voor nieuwbouwwoningen waren rookmelders al
verplicht en daar worden ook
specifieke eisen aan gesteld. Voor
bestaande woningen is dat niet
zo. De melders moeten wel
voldoen aan de NEN-14604 en
een CE-keurmerk hebben, maar verder schrijft de wet
niets voor. Lees er meer over op de site
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders
over de verschillende typen die er op de markt zijn.
Voor een grotere woning kunnen gekoppelde melders
handig zijn, zodat ze allemaal afgaan. En in sommige
straten kiezen buurtbewoners er zelfs voor om
meerdere huizen te koppelen.
Verzekering
Wat als je geen rookmelders hebt opgehangen of ze
niet goed hebt onderhouden en er ontstaat brand?
Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is
om dat risico niet te nemen. Ook al heeft een
verzekeraar niet specifiek in de
verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat er zonder
rookmelders niet zal worden uitgekeerd, het is een
algemene regel dat je als verzekerde niet nalatig mag
zijn. Je niet aan een wettelijke verplichting houden kan
daaronder vallen.
Zie ook website https://www.rookmelders.nl
Harry de Lange. (Harry verzorgt voor ons bijdragen uit
de verzekeringswereld).
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Hoop is sterker dan angst,
goed is krachtiger dan kwaad.
Eerlijk duurt het langst,
de waarheid wint het vroeg of laat
Martin Gijzemijter

Een omgeving
die aanzet tot ontmoeten en bewegen

Een sociale, toegankelijke en veilige leefomgeving
stimuleert inwoners te bewegen en erop uit te gaan. Zo
blijkt uit onderzoek van
onder andere de
gemeente Arnhem. Met
de resultaten kunnen
gemeenten aanzetten
tot ontmoeting en
beweging.
Arnhem onderzocht samen met de provincie Gelderland,
de GGD en Gelderse Sport Federatie hoe inwoners
denken over bewegen in hun leefomgeving. Het
gezamenlijke doel: achterhalen welke zaken in de
leefomgeving zorgen voor meer lichamelijke activiteit.
Bijna 9.000 mensen deden mee aan het onderzoek naar
een beweegvriendelijke omgeving. Een factsheet somt
de belangrijkste uitkomsten op.
https://www.ggdnog.nl/media/2739/factsheetbeweegvriendelijke-leefomgeving.pdf
Tijdens de coronapandemie is bewegen in de
buitenlucht populairder geworden, vooral in de nabije
omgeving. Zo zijn mensen meer gaan wandelen in hun
vrije tijd. ‘Om buiten bewegen te stimuleren en ook na
de pandemie het buiten bewegen aantrekkelijk te
houden, is een beweegvriendelijke leefomgeving van
essentieel belang,’ aldus de onderzoekers.
Fysieke leefomgeving
Een van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:
mensen bewegen méér als ze het samen doen. Anderen
mensen zien bewegen, werkt ook al stimulerend. Maar
de fysieke omgeving speelt eveneens een rol, zoals de
toegankelijkheid daarvan. Denk aan sportvoorzieningen
op loop- of fietsafstand en aan goed begaanbare paden
om daar te komen. En aan voldoende ‘straatmeubilair
om even uit te blazen of juist te sporten in de
buitenlucht.
Toegankelijkheid van de leefomgeving lijkt vooral van
belang voor buitensporters vanaf 45 jaar. Ook de
ervaren veiligheid van de leefomgeving beïnvloedt de
mate van bewegen. Wanneer inwoners zich veilig
voelen om in het donker actief te zijn en er voldoende
straatverlichting is, leidt dit tot meer beweging.
Samenwerking biedt kansen
De inrichting van de woonomgeving kan dus gezond
gedrag stimuleren. Er is winst te behalen op het gebied
van gezondheid als dit onderwerp wordt meegenomen in
de planvorming. Samenwerking op verschillende
beleidsterreinen, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening en
leefomgeving, sport en gezondheid, kan kansen bieden
voor een gezonde leefomgeving.

En in Heemskerk?

GroenSpoor maakt Heemskerk groener en zet
wandeltochten uit. Interesse? Meedoen? Mail:
info@degroenereiger.nl
Uiteraard volgt de Grijze Ezel
berichten over onze omgeving. Meer
weten over de Grijze Ezel? Mail:
harrywagendorp@mac.com

Bron: GemeenteNU 2112025

Gesprek met Hanna Blankevoort
van MaatjeZ.
Zij helpt en adviseert mantelzorgers onder andere bij
het vinden van respijtzorg. Hanna heeft deze baan
sinds 2 jaar.
Hanna: “Wij
helpen bij een
verzoek, bv. voor
de tijdelijke
overname van
zorg die de
mantelzorger
geeft aan de
zorgvrager. De
mantelzorger wil
wellicht een keer
kaarten of naar
een koorrepetitie,
wij proberen een
oplossing te
vinden. Via een vrijwilliger, die op zulke momenten
ondersteuning aan de zorgvrager biedt. De
mantelzorger kan ook worden ontlast als de zorgvrager
naar de dagbesteding gaat. Bovendien wordt door veel
zorgvragers de dagbesteding, na een vaak toch wel
grote drempel, als positief en gezellig ervaren. Ook
bieden wij hulp en wijzen wij de weg bij vragen om bij
de WMO-ondersteuning te krijgen. Dat altijd in
samenwerking met de familie.”
“Men kan ook logeren. Een korte vakantie voor de
mantelzorger met een hulpverlener of vrijwilliger in huis
voor de zorgvrager. Er bestaan daarvoor logeerhuizen,
de dichtstbijzijnde is in Alkmaar. In de IJmond is het
nog moeilijk een logeerhuis op te zetten; we zijn in
gesprek met de Viva! Zorggroep voor het gebruik van 1
of 2 bedden, wanneer daar behoefte aan bestaat.
“Wanneer iemand een aanvullende zorgverzekering
heeft, kan het zo zijn dat vervangende mantelzorg in
het pakket zit. Wij zoeken dat met de mantelzorger uit
voor een zo goed mogelijk positief resultaat. De
zorgverzekeringen hebben vaak een contract met
professionele organisaties met zorgverleners met een
eenvoudige opleiding voor simpele zorg.
Tineke: “Hoe komt u aan vrijwilligers?”
Hanna: “Wij hebben altijd een tekort aan vrijwilligers,
vooral in Heemskerk zou het fijn zijn als zich wat meer
vrijwilligers zouden aanmelden.
Tineke: “Heeft u voorbeelden?”
Hanna: Een voorbeeld is dat van een oude licht
dementerend dame die verzorgd wordt door haar
werkende dochter. Nu gaat een jonge vrouw van 22
jaar 1 keer per week naar de oude dame voor een
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kopje thee, een broodje eten of een praatje. Deze
vrijwilliger reageerde op een advertentie die wij hadden
gezet. Totdat mevrouw was overleden heeft zij haar
iedere week een paar prettige uurtjes bezorgd, en de
dochter van de oude dame kreeg daardoor wat respijt.”
Tineke: “Krijgen jullie veel vragen in Heemskerk?”
Hanna: “Het zou nog wel wat meer kunnen, de
mantelzorger vraagt vaak heel laat om hulp. Pas als het
boven het hoofd groeit, komt men bij ons en dan raakt
alles moeilijk en laat op gang. De mantelzorger voelt
zich heel verantwoordelijk. Er is immers beloofd, om tot
het einde der tijden voor de partner te zorgen.
Wanneer de zorgvrager toch wel eens bij de
dagbesteding wil kijken, is het prettig als de
mantelzorger de eerste keer meegaat, zodat zij beiden
zien dat dit misschien wel heel leuk is en het vooral
afleiding geeft voor de zorgvrager en rust voor de
mantelzorger. Er is nog plaats o.a. bij Viva. Ook kent
Heemskerk het Odensehuis met dagbesteding voor
mensen met dementie. Een mooie laagdrempelige
organisatie, waar men zonder indicatie kan inlopen. Bij
de meeste instellingen heeft men van de WMO-indicatie
nodig voor een dagbesteding.
Onze interventie wordt ook wel via een casemanager
gevraagd. Een casemanager is iemand die begeleidt bij
dementie. Daar heeft iedereen met de diagnose
dementie (bijv. Alzheimer) recht op. De huisarts,
specialist of wijkverpleegkundige vraagt de
casemanager om ondersteuning bij de dementiezorg.
Er zijn casemanagers bij de Viva, de Zorgspecialist en
het DOC-team van Parnassia (voor de meer complexe
situaties). Ik werk vaak samen met de casemanagers,
juist om respijtzorg in te zetten.”
“Wij zijn erg blij dat wij de aanbesteding hebben
gekregen van de gemeente Heemskerk en Beverwijk.
(Aanbesteden is een wijze van inkopen). We kunnen
gelukkig de komende jaren de mantelzorgers in
Heemskerk blijven ondersteunen.
MaatjeZ bestaat uit 7 personen, een fijne groep
collegae, waarbij ieder op zijn of
haar vakgebied probeert de
hulpvragen van mantelzorgers te
beantwoorden. Ons werkgebied
is: Heemskerk, Beverwijk,
Castricum en Uitgeest. Ik ben de respijtcoach voor
Heemskerk en Beverwijk. Al met al een boeiende baan,
die ik nog lang hoop te doen.”
Voor meer informatie
ga naar: www.maatjez.nl
of bel Hanna Blankevoort zelf: 06 122 70 504.
Tineke

Het mag weer
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 2 en 16 maart, 6 en 20 april
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.

In mijn vorige ingezonden stukjes heb ik bewust het
woord Corona niet of zo min mogelijk gebruikt. Onze
dagelijkse gang van zaken staat nog steeds in het teken
van het virus, althans daar ga ik vanuit. Voor de
verzorging van het blad wil men graag de kopij ruim van
tevoren screenen. Er kan intussen veel veranderd zijn.
Eind januari werden de teugels wat losser gelaten en
werden de terrassen bestormd.
Wie wil er niet eens uit na deze lange periode van
opgesloten te zijn. Al eerder werd u bestookt door het
hotelwezen dat u gerust mocht komen en werd uw
ontbijt, lunch en diner op uw kamer (roomservice)
gebracht. Roomservice is afgeschaft en u moet met het
nieuwe witte papegaaien mondkapje op anderhalve
meter als pinguïns achter elkaar aangaan naar uw
gastentafel. Gelukkig mag u aan tafel uw mondkapje
afdoen. Het beroemde kopje koffie met appelgebak mag
ook weer en maakt het leven een stuk aangenamer. Dat
u wel uw QR-code bij de hand moet hebben en kunnen
tonen zodra daar om wordt gevraagd is gelijk uw
toegangsbewijs. Hoelang de geldigheid hiervan duurt is
een punt van discussie.
Voor hen die zich niet laten vaccineren en/of geen
boosterprik hebben gaat de vrijheid teniet. Het aantal
besmettingen is nog steeds erg hoog en blijft ten
gevolge hiervan een groot deel van de bevolking
gedwongen in quarantaine. “Het mag weer” heeft dus
nadelige consequenties. Zo zal menigeen zijn
biertje/aperitiefje en de gestampte pot nog thuis nuttigen.
Fred Wijers

Kienen
We hebben de eerste kien weer gehad en we hopen dat
we door mogen gaan, maar dan hopen we wel dat er
meer mensen komen, want nu waren er maar weinig
mensen.
We kienen altijd de laatste maandag van de maand en
dat is op 28 maart a.s. We spelen 3 ronden voor € 4,00.
We beginnen om 14.00 uur. De zaal gaat om 13.30 uur
open. Het is in De Jansheeren op het Maltezerplein.
Dus we hopen u allemaal te zien op 28 maart.
Het kienteam
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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 onze 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

MaatjeZ start met online-cursus
Partner in Balans
In februari start MaatjeZ met de gratis online-cursus
Partner in Balans. Mantelzorgers van mensen met
(beginnende) dementie of geheugenproblematiek gaan
zelf aan de slag. U leert, leest verhalen van anderen,
maakt opdrachten en wordt tijdens dit proces
ondersteund door uw persoonlijke coach. U kiest
bovendien zelf welke onderwerpen voor u interessant
zijn!
• Wat leert u?
Deze cursus is gericht op het behouden van een
gezonde balans in het dagelijks leven en helpt om het
risico op overbelasting in het zorgen te verkleinen. U
leert onder begeleiding van een persoonlijke coach om
te gaan met veranderingen in het dagelijks leven, zodat
u de zorg langer vol kan houden en kan blijven genieten
van het leven. Blijf toekomen aan uw eigen behoeften
en gezondheid en leer omgaan met de veranderende
situatie van degene die u verzorgt.
• Meer informatie of interesse?
U kunt telefonisch contact opnemen met Ingrid Zoer:
06-204 92 601 of mailen naar info@maatjez.nl
Partner in Balans is een initiatief van het Alzheimer
Centrum Limburg en is mogelijk gemaakt door het
Alzheimer Onderzoekfonds Limburg en Alzheimer
Nederland.

Geloof in wat je doet,
in wat je weet en wat je kan.
Daarmee komt echt niet alles goed,
maar je krijgt er vleugels van.
Martin Gijzemijter
8

Stichting Heemskerk Handen Ineen
donderdagmiddag 31 maart sieraden maken
Johannes Vermeerstraat 2E
zaal open om 13.15 uur
aanvang 13.30 uur tot ± 16.00 uur
Begeleiding: Marja van der Zon
Aan de hand van voorbeelden maak je een sieraad met
prachtige kralen. Je krijgt hulp bij het

samenstellen en maken (metaaldraad/knijpkraaltjes en
sluiting).
Aanmelden: Even bellen met 0251 232 383.
Antwoordapparaat? Spreek je naam en
telefoonnummer in en meld: ‘sieraden’.
Kosten: materiaal, koffie/thee voor donateurs € 5,00,
anders € 8,00.
Zie ook bijgevoegde kalender waarin deze extra
activiteit is opgenomen.
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Nieuwe cursussen voor
senioren bij Cultuurhuis
Heemskerk
Vanaf woensdag 2 maart starten er weer nieuwe
cursussen voor senioren als vervolg op de cursussen
uit het succesvolle project Swingende Senioren dat
afgelopen najaar heeft plaatsgevonden. Er worden 4
cursussen aangeboden die vrijwel allemaal in het
Cultuurhuis plaatsvinden.
De danscursus ‘Swingende senioren’ wordt gegeven
door Patty van Haasen en zal plaatsvinden in de zaal
van Dance Studio Patty. Deze bestaat uit 8 lessen en
start op woensdag 2 maart. Iedereen boven de 65 die
van dansen houdt en nog redelijk energiek en vitaal is
kan meedoen.
Nanneke Bastiaan verzorgt in het Cultuurhuis weer een
cursus tekenen en
schilderen op de
donderdag-ochtend.
Deze cursus is zowel
geschikt voor
senioren zonder
ervaring als mensen
die al vaker
getekend of
geschilderd hebben.
Deze cursus start op
donderdag 3 maart.

Popdocent Hans
Chialastri geeft weer
een nieuwe
popcursus voor
senioren voor
iedereen die het leuk
lijkt om in een
popband te spelen
maar nog nooit een
instrument bespeeld
heeft (als dat laatste
wel het geval is ben
je ook welkom).
Deze cursus start op maandag 7 maart.
Tot slot start eveneens op maandag 7 maart de cursus
DJ voor senioren door Glenn Broekhuizen voor
iedereen die al wat ouder is en het leuk vindt om te
leren DJ-en op hun eigen niveau en tempo.
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Voor meer informatie: zie de website van Cultuurhuis
Heemskerk: Lang Leven de Ezels | Cultuurhuis
Heemskerk of mail naar
Saskia@cultuurhuisheemskerk.nl

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 opScheldestraat
281966 TE Heemskerk
De koffie staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Team kantoor JC de Lange

Puzzelhoekje
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Karel en de Keuze
Het was wat verder weg.
Karel stond te staren naar een verkiezingsbord.
Midden in Nederland. Apeldoorn.
Een geslaagde Corona-ontsnapping denk ik.
Het was echt puur toeval dat ik hem zag.
Zelf was ik op weg naar het Coda museum:
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/museum
maar daarover een volgende keer.
“Hé Karel,” riep ik enthousiast.
Karel draaide zich om en antwoordde:
“Hé Harry, wat brengt jou hier?”
“Nou, effe d’r uit,” reageerde ik.
“Verstandig,” vond Karel, “mooie omgeving, hè!”
“Zeker,” bevestigde ik, “maar waarom sta jij
naar dat verkiezingsbord te staren?”
“Kijken hoe dat hier gaat,” antwoordde Karel.
“Het zijn wel gemeenteraadsverkiezingen,”
merkte ik op. “Deze borden gelden niet in
Heemskerk.”

“Hè, hè,” sputterde Karel, “dat weet ik ook wel.
Het gaat mij om de keuzes die je kunt maken.”
Keuzes maken voor de toekomst, dat gaat Karel
moeilijk af. In ons vorige gesprek (Senior
februari) hadden we het er ook al over.
“Tja,” zei ik.
“Wat tja?” zei Karel.
“Je kent toch wel de problemen voor ons
ouderen?” vroeg ik.
“Zeker wel,” sprak Karel. “Zo las ik dat wij
ouderen er behoorlijk op achteruit zijn gegaan
door de geldontwaarding.”
(Na 12 jaar uitholling van de koopkracht van het
pensioen en een indexatieachterstand van 20
tot 25 %, bron KBOPCOB 21-01-2022)
“Yep,” zei ik.
“En dan roept iedereen wat Den Haag eraan
moet doen,” gromde Karel, “maar ik wil weten
12

wat onze gemeente er zelf aan gaat doen.”
“Op eigen gemeentekracht?” vroeg ik.
“Krek,” zei Karel, “het
geld wat anders over de
inwoners verdelen. Meer
geld naar de
ondersteuning …”
“Lijkt me logisch,”
beaamde ik. “Niet de
brave jongen uithangen
en Den Haag de schuld geven, maar es
ouwerwets Heemskerks creatief handelen.”
Karel kreeg een jeugdige uitstraling over zich.
We waanden ons jaren terug.
“Neem nou die woningbouw.” schamperde Karel,
“En maar klagen over te weinig bouwgrond, vaak
weggekocht door vastgoedgraaiers.”
“Tut, tut,” kalmeerde ik, “kan ’t effe minder?”
“En zoveel grond is niet nodig,” zei Karel, “als de
(woning)nood hoog is dan doe je wat je kan.”
“Zoals?” vroeg ik.
“Nou als schepen de weg moeilijk kunnen vinden
bouw je een vuurtoren.” expliceerde Karel.
“Nou en?” zei ik.
“Niemand piept er dan over natuurschoon,” legde
Karel uit, “hele volksstammen protesteren zelfs
als ze zo’n vuurtoren willen afbreken.”
(< Lange Jaap in Den Helder)
“Dus?” vroeg ik.
“Bouwen we in Heemskerk een woontoren voor
duizend gezinnen op een klein stukje zandgrond
tegen de duinen aan,” zei Karel triomfantelijk.
“Details?” informeerde ik.
“Bovenin een uitkijk met restaurant, onderin een
verzorgingsunit met een supermarkt,” vulde Karel
aan. “Tevens een slimme aanvulling voor
https://www.heemskerkzeevantijd.nl.”
“Zet ons mooi in de picture, een prachtvoorbeeld
van dorpsmarketing op beleving,” vond ik deftig.
“Weg woningnood, een nieuwe toren om trots op
te zijn, de Heemstoren,” zei Karel geestdriftig.
“Maar…,” begon ik.
“Niks maar,” riep Karel, “de beuk erin, en nou
buiten het schrale bekrompen boxje denken.”
“En je wilt weten, wie van de lokale partijen
zoiets steunt?” vroeg ik.
“Yes,” zei Karel
“We kunnen Dien*) vragen hoe zij het ziet.”
Karel schrok, zuchtte, en verdween het bos in.
“Doe de groeten aan Dien*),” riep ik nog.
*) Karel’s vrouw
Harry Wagendorp
harrywagendorp@mac.com

Verras uzelf of een dierbare met
een mooie bos bloemen
Het voorjaar komt eraan en we zijn wel weer toe aan
wat meer kleur in huis.
Een prachtig boeket voor op tafel, daar worden we
allemaal ontzettend blij van.
Goed nieuws voor leden van ViVa! Ledenservice, want
sinds 1 januari 2022 zijn wij gestart met een nieuwe
dienst ‘de Bloemenservice’ in samenwerking
met De Duinroos in Beverwijk.

Vrijwilliger Klaverjassen 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, presentielijst bijhouden,
deelnemersbijdr
age in ontvangst
nemen en
afdragen,
puntentelling
controleren 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
E magda.vermeij@metheemskerk.nl

De Bloemenservice is een mooie dienst waarbij u een
boeket kunt laten bezorgen bij uzelf of bij iemand
anders. Via de website van ViVa! Ledenservice bestelt
u eenvoudig één van de geselecteerde boeketten, maar
u kunt natuurlijk ook bellen naar de winkel of langsgaan
bij De Duinroos en aangeven dat u lid bent van ViVa!
Ledenservice.
https://www.vivazorggroep.nl/le
denservice/mijnvoordeel/bloemenservice#Watis-het
Op vertoon van de ledenpas
ontvangen leden korting op de
geselecteerde boeketten en op de
verzendkosten. Maar dat is nog
niet alles! Want leden ontvangen
ook maar liefst 10% korting op alle
accessoires in de winkel én op de
zijden bloemen!
Dus verras uzelf of een dierbare
met een prachtig boeket!
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• Week 03 2022
> Oproep voor mooie foto’s van Heemskerk
Op onze website en in de sociale media plaatst de
gemeente regelmatig mooie foto’s van het dorp. Veel
van deze foto’s krijgen we van onze inwoners. Mail
communicatie@heemskerk.nl je bijzondere foto’s van
Heemskerk En wie weet vindt u uw foto’s op de
website, in het gemeentenieuws of in de sociale media!

• Week 04 2022
> Heeft u een lege kamer over?
Verhuur deze via Onder de Pannen, dan verandert u
uw lege kamer in een kans voor een ander én een
financieel extraatje voor uzelf. Onder de Pannen
koppelt mensen met een kamer ‘over’ aan
buurtbewoners die dringend op zoek zijn naar
woonruimte. Onder de Pannen is een landelijk initiatief
dat langdurige dakloosheid voorkomt. Door mensen
tijdelijke huisvesting te bieden (1 jaar), krijgen ze de
kans om rustig op zoek te gaan naar een eigen plek.
Onder de Pannen regelt alle afspraken met
woningcorporaties, uitkeringsinstanties, de
Belastingdienst en staat garant voor de huurbetalingen.
U kunt zowel een kamer verhuren als u een koophuis
heeft of bij het hebben van een huurwoning. Ook maakt
het niet uit of u een uitkering heeft. Iedereen kan een
ruimte verhuren via Onder de Pannen. En wie komt dan
tijdelijk in de kamer? Het gaat om een groep mensen
die hun huis kwijtgeraakt zijn na bijvoorbeeld een
scheiding, faillissement of oplopende schulden, en geen
problemen hebben met verslaving en/of psychiatrie.
Heeft u een kamer over of kent u iemand die een kamer
over heeft? Kijk op www.onderdepannen.nl.
• Week 05 2022 geen nieuws
• Week 06 2022
> Woningen voor jongeren en starters aan de
Baandert
Op de locatie van het tankstation aan de Baandert
komen woningen voor jongeren en starters. Er komt
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een duurzaam gebouw dat in de omgeving past. Het is
de bedoeling dat er minimaal 4 bouwlagen komen, met
tenminste 20 betaalbare, permanente woningen voor
jongeren en starters.
Het college heeft de bestuursopdracht/startnotitie
Ontwikkeling woningbouwlocatie Heemspoort (De
Baandert) vastgesteld. En daarmee start het project.
De ontwikkelaar maakt een plan en betrekt de
omwonenden en woningzoekenden
De gemeente biedt de locatie via aanbesteding aan
ontwikkelaars. De toekomstige ontwikkelaar maakt een
bouwplan. Als onderdeel van het planontwikkelproces
verzorgt de ontwikkelaar ook de participatie.
Ontwikkelaars kunnen vragen, opmerkingen en
belangen van omwonenden en woningzoekenden van
het begin af aan goed betrekken bij het maken van het
plan. Denk bijvoorbeeld aan vragen over
schaduwwerking van een gebouw. De ontwikkelaar kan
met een studie van zon- en schaduwwerking ingaan op
zulke vragen. De planning is nu dat de woningen in de
tweede helft van 2024 gebouwd kunnen zijn. Het is op
dit moment nog niet mogelijk om je in te schrijven voor
een woning in dit plan. Zodra dit kan, geven we hierover
bericht.
> Zeven partijen doen mee aan verkiezingen voor de
gemeenteraad
Op 14, 15 en 16 maart 2022 houden we in Heemskerk
de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar doen in
Heemskerk 7 partijen mee: Heemskerk Lokaal, Liberaal
Heemskerk, CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks.
Openbare zitting
Op vrijdag 4 februari kwam het centraal stembureau in
een openbare zitting bij elkaar. Hiervan is de
burgemeester de voorzitter. Het centraal stembureau
kwam bijeen om te beslissen over bijvoorbeeld de
geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de
kandidaten en het nummeren van de lijsten.
Verkiezingskrant
10 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de
verkiezingskrant. Hierin leest u de standpunten van de
partijen en hoe u bijvoorbeeld kunt stemmen op 14, 15
en 16 maart. Het laatste nieuws over de
gemeenteraadsverkiezingen vindt u op:
www.heemskerk.nl/gemeenteraadsverkiezingen.
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.

De eerste …
De eerste maanden van 2022 zijn al weer voorbij. Het
lijkt nog zo kort geleden dat we de eerste dag in de
21ste eeuw beleefden. Dat was toch wat. Er gebeurde
niets toen het in Nieuw-Zeeland Nieuwjaar werd. We
waren bang voor Y2K, de Millennium bug. Maar de
vliegtuigen bleven gewoon in de lucht en de boten
bleven op koers. Kleinkinderen gaan straks de 22ste
eeuw beleven.
Ja, de eerste is vaak bijzonder. Eerste keer op de fiets,
eerste schooldag, je eerste liefde. Eerste kusje dat je
gaf. Was u het eerste kind van je ouders of de 16 de?
Van het eerste kind is alles heel bijzonder. Bij de
volgende kinderen wordt het allemaal al iets gewoner.
Het eerst kreetje, de eerste volle luier, daar waren
ouders trots op, eerste woordje,
eerste tandje. Oh, oh wat een
mijlpalen. Dan word je groter en ga
je naar school. Kinderdagverblijven
en peuteropvang moesten in onze
tijd nog worden uitgevonden. De
meeste kinderen gingen pas op 6jarige leeftijd direct naar de “grote”
school, vaak aan de hand van een ouder broertje of
zusje lopend, naar de kleuterschool. Kan me niet
herinneren ooit door een ouder naar of van school
gebracht of gehaald te zijn. Sinds jaar en dag je zie als
je rond tijd dat de scholen aan- of uitgaan hele hordes
ouders, grootouders of andere oppassers de jeugd
halen en brengen. Liefst allemaal met de auto. Leve het
milieu. Zo zielig als de kinderen door weer en wind
moeten lopen of fietsen. Bij bezoek aan zoiets als een
sportclub idem dito met een sterretje. Ook erg gevaarlijk
voor de kinderen, al die auto’s. Als iedereen de auto
thuis laat is er ook geen gevaar meer. Probleem
opgelost. Veilig en milieuvriendelijk en goedkoop.
Eerste groenten aanvoeren in het nieuwe seizoen was
voor tuinders een hoogtepunt. Dan werd er gesproken
van “de kat” van de stoel jagen. Na maanden van
interen kwam er weer wat geld in het laatje. Als je de
eerste aanvoerder was met een product kwam je met
naam en toenaam in de krant. Dat had je toch maar
mooi geflikt. Nu hebben we alle producten het hele jaar
tot onze beschikking. Groeit het niet in Nederland dan
halen we het ver weg uit bijvoorbeeld Afghanistan. We
kunnen alles wat op de wereld te koop is eten als wij
dat willen. De eerste peultjes, aardbeien, worteltjes,
spinazie, noem maar op, is allemaal verleden tijd.
Hoeveel energie het kost om bepaalde producten uit
Chili, Nieuw-Zeeland of waar vandaan dan ook is van

minder belang. We kunnen het alle dagen van het jaar
vinden in de supermarkt. Ik zal niet zeggen dat het
vroeger met de hele winter kool en gedroogde
peulvruchten eten ideaal was en in maart snakte
iedereen naar verse groenten. Door de huidige hoge
energieprijzen zullen nog wel diverse producten die
normaal uit de Hollandse kassen komen, uit de
schappen verdwijnen of ingevlogen worden. Ik lees in
de pers dat een tuinder per hectare kas nu 24.000 euro
aan gas kwijt is per week i.p.v. de 4000 die gewoon
was. Ja, dan stopt het en zullen we terug moeten naar
de producten uit de koude kas of van de koude grond.
Kleiner assortiment dus. Seizoensgebonden producten
eten. Kunnen we ook weer gaan wecken, in het zout
leggen of invriezen.
Het eerste kievietsei was ook een hot item. Je mocht
het naar het koninklijk paleis brengen als je landelijk de
eerste was. Meestal Friezen want daar waren de vogels
eerder terug. In de andere plaatsen mocht je het naar
de burgemeester brengen, of naar de pastoor. Ik heb
me er zelf nooit in verdiept. Men zegt dat je er “kijk” op
moet hebben en dat je dan aan het gedrag van de
vogels kunt zien waar hun nest is. ‘t Zal wel. Door
gewijzigde inzichten en achteruitgang in kievietsland is
het nu verboden die eieren te rapen. Laat die beesten
met rust.
Voor een sporter is het uiteraard wel van groot belang
om als eerste in een wedstrijd te eindigen. Dan alleen
ga je er met de erepalm en het eventuele geldbedrag
vandoor. Eeuwige roem is jouw deel. De spreuk van
“deelnemen is belangrijer dan winnen” gaat toch niet
altijd op. Een beetje eergevoel heeft toch iedereen wel.
Geeft toch een goed gevoel als jij de beste van de
buurt, club, dorp of land bent. Wel blijven lachen als je
naast de overwinning grijpt maar wel trachten de
volgende keer hoger te scoren.
We weten allemaal nog wel van
onze eerste dansles. Om met Frits
Lambrechts te spreken: “We
stonden allemaal gebrek aan
zelfvertrouwen uit te stralen.” Geloof
niet meer dat er nog ballroom
danslessen gegeven worden. Er
wordt nog wel gedanst op feesten
maar dan staat een iedereen voor
zichzelf op de vloer te bewegen en te swingen maar
contact tussen en met een partner is er niet. Je kunt
dus niet meer schuifelen met je danspartner en iets in
het oor fluisteren. Waar is de romantiek??
KvD
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Wij zijn als algemene hulpdienst onze werkzaamheden
begonnen in december 1978. Een hele tijd geleden dus.
Toen bestond er nog geen mobiele telefoon. Er bestond
ook geen internet. Met elkaar communiceren gebeurde,
als je niet rechtstreeks met elkaar sprak, via de vaste
telefoon of per brief. Wij als algemene hulpdienst zijn
een beetje blijven hangen in deze inmiddels
ouderwetse manier van communiceren. Als u ons wilde
bereiken moest u bellen naar een vaste telefoon. Ja, we
hadden wel een website, die je kon oproepen op je
computer of tablet en waar je kon lezen wat wij allemaal
doen. Nu is deze website vernieuwd. Er staat nog
steeds op wat wij zoal doen, maar u kunt er ook een
formuliertje invullen. Wilt u van een van onze diensten
gebruik maken, dan vult u het formuliertje in en druk op
versturen. Wij bellen u dan de volgende ochtend op om
nadere afspraken te maken. Wij bellen altijd tussen
9.30 en 11.00 uur. Wij hopen dat het zo makkelijker
voor u wordt om een klusje, een vraag om vervoer, om
boodschappen doen of tuinonderhoud bij ons aan te
vragen.
Als u vrijwilliger bij ons wilt worden, kunt u op de
website lezen wat wij van u verwachten en als u dat
aanspreekt, kunt u zich aanmelden. Vul het formulier op
de pagina in en stuur het op, elektronisch natuurlijk.
Op de pagina informatie leest u wat meer over de
doelstellingen en activiteiten van onze dienst. Ook ziet
u daar staan, wie de bestuursleden zijn. Wilt u contact
met een van onze bestuursleden, stuur dan een mailtje
naar het op die pagina staande emailadres. Er wordt
met u dan zo snel mogelijk contact opgenomen.
Oh ja, en hoe komt u op de website. Simpel, tik in uw
browser in ahdheemskerk.nl, druk op enter en dan
bent u er al.
Wij hopen dat, nu we weer een beetje bij de tijd zijn, u
makkelijker met ons contact zult opnemen. Het kan
natuurlijk nog altijd op de ouderwetse manier van bellen
tussen 9.30 en 11.00 uur op nummer 0251 257 480,
maar u kunt nu ook gebruik maken van de website. Wij
hopen dat u dat veelvuldig zult doen.
Help ons helpen!
Huub van den Heuvel
Voorzitter algemene hulpdienst Heemskerk
Tel: 0251 257 480
Website: ahdheemskerk.nl
16

St.Ceacilia

Als je tegenwoordig een jaar of 60 bent, betekent dat
voornamelijk dat je jezelf bruisender vindt dan andere
zestigjarigen.
Benoîte Groult, Frans feministisch schrijfster,
1920-2016

GELUKKIG, wij mogen weer blazen. Fanfare, Nova en
Big Band zijn gestart.
Nieuwe en oude muziek is uitgereikt. Het wordt een
zeer druk anderhalf jaar.
Het feest van het 100-jarig bestaan wordt n.l. gevierd
van 25 juni 2022 tot 21 juni 2023. Dat wordt veel
repeteren want er wacht tot de zomervakantie begint,
8 juli, al een druk programma.
• 13 maart
Nova concert Hartenheem
• 26 maart
Repetitiedag fanfare.
• 16 april
Nova. Afsluitingsconcert van het
Scholenproject.
• 21 mei
Nova, concert.
• 22 mei
Fanfare, repetitiedag.
• 25 mei
Fanfare, Concert tezamen met
Amerikaans orkest ter afsluiting van
hun Europareis. Plaats Amsterdam.
• 19 juni
Doorloop gehele vereniging voor
het Openingsconcert Jubileumjaar.
• 25 juni
Openingsconcert met alle 3 orkesten
en muzikale gasten.
Het belooft een spektakel te worden.
Plaatsen en tijden volgen.
Bestuur, leden en dirigent hopen u zeer vaak te
ontmoeten.
Met muzikale groet,
Jaap Hilbers
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Hulp bij het invullen
belastingaangifte

Wij vragen u deze brief goed te bewaren en aan de
“Belasting Invul Hulp” ter hand te stellen want de
vermelde machtigingscode in deze brief hebben wij
nodig om de aangifte te kunnen versturen naar de
Belastingsdienst.
De belastinginvullers maken in 2022 wederom gebruik
van de VIA dit wil zeggen: (Vooraf Ingevulde Aangifte)
In dit programma vult de Belastingdienst de bij haar
bekende gegevens al in.

Vanaf 1 maart moet er weer aangifte gedaan worden
voor de inkomstenbelasting.
Ook dit jaar is het weer mogelijk hulp te krijgen bij het
invullen van uw belastingaangifte over het jaar 2021.
De hulp is bedoeld voor een eenvoudige aangifte
inkomstenbelasting van 65-plussers. Wij helpen u ook,
indien nodig, bij het aanvragen of controleren van
zorgtoeslag en/of huurtoeslag.
De belastingservice is bestemd voor alle ouderen in
Heemskerk met een inkomen, bestaande uit een AOWuitkering, aangevuld met een pensioen of vergelijkbaar
inkomen en eventueel een eigen woning.
Degene die in het verleden al gebruik hebben gemaakt
van onze invulservice ontvingen in de maand februari
een brief van de Belastingdienst met een
machtigingscode.

Voor leden van een ouderenbond (KBO, PCOB en
ANBO) vragen wij voor de hulp per adres een contante
bijdrage van € 12,50 voor de kosten die gemaakt
worden zoals print- en reiskosten. Voor niet leden van
een ouderenbond bedraagt dit € 20,00.
Als van deze service gebruik wilt maken, neem dan
telefonisch contact op met een van de onderstaande
invulhulpen.
•
•
•
•
•
•
•
•

dhr. W. Dantuma
dhr. B. Henneman
dhr. P. Niet
mw. M. Oerlemans
dhr. B. Schoutsen
dhr. K. Wassenaar
mw. A. Westerhoven-Prins
dhr. J. Zonneveld

T 06 2016 6808
T 06 2701 7631
T 06 5117 1395
T 06 5371 7630
T 249 240
T 06 5155 5222
T 242 366
T 06 5886 3247

Jan Zonneveld,
coördinator belastingservice Stichting De Grijze Ezel
email: jpm.zonneveld@gmail.com

De Sjoelschijf
is al sinds mei 1978 actief en is
constant op zoek naar nieuwe
leden. Wij spelen iedere
woensdagavond in De Jansheeren
in Heemskerk, aanvang 19.30 uur.
Met name senioren voelen zich
thuis bij onze vereniging. De
contributie bedraagt € 9,00 per
maand. Ook organiseert de
vereniging kienavonden (vrijdag 8
april is de eerstvolgende) en open
toernooien (22 oktober 2022).
Heeft u interesse, kom dan eens
vrijblijvend langs. Nadere
informatie bij het secretariaat:
06-422 74 499 of
06-271 67 666.
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Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
0251-248 648
contact@destut.nl
www.destut.nl
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.
Modeshow
Vanwege het grote succes in het najaar komt op
woensdag 16 maart Hoffmans mode nu terug met de
nieuwe voorjaarscollectie. Van 14.30 tot 16.00 uur komen
de mooiste creaties voorbij. Toegang is gratis, inclusief
een kopje koffie. De inschrijving is al begonnen.

Keezbord
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kan het
Keezbordspel gespeeld worden. De eerstkomende keer
is op 4 en 18 maart. Aanvang 13.30 uur. Deelname
bedraagt € 1,50. Denkt u eraan dat u vooraf moet
aanmelden!
Kienen
Woensdag 30 maart is het van 13.30 tot 15.30 Kienen.
Ook deze keer zijn er mooie en lekkere prijzen te
winnen. Deelname bedraagt € 7,50 voor drie ronden en
het eerste kopje koffie is gratis. Denkt u eraan dat u
vooraf moet aanmelden!

ochtend is om met elkaar in contact te komen en het
oefenen van de Nederlandse taal. De bijeenkomst is
van 8.45 tot 10.15 uur. Deelname bedraagt € 1,00.
Vooraankondiging Boekenweek
De Boekenweek activiteit is op dinsdagmiddag 12 april.
Het thema is ‘eerste liefde’. Er zijn lekkere en lieve snacks
en we lezen elkaar korte verhalen en gedichten voor.
Deelname bedraagt € 3,00. U kunt al aanmelden voor
deelname.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Zit u krap bij kas en bent u bekend bij een
dienstverlenende instantie of kent u iemand met
financiële problemen? Ontmoetingscentrum De Stut
heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport
en Cultuur. Senioren die graag willen deelnemen aan
een cursus maar moeite hebben met het betalen van
cursusgelden kunnen een beroep doen op dit fonds.
Het fonds maakt dan het cursusbedrag over aan De
Stut.
Wilt u een aanvraag doen meldt u dan bij uw
intermediair en kijk voor nadere informatie en
voorwaarden op: www.volwassenenfonds.nl.
Aanmelden kan aan de balie van Ontmoetingscentrum
De Stut, Maasstraat 3, Heemskerk.
Telefonisch: 0251-248 648. Of via het inschrijfformulier
op onze website: www.destut.nl.

Stut lunch op zondag
Op zondag 27 maart 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.
Voor de boekenliefhebbers
De boekenplank in de hal staat vol (streek) romans en
andere interessante lectuur. U mag boeken brengen of
kom vrijblijvend struinen en neem een boek kosteloos
mee naar huis.
Taalcarrousel voor wijkbewoners
Iedere woensdag is er een bijeenkomst voor
anderstaligen en Nederlandstaligen. Doel van de
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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
Sporthal Kerkweg
Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Spectrum
Stut
Stut
Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer
Stut
Stut
Stut
D’Evelaer
D’Evelaer

09.00-10.15 / 10.30-11.45
10.00-11.00
11.00-12.00
12.30-13.30
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,10 maart

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
Stut 24/2 t/m 1/4

10.00-11.30
09.15-10.45
13.00-15.00
09.00-11.00

Stut
Stut
Stut (oneven weken)
Stut
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
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
Kunstuitstapje ‘Huys Auerhaen’ Alkmaar
Kunstgeschiedenis
Engelse conversatie
Franse conversatie
Duitse conversatie
Spaanse conversatie
Bridge 2e jaar
Bridge 1e jaar beginners
Bridge 1e jaar verlengde cursus
Bridge 3e jaar herhaling

En? Al uit geweest?
Keuze genoeg.
Weet u wat te melden?
Mail ons!
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ma
di
wo 16 maart
vr
Cursussen
di
do
do
vr
ma
di
di
do

wat

dag
Ontmoeten

Koffie Plus
Stutlunch op zondag
Op de koffie bij d’Evelaer: klaverjassen, spelletjes,
handwerken, enz.
Heerlijke Lentelunch, start met lentesoepje met zalm, luxe
broodjes en advocaatje met slagroom toe

waar

tijd

ma t/m vr
zo ltste vd mnd
do 10 maart

Stut
Stut
d’Evelaer

09.30-15.30
12.30-15.30
13.00-15.00

do 31 maart

d’Evelaer

13.00-15.00

zo 6 maart+3 april
ma
ma t/m vr
ma 7+14+21+28
ma 7+21
ma + do
ma 28 maart
di
di
wo
wo 2+16
wo 9+23
wo+do
wo
wo 30 maart.
do
do 10 maart

Spectrum
Handen Ineen
Jansheeren
Spectrum
Spectrum
Stut
Jansheeren
d’Evelaer
Spectrum
Jansheeren
Jansheeren
Jansheeren
Jansheeren
Stut
Stut
Jansheeren
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 (vanaf)
13.30-16.30
13.30-16.00
09.00-11.30
13.00-16.00
13.30-15.30
09.00-11.30
13.00-15.30

do
vr
vr 1e+3e vd mnd
vr 4 maart
vr 25 maart

Spectrum
Stut
Stut
d’Evelaer
d’Evelaer

13.30-16.30
13.00-16.30
13.30-16.00
20.00-23.00
20.00-23.00

Stut
Stut
Schuilhoek

08.45-10.15
14.30-16.00
10.00-14.00

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
Srabble
Klaverjassen Gezelligheid Troef, om de (oneven) week
Keezen om de week vanaf 12 jan. (even weken)
Vrij biljarten op de klok
Klaverjassen
Kienen
Dammen
Op de koffie bij d’Evelaer: Biljarten, spelletjes,
klaverjassen, handwerken, enz.
Keezen, klaverjassen en andere spelletjes
Competitie Bridge
Keezbord
Keezen
Klaverjassen

Diversen
Taalcarrousel
Modeshow
Repair café

wo
wo 16 maart
za 5/3 + 2/4

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 810
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/

En? Al uit geweest?
Keuze genoeg.
Weet u wat te melden?
Mail ons!
seniorheemskerk@metheemskerk.nl
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Cochleair implantaat
In het Februarinummer vertelde ik al het één en
ander over het CI. Eén belangrijk punt kwam nog niet
aan de orde: het revalidatieproces.
Daarover nu wat meer.
Wanneer een slechthorende voor het eerst een
hoortoestel krijgt, zal hij/zij merken dat de geluiden
anders klinken
dan vroeger. Dat
moet wennen en
dit duurt enkele
weken. Wanneer
een zeer
slechthorende
een CI krijgt,
duurt dit
leerproces veel
langer. Geluiden
klinken heel
anders en de hersenen moeten dat leren herkennen.
Dit leertraject neemt één jaar in beslag!
Het verloopt als volgt: zes weken nadat de
“ontvanger” operatief is ingebracht, wordt het
uitwendige deel van de CI aangesloten en wordt voor
het eerst het volume per toonhoogte ingesteld. Nu
begint het oefentraject waarin de hersenen moeten
leren herkennen wat u hoort. Dit traject is zeer
intensief. De opbouw verschilt soms per
“CI-centrum” maar verloopt globaal als volgt:
de eerste drie maanden wordt elke dag 1 uur
geoefend bij de logopedist. Bovendien moet er twee
keer één uur geoefend worden met een oefenpartner
om woordjes en geluiden te leren herkennen. De
volgende maanden wordt het oefenprogramma
langzaam minder intensief tot het jaar voorbij is.
Gedurende dat eerste jaar wordt het CI diverse keren
opnieuw ingesteld, alles met het doel om de
verstaanbaarheid zo goed mogelijk te laten zijn. De
resultaten van dit oefenproces worden voortdurend
bijgehouden en vergelekenmet die van een goed
horende en uitgedrukt in een %-score.
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp,
stuur dan even een mailtje naar mij.
Vriendelijke groet van Wim Steenpoorte.
secr. NVVS afd. Alkmaar - IJmond
wsteenpoorte@hetnet.nl

Zorgboerderij
de Reigershoeve
Een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met
dementie in Heemskerk, heeft 275 mensen op de
wachtlijst staan en de wachttijd is drie tot vier jaar. Dat
vinden wij heel treurig.
Bij de Reigershoeve beleven de bewoners met
dementie een fijne dag, bijna iedere dag weer. Er is
plezier, ontspanning en liefde. Dat bracht ons op het
idee; als dat zo goed lukt in onze woningen, kunnen we
dan niet ook bijdragen aan een fijn leven voor de vele
mensen met dementie in Heemskerk en omstreken die
zelfstandig thuis wonen?
Met leuke activiteiten die aansluiten op de interesses
van de mensen? Dat kan van alles zijn; van
schilderclub tot museumbezoek, van wandelclub tot tot
sportclub, van kookclub tot taartenbakclub.
We stuurden een brief aan de mensen op de wachtlijst
en vroegen wie er mee wil denken. We ontvingen een
groot aantal
enthousiaste
reacties en
met tien
mensen
gingen we in
gesprek. Daar
kwamen goede
ideeën uit
voort. Er is
veel behoefte
elkaar te
ontmoeten in het café van de Reigershoeve. Een
dochter met een jonge moeder met dementie wil graag
in gesprek met andere dertigers. Verschillende mensen
wilden graag een schilder club.
We pakten de koe bij de hoorns en zetten de wensen
direct om in concrete acties. Vanaf 2 maart is er
tweewekelijks een ontmoetingscafé op de
Reigershoeve, met steeds een ander thema. We
starten een pilot met een schilder workshop in het
atelier van de Reigershoeve. Een bijeenkomst met
kinderen van jonge mensen met dementie is gepland.
Heeft u interesse in een activiteit? Kijk dan op de
website van de Reigershoeve, www.reigershoeve.nl
Heeft u zelf een wens of een goed idee? Bel of mail met
Hans van Amstel, projectleider: 06 304 86 426,
jvamstel@xs4all.nl
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Wij gedenken
22-12
23-12
23-12
25-12
25-12
27-12
27-12
27-12
28-12
28-12
29-12
30-12
30-12
31-12
01-01
01-01
02-01
03-01
03-01

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

F. Tijtsma
J.H. Schumacher
S.A. Santana-Pereira
C. Bruggenkamp
W.T. Wolters
J. van Kruistum
C.A. van Egmond-Buur
P.J. Beentjes
P.A. Karssen
J. Post-Stap
J.M. van Egmond
J.J. Beentjes
J.L. Tillmans
H. Lauer
J.C.M. Obdam
J.H. Koper
T.J.G. van Lieshout
H. Uygun
C.G. Verzijlbergen-Bleeker

72
68
78
73
94
90
94
90
84
102
76
92
94
88
72
75
83
76
70

05-01
05-01
06-01
06-01
08-01
09-01
10-01
10-01
11-01
11-01
11-01
12-01
12-01
13-01
14-01
15-01
17-01
17-01
18-01

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

E.H.M. Lubbers-Milatz
J.M.T. van Veldhoven-Bonarius
E. v.d. Aa-Duarte Lopez
N. Spruit-van Straten
J.H. ten Have-Buma
J.P. Visser
C.M.M. Heijne
M. van Alphen-Nat
H. Boersma
J.P. Langeveld
J.T. Sinnige
A. Peterse
C.J. Valk-Zwart
M.A. v.d. Bunt-Bal
G. v.d. Kamp
A.G.M. v.d. Linden-Minnebo
J. Doekes-Niehaus
L.A. Regtop
N.E. Binnendijk

81
94
68
71
84
78
74
83
80
81
78
82
87
74
79
80
95
83
83

Bron: Burgerlijke Stand Heemskerk
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Belangrijke telefoonnummers
Instelling

Telefoon

Dag

Tijd

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)
• Steunpunt vrijwilligers Heemskerk
www.bverwijkheemskerkvoorelkaar.nl

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
088 88 76 800
088 88 76 800
06 245 20 326
0251 731 700

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

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

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

06 165 709 46
06 128 709 95
0251 236 156
0251 207 190

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
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0251 233 626

088 887 69 70

06-214 53 728

