
ViVa! Ledenservice heeft bij Zilveren 
Kruis en Univé afspraken gemaakt voor 
haar leden. Als lid krijgt u korting op 
de basisverzekering én de aanvullende 
verzekeringen, variërend van 5% tot 
10%. Univé en Zilveren Kruis bieden 
beide gratis aanvullende thuiszorg-
pakketten. Met bijvoorbeeld een extra 
vergoeding voor de cursussen (kinder)
EHBO en valpreventie. Of voor hulp 
bij mantelzorg, (loop)hulpmiddelen, 
100% vergoeding voor professionele 
alarmopvolging en nog veel meer. Het 
aanbod en de voorwaarden voor de 
gratis aanvullende thuiszorgpakketten 
verschilt per verzekeraar. 
Bent u nog geen lid? Ga naar 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of bel 088 995 8822. Het aanbod 
van ViVa! Ledenservice zorgt er ook 
voor dat u soms wat uit handen kunt 
geven en prettig thuis kunt blijven 
wonen. De diensten worden veelal 
aan huis geleverd door professionele 
leveranciers. Zoals bijvoorbeeld de 
kapper, pedicure, audiciën, opticiën, 
personenalarmering of de maal-
tijdservice. Op vertoon van de ViVa! 
ledenpas ontvangt u korting. Bij de 
Medipoint Thuiszorgwinkel kunt u en 
uw gezinsleden op vertoon van de pas 
eenvoudige loopmiddelen tot maximaal 
26 weken per jaar gratis lenen. 
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Gemeente Beverwijk
T 0251 256256 www.beverwijk.nl

Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners
T 088 8876900 www.socius-md.nl 

Bibliotheek IJmond Noord
T 0251 228591 

www.bibliotheekijmondnoord.nl

Stichting Welzijn Beverwijk
T 0251 300300 www.welzijnswb.nl

Ontmoetingscentrum De Stut
T 0251 248648 www.destut.nl 

Paviljoen Westerhout
T 0251 228624 www.paviljoenwesterhout.nl

Ouderenplatform Beverwijk
T 0251 300300

ViVa! Zorggroep
T 088 9958000 www.vivazorggroep.nl

We(l)doen
T 0251 300333 www.weldoenijmond.nl

Seniorenvereniging Beverwijk/
Wijk aan Zee T 0251 241273

KBO T 0251 231561

AGENDA 
UITGELICHT

Alzheimer Trefpunten
20/11  Dementie en thuis wonen
19.30 uur Cultuurhuis Heemskerk, 
M.v.Heemskerckplein 5, Heemskerk

De Stut
Elke woensdag Het Odensepunt
09.00 - 12.00 uur 
Elke woensdag Taalcarrousel
08.45 - 10.15 uur
17/12 Quiltbee 13.30 - 15.30 uur

St. Welzijn Beverwijk
Elke dinsdag Samen eten eettafel
Prinsenhof 12.00 uur € 4,-
Elke vrijdag Prins(es) aan tafel
Prinsenhof  12.30 uur € 4,-

Paviljoen Westerhout 
Elke maandag  Gym 09.30 of 10.30 uur
7/12  Kienen 13.15 - 16.00 uur 
14/12  Koor 13.30 - 15.15 uur
21/12   Klaverjasdrive 13.15 - 16.00 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
10/12  Optreden Si Volta 19.00 uur € 3,-  
13/12 Bingo 19.00 uur € 5,-

Lommerlust 
13/12 Zingen 10.30 uur € 5,- (+ sapje)

Activiteiten tijdens de feestdagen 
Om de feestdagen een gezellig tintje te 
geven worden er allerlei sfeervolle acti-
viteiten georganiseerd in de ouderen-
ontmoetingscentra en woonzorgcentra 
in Beverwijk. De redactie heeft alvast 
een selectie gemaakt.

De Stut in december
Vanaf 10 december is Ontmoetings-
centrum De Stut omgetoverd tot een 
sfeervolle huiskamer in kerstsfeer en 
een mooi programma aangepast aan 
de feestdagen. Meerdere activiteiten 
sluiten het jaar af met een Kerstviering 
of etentje. Woensdag 19 december van 
13.30 - 15.30 uur kunt u onder leiding 
van Rie van de Berg een kerstbloem-
stuk maken, € 21,00 incl. materiaal. 
Wacht niet te lang met aanmelden. 

Of kom vrijdag 21 december van 14.00 
- 16.00 uur meedoen met een speciale 
Kerstkien met feestelijke prijzen, € 7,- 
voor drie ronden en ko�  e/thee. Ook 
tussen Kerstmis en Oud & Nieuw gaat 
Ko�  e Plus gewoon door van 09.30 - 
15.30 uur, u bent van harte welkom. 

ViVa! Zorggroep
In de huizen van ViVa! Zorggroep wordt 
een 5-gangen sterrenmenu geserveerd 
(€ 32,75 incl. 2 drankjes en ko�  e/thee). 
Woensdag 19 december in Elsanta (088 
995 7830), donderdag 20 december 
in Huis ter Wijck (088 995 7000) en 
donderdag 20 december in Lommerlust 
(088 995 7120). U kunt reserveren door 
langs te komen 
of neem contact op met de gewenste 

locatie. Wacht niet te lang want het 
aantal plaatsen is beperkt. 

De wijk uit met de PlusBus
Op 11 december rijdt de PlusBus naar 
Tuincentrum De Boet in Hoogwoud. 

Op 12 december naar de Kerststallen 
bij museumboerderij “de Anloup“ en op 
13 december naar Gassan Diamonds 
Amsterdam. 
Meer informatie en aanmelden via 
BeverwijkvoorElkaar 0251 222 222.

‘Het regent Zonnestralen’
Ook in 2019 kunt u via de gemeente 
een zorgverzekering afsluiten. U kunt 
in 2019 gebruik maken van het pakket 
bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 
U kunt de collectieve verzekering 
aanvragen via de site 
www.gezondverzekerd.nl. 

Wat verandert er in 2019 
De vergoeding voor het Eigen 
Risico kunt u ontvangen door 
gebruik te maken van de collectieve 
zorgverzekering voor mensen met 

een laag inkomen, via de gemeente 
Beverwijk. Wilt u weten of u hiervoor in 
aanmerking komt, neem dan contact 
op met de gemeente Beverwijk via 
telefoonnummer 0251 256256.

Inloopbijeenkomst
Vragen stellen of een aanvraag doen 
kan tijdens de inloopbijeenkomst op 
donderdag 6 december van 10.00 - 
11.30 uur in buurthuis Wijk aan Duin, 
Wilgenho� aan 2c te Beverwijk. Mogelijk 
maakt u gebruik van bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp van de Wmo en 
u betaalt hiervoor een eigen bijdrage 
via het CAK. Dan is de eigen bijdrage 
voor de huishoudelijke hulp tot een 
maximum bedrag te declareren bij de 
collectieve zorgverzekering.

Meer informatie
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u 
meer informatie over de vergoedingen. 
Meer informatie over de pakketten van 
Zorg en Zekerheid vindt u op 
www.zorgenzekerheid.nl/beverwijk. 

Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Krijgt u in de kerstvakantie 
kleinkinderen te logeren? Voor als het 
weer bijvoorbeeld wat minder mooi is, 
heeft de bibliotheek voor volwassen 
leden gratis enkele logeertassen te leen. 
Met leuke voorleesboeken die passen 
bij hun interesses en een cadeautje voor 

het logeetje. Als  extraatje bovendien 
voor u een door The Readshop 
Express Beverwijk beschikbaar gesteld 
tijdschrift, dat u mag houden.  
Meer informatie over alle activiteiten 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Logeertas in kerstvakantie

Korting op zorgverzekering voor leden van ViVa! Ledenservice
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stuk maken, € 21,00 incl. materiaal. 
Wacht niet te lang met aanmelden. 

langs te komen 
of neem contact op met de gewenste 

‘Het regent Zonnestralen’ Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
Vrijdag 7 december is ‘de dag van 
de vrijwilliger’. Bent u vrijwilliger dan 
verdient u een PLUIM in de vorm van 
een PLU. We(l)doen IJmond wil alle 
vrijwilligers namens de gemeenten 
Beverwijk en Heemskerk bedanken 
voor hun inzet! ‘Want het regent 
zonnestralen als wij denken aan 
alles wat jullie als vrijwilliger doen. 
U verdient een plu(im)!’, aldus 
Eveline Delis, projectmanager bij 
We(l)doen IJmond. U kunt De PLU 
op vrijdag 7 december tussen 
14.00 en 16.00 uur ophalen in het 
Kennemer Theater. Medewerkers 
van We(l)doen vertellen u graag 
meer over We(l)doen. 

gratis aanvullende thuiszorgpakketten 

Stichting Welzijn Beverwijk


