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Gemeente Beverwijk
T 0251 256256 www.beverwijk.nl

Ontmoetingscentrum De Stut
T 0251 248648 www.destut.nl

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

Stichting Welzijn Beverwijk
T 0251 300300 www.welzijnswb.nl 

Paviljoen Westerhout
T 0251 228624 www.paviljoenwesterhout.nl

Ouderenplatform Beverwijk
T 0251 300300

Bibliotheek IJmond Noord
T 0251 228591

ViVa! Zorggroep
T 088 9958000 www.vivazorggroep.nl

MaatjeZ
T 088 9957788 www.vivazorggroep.nl

Seniorenvereniging Beverwijk/
Wijk aan Zee T 0251 241273

KBO T 0251 231561

PCOB T 0251 241430

AGENDA 
UITGELICHT

Alzheimer Trefpunt
20/03 Diagnose en wat nu?
Centrale Bibliotheek 19.30 uur
Dudokplein 16, IJmuiden

De Stut 
13/3 20/3 27/3 Lezingenreeks 
Cultuurgeschiedenis van Egypte
13.00 - 15.00 uur € 27,-
Elke dinsdag Muziekgroep
9.30 - 11.30 uur
Maandelijks Boekenclub
Maandaggroep 10.00 - 11.30 uur
Dinsdaggroep 13.30 - 14.45 uur

Uitjes PlusBus
13/03 Stadsrondvaart in Leiden
10.30 - 16.30 uur
20/03 Bezoekerscentrum De Hoep 
& Johanna’s Hof 11.00 - 14.30 uur
28/03 Bezoek aan de Keukenhof
9.30 - 17.00 uur
Meer informatie 0251 222 222
9.00 - 13.00 uur (werkdagen)

Paviljoen Westerhout
2/3 Kienen 13.15 uur
6/3 20/3 en 3/4 Srabble 19.30 uur
16/3 Klaverjasdrive 13.15 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
15/3 Bingo 19.00 uur 
met plankje/drankje € 5,- 
29/3 Workshop bloemschikken 
10.00 uur kosten n.n.b.
Elke vrijdag Buurtbakkie
10.00 - 11.30 uur

ViVa! Elsanta
6/3 Workshop Paasstuk 14.00 uur 
€ 7,50 incl. materiaal, drankje/hapje
14/3 Optreden Erwin Fillee 14.30 uur 
€ 5,- incl. drankje/hapje
21/3 Kienen 14.30 uur
€ 5,- voor 2 rondes 

Lommerlust
6/3 Kienen 14.00 uur 
€ 5,- incl. consumptie

Kom naar de Open dag op 17 maart! 

Belastingservice 
ouderenbonden
De Belastingservice is een activiteit 
van de Beverwijkse ouderenbonden 
KBO, PCOB en Seniorenvereniging 
Beverwijk-Wijk aan Zee. Zij helpen 
hun leden bij het doen van hun 
belastingaangifte en toeslagen. 
Veel ouderen doen hun aangifte 
zelfstandig met hun eigen computer, 
maar voor sommigen is dit lastig.

Bent u lid van de ouderenbond? 
Neem contact op voor hulp
Vakkundige en opgeleide vrijwilligers 
bezoeken de leden thuis om samen 
met hen de aangifte te verzorgen. Zij 
maken gebruik van een zogenaamde 
‘eenmalige machtigingscode’ 
waarmee de aangifte wordt 
ingediend. Veel ouderen betalen 
teveel belasting, omdat geen gebruik 
wordt gemaakt van aftrekposten 
zoals ziektekosten, giften en soms 
hypotheekrente aftrek. Door juist 
hiervan gebruik te maken komt men 
soms ook in aanmerking voor huur- 
en zorgtoeslag.

Meer informatie 
De hulpen bij aangifte staan voor 
u klaar. Neem contact op voor het 
maken van een afspraak via tele-
foonnummer 06-2122 5215. 
De algemene nummers van de 
ouderenbonden vindt u onderaan 
deze pagina. 

Van 12 tot en met 17 maart vindt voor 
de zesde keer de Nationale Week van 
Zorg en Welzijn plaats. Honderden 
zorg- en welzijnsorganisaties in het land 
openen deze week hun deuren voor 
het grote publiek. Zo kan iedereen met 
eigen ogen zien wat voor fantastisch 
werk er in de zorg- en welzijnssector 
gedaan wordt. Meer informatie 
www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Ook ViVa! Zorggroep doet mee. Op 
zaterdag 17 maart van 14.00 - 16.30 uur 
zijn de woonzorgcentra Lommerlust 
(Beverwijk) en Westerheem 
(Heemskerk) open en kunt u een kijkje 
nemen in de wereld van ViVa!’s wonen, 
welzijn en zorg. Een culinaire specia-
liteit, activiteiten van het Uitbureau, 
een rondleiding door het huis inclusief 
een bezichtiging van een appartement 
staan in ieder geval op het programma. 
Daarnaast doen leerlingen in deze week 
bliksemstages om kennis te nemen van 
de ouderenzorg. 

Meer informatie
Bel 088-995 8000. Of kijk op 
www.vivazorggroep.nl voor de 
programma’s van de locaties. 

Van 14 maart t/m 23 mei biedt De Stut 
de cursus Tekenen naar de natuur. 
De cursus is voor beginners en 
gevorderden op woensdagochtend om 
de week. De natuur is een veelzijdige 
inspiratiebron! Naast tekenen in de 
Stut, gaat u ook naar buiten met 
uw schetsblok. Neem uw eigen 

tekenmateriaal mee, zoals potlood, 
houtskool, aquarelpotloden, viltstiften 
of pastelkrijt. Uw docent Yvonne 
Zomerdijk neemt ook tekenmateriaal 
mee om uit te proberen. Kosten € 52,- 
incl. €5,- materiaalkosten. Inschrijven? 
Aan de balie bij De Stut of telefonisch 
0251-248 648.

Tekenen naar de natuur 

Durf te vragen!
Themacafé dinsdag 20 maart 19.00-21.00 uur voor mantelzorgers en vrijwilligers

We(l)doen organiseert een Themacafé 
“Durf te vragen” voor mantelzorgers en 
vrijwilligers op dinsdagavond 20 maart in 
buurtcentrum Wijk aan Duin in Beverwijk. 
De avond start met singer-songwriter 
Ernst Buning. Hij heeft jarenlang voor zijn 
demente echtgenote gezorgd en deelt 
zijn ervaringen met andere mantelzor-
gers. Zijn liedjes en verhalen zorgen voor 
veel herkenning! Na de pauze gaan we in 
gesprek over hoe (tijdig) hulp ingescha-
keld kan worden en of daarbij drempels 
ervaren worden. 

Hoe meldt u zich aan? 
U kunt zich aanmelden via 
www.weldoenijmond.nl of via telefoon-
nummer 0251-300 333 op werkdagen 
van 9.00 tot 12.30 uur. Deelname is 
gratis. We(l)doen is het samenwer-
kingsverband van MaatjeZ/ViVa! 
Zorggroep, Mee & De Wering, Socius 
Maatschappelijk Dienstverleners, 
Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en 
Stichting Welschap Welzijn.

De Lonkende Leestafel staat voor gast-
vrijheid in lezen en meer! Dit initiatief 
van de bibliotheek IJmond is ook een 
ontmoetingsmoment. Anderhalf uur 
gezelligheid waarbij boeken centraal 
staan en ook een vrijwilliger van de 
bibliotheek voorleest. De leestafel is 
informeel en ontspannend en helpt uw 
leesvaardigheid vergroten. Elke week is 
er een ander thema en soms wordt de 
draagbare multitouchtafel (een grote 
tablet) gebruikt met liedjes van vroeger 
of de geschiedenis van de IJmond.

Waar en wanneer?
Met de Lonkende Leestafel voor 
senioren komt de bibliotheek naar u toe 
op diverse locaties in Heemskerk en 
Beverwijk.

Elke maandag van 10.30 - 12.00 uur in 
St. Agnes te Heemskerk.
Elke dinsdag van 10.30 - 12.00 uur in 
Westerheem te Heemskerk.
Elke dinsdag van 13.30 - 15.00 uur in 
De Stut te Heemskerk (behalve de 1e 
dinsdag van de maand).
Elke dinsdag van 14.30 - 16.00 uur in 
Huis ter Wijck te Beverwijk. 
Elke vrijdag van 14.00 - 15.30 uur in 
Paviljoen Westerhout te Beverwijk 
(behalve 1e vrijdag van de maand).

U bent van harte welkom!
U kunt meedoen waar en wanneer u 
wilt. Uw eerste bezoek is gratis, daarna 
betaalt u € 3,50 per keer of € 25,- voor 
10 bijeenkomsten. 
Kijk op www.bibliotheekijmondnoord.nl 
of stel uw vraag per mail naar 
lonkendeleestafel@obijmond.nl.

De Lonkende Leestafel voor senioren


