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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

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
18/04 Dementie, je hebt het samen
St. Agnes, Heemskerk 14.30 uur

De Stut 
10/04-17/04-24/04  
Workshop Mozaïek
Aanmelden t/m 5 april bij De Stut  
13.30 - 15.30 uur € 50,-
Elke werkdag Koffie Plus
09.30 - 15.30 uur met lunch € 4,-
Elke maandag en vrijdag Koersbal
09.30 - 11.30 uur
10/04 en 24/04 Rummikub
13.30 - 15.30 uur € 1,-

Stichting Welzijn 
Beverwijk
10/04 Rijbewijskeuring 75+
Prinsenhof 17.30 - 19.30 uur € 32,50
Aanmelden 0251 222222 tussen 
09.00 - 13.00 uur
Elke donderdag Spelletjes middag
Prinsenhof 13.30 - 16.00 uur € 2,-
18/04 Ontmoeting voor blinden en 
slechtzienden
Prinsenhof 10.00 - 12.00 uur € 2,- 

Paviljoen Westerhout
Elke woensdag Klaverjas  
13.15 - 16.00 uur
Elke woensdag Tai Chi  
09.00 - 10.00 uur
Elke vrijdag Zumba  
11.45 - 12.45 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
19/04 Bingo 19.00 uur € 5,-
Elke woensdag Zitgymnastiek  
14.30 uur € 5,-
Elke vrijdag Buurtbakkie 10.00 uur

Lommerlust 
13/4 Kienen 14.00 uur € 5,-
18/4 Lingerie verkoop  
10.30 - 12.00 uur

Informatief Huisbezoek 75+

Regeling Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers verlengd
De gemeente Beverwijk verlengt de 
Regeling Huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers (Hhm). De Hhm is 
een toelage voor mantelzorgers als 
ze een huishoudelijke hulp inhuren 
en is bedoeld om mantelzorgers te 
ondersteunen door het bieden van hulp 
bij het huishouden. 

Voor wie en wat zijn de kosten
De regeling is voor mantelzorgers die 
wonen in Beverwijk. Zorgt u per week 
minimaal 4 uur voor een naaste? Dan 
kunt u in aanmerking komen voor deze 
regeling Hulp bij het huishouden voor 
maximaal 3 uur per week. De regeling 

betaalt meer dan de helft van het 
uurtarief en u betaalt een eigen bijdrage 
van € 7,50 per uur. 

Belangrijkste voorwaarden
U kunt als mantelzorger huishoudelijke 
hulp voor mantelzorgers aanvragen als: 
• u als mantelzorger geregistreerd 

staat bij MaatjeZ (We(l)doen);
• u al langer dan drie maanden zorgt 

voor een naaste met een chronische 
ziekte of een beperking;

• u minimaal vier uur per week voor uw 
naaste zorgt; 

• u niet betaald wordt voor de zorg die 
u verleent;

• u de huishoudelijke hulp afneemt 
bij een door de gemeente 
gecontracteerde zorgaanbieder. 

 
De gemeenten werken samen met 
Thuiszorg Inholland, Tzorg,  
ViVa! Zorggroep, Zorgbalans,  
De Zorgspecialist en Flexicura.

Aanvragen?
Bent u mantelzorger en woont u in 
Beverwijk? Dan kunt u een verzoek 
indienen via MaatjeZ, telefoon  
088 9957788. Meer informatie 
www.maatjez.nl.

Vanaf komende maand brengt 
een groep enthousiaste vrijwillige 
Seniorenvoorlichters weer huisbe-
zoeken aan zelfstandig wonende 
senioren vanaf 75 jaar: het Informatief 
Huisbezoek 75+. Deze vrijwilligers 
zijn door Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners opgeleid tot 
Seniorenvoorlichter, in opdracht 
van de gemeente Beverwijk. Voor dit 
huisbezoek ontvangt u vanaf uw 75 ste 
levensjaar elke vijf jaar een brief van 
de gemeente waarin dit Informatief 
Huisbezoek wordt aangekondigd. De 
Seniorenvoorlichter maakt hiervoor 
telefonisch een afspraak met u. 

Voor alle senioren boven de 75 jaar
Omdat de bezoeken ééns in de vijf jaar 
plaatsvinden, kan het zijn dat u ook in 
de tussentijd bij vragen behoefte heeft 

aan een Informatief Huisbezoek. Neem 
dan gerust contact op met de Ouderen-
adviseurs van Socius. Zij maken dan 
een aparte afspraak met u voor een 
huisbezoek.

Nut van het huisbezoek
Tijdens dit huisbezoek krijgt u, 
aan de hand van een vragenlijst, 
informatie op het gebied van welzijn, 
zorg, wonen, vervoer en financiën. 
De antwoorden worden anoniem 
verwerkt. Met deze gegevens krijgt 
de gemeente inzicht in de woon- en 
leefsituatie van zelfstandig wonende 
senioren en kan hier haar beleid op 
aanpassen. De Ouderenadviseur 
deelt de laatste informatie met de 
Seniorenvoorlichters, zodat de zij op 
de hoogte blijven van onderwerpen die 
belangrijk zijn voor senioren. 

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op 
met Sylvana Groen, Ouderenadviseur, 

telefoon 088 8876900 of stuur een 
mail naar sgroen@socius-md.nl.   
Meer informatie www.socius-md.nl.

Scrabble in Paviljoen Westerhout
Twee keer per maand op dinsdag van 
19.30 - 22.00 uur is er een gezellige 
scrabble avond in Paviljoen Westerhout. 
In de maanden april en mei op 17 april,  
1 mei, 15 mei en 29 mei. De spelers doen 
hun best om clubkampioen te worden. 
Er wordt roulerend gespeeld, zodat 
iedereen in een speelseizoen tegen 
elkaar gespeeld heeft. Van de 17 speel-
avonden worden de punten bijgehouden, 

het totaal hiervan bepaalt wie de winnaar 
is. Tijdens de laatste speelavond van het 
jaar, de 2e dinsdag in december, wordt 
de clubkampioen bekend gemaakt. 
Tijdens het scrabbelen voert het spelen 
de boventoon! Daarnaast gaat de club 
een keer per jaar uit eten. Gezelligheid en 
saamhorigheid vinden we belangrijk bij 
Paviljoen Westerhout.   
U bent van harte welkom!

De Lonkende Leestafel 
De Lonkende Leestafel staat voor gast-
vrijheid in lezen, elkaar ontmoeten en 
samen herinneringen ophalen. Met de 
Lonkende Leestafel voor senioren komt 
de bibliotheek naar u toe! Uw eerste 
bezoek is gratis. Daarna betaalt u € 3,50 
per keer of € 25,- voor 10 bijeenkomsten.

Waar en wanneer?
Elke maandag van 10.30 – 12.00 uur in 
St. Agnes te Heemskerk.
Elke vrijdag van 14.00 – 15.30 uur in 
Paviljoen Westerhout te Beverwijk 
(behalve 1e vrijdag van de maand).

Meer informatie vindt u op  
www.bibliotheekijmondnoord.nl.


