
Bibliotheek IJmond Noord, Stichting 
Welzijn Beverwijk, Kennemer Theater 
en Centrum voor de Kunsten Beverwijk 
organiseren in het Kennemer Theater 
zes gezellige middagen voor 65+’ers 
met allerlei leuke workshops en 
heerlijke proeverijtjes. Ontmoeting en 
gezelligheid staan voorop! En laat u zich 
vanwege corona niet weerhouden om 
te komen; we houden ons streng aan de 
coronamaatregelen!

Programma
Elke maandag van 13 juli tot en met 
17 augustus staat een Europees land 

centraal: Frankrijk (13 juli), Spanje  
(20 juli), Turkije (27 juli), Duitsland  
(3 augustus), België (10 augustus)  
en Engeland (17 augustus). 

Tussen 14.00 - 16.00 uur kunt u 
meedoen aan vier leuke activiteiten van 
elk een halfuur. Zo is er bijvoorbeeld een 
workshop met en over literatuur van het 
land. Fijn voor echte lezers, maar ook 
voor wie (bijna) nooit leest! 

Kosten en kaartverkoop
Toegang: € 7,- per middag voor vier 
workshops, inclusief koffie/thee, wat 

lekkers en een drankje na afloop. 
Kaartverkoop en meer info via  
www.bibliotheekijmondnoord.nl en bij 
de klantenservice in de bibliotheek. 
De middagen zijn mogelijk gemaakt 
dankzij financiële bijdragen van het 
Oranjefonds, Stichting RCOAK, Fonds 
Sluyterman van Loo en de Rabobank.

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

Steunpunt Vrijwilligers Beverwijk
T 0251 300333 vrijwilligerspunt@welzijnswb.nl

Seniorenvereniging Beverwijk/
Wijk aan Zee T 0251 241273

KBO Beverwijk/Wijk aan Zee 
T 0251 820364

PCOB IJmond-Noord T 06 30574654
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Zomer op het plein
Zes gezellige middagen op en rond het Kerkplein

Bent u mantelzorger en al bekend bij 
de gemeente Beverwijk? Dan heeft u 
de waardering voor 2020 in de maand 
juni al ontvangen. Om u in deze periode 
een hart onder de riem te steken heeft 
de gemeente Beverwijk besloten om 
de mantelzorgwaardering nu al toe te 
sturen. 
 
VVV Cadeaukaart
De mantelzorgwaardering is een 
bescheiden maar welgemeende 
attentie die bestaat uit een VVV 
Cadeaukaart. Deze waardering is voor 

alle mantelzorgers, jong en oud. In deze 
periode rondom corona hebben ook 
mantelzorgers het moeilijk. Vanwege 
de risico’s en maatregelen kunt u vaak 
niet of minder op bezoek bij de persoon 
waarvoor u zorgt. Het bestuur van de 
gemeente begrijpt dat dit verdrietig is 
en extra zorgen met zich meebrengt. 

Bent u mantelzorger, maar nog niet 
aangemeld? Dan kunt u alsnog de 
mantelzorgwaardering aanvragen
Mantelzorgers die in juni geen 
waardering (hebben) ontvangen, 

kunnen deze alsnog aanvragen. U bent 
mantelzorger als u meerdere uren per 
week en al langer dan 3 maanden zorgt 
voor een familielid, buur of bekende. 

Dien dan uw aanvraag in vóór  
1 september 2020
Belangrijk is wel dat u voor 
iemand zorgt die woont in de 
gemeente Beverwijk. Aanvragen 
kan digitaal via www.beverwijk.nl/
mantelzorgwaardering. Als u geen 
internet heeft of het lastig vindt om aan 
te vragen, kunt u bellen met MaatjeZ, 
Centrum voor Mantelzorg in Beverwijk 
via 06 20831670. Zij helpen u graag 
met uw aanvraag en andere vragen 
of problemen. Deze hulp is gratis. 
Zorgt u voor iemand die in een andere 
gemeente woont? Dan kunt u op de 
website van die gemeente terecht. 
Begin oktober 2020 worden de VVV 
Cadeaukaarten per post verstuurd.

Vragen?
Neem dan contact op met MaatjeZ, 
Centrum voor Mantelzorg, via 
telefoonnummer 06 20831670, via 
email info@maatjez.nl of de website 
www.maatjez.nl.

Mantelzorgwaardering 2020

Buurtbemiddeling Beverwijk

Vanaf komende maand gaat het 
informatief huisbezoek 75+ weer van 
start. Dit jaar in een andere vorm dan u 
wellicht gewend bent. De huisbezoeken 
zijn nu verruild voor een informatief 
telefoongesprek. Voor dit gesprek 
ontvangen alle ouderen, die dit jaar hun 
75ste verjaardag vieren en alle lustra 
daarboven, een brief van de gemeente 
waarin dit informatief telefoongesprek 
wordt aangekondigd.

Informatie
Tijdens dit gesprek geeft de 
Seniorenvoorlichter, een hiervoor 
opgeleide vrijwilliger van Socius 
Maatschappelijk Dienstverleners, 
aan de hand van een vragenlijst, 
informatie op het gebied van welzijn, 
zorg, wonen, vervoer en financiën. 
“Informatie dat voor ouderen van belang 
is om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Je maakt de 
mensen wijzer,” aldus Lies, één van de 
Seniorenvoorlichters.

Bent u lid van de bibliotheek of wilt u dat 
worden, maar bent u niet meer mobiel 
genoeg om zelf naar de bibliotheek te 
gaan? Voor u is er de gratis extra service 
Bibliotheek aan huis.  
Een vaste vrijwilliger bezoekt u dan thuis 
om boeken te brengen en op te halen. 
Meer informatie of aanmelden? Bel de 
bibliotheek, 0251 228591 of stuur een 
e-mail naar Canan Yagmur: 
cyagmur@obijmond.nl.

Langzaam maar zeker wordt het aantal 
activiteiten dat is gestart/van start gaat 
steeds groter. De organisaties houden 
de deelnemers hiervan op de hoogte 
middels (nieuws-)brieven per post en 
digitale kanalen.
De wandelgroepen zijn weer actief in de 
open lucht, enkele bewegingsactiviteiten 
zijn naar buiten verplaatst. Maar ook 
enkele activiteiten binnenshuis gaan 
van start met een beperkt aantal 
deelnemers. U wordt voor deelname 
aan activiteiten door de desbetreffende 
organisatie uitgenodigd. Voor het 
uitvoeren van de activiteiten zijn de 
richtlijnen van het RIVM leidend met 
eventuele aanvullende maatregelen 
vanuit de organisaties. Uw gezondheid 
en die van alle medewerkers en 
vrijwilligers staat voorop. Raadpleeg 
regelmatig de websites van de 
organisaties voor meer informatie.

Bent u iemand die graag zou willen 
praten over het verlies van uw dierbare,  
met mensen die weten waar het over  
gaat? Kom dan naar de Lotgenotengroep  
Rouw in Buurthuis Wijk aan Duin. Iedere 
2e donderdag van de maand van 
14.30 - 15.30 uur, Wilgenhoflaan 2c te 
Beverwijk. Aanmelden kan via 
info@sociaalteambeverwijk.nl of  
06 11035327. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

We leven in bijzondere tijden door de 
maatregelen rondom het coronavirus. 
We krijgen iets meer bewegingsvrijheid, 
er is onzekerheid en soms ook wel 
angst. Tegelijkertijd brengt deze 
tijd ook saamhorigheid. Buren 
doen boodschappen voor elkaar en 
initiatieven ontstaan om onze kwetsbare 
medemens te helpen. Mooi om te zien 
dat we elkaar in echte crisis weten 
te vinden. Maar soms lukt dat even 
niet. Juist nu kan burenoverlast extra 
vervelend zijn. Misschien kunt u wel 
minder verdragen van elkaar. Normaal 

gesproken adviseren wij de buren om 
persoonlijk met elkaar in gesprek te 
gaan als de irritaties oplopen. In de 
huidige situatie is dat lastiger. U kunt 
telefoonnummers uitwisselen en 
afspreken elkaar te bellen als u overlast 
ondervindt.

Speciaal getrainde 
buurtbemiddelaars
Komt u er niet uit met de buren 
dan kan een speciaal getrainde 
buurtbemiddelaar helpen om samen 
met uw buren oplossingen af te spreken. 

In deze tijd zijn persoonlijke gesprekken 
bij u thuis niet mogelijk, maar 
buurtbemiddeling is deze weken wel 
gewoon bereikbaar voor een telefonisch 
adviesgesprek om te overleggen wat u in 
uw situatie kunt doen, een luisterend oor 
of zelfs voor telefonische bemiddeling.

Meer informatie
Buurtbemiddeling van Stichting Welzijn 
Beverwijk is bereikbaar op werkdagen 
via 0251 300375. Spreek uw naam 
en telefoonnummer in dan wordt 
u teruggebeld door Judith Luesink 
(projectleider). Meer informatie  
www.buurtbemiddelingbeverwijk.nl.

Lotgenotengroep Rouw

Informatief 
huisbezoek 75+

Bibliotheek aan Huis

Herstart activiteiten


