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AGENDA 
UITGELICHT

De Stut
10/10, 17/10, 24/10 Lezing 
Draagbaar Erfgoed
13.00 - 15.00 uur € 27,-
Elke woensdag Taalcarrousel
08.45 - 10.15 uur
6/10 en 20/10 Keezbord 
13.30  - 16.00 uur € 1,-

St. Welzijn Beverwijk
Elke maandag Brei- en haakclub
10.00 - 12.00 uur €  2,-
Elke dinsdag Samen eten
12.00 uur  4,-
Elke vrijdag Prins(es) aan tafel
Prinsenhof 12.30 uur € 4,-

Paviljoen Westerhout
6/10 Kienen 13.15 uur
13/10 en 27/10 Koor 13.30 uur
20/10 Klaverjasdrive 
13.15 - 16.00 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
6/10 ZAHI met accordeon, piano, 
zang 14.00 € 5,- 
19/10 Bingo 19.00 uur 
Met plankje en drankje € 5,- 

Elsanta
18/10 Kienen 2 spelrondes
14.30 uur € 5,- 
24/10 Workshop herfst etagère 
14.00  € 7,50 incl. materiaal
Aanmelden verplicht
25/10 Livon Modeshow en verkoop 
14.00 uur 

Lommerlust
6/10 Dag van de ouderen
Accordeonband Rats 14.15 uur € 5,-  
20/10 Kienen 14.00 uur € 5,-

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

Zeker voor ouderen is het belangrijk 
om te bewegen. Weinig bewegen 
leidt tot minder kracht in de spieren 
en afname van de soepelheid van 
gewrichten. Juist senioren doen er 
goed aan om hun lichamelijke conditie 
op peil te houden of te verbeteren. 
Bewegen heeft ook invloed op de 
balans en het reactievermogen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie 
adviseert om minimaal 30 minuten per 
dag intensief te bewegen. Wandelen, 
fietsen en zwemmen zijn vormen van 
matig intensief bewegen.

In Beverwijk bieden, naast de sport-
scholen, Paviljoen Westerhout, 
Ontmoetingscentrum De Stut, Stichting 
Welzijn Beverwijk, ViVa! Elsanta, Huis 
ter Wijck en Lommerlust van ViVa! 
Zorggroep diverse beweegcursussen 
of workshops aan voor senioren. Wilt 
u meer bewegen? Bel dan een van de 
bovenstaande locaties en zij helpen u 
verder of kijk voor meer informatie op 
de websites.

Bewegen voor ouderen 

De gemeente Beverwijk heeft 
per 1 oktober 2017 een nieuwe 
leverancier van Wmo-hulp-
middelen: Welzorg Nederland. 
Inwoners kunnen een hulpmiddel 
krijgen op basis van de Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Bijvoorbeeld een 
scootmobiel of rolstoel. Vanaf 
1 oktober 2017 worden de 
hulpmiddelen geleverd door 
Medipoint overgenomen door 
Welzorg Nederland. Als u al een 
hulpmiddel heeft kunt u vanaf 1 
oktober voor service, onderhoud 
en reparatie terecht bij Welzorg 
Nederland. Alle cliënten hebben 
hierover van Welzorg Nederland 
een brief ontvangen. Voor vragen 
kunt u bellen met Welzorg 
Nederland, op werkdagen tussen 
08.00 – 17.30 uur via het gratis 
telefoonnummer  
0900 - 0400 097. 

De inwoners in gemeente Beverwijk 
hebben voor het jaar 2018 weer de 
keuze tussen zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid en Zilveren Kruis. Voor 
beide collectieve verzekeringen geldt 
dat gemeente Beverwijk voor minima 
een gemeentelijke bijdrage beschikbaar 
stelt, afhankelijk van het inkomen en 
het pakket dat men kiest. Deze bijdrage 

wordt met € 5,00 per maand verhoogd 
om daarmee de te verwachten prijsstij-
gingen van de premies te compenseren. 
Meer informatie vindt u op  
www.gezondverzekerd.nl. U kunt zich 
vanaf eind november aanmelden bij 
voorkeur via de website of voor vragen 
contact opnemen met de gemeente 
Beverwijk op 0251 - 256256.

Vaak vinden mantelzorgers het moeilijk 
om ‘nee’ te zeggen. Het gevaar van 
overbelasting ligt dan op de loer. Wie 
altijd ‘ja’ zegt tegen anderen loopt 
kans op roofbouw van zichzelf. Wilt u 
leren hier beter mee om te gaan? Het 
Themacafé van We(l)doen op dinsdag 
17 oktober a.s. gaat over ‘het belang 
van het stellen van grenzen en hoe 
je dat doet’. In wijkcentrum Prinsenhof 
(Beatrixlaan 2 te Beverwijk) van 
10.00-12.00 uur en van 19.00-21.00 uur. 

Het themacafé is voor mantelzorgers 
en vrijwilligers, ook professionals zijn 
welkom. De toegang is gratis. Geef u 
snel op via info@weldoenijmond.nl of 
bel met 0251 300 333.  
Met vragen over mantelzorg en vrij-
willigerswerk kunt u terecht bij We(l)
doen, een samenwerkingsverband 
van MaatjZ/ViVa!Zorggroep, Mee & 
De Wering, Socius, Stichting Welzijn 
Beverwijk en Welschap Heemskerk.

Themacafé 17 oktober: 
Zegt u als mantelzorger weleens ‘nee’?

Met ingang van 12 oktober kunt u starten met Duits conversatie. Om de 
week op dondermiddagen (€ 46,- per seizoen). Onder leiding van Peter van 
Tongeren leert u de grondbeginselen van Schaken in 8 schaaklessen op vrij-
dagochtend vanaf 6 oktober (€ 33,-). Meer informatie www.destut.nl. 

Nieuw in De Stut: Duits en cursus schaken

Keuzemogelijkheid zorgverzekering voor minima

Het ontmoetingscentrum voor senioren, 
Paviljoen Westerhout, biedt activiteiten 
die gericht zijn op beweging, creativiteit, 
educatie en ontmoeting. Alle bewe-
gingsactiviteiten duren een uur. Voor 
senioren met een lichte beperking is er 
elke maandagochtend om 09.15 of 10.15 
uur Bewust bewegen en elke donder-
dagmiddag om 13.45 uur Aangepast 
Tai Chi. Daarnaast biedt Paviljoen 
Westerhout Koersbal (elke maandag en 

vrijdag),  Gymnastiek (elke dinsdag), 
Tai Chi (elke woensdag), Yoga (elke 
donderdag), Country Line Dance (elke 
donderdag) of Zumba (elke vrijdag).

U bent van harte welkom voor een gratis 
proefles. Bel voor meer informatie over 
alle activiteiten bij Paviljoen Westerhout 
op 0251 228 624 op werkdagen tussen 
09.00 - 16.00 uur of kijk op  
www.paviljoenwesterhout.nl.  

Volop bewegingsactiviteiten in Paviljoen Westerhout

Nieuwe leverancier 
Wmo-hulpmiddelen


