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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

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen wil iedereen. De capaciteit van 
woonzorgcentra en verpleeghuizen is 
verkleind, maar ook ouderen kiezen zelf 
voor langer zelfstandig thuis wonen. 
Woonzorgcentra en verpleeghuizen zijn 
bedoeld voor mensen die echt niet meer 
zelfstandig kunnen zijn. Het zelfstandig 
ouder worden gaat niet alleen over 
gezondheid en wonen, maar ook 
over sociale contacten en een zinvol 
bestaan. Hoe doe je dat? 

Gezondheid  
Gezonde voeding - De energiebehoefte 
van ouderen is in de regel lager dan 
van jongeren en neemt met het ouder 
worden verder af. De diëtistes van ViVa! 
Zorggroep kunnen u vertellen wat u 
nodig heeft. 
Beweging - Door bewegen blijven de 
spieren soepel. Bewegen heeft ook 
een positieve invloed op de balans en 
het reactievermogen. Wanneer het 
bewegen niet meer zo gemakkelijk gaat 
of wanneer er klachten ontstaan, zijn 

de fysiotherapeuten bij ViVa! deskundig 
in het begeleiden en behandelen van 
ouderen die nog thuis wonen.

Wonen
Niet iedere woning is geschikt als je 
ouder wordt. Zowel de grootte als de 
indeling van de woning spelen een 
rol, evenals de afstand tot winkels, 
apotheek en andere voorzieningen.
Met enkele praktische tips kunt u 
het risico op een val in de woning 
verkleinen, zoals adequate verlichting, 
aanbrengen van leuningen of gebruik 
van anitislipmatten. Voor grotere 
woningaanpassingen kunt u een beroep 
doen op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo). De gemeente 
kijkt dan samen met u naar een 
oplossing op maat. In veel gevallen 
wordt er een eigen bijdrage gevraagd. 
Andere aanpassingen, zoals een 
elektrische deuropener of een 
lichtflitsbel kunnen vergoed worden 
door uw zorgverzekeraar. Wilt u hier 
meer over weten? De ergotherapeut 

van ViVa! heeft praktische tips en 
biedt hulp met de aanvraag voor 
woningaanpassingen. 
Meer informatie www.vivazorggroep.nl 
of via telefoonnummer 088 9958000

Sociale contacten en activiteiten
Naarmate je ouder wordt is het aantal 
familieleden, vrienden of kennissen 

vaak minder. In Beverwijk zijn 
verschillende organisaties actief met 
activiteiten en eetgelegenheden voor 
senioren. De telefoonnummers en 
websites van de organisaties vindt u 
onderaan deze pagina. 

AGENDA 
UITGELICHT

De Stut
9/1, 20/1, 27/1 en 13/2, 20/2 en 27/2 
Lezingenreeks Opgraven in Egypte
13.00 – 15.00 uur

Van 14/2 t/m 25/4 
Woensdag om de week
Schrijven met plezier 
13.30 – 15.30 uur € 56,- 

Elke maandag en donderdag 
Jeu de boules 13.30 – 15.30 uur 

St. Welzijn Beverwijk
Prinsenhof
Elke maandag Brei- en haakclub 
10.00 – 12.00 uur € 2,-

Elke dinsdag Ontmoetingsochtend 
9.30 – 11.30 uur

PlusBus uitjes 
23/1 Bezoek Nieuwe en Oude kerk 
te Delft

25/1 Scheepvaartmuseum 
te Amsterdam

Paviljoen Westerhout
12/1 en 26/1  Koor 13.30 uur

19/1  Klaverjasdrive 13.15 uur

Elke maandag en vrijdag 
Koersbal 9.30 – 11.30 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
18/1 Bingo 19.00 uur € 5,-

25/1 Optreden Willeke d’Estelle 
14.00 uur € 5,- 

ViVa! Elsanta
17/1 Kienen 14.30 uur € 5, -

Lommerlust
19/1 Kienen 14.00 uur € 5, -

Zo lang mogelijk thuis wonen

Verwenmiddag in De Stut
Woensdag 31 januari om 13.30 uur is er 
in De Stut een heerlijke Verwenmiddag. 
De middag start met een ontspannende 
yogales door Iet Apeldoorn. 
Aansluitend een high tea met lekkere 

zoete en hartige hapjes. 
Deelname € 8,-. U kunt zich aanmelden 
t/m 26 januari aan de balie van De Stut.
Meer informatie: www.destut.nl

NIEUW in Paviljoen Westerhout! Bridgecursus
Altijd al bridge willen leren spelen? Dan 
is dit uw kans! Vanaf 15 januari start 
bij voldoende deelname een cursus 
bridgen voor beginners. Op ontspannen 
wijze leert u de spelregels van het 
bridgen in ca. 30 lessen 
(van 15 januari tot 15 mei en 
van 15 september t/m december 2018). 

Aanmelden
De cursus is elke maandagmiddag 

van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten 
bedragen € 100,- voor het hele seizoen. 
U kunt zich aanmelden via email 
pav.westerhout@kpnmail.nl, of 
telefonisch op werkdagen via 
telefoonnummer 0251 228624. 
Langs komen mag natuurlijk ook, 
Paviljoen Westerhout ligt aan het 
Westerhoutplein 3 in Beverwijk. U bent 
van harte welkom! 

Fit zijn in 2018
Fit en gezond blijven in 2018? In woon-
zorgcentrum Huis ter Wijck zijn verschil-
lende mogelijkheden om fit en gezond 
te blijven. Bijvoorbeeld ‘Meer bewegen 
voor Ouderen’. Een cursus bewegen op 
muziek. U kiest of u dit zittend of staand 

doet. Wilt u het eens een keer gratis 
proberen? U bent van harte welkom. 
Elke woensdagmiddag om 13.45 uur in 
de Buitenhof in Huis ter Wijck. 
Meer informatie www.vivazorggroep.nl 
of via telefoonnummer 088 9958000.

BiblioPlaza 2018

Woensdag 31 januari is om 11.00 uur 
de derde editie van BiblioPlaza in 
de Beverwijkse bibliotheek aan het 
Kerkplein. U ziet er onder andere de 
nieuwste ontwikkelingen op media- 
en digitaal gebied. Met speciale 
aandacht voor taal: het Taalhuis 
met de Liedjeskast, de Lonkende 
Leestafel, workshops schrijven 
of een literaire snackbar. Meer 
informatie 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.  

Lezing Van Oer-IJ tot 
Noordzeekanaal

Op donderdag 25 januari kunt u in 
de bibliotheek aan het Kerkplein 
naar een lezing over het Oer-IJ aan 
de hand van talloze oude kaarten. 
De lezing start om 19.30 uur, 
entree € 7,50 (voor leden 
€ 5.-). Aanmelden via www.
bibliotheekijmondnoord.nl.

Folder Digitaal Handig(er)

Vanaf dinsdag 2 januari ligt het 
nieuwe overzicht met cursussen en 
workshops van de bibliotheek voor 
u klaar. 


