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De Stut
03/03 en 17/03 Keezbord 
13.30 - 16.00 uur 
€ 1,50 excl. consumptie
10/03 en 24/03 
Inloopspreekuur Erfrechtloket 
12.00 - 16.00 uur gratis
26/03 Lunch op zondag 
12.30 - 15.30 uur 
€ 5,- vooraf aanmelden

Paviljoen Westerhout
18/03 Repair Café 
12.30 - 15.30 uur

PlusBus
Aanmelden via 0251 - 222222
14/03 Hermitage 
10.30 - 16.30 uur € 38,00
15/03 Jopie Huisman 
09.45 - 18.00 uur € 47,00
19/03 Schooltje Dik Trom 
10.30 - 16.00 uur € 38,00
21/03 Abdij van Egmond 
12.15 - 16.30 uur € 23,00
22/03 Kraantje Lek 
11.15 - 15.00 uur € 28,50
23/03 Hollandse Hits 
18.45 - 23.00 uur 
Kennemer Theater € 31,00

Seniorweb
Aanmelden via 
www.seniorweb-ijmond.nl
08/03 Lezing 
‘Slimme apparaten in huis’ 
14.00 uur De Stut
09/03 Cursus Windows 10 & 11 
10.00 - 12.00 uur 
Bibliotheek € 30,- (4 x excl. boek)

AGENDA
UITGELICHT

Meer ouderen kunnen met hulp van 
slimme hulpmiddelen langer thuis wonen. 
Kleine oplossingen als een wandbeugel, 
toiletverhoger of aangepast bestek 
zorgen er voor dat u langer op een 
prettige en veilige manier woont. Ook de 
traplift, badlift of het seniorenbed kent u 
waarschijnlijk al. Maar wist u dat er ook 
allerlei handige zorgtechnologie ingezet 
kan worden? Denk bijvoorbeeld aan de 
Medido, een medicijndispenser die op de 
juiste tijd de juiste medicatie aanbiedt. 
Of zorgrobot Tessa, een sociale robot die 
helpt structuur aan uw dag te geven en 
een seintje geeft als het tijd is om wat te 
eten of te drinken of dat er bezoek komt. 

Seniortablet Compaan
Daarnaast biedt ViVa! Zorggroep ook de 

Compaan aan, een seniorentablet die 
makkelijk te bedienen is en waarmee u 
bovendien makkelijk contact legt met ons 
beeldzorgteam. Dit team kan u vaak al 
op afstand helpen of stuurt één van onze 
medewerkers in de wijk even langs. Het 
aanbod aan zorgproducten wordt steeds 
groter. Het beeldzorgteam van ViVa! 
Zorggroep zoekt samen met u uit wat het 
beste bij uw situatie past. Ons expertise 
team komt bij u thuis om de technische 
zorgproducten bij u aan te sluiten. En 
helpt u natuurlijk op weg, zodat u weet 
hoe het werkt.

Meer weten? 
Bel of mail via 088 - 9958222 en 
zorgtechnologie@vivazorggroep.nl.

ViVa! Thuis: om langer prettig en veilig thuis te wonen

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland 
organiseert op dinsdag 14 maart om 19.30 uur een Trefpunt 
in Ontmoetingscentrum De Stut, inloop vanaf 19.00 uur. Voor 
iemand met dementie wordt het op een gegeven moment lastig 
om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld geldzaken. Dit moet 
dan overgelaten worden aan iemand anders. Hoe regel je dat? 
Aan de orde komen zaken als bewindvoering, mentorschap en 
levenstestament. U bent van harte welkom en de toegang is gratis. 
Aanmelden is niet nodig.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk.

Alzheimer Trefpunt met thema 
‘Juridische aspecten bij dementie’

MaatjeZ centrum voor mantelzorg  
themaochtend en inloopspreekuur

Expositie 
fotoproject Thuis 
in de IJmond

Online kunstlezing over de 
schilder Rosa Bonheur

Vrijwilliger Informatief Huisbezoek 
aan senioren, iets voor u?

Op woensdag 15 maart van 09.30 - 
11.00 uur organiseert MaatjeZ een 
themaochtend voor mantelzorgers over 
‘Hulp vragen’. Hulp vragen is vaak moeilijk 
en veel mensen hebben hier moeite 
mee. Tijdens deze bijeenkomst geven we 
tips en gaan we samen in gesprek over 
hulpvragen. 
Locatie: Huis van de Wijk - Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk.

Op 15 maart van 
13.00 - 14.00 uur is 
het Inloopspreekuur 
voor mantelzorgers. 
Zorg je voor een kind, partner, broer, 
zus, ouder of naaste met een chronische 
ziekte of beperking? Dan ben je 
mantelzorger. Als de zorg langdurig en 
intensief is, komt hier vaak veel bij kijken. 
Heeft u vragen over mantelzorg dan 

kunt u terecht bij ons inloopspreekuur. 
U bent van harte welkom. Locatie: 
Wijkpunt Oosterwijk, Europaplein  63 te 
Heemskerk.

Meer informatie
Meer informatie www.maatjez.nl of 
bel met Evelien Duijker 06 - 10224731. 

Het fotoproject THUIS IN DE IJMOND 
is een initiatief van De Stut, Stichting 
Participatie Anderstaligen en Fotokring 
Heemskerk. De deelnemers met een 
migratieachtergrond vertellen met 
behulp van foto’s en mobiele telefoon 
over hun leven hier in de IJmond. Ze 
kiezen zelf een thema dat kenmerkend 
is voor de eigen leefomgeving. De mooie 
gesprekken resulteren in een bijzondere 
foto expositie. De expositie kunt u op 
werkdagen vanaf 6 maart tot eind april 
bewonderen in De Stut, Maasstraat 3 te 
Heemskerk. U bent van harte welkom. 

Dinsdag 21 maart kunt u thuis  
online een lezing over de schilder  
Rosa Bonheur volgen van 20.00 - 22.00 
uur. Iets voor u? In de loop van de 
negentiende eeuw ging de bourgeoisie 
zich steeds meer voor kunst interesseren. 
Genreschilderkunst werd populair, vooral 
de uiterst realistische weergave van 
dieren. Niemand die dat zo overtuigend 
kon als de dierenschilder Rosa Bonheur. 

Zij werd in 1822 in Bordeaux geboren 
als dochter van een pianolerares en 
een kunstschilder. Haar eerste grote 
succes was Ploegen in de Nivernais 
(1849), een opdracht van de Franse 
staat. Kaartverkoop online via www.
bibliotheekijmondnoord.nl. Of bij de 
klantenservice van de bibliotheek op 
maandag t/m zaterdag na 13.00 uur. 
Kosten € 5,- per deelnemer.

Vrijwilliger worden en zelf bepalen 
wanneer en hoeveel tijd je hieraan 
besteedt? Denk en leef jij graag mee met 
de senioren woonachtig in Beverwijk? 
Dan zijn we op zoek naar jou. Voor 
het Informatief Huisbezoek 75+ in 
Beverwijk zoekt Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners betrokken vrijwilligers 
die als seniorenvoorlichter op bezoek en 
in gesprek gaan bij senioren. Je geeft ook 
informatie over allerlei onderwerpen die 
te maken hebben met het ouder worden. 
En de vrijwilligers krijgen hiervoor een 
training. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Sylvana Groen, 

ouderenadviseur Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners via sgroen@socius-md.nl 
of 06 - 33958004. 


