
Het behoeft geen betoog dat bewegen 
goed is voor je lijf, zeker naarmate 
we ouder worden. In samenwerking 
met fysiotherapeuten en huisartsen 
probeert Bert Kalter, buurtsportcoach, 
zo veel mogelijk (kwetsbare) senioren 
te activeren. Twee bestaande 
wandelgroepen voor senioren wandelen 
inmiddels wekelijks.

Tijdens de wandelingen komen 
verschillende vragen naar voren over een 
bepaald onderwerp. 
Naar aanleiding van deze vragen 
organiseren we themabijeenkomsten en 
nodigen we hiervoor een professional 
uit. Binnenkort vindt er een bijeenkomst 
plaats met een diëtiste.

Voor iedereen ouder dan 65 jaar
De wandelgroep is voor iedereen ouder 
dan 65 jaar die 30 minuten kan wandelen 
met of zonder loophulpmiddel. De 
wandeling is gratis, koffie en thee tegen 
betaling. 

Wilt u mee? 
Dinsdag 10.00 – 10.30 uur. Vertrekpunt 
Interfysio, Dellaertlaan 2. Na afloop staat 
de koffie/thee klaar in ViVa! Elsanta.
Dinsdag van 12.45 – 13.15 uur.
Vertrekpunt Wijkcentrum Prinsenhof, 
Beatrixlaan 2. Na afloop staat de koffie/
thee klaar in Wijkcentrum Prinsenhof.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen Bert Kalter, buurtsportcoach 
Beverwijk Fit & Actief, via 06 33585758  
of kalter@welzijnswb.nl.

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

We(l)doen
T 0251 300333 www.weldoenijmond.nl

Seniorenvereniging Beverwijk/
Wijk aan Zee T 0251 241273

KBO Beverwijk/Wijk aan Zee 
T 0251 820364

PCOB IJmond-Noord T 06 30574654

Wandelen is goed voor alles 

Stichting Alzheimer
14/01 Is het vergeetachtigheid of 
dementie? ViVa! Elsanta, 
Pres. Kennedyplein 225 Beverwijk 
Inloop 19.00 uur 

De Stut 
13/01 Themalezing Javaanse 
Hofcultuur 14.15 – 16.00 uur
14/01 t/m 22/04 Vervolgcursus 
Fotografie 13.30 – 15.30 uur € 55,-
05/02 t/m 15/04 Tweewekelijks 
Tekenen naar de natuur 
13.00 – 15.00 uur € 49,- 

Westerhout 
10/01 en 24/01 Koor 
13.30 – 15.15 uur
17/01 Klaverjasdrive 13.15 uur
Elke maandag Yoga 20.15 – 21.15 uur
 

St. Welzijn Beverwijk
Wijkcentrum Prinsenhof
Aanmelden via 0251 222222
Elke dinsdag Samen Eten Eettafel 
12.00 – 13.00 uur € 4,-
Elke vrijdag Prins(es) aan tafel 
12.30 – 13.30 uur € 4,-
17/01 Samen Eten Eettafel 
12.00 – 13.30 uur € 6,50

PlusBus
Aanmelden via 0251 222222
14/01 Nieuwe Kerk Delft 
10.00 – 16.30 uur € 34,50 
16/01 Fort Kijkduin met lunch aan 
zee 10.30 – 17.00 uur € 39,50 
29/01 Miniworld Rotterdam  
10.15 – 17.00 uur € 36,-

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
Elke woensdag Gymnastiek 
13.45 uur € 5,- incl. koffie  
16/01 Zitdansen € 5,- incl. koffie 
16/01 Bingo 2 rondes + verloting 
incl. drankjes €5,- 

Lommerlust 
Elke dinsdag Zitdansen 14.30 uur 
Elke woensdag Gym 10.30 uur 
09/01 Optreden John Meijer
 14.15 uur € 5,-
24/01 Kienen in restaurant 
14.00 uur € 5,- 
30/01 Hipmode verkoop kleding 
10.00 – 12.00 uur 

AGENDA 
UITGELICHT

Ook in de woonzorgcentra van ViVa! 
wordt het belang van bewegen 
onderkend. Zo is er in Huis ter Wijck al 
jaren een professionele beweegdocent 
die zitgymnastiek op muziek geeft. 
Hier kunt u ook aan deelnemen als u in 
een rolstoel zit of niet meer zo stabiel 
staat. Het is een mooie mix van in –en 
ontspanning. Deze activiteit vindt een 
keer maand plaats.

Huis ter Wijck
De traditionele bewegingskunst Tai 
Chi, die je tot op hoge leeftijd kunt 
blijven beoefenen, wordt ook in Huis 
ter Wijck gegeven. Na de les bent u van 
kruin tot tenen weer soepel!
Lommerlust 
In Lommerlust is ook aandacht 
voor bewegen. Zo is er elke dinsdag 
zitdansen en elke woensdag gym. Zie 
de agenda voor data en tijden.

Bewegen bij ViVa! Zorggroep

In februari start de workshop ‘Textiele 
werkvormen’. Met een speciale techniek 
zet u uw favoriete foto of afbeelding, 
op A4 formaat, bijna exact over op stof. 
Op deze wijze én met creatieve inbreng 
bent u na deze workshop in het bezit 
van een uniek werkstuk.
Bel Paviljoen Westerhout 0251 2286 
24 of mail pav.westerhout@kpnmail.nl 
voor informatie en aanmelden.

Textiele werkvorm in 
Westerhout

Waarom mondharmonica therapie 
voor longpatiënten? Het werkt! Het 
activeert! Het is goedkoop!
Mondharmonica  € 32,00 per stuk. We 
spelen op een Hohner Special 20 A

De nieuwe leden krijgen extra 
instructie en zijn na korte tijd in staat 
om met de groep mee te spelen. 
U hoeft geen noten te kunnen lezen! 
Op dinsdag van 10.30 uur  –  11.30 uur, 

in Centrum voor Kunsten, Kerkplein 
3 in Beverwijk.  Eigen bijdrage is € 6,- 
per maand  

Meer informatie en/of meedoen? 
Kijk op onze website www.
noordhollandnoord.longfonds.nl, stuur 
een e-mail naar beverwijk@longpunt.
longfonds.nl of bel Wil van Willigen 
06 30245790 of Toos Ploegaert 06 
45606799.

Bewust bewegen in 
Westerhout

‘Bewust en aangepast bewegen’ is een 
gymactiviteit om conditie en spieren 
te versterken. Ook om controle en 
balans te krijgen en te behouden over 
uw lichaam. Door diverse oefeningen 
op rustige muziek ontstaat en 
ervaart u een betere houding. We 
lopen geen rondjes en er zijn geen 
grondoefeningen. Een ervaren docente 
op het gebied van sport geeft de les 
ook graag aan mensen die lang niet aan 
sport hebben gedaan of lichamelijke 
beperkingen hebben. Na de les 
wordt er gezamenlijk een kopje koffie 
gedronken. Op maandag van 10.30 – 
11.30 uur zijn er nog enkele plaatsen 
beschikbaar. U bent welkom voor een 
proefles. 

Kennismaking 
met Low Impact 
Bewegen in de Stut 
Onder leiding van Floortje Doeksen 
komt u met oefeningen en soms een 
danspasje op ontspannen wijze in 
beweging. De bewegingsoefeningen 
worden ondersteund met muziek, van 
vrolijk swingend tot rustig klassiek. Op 
dinsdag 14 januari start er een korte 
kennismakingscursus van 8 weken. De 
les is van 12.00 – 13.00 uur in de Stut. 
Deelname bedraagt € 25,- 

Bewegen voor ouderen met dementie
Bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van dementie. Speciaal 
voor verzorgers, begeleiders en mantelzorgers heeft Kenniscentrum Sport samen 
met onderzoekers een beweeggids ontwikkeld. Deze beweeggids laat zien hoe je 
ouderen met dementie kan stimuleren meer te bewegen. 
Meer informatie: https://tools.kenniscentrumsport.nl/bewegen-dementie/tool/
bewegen-met-dementie/
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Mondharmonicagroep voor longpatiënten

Tip! 


