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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 T 0251 231561

PCOB T 0251 241430

AGENDA 
UITGELICHT

Alzheimer Trefpunt
20/06 Muziekvoorstelling Guus Bok 
met pianist 14.30 uur Sint Agnes, 
Zamenhof 65, Heemskerk, aanmelden 
mkennemerland@alzheimer-
nederland.nl of 06 51942684

De Stut
29/06 Kienen 
14.00 - 16.00 uur
Elke maandag Tafeltennis  
09.30 - 11.30 uur
Elke maandag t/m vrijdag Koffieplus 
09.30 - 15.30 uur

Paviljoen Westerhout
22/06 t/m 31/08 elke vrijdagochtend 
Zumba 
Elke maandag Zomerbridge 
12.45 - 16.00 uur 
van tevoren aanmelden
Elke woensdag Creatieve middag 
13.00 - 16.00 uur
Elke donderdag Zomerbridge  
09.30 - 12.00 uur 
van tevoren aanmelden

Viva! Zorggroep
Huis ter Wijck
21/06 Bingo 19.00 uur € 5, - 
Elke woensdag Gym 13.30 uur € 5, - 

Lommerlust
15/06 Kienen 14.00 uur € 5, -  incl. 
consumptie

St Welzijn Beverwijk
19/06 Scootmobieltocht 10.00 uur 
Prinsenhof aanmelden via  
0251 222222 
Elke dinsdag Ontmoeting  
10.00 - 12.15 uur Wijk aan Duin € 2, 
-  incl. koffie/thee
Elke woensdag Eettafel  
12.00 - 13.00 uur Wijk aan Duin € 6,50 
uiterlijk dinsdag aanmelden

We(l)doen start met infopunten
Bij We(l)doen kunnen alle inwoners 
van Beverwijk en Heemskerk terecht 
voor vragen en ondersteuning rondom 
vrijwilligerswerk en mantelzorgonder-
steuning. We(l)doen is gestart met 
infopunten, zodat inwoners makkelijk 
en vrijblijvend in gesprek kunnen gaan 
met een medewerker of vrijwilliger van 
We(l)doen. Wilt u meer weten over 
vrijwilligerswerk of zorgt u voor een 
dierbare, loop dan gerust eens binnen! 
In Beverwijk wekelijks op  
maandag van 10.30 - 12.00 uur 
in Buurtwinkel De Schans, Schans 2  
in samenwerking met het SIG. 
In Heemskerk wekelijks op 
donderdag van 09.30 - 10.30 uur 
in Ontmoetingscentrum De Stut, 
Maasstraat 3.
  
Vrijwilligerswerk
We(l)doen helpt inwoners en 

organisaties rondom vrijwilligerswerk. 
Zoekt u vrijwilligerswerk? We(l)doen 
heeft een overzicht van vrijwilligers-
vacatures. Of wilt u iets betekenen 
voor een ander maar u weet nog niet 
precies wat. Ga dan in gesprek met een 
medewerker van We(l)doen en bekijk 
samen wat de mogelijkheden zijn en 
waar de wensen liggen.

Mantelzorgondersteuning
We(l)doen helpt ook inwoners, mantel-
zorgers, die zorgen voor een dierbare 
in hun omgeving. Om deze zorg vol te 
houden is er vaak behoefte om hierover 
te praten of aan andere praktische 
steun. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die 
een vast dagdeel de zorg overneemt, 
zodat de mantelzorger even tijd 
heeft voor zichzelf. We(l)doen heeft 
medewerkers en vrijwilligers die hierin 
kosteloos kunnen ondersteunen.  

Meer informatie
Naast de infopunten is We(l)doen 
ook bereikbaar voor al uw vragen op 
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur, via 
0251 300333 of  
info@weldoenijmond.nl. Op de website 
www.weldoenijmond.nl kunt u ook 

terecht voor meer informatie. 

We(l)doen IJmond is het samenwer-
kingsverband van MaatjeZ/ViVa! 
Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, 
Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en 
Stichting Welschap Welzijn. 

We(l)doen start met infopunten

We krijgen op den duur allemaal te 
maken met balansproblemen. Om 
te voorkomen dat dit leidt tot een 
valincident is het wijs om op tijd 
te werken aan het verbeteren en 
onderhouden van de balans. Een goede 
balans verkleint de kans op vallen 
aanzienlijk.

Effectief bewezen interventie
De valpreventiecursus In Balans is een 
effectief bewezen interventie die vorig 
jaar al door een aantal gecertificeerde 

docenten is gegeven in Beverwijk. De 
cursussen worden per praktijk een 
aantal keer per jaar verzorgd. 
Het betreft een groepstraining.

Meer informatie
SMC-IJmond, Hoflanderweg 83 
docent Krista Hoogink/Sandra van Dijk,  
0251 254161, info@smc-ijmond.nl.  

Interfysio, Dellaertlaan 2 
docent Mieke Borsje,  
0251 292907, info@interfysio.nl.

Van dinsdag 3 t/m vrijdag 
6 juli kunt u één of meerdere 
middagen meedoen aan 
de wandelmiddag4daagse. 
Wandelroutes door prachtige 
gebieden in Beverwijk en 
Heemskerk. Alle routes zijn rolstoel- 
en rollatorvriendelijk.  
Om 13.00 uur start de 10 km en om 
14.00 uur start de wandeling van 
2½, 5 of 7 km. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. U kunt zich per dag op de 
startlocatie inschrijven en ook per 
dag de keuze maken welke afstand 
u gaat lopen. De kosten bedragen 
per dag € 1,50 of € 5,50 voor  
4 dagen (incl. herinnering). 

Startlocaties
Dinsdag 3 juli: 
De Stut, Maasstraat 3, Heemskerk.
Woensdag 4 juli: 
Wijkcentrum Prinsenhof, 
Beatrixlaan 2, Beverwijk.
Donderdag 5 juli: 
Paviljoen Westerhout, 
Westerhoutplein 3, Beverwijk.
Vrijdag 6 juli: 
Buurthuis De Schuilhoek, Van 
Bronckhorststraat 6, Heemskerk.

Meer informatie
Neem contact op met Ton Swart, 
WSV Avondvierdaagse NH 
0251 211425 of 06 40553280.

Wandelmiddag
4daagse

Valpreventiecursussen In Balans

Wilt u graag lezen, maar kunt u zelf niet 
meer naar de bibliotheek komen? Maak 
dan gebruik van de Bibliotheek aan 
Huis service. Dan komt de Bibliotheek 
gewoon naar u! 

Hoe werkt het?
We bespreken samen met u uw 
situatie en wensen en maken een 
afspraak voor een eerste bezoek bij 

u thuis. De eerste keer komt er een 
bibliotheekmedewerker met een 
vrijwilliger bij u langs om kennis te 
maken. Deze vaste vrijwilliger komt 
voortaan één keer in de 3 à 4 weken bij 
u thuis om boeken te brengen en op te 
halen. 

Gratis service
Deze service kost niets extra, maar 
u moet natuurlijk wel lid zijn van 
Bibliotheek IJmond Noord. U heeft 
al een abonnement vanaf € 3,75 per 
maand.

Meer informatie en/of aanmelden
Neem telefonisch contact op met de 
bibliotheek via 0251 228591, een email 
sturen mag natuurlijk ook:  
bibliotheekijmondnoord@obijmond.nl

De Bibliotheek aan Huis


