
Sinds juni 2018 gaat een groep 
enthousiaste wandelaars onder leiding 
van buurtsportcoach Bert Kalter  
wekelijks op pad op de dinsdag om 
10.00 uur. Het zijn bewoners van 
Elsanta en omwonenden, iedereen is 
van harte welkom. Eén groep wandelt 
ongeveer een kwartier, de andere groep 
wandelt een half uur. Na de wandeling 
staat de koffie klaar in Elsanta en wordt 
er gezellig nagepraat.

Naar elkaar omzien
De groep is inmiddels een hechte club 
geworden. Ze zien naar elkaar om en 
als er iemand ziek is, ligt er al gauw 
een kaartje van de wandelgroep in de 
bus. Op de vraag ‘zou u het een ander 
ook aanbevelen’?, reageerde iedereen 
spontaan met ‘ja’.

Uitnodiging in de bus
Het idee om met wandelgroepen voor 
senioren te starten in Beverwijk komt 
van de huisartsen. Samen met praktijk 
InterFysio, het gezondheidscentrum 
Wijkerbaan, hebben de inwoners 
rondom Elsanta (wijk Wijkerbaan) een 

brief ontvangen met het initiatief. En het 
is een succes.

Gezellig en positief
De wandelaars ervaren het wandelen 
als ‘gezellig’, ‘positief’, ‘goed voor 
sociale contacten’ en een wandelaar 
noemde het zelfs ‘magnificent’. Het 
succes heeft er ook voor gezorgd 
dat buurtsportcoach Bert op de 
donderdagochtend een gymgroep is 
gestart bij Interfysio. Veel wandelaars 

doen hier ook aan mee. Zo kunt u twee 
keer per week sportief bezig zijn.

Wilt u meedoen?
Kom op dinsdag om 10.00 uur naar 
InterFysio, Dellaertlaan 2 te Beverwijk 
en wandel gezellig mee. Heeft u een 
rollator? Ook dan kunt u meedoen. 

Aanmelden is niet nodig. Meewandelen 
is gratis, gezamenlijk koffie drinken kost 
€ 2,- per persoon.

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

Alzheimer Trefpunt
07/04 Dementie en veranderingen in 
het gedrag 19.30 – 21.00 uur  
Viva! Elsanta

De Stut
19/03 Creagroep 13.30 – 15.30 uur
27/03 Kienen 14.00 – 16.00 uur
31/03 Workshop porselein stippen 
13.00 – 16.00 uur

Paviljoen Westerhout
13/03 en 27/03 Koor  
13.30 – 15.15 uur
20/03 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,-
18/03 Samen Eten Eettafel  
12.00 – 13.30 uur € 6,50

PlusBus
Aanmelden via 0251 222222
10/03 Oude ambachten en 
speelgoedmuseum Terschuur  
09.00 – 16.30 uur € 38,- 
18/03 Stadsrondvaart Leiden  
10.30 – 16.30 uur € 39,- 
26/03 Proeverijplank bij Gewoon 
11.30 – 16.00 uur € 19,-

Seniorweb
24/03 Cursus Windows 10 (4x)  
10.00 – 12.00 uur Bibliotheek 
Beverwijk
Elke dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
inloopspreekuur Paviljoen Westerhout

Viva! Zorggroep
Huis ter Wijck
Elke woensdag Gymnastiek  
13.45 – 14.45 uur € 5,50 
20/03 Verkoop mode  
10.00 – 12.00 uur
26/03 Zitdansen 10.30 – 11.30 uur 
€ 5,50
Lommerlust
06/03 Kienen 14.00 uur  
€ 5,-  incl. koffie/thee
19/03 Optreden Cock Zwanenburg 
14.15 uur € 5,-  incl. hapje/drankje
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Wandelgroep bewoners en buurtbewoners 
ViVa! Elsanta met buurtsportcoach een succes!

Ontdekdezorg
Op 21 maart doet ViVa! Zorggroep mee 
aan de Ontdekdezorg Week met een 
Open Dag in woonzorgcentrum  
Huis ter Wijck. Op deze dag kunt u van 
13.00 – 16.00 uur een kijkje nemen in 
de wereld van ViVa!’s wonen, welzijn, 
zorg en werken. 

Wonen, welzijn, zorg en werken
Ook dit jaar informeert Huis ter Wijck 
toekomstige cliënten over zorg en 
wonen in de locatie: het bezichtigen van 
een appartement/kamer is mogelijk. 
Maar belangrijker in deze tijd van 
krapte in de zorg is ook voorlichting 
geven over het opleidingsaanbod 
en doorgroeimogelijkheden. En 
welke functies zijn er eigenlijk in 
de zorg: van werken in de wijk, 
in een woonzorglocatie of bij de 
ondersteunende diensten.  

Komt u ook?
Bezoekers krijgen wat lekkers van het 
restaurant, gratis. In het restaurant kan 
trouwens elke dag genoten worden van 
een kopje koffie, een gezonde lunch 
of een heerlijk diner. Wijkbewoners 
of bezoekers zijn hier, naast onze 
bewoners, ook van harte welkom. 

Dwarse voorleeslunch voor senioren
Op dinsdag 10 maart kunt u van  
12.30 – 14.30 uur in De Stut genieten 
van een voorleeslunch met dwarse 
hapjes. Tijdens de lunch lezen leerlingen 
van groep 7 van basisschool de Vlinder 
gedichten en korte verhalen van  
Annie M.G. Schmidt voor. De toegang 
bedraagt € 2,50, aanmelden kan 
tot en met 6 maart bij De Stut. De 
voorleeslunch is een initiatief van 
Bibliotheek IJmond Noord, basisschool 
de Vlinder en Ontmoetingscentrum De 
Stut.

Zing mee!
Een sing-along met bekende liedjes 
van Annie M.G. Schmidt. Op de step, 
Ja zuster nee zuster, Op een mooie 
Pinksterdag, kent u ze ook? Zing dan uit 
volle borst mee op woensdag 11 maart 
van 19.30 – 21.30 uur in de Bibliotheek 
Heemskerk. Toegang is gratis.

Ons leven wordt steeds digitaler. Steeds 
vaker lopen we daarom tegen de vraag 
aan wat er met onlinegegevens moet 
gebeuren bij overlijden. Van uzelf of 
van een naaste. Wie dit weleens heeft 
meegemaakt, kan beamen hoe pijnlijk 
het is, als de foto’s en noodzakelijke 
informatie van een geliefde 
onbereikbaar zijn of lijken.

Datum, tijd en kosten
Op 24 maart van 14.15 – 16.00 uur 
legt Seniorweb in De Stut uit welke 
voorzorgsmaatregelen uzelf kunt 
nemen. 

De toegang bedraag € 3,- inclusief 
koffie. Vooraf aanmelden is gewenst.

Informatiebijeenkomst over digitale erfenis

Boekenweek ‘Rebellen 
en dwarsdenkers’

Buurtbakkie 
in Oosterwijk
Elke 3e donderdag van de maand 
– 19 maart – is er een Buurtbakkie 
voor de wijkbewoners uit Oosterwijk 
van 14.00 – 16.00 uur voor 
supermarkt Deen in de Europassage 
aan het Europaplein. Een 
maandelijks ontmoetingsmoment 
om de contacten tussen 
wijkbewoners te bevorderen. 
Wijkbewoners kunnen aanschuiven 
voor een gratis kopje koffie/thee 
met iets lekkers. Er is ook altijd 
iemand aanwezig van het 
Sociaal team of een 
welzijnsorganisatie 
en vaak is er een 
extra activiteit.

Het Ouderenplatform Beverwijk 
organiseert in samenwerking 
met Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners, Stichting Welzijn 
Beverwijk en Sociaal team Beverwijk 
het Seniorencafé. U bent van harte 
welkom op donderdag 19 maart van 
14.00 - 16.00 uur in Wijkcentrum 
Prinsenhof. 

Samen met de Rabobank en de Politie
Medewerkers van de Rabobank 
en de Politie gaan in op het thema 
veiligheid en financiën. Mede aan de 
hand van voorbeelden uit de praktijk 
krijgt u tips en suggesties om uw 
(financiële) veiligheid te verbeteren. 
Er is vanzelfsprekend ook voldoende 
mogelijkheid om uw vragen te 
stellen. Toegang is gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Seniorencafé 


