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AGENDA 
UITGELICHT

De Stut 
16/06 Keezbord 13.30 - 16.00 uur
19/06 Quiltbee 13.30 - 15.30 uur
30/06 Kienen 14.00 - 16.00 uur
Elke woensdag Taal carrousel
08.45 - 10.15 uur

St. Welzijn Beverwijk
Elke dinsdag Zomerse stamppot
Prinsenhof 12.00 uur € 4,-
Elke vrijdag Prins(es) aan tafel
Prinsenhof 12.30 uur € 4,-
15/06 Samen eten eettafel
Prinsenhof 12.00 uur € 6,50

Paviljoen Westerhout
Elke woensdag Klaverjas
13.15 - 15.45 uur
16/06 Klaverjasdrive
13.15 - 16.00 uur
Elke donderdag Bridge
09.30 - 12.00 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
15/06 Bingo 19.00 uur  5,-
16/06 Buurtbakkie + Mode verkoop 
vd Mey 10.30 uur
Elke woensdag Gym  
13.30 uur €31,- per maand

Elsanta
14/06 Heel Elsanta bakt
14.00 uur € 4,50
21/06 Muzikale bingo
14.30 uur  5,-
25/06 Filmhuis 

Lommerlust
07/06 Gespreksgroep inspiratie:
met een gemeenteraadslid
14.30 uur € 5,-
16/06 Kienen 14.00 uur  5,-

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

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 231562
PCOB T 0251 241430

Van dinsdag 27 juni t/m vrijdag  
30 juni kunt u meedoen aan de wan-
delmiddag4daagse. Wandelroutes 
door prachtige gebieden in Beverwijk 
en Heemskerk. En dit jaar uitgebreid 
met een route van 10 km. Iedereen 
kan meedoen, zelfstandig lopend 
en met rollator (behalve de 10 
km afstand). U kunt zich per dag 
inschrijven en ook per dag de keuze 
maken welke afstand u gaat lopen: 

2.5 km, 5 km, 7.5 km of 10 km.  
De kosten bedragen € 1,50 per dag 
of € 5,- voor 4 dagen. De wandelmid-
dag4daagse start om 14.00 uur.  
De 10 km route start om 13.30 uur.

Startlocaties
dinsdag 27 juni: De Stut,  
Maasstraat 3, Heemskerk
woensdag 28 juni: Wijkcentrum 
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk

donderdag 29 juni: Het Spectrum, 
Lauraplein 1a, Heemskerk
vrijdag 30 juni: Paviljoen Westerhout, 
Westerhoutplein 3, Beverwijk

Meer informatie?
Neem contact op met Ton Swart  
“Wandelsportvereniging 
Avondvierdaagse NH” via mail: 
tonswart@ziggo.nl of mobiel  
0640 553 280.

Wandelmiddag4daagse

Wat kan de bibliotheek voor u doen?
Bibliotheek IJmond Noord biedt 
alle inwoners toegang tot een laag-
drempelige, aangename, openbare 
omgeving. En zij levert een actieve 
bijdrage aan de maatschappelijke 
participatie van alle inwoners. De 
uitleenfunctie blijft een belangrijke 
taak van de bibliotheek. Daarnaast 
is de bibliotheek actief op het gebied 
van het vergroten van taalvaardigheid 
en digi-vaardigheid, informeren van 
burgers, voorkomen van eenzaamheid, 
prikkelen van de fantasie én zorgt 
lezen voor ontspanning en plezier. 
Voor de senioren in Beverwijk heeft 
de Bibliotheek IJmond Noord verschil-
lende activiteiten ontwikkeld. 

Bibliotheek aan huis
Wilt u graag lezen, maar kunt u 
zelf niet meer naar de bibliotheek 
komen? Maak dan gebruik van de 
Bibliotheek-aan-huis-service. 

Leesbaarheid en VISIO spreekuur
Zijn de letters van de boeken voor u te 
klein? De bibliotheek heeft boeken die 
gedrukt zijn in grote en extra duidelijke 
letters. Er is ook een uitgebreide 
collectie luisterboeken te leen, op cd en 
ook digitaal.

Als u slechter gaat zien, kunt u gebruik 
maken van gratis en deskundig advies 
tijdens het inloopspreekuur van 
Koninklijke Visio op vrijdag 30 juni of 
28 juli van 11.00 - 12.30 uur in 
Beverwijk. U kunt er allerlei hulpmid-
delen op het gebied van vergroting en 
verlichting (bij lezen erg belangrijk!), 
mobiliteit, communicatie en verzorging 
bekijken en uitproberen. 

Cursus ‘Werken met de e-overheid’ 
Heeft u al een DigiD?
Een afspraak maken bij de gemeente 
om uw paspoort te verlengen? 
Zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen? 
Dat gaat tegenwoordig via de computer 
en daar heeft u een DigiD voor nodig. 
Tijdens de cursus ‘Werken met DigiD’ 
maakt u een DigiD aan en leert u hoe 
het werkt. De cursus is gratis en start 
bij voldoende aanmeldingen. Meld u 
aan bij de klantenservice of stuur een 
email naar ekesting@obijmond.nl.  

Leren internetten? 
Volg in Beverwijk de gratis training 
‘Starten met internet’. Elke dinsdag van 
11.00 – 13.00 uur in Beverwijk. Thuis 
kunt u verder oefenen. 

Digitaal Inloopspreekuur en 
Seniorweb
Elke dinsdag (met uitzondering van 
de schoolvakanties) kunt u bij dit 
inloopspreekuur in de vestiging aan het 
Kerkplein terecht met al uw vragen over 
computers en tablets. Neem uw laptop 
of tablet mee. Het is ook handig als u 
uw wachtwoorden weet. De ambassa-
deurs van SeniorWeb helpen u graag.

Ontmoeting met gastsprekers
Samen met Stichting Welzijn Beverwijk 
organiseert de bibliotheek elk voor- en 
najaar in de bibliotheek of in één van de 
buurthuizen ontmoetingen met gast-
sprekers. Iedere keer staat een bepaald 
thema centraal. 

Meer informatie
Meer informatie over Bibliotheek 
IJmond Noord vindt u op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl of 
telefonisch tijdens openingsuren via 
0251 228 591. 

(Digitale) snufjes voor mantelzorgers en vrijwilligers
Welke hulpmiddelen maakt het 
de mantelzorger of de vrijwilliger 
gemakkelijk om zorg te geven? Er is 
heel veel op de markt. Zorgapps op 
de telefoon, technische snufjes voor 
in huis, boodschappendiensten, noem 
maar op. Tijdens het Themacafé van 
dinsdagavond 28 juni kan iedereen 
ontdekken wat er zoal mogelijk is. 
De bijeenkomst is in wijkcentrum 
Prinsenhof in Beverwijk, inloop 
om 19.00 uur. Mantelzorgers, 
professionals, vrijwilligers en andere 
belangstellenden zijn van harte 

welkom. Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus geef u snel op via telefoonnummer  
(0251) 300 300 of stuur een e-mail 
naar info@weldoenijmond.nl. De 
toegang is gratis.

Het Themacafé is voor iedereen 
uit Beverwijk en Heemskerk. Het 
Themacafé wordt georganiseerd voor 
alle mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals, ongeacht het ziektebeeld 
van de zorgvrager. Zij kunnen er kennis 
opdoen en netwerken. De onderwerpen 
zijn actueel en worden uitgediept: 

de ideale mogelijkheid om snel en 
doeltreffend veel van het behandelende 
onderwerp te weten te komen. Het 
Themacafé is breder dan bijvoorbeeld 
een Alzheimercafé. Dat handelt vooral 
over mensen met dementie. 

Het Themacafé wordt 
georganiseerd door We(l)doen, het 
samenwerkingsverband van MaatjeZ/
ViVa! Zorggroep, Mee & De Wering, 
Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en 
Stichting Welschap Welzijn.


