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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

AGENDA 
UITGELICHT

Alzheimer Trefpunten
17/10 19.30 uur Ondersteuning 
voor jonge mensen met dementie in 
Cultuurhuis Heemskerk

De Stut
Vanaf 11 /10 10 x Kunstgeschiedenis – 
van oudheid tot moderne kunst 
13.30 – 15.30 uur, € 90,-
Ma t/m vrij  Koffi e Plus 9.30 – 15.30 uur 
Ma t/m vrij  Taalcarrousel 
8.45 – 10.15 uur 

St. Welzijn Beverwijk
Elke woensdag Wijkwandelen 
10.00 – 10.30 uur Dellaertlaan 4 
10/10 – 24/10 Recreatief bridge 
13.00 – 16.00 uur Prinsenhof, € 2,- 
aanmelden 0251 222222
18/10 Buurtlunch 12.30 uur 
Wijkcentrum Citadel € 2,50 aanmelden 
tineke.hopman@welzijnswb.nl
Plusbus uitjes
Aanmelden via 0251 222222
14/10 Rondvaart Vecht en 
Loosdrechtse plassen 
12.45 – 17.00 uur € 42,-
16/10 Dierenpark Van Blanckendaell 
12.15 – 16.30 uur € 26,50
23/10 Rondvaart Haarlem 
12.15 – 17.00 uur € 29,-
30/10 Palingrokerij Smit Bokkum 
Volendam 10.15 – 17.00 uur € 22,-

Paviljoen Westerhout 
Elke vrijdag Gitaarles voor beginners 
11.30 – 12.30 uur
12/10 en 26/10 Koor Nederlandse 
liedjes 13.30 – 15.15 uur 
Elke donderdag Opera- en operettekoor 
19.30 – 21.30 uur
Elke vrijdag Accordeon 
9.15 – 10.15 uur

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
18/10  Bingo €5,-  19.00 uur
voor 2 rondes, incl. hapje en drankje
Elke woensdag Gym met Trudy 
13.45 uur € 5,- incl. koffi e 

Lommerlust 
10/10 Verkoop vesten en truien Visjager 
10.00 – 12.00 uur  
18/10 Verkoop schoenen Donjacour  
14.15 – 16.15 uur  
19/10  Kienen € 5,- 

Op zoek naar uitdaging en gezelligheid?

Kom eens langs bij De Stut!
‘Voor alle activiteiten en cursussen van 
De Stut geldt dat het vooral gaat om de 
gezelligheid van het elkaar ontmoeten,’ 
zegt Erna van Kempen, coördinator 
van De Stut. ‘Of je nu deelneemt aan 
een cursus Aziatische bewegingsleer, 
Qigong, een conversatiegroep Duits, 
Frans of Spaans óf dat je wilt leren 
schaken of bridgen! Gezelligheid is 
belangrijk. Ook op creatief gebied. 
Bijvoorbeeld bij de korte cursus mozaïek 
of onze maandelijkse Quiltbee workshop 
die al jaren bestaat.’ 

Zo is Ans, een van de bezoekers van De 
Stut, blij met de maandelijkse Quiltbee 
workshop. ‘Gezellig met vrouwen onder 
elkaar werken aan de mooiste patchworks 

en quilts. Het bevalt me hier goed en 
inmiddels ben ik ook gastvrouw in De 
Stut. De afwisseling in werkzaamheden 
spreekt me aan en het contact met de 
mensen blijft een uitdaging.’ Ans is ook 
op bridge les gegaan, omdat zij van 
uitdagingen houdt. 

Erna is blij met Ans en de andere 
bezoekers. ‘Er is echt voor ieder 
wat wils. En mocht het niet in ons 
programmaboekje staan, er staat een 
ideeënbus op de balie waarin wensen 
ingeleverd kunnen worden. Mijn 
advies is om het gehele aanbod van  
Ontmoetingscentrum De Stut eens op 
www.destut.nl te bekijken of … gewoon 
eens langs te komen!’

Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich eenzaam. 
Eenzaamheid is vaak een 
verborgen probleem: het is niet 
aan mensen te zien of zij zich 
eenzaam voelen en er wordt 
vaak weinig over gepraat. In de 
Week tegen eenzaamheid, van 
27 september t/m 6 oktober 
2018 wordt landelijk aandacht 
gevraagd voor dit probleem met 
het thema: ‘Kom erbij’.

Ook de gemeente Beverwijk vindt 
eenzaamheid een belangrijk 
thema. Verschillende organisaties 
bieden activiteiten aan die 
eenzaamheid tegengaan. In 
de week tegen eenzaamheid 
wordt daar extra aandacht 
aan besteed. De gemeente wil 
weten waar u daadwerkelijk 
behoefte aan heeft. Om deze 
reden wordt tot 31 oktober op de 
gemeentelijke facebookpagina 
en website een peiling gehouden, 
zie: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk/ of 
www.beverwijk.nl/. Wij willen u 
vragen om hier de korte vragen-
lijst in te vullen, uw mening telt! 

We(l)doen is er voor alle inwoners 
in Beverwijk en Heemskerk voor 
vragen over vrijwilligerswerk en 
mantelzorgondersteuning. 

Infopunten
Op zoek naar vrijwilligerswerk, een 
helpende hand? Of uw verhaal kwijt als 
(jonge) mantelzorger? Kom langs bij 
een infopunt.
In Beverwijk in buurtwinkel de Schans, 
Schans 2, wekelijks op maandag van 
10.30 – 12.00 uur. In Heemskerk 

in Ontmoetingscentrum De Stut, 
Maasstraat 3, wekelijks op donderdag 
van 13.30 – 14.15 uur. 
Bij het Leger des Heils, 
Geysendorfferlaan 4, wekelijks op 
dinsdag van 14.15 – 15.15 uur.
Buiten de infopunten is We(l)doen 
ook dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur 
bereikbaar op 0251 300333 of via
info@weldoenijmond.nl
Op www.weldoenijmond.nl vindt 
u informatie en vacatures voor 
vrijwilligerswerk.

Week tegen 
eenzaamheid

SeniorWeb IJmond is een stichting 
van vrijwilligers die voor alle inwoners 
van Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
computercursussen, inloopspreekuren 
en (gratis) lezingen houdt. 

9 oktober van 10.00 – 11.00 uur 
in de bibliotheek van Beverwijk een 
interessante lezing over Kunstmatige 
Intelligentie. Robots in de zorg? 
Zelfrijdende auto’s? Het komt allemaal 
aan de orde.
16 oktober van 10.00 – 12.00 uur start 
in de bibliotheek van Beverwijk 

de cursus Windows 10 (4 dinsdagen).

Het wekelijkse gratis inloopspreekuur 
is elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in 
Paviljoen Westerhout.

Meer weten? Informeer bij de klanten-
service van de bibliotheek of kijk op 
www.seniorwebijmondnoord.nl                     

SeniorWeb voor u 

We(l)doen openingstijden en infopunten 

De 6e Nationale Voorleeslunch is dit jaar op
vrijdag 5 oktober van 11.00 – 13.00 uur 
aan het Kerkplein 5 in Beverwijk. 
Tijdens de lunch wordt een speciaal 
door Yvonne Keuls geschreven verhaal 
voorgelezen en kan hierover met elkaar 
van gedachten gewisseld worden. De 
Lonkende Leestafel voor ouderen is er 

ook bij: hét wekelijkse voorleesmoment 
van de bibliotheek op diverse locaties 
in Heemskerk en Beverwijk. Komt u 
ook? Meld u dan uiterlijk donderdag 
4 oktober aan. Stuur een email naar 
Ellen Kesting: ekesting@obijmond.
nl of bel tijdens openingstijden van de 
bibliotheek met 0251 228591.

Nationale voorleeslunch in de bibliotheek! 


