
De vrijwilligers van de ‘Wijk-uit’ PlusBus 
organiseren uitstapjes voor mensen 
vanaf 55 jaar. 

Woensdag 19 juli
Spakenburgse dagen 
Beleef de cultuurhistorie tijdens de 
Spakenburgse Dagen! De schilderach-
tige Oude Haven ligt vol met botters en 
veel inwoners (jong en oud) zijn gehuld 
in klederdracht. Dansen, bruilofsop-
tocht, netten boeten, visveilingen en 
nog veel meer. Voor dit uitstapje moet 
u goed ter been zijn! Thuis ophalen 
09.30 - 10.15 uur; thuis brengen rond 
16.30 uur. Kosten: € 34,50 (inclusief 
lunch).

Vrijdag 28 juli
Rondvaart IJmuiden
De ‘Haven & Noordzee’-rondvaart 
langs de visafslag, de reddingsboten, 
de vissersschepen, de Duitse duikboot-
bunker uit de Tweede Wereldoorlog, de 
nautische verkeerstoren, Forteiland, 
Sluizen, Tata Steel en de pieren. 
Bij gunstig weer varen we zelfs de 
Noordzee op, richting Zandvoort of Wijk 
aan Zee. Tijdens de ongeveer één uur 
durende vaart vertelt de schipper over 
het reilen en zeilen in de havens. Thuis 
ophalen 12.15 - 13.00; thuis brengen 
rond 16.00 uur. 
Kosten: € 25,00 (inclusief rondvaart en 
1 kopje koffi e/thee met plakje cake).

Informatie en/of aanmelden
Voor uitgebreide informatie, inschrijven 
en/of het ontvangen van de ‘Wijk-Uit’ 
editie (maandelijks overzicht met 
uitstapjes) kunt u contact opnemen 
met BeverwijkvoorElkaar, onderdeel 
van Stichting Welzijn Beverwijk, via 
0251 222222 op werkdagen van 
09.00 -13.00 uur; 
info@beverwijkvoorelkaar.nl; 
www.beverwijkvoorelkaar.nl
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De Stut 
20/07 en 17/08 Volksdansinstuif 
14.00 - 15.30 uur € 3, -
12/07 en 19/07 Zomerzumba 
14.00 - 15.00 uur € 3, - 
27/07, 03/08 en 10/08 3 lessen 
La Blast 13.30 - 14.30 uur € 8,50 

St. Welzijn Beverwijk
Elke woensdag Koffi eochtend 
Prinsenhof 10.00 -13.00 uur 
Elke donderdag Koffi eochtend 
Wijk aan Duin 10.00 -13.00 uur 
20/07 Samen Eten Eettafel 
Prinsenhof 12.00 uur € 6,50

Paviljoen Westerhout
Elke maandag, dinsdag en vrijdag 
Koersballen 
09.00 - 11.30 uur € 20, - 
Elke woensdag Klaverjassen 
13.15 - 15.45 uur € 20, - 
Elke woensdag Jeu de boules 
13.30 - 15.30 uur 

ViVa! Zorggroep
ViVa! Elsanta
19/07 Kienen 14.30 uur € 5,00
30 /07 Film 14.00 uur, drankje en 
hapje naar keus € 2,95
Lommerlust 
20/07 Chileense dansgroep 
19.30 uur € 5, - 
Huis ter Wijck
20/07 Bingo 19.00 uur 
inclusief drankje € 5, -
Elke vrijdag Buurtbakkie 10.00 uur

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

Bibliotheek IJmond Noord
T 0251 228591

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

De VakantieBieb - het zomercadeautje 
van de bibliotheek
Of u nu op vakantie gaat of 
thuisblijft, in de VakantieBieb vindt u 
meer dan zestig mooie e-books die 
u op uw tablet of smartphone kunt 
lezen, voor iedereen van jong tot 
oud. Met ruim dertig boeken voor 
volwassenen. Ga naar 
www.vakantiebieb.nl en download 
de app. Gratis voor iedereen, dus 
niet alleen voor bibliotheekleden. De 

vakantiebieb-app is te gebruiken tot 
31 augustus 2017.

In Beverwijk is altijd wat te doen. 
Ook in de zomer!
Veel mensen gaan in de maanden juli 
en augustus met vakantie. In deze 
periode kan het erg rustig om u heen 
zijn. In de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten in de verschillende 
wijkcentra gewoon door en worden er 
vele nieuwe en gezellige activiteiten 
georganiseerd. In Beverwijk is altijd 
wat te doen, ook in de zomer. Dus 
wilt u actief zijn en andere mensen 
ontmoeten? Ontmoetingscentrum 
De Stut, Stichting Welzijn 
Beverwijk, Paviljoen Westerhout, de 
woonzorgcentra Huis ter Wijck, ViVa! 

Elsanta en Lommerlust bieden een 
zomerprogramma vol activiteiten. 
U bent van harte welkom.

Zo kunt u in De Stut van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9.30 – 15.30 
uur terecht bij de inloopgelegenheid 
Koffi e Plus. U bent welkom voor een 
kopje koffi e, maar kunt ook van de 
lunch gebruikmaken. Maar er is veel 
meer te doen: tafeltennis, jeu de 
boules en Keesbord- en Kienmiddagen. 
Paviljoen Westerhout biedt een keur 
aan gezelschapspelen; van bridgen op 

de maandag- of donderdagochtend tot 
klaverjassen op de woensdagmiddag.

Zomerprogramma
Vraag naar de programma’s bij de 

organisaties zelf. U kunt dit telefonisch 
doen of een programma ophalen. 
De kosten voor de activiteiten staan in 
de programma’s vermeld. Een mooie 
zomer toegewenst! 

Dagelijks contact via
de Telefooncirkel: 
ook voor u!
De Telefooncirkel is voor inwoners van 
de gemeente Beverwijk die behoefte 
hebben aan regelmatig contact. Het 
kan een gevoel van zekerheid geven 
wanneer iemand regelmatig naar u 
informeert. Vooral als u alleen woont, 
weinig mogelijkheden heeft om anderen 
te ontmoeten, ziek bent of door een 
beperking moeilijk de deur uit kunt. Als 
u zich aansluit bij De Telefooncirkel, 
wordt u dagelijks gebeld, dus ook in het 
weekend of op een feestdag.

Hoe werkt het?
Elke dag starten vrijwillige begeleiders 
van BeverwijkvoorElkaar met een tele-
fooncirkel. De begeleider belt u, daarna 
belt u de volgende deelnemer. Deze 
belt weer een volgende en de laatste 
deelnemer in de Telefooncirkel belt de 
begeleider terug. Zo weet iedereen in 
de cirkel dat alles goed gaat. Als één 
van de deelnemers in de cirkel niet 
opneemt, wordt de begeleider meteen 
ingelicht. Dat is goed afgesproken. 
Deelnemen aan De Telefooncirkel 
is gratis, u betaalt alleen uw eigen 
belkosten. 

Meer informatie
Eén keer per jaar organiseert De 
Telefooncirkel een bijeenkomst voor 
alle deelnemers en begeleiders. 
Een fi jne gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. 
Wilt u meer informatie? Bel dan met 
BeverwijkvoorElkaar op werkdagen 
tussen 09.00 - 13.00 uur met 
0251 222222. BeverwijkvoorElkaar 
is onderdeel van Stichting Welzijn 
Beverwijk. 

De ‘Wijk-uit’ met de PlusBus


