
Marja Sturm komt me vriendelijk 
tegemoet lopen in de Fairgifts 
en Goodies, (Wereld)winkel aan 
de Breestraat. Hoe is zij in het 
vrijwilligerswerk terechtgekomen? 
Marja’s loopbaan begon in de zorg 
en op haar 50e besloot ze om te 
scholen. Ze werkte hier bijna 10 jaar 
met psychiatrische cliënten. Helaas 
werd Marja door een chronische 
aandoening werkloos. Na een tijd lang 
revalideren zocht ze vrijwilligerswerk. 
Haar aandacht ging direct uit naar de 
Wereldwinkel. 

Als een vis in het water
De doelstelling ‘wat eerlijk is moet 
eerlijk blijven’ én de bijzondere 
contacten met klanten en collega’s, 

maken dat Marja zich bij de 
Wereldwinkel als een vis in het water 
voelt. Tegen mensen die op zoek zijn 
naar een nuttige tijdsbesteding zegt 
Marja: “Kom eens binnen lopen en draai 
een paar uurtjes mee, zie de bijzondere 
artikelen en ervaar de positieve sfeer.” 
Hierna leidt Marja mij uitgebreid rond 
in de winkel. Ik heb een blij gevoel als ik 
zie hoe rijk mensen zoals Marja zijn met 
vrijwilligerswerk.

Ook vrijwilliger worden?
Ook voor een paar uurtjes in de week is 
dit mogelijk. Kijk op de vacaturebank. 
www.weldoenijmond.nl of bel voor 
informatie op de maan-, dins-, donder- 
en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur met 
0251 300333.

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

Marja Sturm is vrijwilligster in de Wereldwinkel

Alzheimer Trefpunt
10/12 Dementie, Wat wil en moet je 
op tijd regelen? 19.00 uur Cultureel 
Centrum Geesterhage Castricum
18/12 Dementie en de feestdagen 
19.00 uur Cultuurhuis Heemskerk 

De Stut 
5/12 Sinterklaas (dobbel) spel 
13.30 – 15.30 uur
6/12 Keezbord 13.30 – 16.00 uur
16/12 Quiltbee 14.00 – 16.00 uur
18/12 Workshop Kerstarrangement 
maken 13.30 – 15.30 uur 
20/10 Kerstkienen 14.00 – 16.00 uur 

Stichting 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,-
19/12 Samen Eten Eettafel 
12.00 – 13.30 uur € 6,50

PlusBus
Aanmelden via 0251 222222
07/12 Acoustic Christmas met de 3 JS 
Kennemer Theater 19.00 – 22.30 uur 
€ 29,50
10/12 Drijvende Kerstmarkt Leiden met 
rondvaart 10.00 – 17.30 uur € 37,-
18/12 Warme Winterweken Soest 
10.00 – 16.30 uur € 21,-

Paviljoen Westerhout
6/12 Kienen 13.15 – 16.00 uur
13/12 Koor 13.30 – 15.15 uur 
Elke maandag Yoga 20.15 – 21.15 uur

ViVa! Zorggroep
Lommerlust
12/12 Deltazingers 14.15 uur € 5,-
31/12 Oudjaarskien 14.15 uur € 5,-

ViVa! Elsanta
11/12 Kerstbingo 14.00 – 16.00 uur € 5,-
20/12 Kerst met muziek 
14.00 – 16.00 uur € 3,- 
31/12 Oudejaarsbingo 
14.00 – 16.00 uur € 5,-
Elke donderdag Open atelier 
14.00 – 16.00 uur € 3,-

Huis ter Wijck
6/12 H&A modeverkoop 
10.00 – 12.00 uur 
12/12 Bingo voor Serious Request 
19.00 uur € 5,- 

Landelijke Dag van de 
Vrijwilliger AGENDA 

UITGELICHTSeniorWeb IJmond start begin januari haar nieuwe jaar met korte 
computercursussen van 4 lessen. Zo kunt u 2020 fris starten om klaar te zijn 
voor de toekomst. Mocht onverhoopt een cursus bij te weinig deelnemers niet 
doorgaan, dan is er altijd nog de mogelijkheid om les aan huis te krijgen tegen 
een geringe uurvergoeding.
   
Cursus Windows 10 (4x)  Start 13 januari van 10.00 − 12.00 uur in 

Cultuurhuis Heemskerk
Cursus iPad/iPhone (4x)  Start 14 januari van 10.00 − 12.00 in 

Bibliotheek Beverwijk
Cursus smartphone/tablet (4x)  Start 16 januari 10.00 − 12.00 uur in 

Bibliotheek Velsen

Meer informatie
Ga naar de klantenservice van de bibliotheek of kijk op 
www.seniorwebijmondnoord.nl.
Informatieboekjes vindt u bij de bibliotheek van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. 

Computerlessen in januari 2020

Namens We(l)doen IJmond en de 
gemeenten Beverwijk en Heemskerk 
worden alle vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet op zaterdag 7 december 2019, de 
landelijke Dag van de Vrijwilliger.

Film in Cineworld
Ben je als vrijwilliger actief in Beverwijk 
en/of Heemskerk? Dan ben je zaterdag 
7 december welkom voor een gratis 
fi lmvoorstelling in Cineworld. Je kunt 
kiezen uit de fi lms Jumanji of De 
Liefhebbers. 
Meld je aan vòòr donderdag 5 december 
via 0251 3003333, op werkdagen tussen 
9.00 − 12.30 uur. Op de dag zelf kun je 
je melden bij de aanmeldingsbalie in 
Cineworld. 

Activiteiten tijdens de feestdagen
Om de feestdagen een gezellig 
tintje te geven worden er allerlei 
sfeervolle activiteiten georganiseerd 
in de ouderenontmoetingscentra en 
woonzorgcentra in Beverwijk. Kijk in 

de agenda op deze pagina.  Maar er is 
veel meer te doen: bel de betreffende 
organisaties en laat u verrassen door het 
kerstprogramma. Iedereen is welkom. 

Dementie Midden-
Kennemerland

De dementie keten Midden-
Kennemerland heeft een nieuwe 
website: 
www.dementiemiddenkennemerland.nl

Samenwerken
De website is tot stand gekomen met 
behulp van verschillende organisaties 
in de regio. De website is voor mensen 
met dementie, hun mantelzorgers en 
professionals. 

Gratis workshop 
Low Impact 
Bewegen in De Stut
Onder leiding van Floortje Doeksen 
komt u met oefeningen en soms een 
danspasje op ontspannen wijze in 
beweging. De bewegingsoefeningen 
worden ondersteund met muziek, van 
vrolijk swingend tot rustig klassiek. 
De gratis kennismakingsworkshop is op 
dinsdag 17 december van 12.00 − 13.00 
uur. Bij voldoende belangstelling start 
er in januari een nieuwe cursus 
Low Impact Bewegen.

Groot feest in de bieb!
Op zaterdag 7 december van 11.00 - 16.00 
uur is er op het Kerkplein 5 van alles te 
beleven voor jong en oud. Gratis!

Speel oudhollandse spelletjes, bekijk de 
tentoonstelling over 100 jaar bibliotheek, 
doe mee met de workshops linosnede 
maken 11.15 uur, papierknippen 12.45 uur 
en schoonschrijven 13.45 uur. 

Geniet van het optreden van dansschool 
Patty 11.00 uur en beproef uw geluk op het 
rad van fortuin 15.00 uur. Voor de ingang 
speelt een draaiorgel gezellige muziek. 
Voor kinderen is er ook genoeg te doen: 
ze kunnen zich laten schminken en er is 
vanaf 14.00 uur een ballonnenman. En niet 
te missen: leerlingen van het Kennemer 
College zijn weer present met door hen 
gemaakte, 
overheerlijke 
hapjes en 
drankjes!

BeverwijkvoorElkaar organiseert een 
kerstmaaltijd voor senioren op 2e 
kerstdag.
Vrijwilligers bereiden een heerlijke 
4-gangenmaaltijd. U wordt om 13.00 uur 
verwacht in Wijkcentrum Prinsenhof, 
Beatrixlaan 2 te Beverwijk. De middag 
duurt tot ongeveer 16.00 uur. Kosten 
€ 12,50 per persoon. Aanmelden tot 
uiterlijk vrijdag 13 december bij de balie 
van het wijkcentrum of via 0251 222222 
op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur. 
BeverwijkvoorElkaar maakt onderdeel 
uit van Stichting Welzijn Beverwijk.

Kerst vier je samen

nieuws en activiteiten in Beverwijk
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op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur. 
BeverwijkvoorElkaar maakt onderdeel 
uit van Stichting Welzijn Beverwijk.

met dementie, hun mantelzorgers en 


