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Kom erbij - Week tegen Eenzaamheid
30 september - 7 oktober 2021
In de Week tegen Eenzaamheid staat
ontmoeting en verbinding centraal.
De Week tegen Eenzaamheid 2021
is van 30 september t/m 7 oktober.
Iedereen kan deelnemen aan de Week
tegen Eenzaamheid door het bezoeken
of organiseren van een activiteit.
Samen maken we van de Week tegen
Eenzaamheid een succes!
Activiteiten in buurtcentra,
bibliotheek en wandelgroepen
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid

zijn er elk jaar honderden activiteiten
waar mensen elkaar ontmoeten en
nieuwe contacten kunnen leggen.

Een proefabonnement en poëzie
bij de Bibliotheek IJmond Noord
Gratis proefabonnement
Geef u nog vóór eind september op
om vrijblijvend gebruik te maken
van het gratis proefabonnement van
de bibliotheek. Dan kunt u tot eind
december drie maanden lang boeken,
tijdschriften, films, games, e-books en
luisterboeken lenen. Het abonnement
loopt automatisch af. Daarna besluit u
of u lid wilt worden.
Poëzie bij Akerendam
Zondag 12 september van
15.00 - 16.30 uur tijdens het festival
Septembergras kunt u gratis (na
inschrijving!) een poëzieworkshop
volgen in de tuin van buitenplaats

Akerendam. De workshop staat in het
teken van de in Beverwijk geboren
dichter Hans Tentije die in de tuin van
Akerendam zal voordragen uit eigen
werk.
Inschrijven kan via
www.bibliotheekijmondnoord.nl
of tijdens de openingsuren van
de bibliotheek na 13.00 uur bij de
klantenservice.

Voorstelling over Jet en Harrie
Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beiden met pensioen gaan. Het leven ligt
aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een nietpluisgevoel geven. Jet
blijkt te lijden aan de ziekte van Alzheimer. We volgen Jet en Harrie vanaf het moment
waarop er niets aan de hand is, totdat Jet is verhuisd naar een verpleegafdeling. Deze
voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en
haar mantelzorgers.
Voor wie is de voorstelling?
De voorstelling is bedoeld voor alle bezoekers van de Trefpunten, mantelzorgers voor
mensen met dementie, professionals in de zorg- en dienstverlening en andere relaties
van de afdeling.
Waar, wanneer en aanmelding
•	In cultureel centrum Jansheeren in Heemskerk.
•	Dinsdag 28 september 19.30 met een inloop om 19.00 uur. De voorstelling duurt
inclusief pauze ongeveer 2 uur.
• De toegang is gratis.
•	U kunt zich aanmelden bij Stichting Alzheimer Midden-Kennemerland.

Paviljoen Westerhout start weer op
Vanaf 6 september zijn er weer
activiteiten. Afhankelijk van de corona
maatregelen wordt bekeken bij welke

activiteiten nieuwe deelnemers kunnen
meedoen. Kijk op de agenda hiernaast
wat de mogelijkheden zijn.

Zo ook in Beverwijk. Net als vorig
jaar zijn de activiteiten, die door de
maatschappelijke instellingen en het
Sociaal team worden georganiseerd,
gebundeld in de kalender ‘Week voor
Ontmoeting’. U bent van harte welkom.
In huis-aan-huisblad De Beverwijker
wordt dit overzicht met alle activiteiten
in de maand september gepubliceerd.
Deze kunt u dan ook vinden op de
website van de gemeente Beverwijk.

De vernieuwde
website van
SeniorWeb IJmond
Op onze vernieuwde website is veel
interessante informatie over het aanbod
van SeniorWeb IJmond. Zo wordt er
aandacht besteed aan tips en info over
veilig internetten, aanschaf apparatuur
en slimme gadgets. Kijk op
www.seniorweb-ijmond.nl
U kunt ook lid worden van Seniorweb
Nederland, de overkoepelende
organisatie. U krijgt dan de mogelijkheid
om online cursussen te volgen. Voor
vragen kunt u ook bellen naar
06 - 39110115 of naar 06 - 52031649.

Kom gezellig
langs bij De Stut
Ontmoetingscentrum De Stut start
ook met het reguliere aanbod. Voor
inloopactiviteiten dient u zich nog steeds
vooraf aan te melden. Alle activiteiten
worden onder voorbehoud aangeboden.
Ontmoetingsproject ‘Thuis in de
IJmond’
Heeft u zich al aangemeld voor dit
fotoproject? In een serie van zes
bijeenkomsten zetten anderstaligeen Nederlandstalige inwoners van de
IJmond elkaar op de foto en vertellen
elkaar over hun leven in de IJmond.
Het programma loopt van 13 september
t/m 25 oktober en de bijeenkomsten
vinden plaats op maandag van
9.30 - 11.30 uur. Op 1 november is er
een feestelijke fotopresentatie in
De Stut. Deelname € 15,-.
Programmaboekje en aanmelden
Het programmaboekje bevat alle
informatie over de cursussen en
activiteiten voor het seizoen
2021 – 2022 en is op te halen bij
De Stut. De informatie én de mogelijkheid
voor inschrijving is ook te vinden op de
vernieuwde website www.destut.nl.

Gemeente Beverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk

ViVa! Zorggroep

T 0251 256256 www.beverwijk.nl

T 0251 300300 www.welzijnswb.nl

T 088 9958000 www.vivazorggroep.nl

Socius Maatschappelijk
Dienstverleners

Ontmoetingscentrum De Stut

Steunpunt Vrijwilligers Beverwijk

T 0251 248648 www.destut.nl

T 0251 300333 vrijwilligerspunt@welzijnswb.nl

T 088 8876900 www.socius-md.nl

Paviljoen Westerhout

Bibliotheek IJmond Noord

T 0251 228624 www.paviljoenwesterhout.nl

T 0251 228591
www.bibliotheekijmondnoord.nl

Seniorenvereniging Beverwijk/
Wijk aan Zee T 0251 241273
KBO Beverwijk/Wijk aan Zee

T 0251 300300

Ouderenplatform Beverwijk

77

T 0251 820364

PCOB IJmond-Noord T 06 30574654

AGENDA

UITGELICHT
Stichting Welzijn Beverwijk
Elke dinsdag
Pilates 9.15 – 10.15 uur
Elke woensdag
New Energy Gym 9.15 – 10.45 uur
Elke donderdag
Blijf vitaal 9.00 – 10.00 uur.

Op stap met de PlusBus
14/09 Rondvaart Amsterdam
12.15 – 17.00 uur € 28,50
15/09 Imkerij ’t Schuurtje
Loosdrecht 12.00 – 17.00 uur
€ 24,00
22/09 Rondrit zonnetrein Schoorl
11.15 – 16.30 uur € 31,00
29/09 Route Utrechtse Heuvelrug
9.00 – 16.30 uur € 40,00
De PlusBus van Stichting Welzijn
Beverwijk verzorgt uitjes voor
senioren. De deelnemers worden
thuis opgehaald en ook weer
thuisgebracht.
Kijk voor het totale aanbod van uitjes
op de website
www.beverwijkvoorelkaar.nl
Voor aanmelding kunt u contact
opnemen via 0251 – 222 222.

De Stut
14/9 Volksdansinstuif
10.00 - 11.30 uur € 5,Elke 1e en 3e vrijdag van de maand
Keezen 13.30 uur € 1,20
Elke laatste woensdag van de
maand Kienen 14.00 - 16.00 uur.

Paviljoen Westerhout
Elke maandag en vrijdag
Koersbal 9.30 - 11.30 uur
Elke maandag en dinsdag
Biljarten 9.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag
Scrabble 13.30 - 16.00 uur
Elke woensdag
Wandelgroep 9.30 - 11.00 uur
Elke woensdag
Bewust Bewegen (stoelgym)
14.00 - 15.00 uur
Elke donderdag
Aangepast Tai Chi (zittend)
13.45 - 14.45 uur
Elke 3e zaterdag van de maand
Repair Café 12.30 - 15.30 uur

SeniorWeb IJmond
20/09 Start Cursus Windows 10
(4 maandagen) 10.00 - 12.00 uur
Cultuurhuis in Heemskerk, € 30,voor 4 lessen.
21/09 Start Cursus Android
Smartphone/ Tablet (4 dinsdagen)
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek van Beverwijk,
1e verdieping, € 30,- voor
4 lessen. Eigen smartphone /
tablet meenemen

Bibliotheek IJmond Noord
Elke vrijdag
Digitaal inloopspreekuur
11.00 - 12.30 uur, gratis
Elke dinsdag Taalspreekuur
10.00 - 12.00 uur. Voor volwassenen
die hun kennis van de Nederlandse
taal willen verbeteren.

