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Alzheimer Trefpunt
13/12 Respijtzorg voor de 
mantelzorger 
19.30 - 21.00 uur 
De Stut, Maasstraat 3, Heemskerk

De Stut
02/12 en 16/12 Keezbord 
13.30 - 16.00 uur € 1,50
07/12 Kerstkaart maken 
09.30 - 11.30 uur € 2,50 
Vooraf aanmelden
18/12 Stutlunch 
12.30 - 15.30 uur € 5,- 
Aanmelden voor 12 dec
21/12 Kienen in kerstsfeer 
13.30 - 15.30 uur € 7,50

Paviljoen Westerhout
Elke donderdag Tai Chi op de stoel 
14.00 - 15.00 uur
17/12 Repair Café 
12.30 - 15.30 uur

AGENDA
UITGELICHT

In december organiseren de vrijwilligers 
van de PlusBus gezellige uitjes, waarvan 
een aantal in Kerstsfeer. U wordt thuis 
opgehaald en weer thuisgebracht.  

Royal Christmas en andere kerstuitjes
Donderdag 15 december van  
10.30 - 16.15 uur staat een bezoek aan de 
Royal Christmas Fair in Den Haag gepland. 
De Royal Christmas Fair, met meer dan 
honderd kersthuisjes, ligt aan het  
Lange Voorhout. En er zijn allerlei 
activiteiten voor jong en oud!  
€ 20,- excl. consumpties. 

Dinsdag 13 december van 12.30 - 16.30 
uur, Kerststallen museum-boerderij 
Anloup. € 22,-. 
Dinsdag 20 december van 10.30 - 16.00 
uur, Kerststallenroute Baarn. € 33,-.

Aanmelden/meer informatie
Bent u nieuwsgierig naar het hele 
programma? Kijk op  
www.Beverwijkvoorelkaar.nl / Wijk-uit 
PlusBus. Voor aanmelden belt u naar  
0251 222 222 (werkdagen 09.00 - 
13.00 uur). Beverwijkvoorelkaar maakt 
onderdeel uit van Welzijn Beverwijk.

Erop uit met de PlusBus

Aan het woord zijn Marloes, Theo, 
Jeanette en Vincent. Ze vertellen 
enthousiast hoe ze in groepsverband een 
Europese taal met elkaar oefenen bij  
De Stut: Duits, Spaans, Italiaans, Engels of 
Frans. “Van echt studeren komt het niet. 
Daarvoor voel ik me te oud met mijn  
70 jaar”, zegt Theo. “De sfeer is 
gemoedelijk en de manier van lesgeven 
afwisselend”, vult Jeanette aan.  
“De lekkerste gerechten komen voorbij 
in de Spaanse les, zo kan ik op vakantie 

lekkere tapas bestellen”, aldus Marloes. 
Vincent is sinds kort parttime gaan 
werken. “Tijdens de Franse conversatie 
zijn we op een leuke manier bezig met de 
Franse taal, zoals een liedtekst vertalen 
en een brief maken voor familie van de 
docent die in Parijs woont. Het gaat vooral 
om het samen spreken en oefenen met 
grammatica is dan mooi meegenomen.”
Meer informatie bij De Stut, Maasstraat 3, 
Heemskerk, 0251 – 248648 of  
www.destut.nl.

Cursisten conversatiegroepen 
aan het woord

Koffie Plus in De Stut

Vindt u het gezellig om met anderen 
te breien en/of haken en ideeën uit te 
wisselen? Kom dan op donderdag van 
10.00 - 12.00 uur meedoen aan de grote 
tafel in de bibliotheek op het Kerkplein 5.  
De bibliotheek heeft ter inspiratie ook 
allerlei boeken en tijdschriften over 
breien en haken. Neem uw eigen brei- of 
haakspullen mee! Deelname is gratis en 
aanmelden niet nodig. 

Elke donderdag ‘Breien rond 
de tafel’ bij de bibliotheek

Bij Paviljoen Westerhout kunt u fitness 
en dansen combineren op Latijns-
Amerikaanse muziek. Ook ideaal voor 
uw conditie. Tijdens de les krijgt uw 
uithoudingsvermogen een boost. U hoeft 
geen danser te zijn en gaat helemaal op in 
de muziek, de bewegingen volgen vanzelf. 

Interesse? 
Kom een gratis proefles volgen en meld u 
aan via pav.westerhout@kpnmail.nl of bel 
met 0251 - 228624.

Elke vrijdag Dancemix 

Een gastspreker van Seniorweb komt 
op 14 december van 14.00 - 16.00 uur 
in De Stut vertellen over het digitale 
betalingsverkeer.
 Momenteel wordt 80% van de betalingen 
digitaal gedaan en 20% contant. Alle 
mogelijkheden van digitaal betalen 
worden op een rij gezet en de voor- en 
nadelen komen aan bod. 

Zorg dat u ‘Bij de tijd blijft’! Deelname  
€ 3,- incl. koffie, graag vooraf aanmelden. 
De Stut, Maasstraat 3, Heemskerk, 
0251-248648 of  
contact@destut.nl / www.destut.nl.

Bijeenkomst 
Digitaal 
bankieren 

tussen bezoekers, die elkaar ook buiten De 
Stut opzoeken. Loop eens binnen en maak 
kennis!

Kosten: € 1,50 per dagdeel en € 2,50 
voor de lunch. De Stut, Maasstraat 3, 
Heemskerk, 0251-248648 of  
contact@destut.nl / www.destut.nl.

Koffie Plus is een inloopgelegenheid 
in Ontmoetingscentrum De Stut voor 
iedereen die graag onder de mensen 
komt. Elke maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 uur - 15.30 uur kunt u met 
elkaar in gesprek gaan en samen een 
gezelschapsspel doen. Ontmoeten in 
een vertrouwde sfeer met koffie of thee. 
Tussen de middag wordt samen een lunch 
gemaakt van soep en vers brood in een 
ongedwongen sfeer. 

Voor elkaar, met elkaar 
Het voor elkaar zorgen en naar elkaar 
omkijken wordt gestimuleerd. Het 
behouden van vaardigheden vinden we 
ook belangrijk. Als iedereen iets doet 
wat in zijn of 
haar vermogen 
ligt maken we 
er samen een 
mooie dag van. 
“Voor elkaar, 
met elkaar”. 
Soms ontstaan 
er contacten 


