
De gemeente Beverwijk vindt dat 
iedereen, ongeacht geaardheid, 
geloof of ideologie, moet kunnen leven 
op een manier die bij hem of haar 
past. Dit is echter niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. We weten dat er 
lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender (LHBT) ouderen zijn 
die niet voor hun geaardheid uit durven 
komen of weer ‘terug de kast in gaan’ 
zodra zij in een zorginstelling wonen. 

Ontmoeten 
Heeft u er behoefte aan om andere 
LHBT-ouderen te ontmoeten? Heeft 
u thema’s die u als roze oudere wilt 
bespreken met betrekking tot zorg en 
welzijn, dan willen wij graag met u in 
gesprek.
Als u ons belt, kunnen we een afspraak 
bij u thuis of op een van onze locaties 
maken.

Meer informatie
U kunt ook telefonisch uw wensen 
kenbaar maken.  
Willy van Eerden, Sociaal team 
Beverwijk 06 2292 6829
Arja Loggers, seniorenadviseur Socius 
06 3333 4437

Krijgt u ons telefonisch niet te pakken?
U kunt dan ook bellen met het
Sociaal team 06 1103 5327 
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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

PCOB IJmond Noord T 06 30574654

Roze Ouderen in Beverwijk

De Stut 
26/06 Zumba Workout
14.00 – 15.00 uur € 3,50
11/06 en 18/06 Beweeg je fit
13.30 – 14.30 uur
Vooraf aanmelden is nodig
02/07 Volksdansinstuif
9.45 – 10.45 uur € 3,50  

Paviljoen Westerhout  
07/06 Kienen 13.15 – 16.00 uur
21/06 Klaverjasdrive 13.15 – 16.00 uur
17/05 Klaverjasdrive 13.15 – 16.00 uur   
Elke maandag, dinsdag en vrijdag 
Koersbal 9.30 – 11.30 uur

St. Welzijn Beverwijk
In Prinsenhof, vooraf aanmelden via 
0251 222222
20/06 Samen Eten Eettafel
12.00 – 13.30 uur € 6,50 
26/06 Samen Eten Eettafel
17.30 – 18.45 uur € 4,-

PlusBus
Aanmelden via 0251 222222
16/06 Aalsmeer Flower Festival
12.15 – 17.00 uur € 31,50 
20/06 De Nieuwe Waterweg
en de Maeslantkering
9.30 – 16.00 uur € 42,-
26/06 Route rondom de Westeinder- 
en Kagerplassen
10.30 – 16.30 uur € 31,-

ViVa! Zorggroep
Huis ter Wijck
Elke woensdag zitgymnastiek door 
Trudy, € 5,- incl. koffie  
20/06 Bingo 19.00 uur € 5,- voor 2 
rondes, verloting, hapjes en drankjes

Lommerlust
06/06 Verkoop HIP-mode
10.00 – 12.00 uur 
14/06 Kienen 14.00 uur
€ 5,- incl. hapje &drankje

Op dinsdag 2 juli start de jaarlijkse 
middag vierdaagse voor 55-plussers. 
Om 13.00 uur is op 2 juli de inschrijving 
en kunt u direct aan de wandel vanuit 
De Stut of vanuit Paviljoen Westerhout. 
Ook dit jaar zijn er mooie routes in de 
omgeving van Beverwijk en Heemsk-
erk uitgezet. Deze vierdaagse wordt 
georganiseerd door de gezamenlijke 
welzijnsorganisaties in samenwerking 
met WSV Avondvierdaagse N.H. 

De afstanden zijn 2,5 km, 5 km, 7,5 of 
10 km.Starttijd: 14.00 uur (10 km om 
13.30 uur)
Kosten: € 5,50 inclusief een herinner-
ing. Een dag meelopen is mogelijk voor 
€ 1,50

Inlichtingen: Ton Swart. Telefoon 
06 40553280 of tonswart@ziggo.nl
Alle routes zijn rolstoel- en rollator-
vriendelijk, behalve de 10 km. 

Wandelvierdaagse voor 
55-plussers

Bilbiotheek organiseert zomeractiviteiten voor senioren

Problemen met uw pc, laptop, 
tablet of smartphone? 

AGENDA 
UITGELICHT

Tips en ideeën zijn van harte welkom!

Bibliotheek IJmond Noord heeft een 
subsidie gekregen om tijdens de 
zomer zes activiteiten voor senioren te 
organiseren. En u kunt meebeslissen 
over de inhoud van de activiteiten! De 
activiteiten beginnen steeds met een 
gezellige koffie, gecombineerd met 
een boekentafel rond het thema van de 
dag. Drie van de zes keer stappen we 
vervolgens in de bus naar bijvoorbeeld 
het Forteiland, Museum Kennemerland 

of het Huis van Hilde in Castricum. Wat 
zou u leuk vinden om naar toe te gaan? 
Laat het ons weten.   

De overige drie middagen doen we, 
na de koffie en boekentafel, andere 
leuke dingen. Dat kan een creatieve 
workshop zijn, een presentatie van een 
aansprekende schrijver of luisteren en 
meezingen met een zanger(es). 
We horen graag wat u leuk zou vinden!

Vertel uw idee aan de medewerkers 
in de bibliotheek, mail naar 
bibliotheekijmondnoord@obijmond.
nl, bel naar 0251 228591 of plaats uw 
wens op de facebookpagina van de 
bibliotheek. Doe dit voor 10 juni. Via de 
website, facebook en de pers houden we 
u op de hoogte. 

De bibliotheek organiseert de activiteiten 
samen met Stichting Welzijn Beverwijk. 
De financiële bijdrage is beschikbaar 
gesteld door het Oranje Fonds, Stichting 

RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. 
De bijdrage is toegekend om ouderen 
samen een leuke vakantieperiode te 
laten beleven en zo de eenzaamheid in 
deze periode te verminderen.

Eind mei verschijnt het programma-
boekje van de welzijnsorganisaties 
van Beverwijk en Heemskerk met een 
overzicht van alle zomeractiviteiten 
voor senioren. Deze is gratis op te 
halen aan de balies van de 
welzijnsorganisaties.

Zomeraanbod

BeverwijkvoorElkaar biedt een nieu-
we dienst
U kunt hulp vragen voor problemen met 
uw pc, laptop, tablet of smartphone. Dat 
kan via de e-mail of telefoon. Maar onze 
vrijwilligers kunnen ook bij u thuisko-
men. De kosten hiervoor bedragen € 
12,50 per uur. Als de vrijwilliger erg lang 
werk heeft, wordt de vergoeding aange-
past. Moet de pc of laptop meegenomen 
worden ter reparatie, dan wordt een 
afspraak gemaakt over de kosten. Koopt 
u een nieuwe computer of laptop? Onze 
vrijwilligers kunnen u hierbij adviseren.

Leercentrum
Als hulp bij pc’s, laptops of smart-
phones langer duurt dan gepland, kan 
in overleg besloten worden tot extra 
hulp of verwijzing naar het ‘Leercen-
trum van SeniorWeb IJmond Noord’.

Meer informatie
Weet u niet welke hulp voor u het meest 
geschikt is? U kunt altijd even bellen met 
BeverwijkvoorElkaar, 0251 222222 op 
werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur of 
informeren aan de balie van wijkcentrum 
Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk.




