
WEEK VAN DE ONTMOETING

1 T/M 8 OKTOBER 2020

’t Kruispunt* in Akersloot is open tussen 10.00 en 11.30 uur voor koffie en
iets lekkers. Ga samen de zwaairoute in Akersloot wandelen, nodig iemand
uit die je lang niet hebt gezien en kom langs in ’t Kruispunt.

De dorpskerk in Castricum (Kerkpad 1) is tussen 10.00 en 12.00 uur open
voor een goed gesprek en een kopje koffie met pastor Eveline Masetti.
Iedereen is welkom.

Wethouder Falgun Binnendijk opent tussen 15.00 en 16.00 uur (met max.
15  aanwezigen) in de bibliotheek Castricum een expositie* van foto's met
quotes van jongeren die soms eenzaamheid ervaren in hun leven. Deze
expositie is voor iedereen te bezichtigen tijdens de openingstijden van de
bibliotheek.

D O N D E R D A G  1  O K T O B E R

scan de QR code voor de zwaairoutes
om te wandelen en fietsen in 
Castricum, Akersloot en Limmen 

Oefeningen in de buitenlucht door GezondOud
Nordic-Walking door Fysiopool
Pilates door Full of Life

Van 10.00 tot 12.00 uur een multi-sportochtend*, waarop 60-plussers
verschillende activiteiten kunnen doen. U bent van harte welkom. Graag
wel eerst aanmelden via wassendelft@teamsports.nl of 0251-254740

Beweegaanbod:

Verzamelen op parkeerplaats aan de Geversweg in Castricum (tegenover
Geversweg 9)

Samenspraak* in de bibliotheek van 9.30 uur -10.30 uur;.
Een taalcafé  voor anderstaligen die de Nederlandse taal beter willen leren
spreken.  Aanmelden bij binnenkomst i.v.m. corona.

KBO Castricum organiseert vanaf vandaag 5 ontmoetings- en
bezinningsochtenden* in Dorpshuis De Kern. Naast de bezinning is er

uitwisseling, delen en vragen stellen over onderwerpen die velen van ons
bezighouden. Onder begeleiding van Johanna Kraus gaan we op weg met

wat ons innerlijk en uiterlijk beroert in deze onrustige tijden.
Aanmelden bij Johanna Kraus 06-40366473 /

mail2johannakraus@gmail.com of bij voorzitter: info@kbocastricum.nl.

V R I J D A G  2  O K T O B E R

Loop de zwaairoute samen met iemand in Limmen en
ga onderweg langs bij de geheel vernieuwde Cornelius
kerk voor koffie en een rondleiding tussen 10.00 en 11.30

uur.

D O N D E R D A G  8  O K T O B E R

ToonKunst:* 
Creatief bezig zijn en praten met
gelijkgestemden over kunst. Om 13.00 uur is er
een informatiebijeenkomst in de foyer van
Geesterhage. Onder genot van een kopje soep
met een broodje maakt u kennis met de docent
Afke Spaargaren. U ontvangt de 'kunst-tas' en
mag thuis 6 weken aan de slag met een
opdracht, onder wekelijkse online of telefonische
begeleiding door Afke. Als afsluiting volgt een
expositie in Geesterhage. 
Kosteloos project met beperkt aantal plaatsen! 
Aanmelden bij Toonbeeld: 0251-659 012

W O E N S D A G  7  O K T O B E R

Samen koffie drinken bij Fase Fier.* 
Tussen 10.00 en 12.00 bent u welkom voor een

gezellige ochtend.

‘Welzijn komt naar je toe deze week’ 
met een busje, koffie en stoelen staan we tussen

11.00 en 12.30 uur bij de Tweede Groenelaan in
Castricum. 

Het Jongerenwerk geeft een gastles over
eenzaamheid aan een  3-HAVO klas op het

Jac.P.Thijsse College. Dit is het begin van een reeks
lessen op de verschillende  VO-scholen in Castricum. 

De wandeltochten* op de woensdagochtend
zijn al jaren een begrip in Castricum. Menig
contact is gelegd en vele kilometers zijn
gemaakt.
Korte tocht, stevig doorstappen of juist wat
rustiger aan, aan iedereen wordt gedacht.

Op elke woensdag, het hele jaar door, starten
vanaf De Hoep om 10:00 uur twee wandelingen:
de 3-5 km en 7-10 km.

M A A N D A G  5  O K T O B E R D I N S D A G  6  O K T O B E R

Moedercafé*
In het Peutercafé aan de van Speykkade in Castricum zijn tussen 

9.30 en 11.00 uur moeders met hun peuter welkom. Tijdens de koffie gaan
we in gesprek over het belang van sociale contacten voor moeders met

kleine kinderen. 

't Kruispunt* in Akersloot is open tussen 10.00 en 11.30 uur.
Bart Dekker en Rob Broersen schenken koffie met wat lekkers. Nodig

iemand uit die je beter wilt leren
kennen, ga samen wandelen langs de zwaairoute in Akersloot en drink een

lekker kopje koffie in ‘Kruispunt.

De Dorpskerk* in Castricum (Kerkpad 1) is tussen 10.00 en
12.00 uur open voor een goed gesprek en een kopje koffie

met pastor Eveline Masetti.
Iedereen is welkom!

Voor actuele wijzigingen kijk op www.welzijncastricum.nl
Bij alle activiteiten worden de geldende Corona-regels in acht genomen. 


