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VOORWOORD
Voor u ligt het programma 2022 – 2023 van de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) en de stichting Soos.
Voor het komend seizoen staan er, behalve het vaste aanbod, ook weer diverse lezingen, workshops en
excursies op het programma. Deze worden ook bekend gemaakt in ons Nieuws- en Informatieblad, op de
website van de S.U.S. (www.uitgeestersenioren.nl), op de Facebookpagina en in de regionale kranten.
Nieuwe activiteiten zijn de gesprekskring maatschappelijke onderwerpen, Bakkie in de Zwaan en diverse
computercursussen en computerworkshops.
Op donderdag 1 september van 10.00 – 12.00 uur vindt de Open Dag van de S.U.S. en Soos plaats in
Dorpshuis de Zwaan. Er zijn dan docenten en activiteitenbegeleiders aanwezig bij wie u informatie in kunt
winnen en u kunt zich inschrijven voor een cursus of activiteit. Ook kunt u zich deze dag aanmelden als
vrijwillig(st)er.
Wilt u zich aanmelden/lid worden, maar weet u het nog niet helemaal zeker of wilt u eerst meer
informatie, komt u dan gerust langs op 1 september, informeert u telefonisch, via de mail, op het kantoor
van de S.U.S. of doet u gratis en vrijblijvend mee aan een proefles.
Wilt u zich opgeven voor cursussen en activiteiten van de S.U.S., dan kunt u terecht op het kantoor van
de S.U.S., op de 1ste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. Natuurlijk kunt u ook
telefonisch contact opnemen: 31 90 20 en 06 2575 6263 of mailen: s.u.s@inter.nl.net.
Voor activiteiten van de Soos staat de contactpersoon erbij vermeld.
Enthousiaste en deskundige vrijwillig(st)ers en ervaren docenten begeleiden onze activiteiten die
plaatsvinden in Dorpshuis de Zwaan, tenzij anders vermeld.
Wilt u ook een lezing, workshop of cursus bij ons komen geven? Wilt u vrijwillig(st)er bij ons worden?
Informeert u dan op het kantoor van de S.U.S. naar de mogelijkheden.
Ook als u niet deelneemt aan een cursus bent u, elke doordeweekse dag tussen 09.00 – 17.00 uur, van
harte welkom in Dorpshuis de Zwaan voor een kopje koffie/thee (tegen een geringe vergoeding), een
praatje en/of het lezen van de krant. Vanzelfsprekend indien de coronamaatregelen dit toelaten.
Wij wensen u veel plezier bij het deelnemen aan onze activiteiten en/of cursussen.
Namens,
Stichting Uitgeester Senioren en Stichting de Soos
Carla van Megen,
Coördinator ouderenwerk
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COMMUNICATIE
Engels conversatie met Hanah
Hierbij ligt de nadruk op het communiceren in de Engelse taal, zowel het spreken als het verstaan. Ook
wordt er aandacht besteed aan de grammatica. Beginners en gevorderden kunnen aan deze lessen
deelnemen. U mag altijd vrijblijvend een keer kennis komen maken.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag
van 14.00 – 15.30 uur (van september t/m april)
: 8 september 2022
: € 25,-- voor 16 lessen (inclusief materiaalkosten)
: Hanah Haven
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Engels conversatie met Wilma
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: eenmaal per 2 weken op donderdag
van 10.00 – 11.30 uur (van september t/m april)
: 15 september 2022
: € 25,-- voor 16 lessen (inclusief materiaalkosten)
: Wilma van Beek
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Gesprekskring maatschappelijke vraagstukken NIEUW
Hoe komt het dat ….?
Startpunt van de gesprekken: vragen van de gesprekspartners, die zij van tevoren stellen aan het gekozen
onderwerp. De basishouding is onderzoeken met open blik en met nieuwsgierigheid naar nieuwe
gezichtspunten, te vinden in betrouwbare bronnen. We zoeken achtergronden, oorzaken en redeneren.
We spreken er met elkaar over en trekken conclusies. Er is ruimte voor nieuwe vragen. We respecteren
de conclusies die ieder van ons uiteindelijk trekt. We bereiden in tweetallen een gesprek voor. We dragen
ter ondersteuning gezamenlijk mogelijke bronnen aan. Op verzoek kan de gespreksleidster aanvullen.
Gemiddeld zullen we waarschijnlijk twee bijeenkomsten aan een onderwerp besteden.
Voorbeelden: Hoe komt het dat …
… er de laatste tijd veel aandacht is voor het slavernij verleden?
… de kloof tussen arm en rijk groeit?
… de woningnood zo explosief is gestegen?
En natuurlijk de inbreng van de deelnemers.
Wanneer

: eenmaal per 3 weken op dinsdag
: van 10.00 – 11.30 uur (september t/m april)
Startdatum
: 13 september 2022
Kosten
: € 13,50 voor 10 bijeenkomsten
Gespreksleidster: Wilma van Beek
Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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COMMUNICATIE
Schrijverskring Uitgeest
Vindt u het leuk om te schrijven? Naar aanleiding van een
opdracht/suggestie of volgens eigen wens nemen de deelnemers een
zelfgeschreven epistel mee. Dit kan een gedicht, een verhaaltje, een
column, een sprookje of iets anders zijn. De geschreven tekst wordt
tijdens de bijeenkomst besproken. Het plezier staat voorop. De
deelnemers doen inspiratie op en leren van elkaar.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: eenmaal per 3 weken op maandag van 10.00 – 12.00 uur (van september t/m april)
: 5 september 2022
: € 16,50 voor 12 bijeenkomsten
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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COMPUTER
Er is een groot aanbod in computercursussen en -workshops. De lesstof wordt zoveel mogelijk aangepast
aan de wensen en het niveau van de deelnemers. Tijdens de lessen kunt u aangeven wat u wilt leren.
Indien u een laptop heeft, kunt u deze meenemen naar de lessen. In het computerlokaal zijn 4 computers
met Windows 10 aanwezig.
Voor alle computeractiviteiten geldt dat de kosten inclusief koffie/thee zijn.
Voor alle computeractiviteiten kunt u contact opnemen met de S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263.

Basiscursus Presentaties, rekenblad en tekstverwerking
NIEUW
In deze basiscursus leert u de beginselen van het
tekstverwerken met Microsoft Word (versie 2013,
2016 of 2019).
In de lessen 1 t/m 6 krijgt u veel praktische tips in
de omgang met dit programma, zoals het werken
met alinea’s, tekstopmaak, afbeeldingen, tabstops,
inspringen, invoegen vanuit het knipprogramma en
dergelijke.
In les 7 en 8 leert u een begin te maken met
Microsoft Excel rekenbladen (Eng.: spreadsheets.
In les 9 een eerste presentatie maken met Microsoft Power Point.
Les 10 sluiten we de cursus af met een praktijkopdracht.
Uw docent heeft ruim 40 jaar ervaring in het computeronderwijs en een eigen zaak in Uitgeest.
Wanneer
Startdata
Kosten
Docent

: wekelijks op woensdag van 15.00 – 16.30 uur
: 28 september 2022 en 25 januari 2023
: € 33,-- voor 10 lessen
: Ben van Veen

Cursus iPad & iPhone (Apple)
U leert o.a. de functies van het aanraakscherm,
basishandelingen zoals aanzetten, sliden en
vegen, een tekst typen, zoeken met Google en
Wi-Fi instellen, foto’s en video’s maken,
mailen,
E-books
downloaden.
Apps
installeren, standaard apps gebruiken (Apple
ID/ITunes Store) en samenvoegen (mapjes
maken).
N.B. Een iPad heeft een appeltje
als logo.
Wanneer
Startdata
Kosten
Docente

: eenmaal per twee weken op woensdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur
: 5 oktober 2022 en 11 januari 2023
: € 23,-- voor 6 lessen (inclusief materiaalkosten)
: Ineke Kerssens
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COMPUTER
Cursus Windows 10 / 11 gevorderden
U leert het verschil tussen het Startscherm en het bureaublad,
een eigen foto op het openingsscherm zetten, een app op het
Startscherm en op het bureaublad zetten. We leren hoe u een
app uit de Play Store downloadt en installeert. We kijken naar
de app Instellingen. We kijken naar de linten in de Windows
verkenner, u leert mappen maken en daarin bestanden
opslaan. U leert een Microsoftaccount aanmaken. Die heeft u
nodig om apps (= programma’s) te downloaden, de Cloud One
Drive te gebruiken en te kunnen Skypen. U leert een back-up van bestanden maken op een externe harde
schijf of een memory stick, foto’s versturen, schoonmaakprogramma’s gebruiken, muziek streamen,
YouTube gebruiken en nog veel meer.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent

: eenmaal per 2 weken op maandag van 10.30 – 12.00 uur
: 3 oktober 2022 en 9 januari 2023
: € 20,-- voor 6 lessen (start oktober) en € 27,-- voor 8 lessen (start januari)
(exclusief materiaalkosten)
: Henk Meijer

Workshop Digitaal vaardig in de gezondheidszorg NIEUW
Zorgverleners maken steeds meer gebruik van computers en apps.
Zo krijgt u van uw zorgverzekering bericht dat er een rekening voor uw
klaar staat in uw app berichtenbox. Uw huisarts of uw specialist stuurt
u een mailtje dat u moet bloedprikken. U moet daarvoor digitaal een
afspraak maken. Het ziekenhuis stuurt u een berichtje over een
afspraak.
Uw huisarts en uw specialist houden gegevens bij van uw ziekte en
welke medicijnen uw gebruikt in het medisch dossier. Dit kunt u op uw
computer, tablet of smartphone openen en inzien.
In deze cursus maakt u kennis met verschillende mogelijkheden van digitale zorg. U leert o.a.
➢ Hoe u aan betrouwbare informatie over gezondheidsklachten komt.
➢ Hoe u digitaal uw medicijnen regelt
➢ hoe u een eenvoudige uitleg van de bijsluiter krijgt.
➢ Hoe u in uw medisch dossier bij uw huisarts en of medisch specialist kijkt.
➢ Hoe u een videoconsult werkt.
➢ Welke gezondheidsapp er zijn.
U moet enigszins kunnen omgaan met een computer, tablet of smartphone.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.30 – 11.30 uur
: op nog nader te bepalen datum bij voldoende deelnemers (max. 6 deelnemers)
: € 17,-- voor 4 bijeenkomsten. (exclusief materiaalkosten).
: Henk Meijer
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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COMPUTER
Workshop Mobiele Telefoon (Android) – 3 bijeenkomsten
Heeft u ook moeite met sms-en, appen, contacten op de juiste plek zetten,
e-mail lezen, een app downloaden en installeren? Dan is deze workshop iets
voor u. We kijken naar de instellingen van uw telefoon. U leert ook
berichten verwijderen, foto’s maken en opslaan. Uw telefoon heeft Android
6 of hoger. Dit is te vinden bij de Instellingen en daarna bij Toestelinfo.
Neem uw telefoon en inloggegevens van uw telefoon (gebruikersnaam en
wachtwoord) mee.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.30 – 11.30 uur
: op nog nader te bepalen datum bij voldoende deelnemers (max. 6 deelnemers)
: € 13,-- voor 3 bijeenkomsten. Dit is inclusief koffie/thee en materiaalkosten.
: Henk Meijer
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Informatie over computercursussen en workshops
Misschien weet u nog niet precies wat u wilt leren en voor welke cursus of workshop u zich wilt opgeven.
Of u heeft nog vragen en wilt eerst meer informatie. Dan bent u van harte welkom op de Open Dag. Op
deze middag zijn er computerdocenten aanwezig om u advies te geven en uw vragen te beantwoorden.
Indien gewenst kunt u zich meteen opgeven.
Wanneer
Kosten

: donderdag 1 september van 10.00 – 12.00 uur
: geen, gratis toegang

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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CREATIEF
Beeldhouwen en boetseren
Beeldhouwen en boetseren zijn creatieve en rustgevende bezigheden! Werken in speksteen, een
zachtere steensoort, is goed mogelijk met gutsen, raspen of vijlen. Boetseren, met verschillende
kleisoorten, is ook mogelijk. Het werk kan worden gebakken en geschilderd met o.a. acrylverf. Zowel bij
beeldhouwen als boetseren kan gewerkt worden naar model/voorbeelden als naar eigen idee/impressie.
De groepen worden begeleid door twee professionele en ervaren docenten.
Wanneer

: eenmaal per 2 weken of
wekelijks op donderdag
van 09.30 – 11.30 uur (van september t/m april)
Startdatum: 8 en 15 september 2022
Kosten
: € 22,-- voor 15 bijeenkomsten (eenmaal per 2 weken)
of € 44,-- voor 30 bijeenkomsten (wekelijks)
Docenten : Ellen Boots (groep 1) en Grete Wijte (groep 2)
Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Handwerken
Borduren, haken en breien. Creatief en leerzaam bezig zijn, onder
begeleiding van twee enthousiaste en deskundige vrijwilligsters die u goede
tips en adviezen kunnen geven. U mag met eigen inbreng en initiatieven
komen. Een leuke bezigheid, waarbij behalve de creativiteit ook de
gezelligheid een belangrijke rol speelt.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docenten
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.30 – 11.30 uur
(van september t/m april)
: 7 september 2022
: € 22,-- voor 16 bijeenkomsten
: Ans de Koning en Ans Brantjes
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Kaarten maken
Wenskaarten maken, door direct te borduren op de kaart en
naar eigen inzicht te versieren. Dit is heel mooi om te zien en
beslist niet moeilijk. Vindt u het leuk om in groepsverband
kaarten te maken? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Bij deze
activiteit is geen begeleiding aanwezig. De ontwerpen worden
per toerbeurt door de deelneemsters uitgekozen.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag van 13.30 – 15.30 uur (van september t/m april)
: 14 september 2022
: € 22,-- voor 16 bijeenkomsten (inclusief kopieerkosten)
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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CREATIEF
Open Atelier
Wilt u ook in de zomermaanden lekker creatief bezig zijn? Dat kan
tijdens het Open Atelier. U kunt zelfstandig en samen met andere
creatievelingen handwerken, tekenen, schilderen, kaarten maken,
quilten enzovoort. Tijdens deze ochtenden is er geen begeleiding
aanwezig.

Startdatum
Kosten
Contact

Wanneer
: wekelijks op donderdag van 09.30 – 11.30 uur
(van mei t/m augustus)
: donderdag 12 mei (t/m 25 augustus)
: kleine bijdrage voor koffie/thee
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Quilten
Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen
textiel met een doorstiksteek handmatig op elkaar
genaaid worden. Deze drie lagen op elkaar heet een
sandwich en gebeurt met een rijgsteek. Het
eindresultaat heet een quilt. Bij deze activiteit is geen
begeleiding aanwezig.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: eenmaal per 2 weken op donderdag van 09.30 – 11.30 uur (van september t/m april)
: 8 september 2022
: € 22,-- voor 16 bijeenkomsten
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Tekenen en schilderen
Tekenen en schilderen (aquarel, acryl, pentekenen) is een zeer
leuke hobby, die veel voldoening en waardering geeft. Er is geen
speciale aanleg of talent voor nodig, iedereen kan het leren. Het
gaat om het plezier hebben in een leuke en leerzame
vrijetijdsbesteding.

Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag
van 14.00 – 16.30 uur (van september t/m april)
: 14 september 2022
: € 22,-- voor 16 bijeenkomsten
: N. de Rooij
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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CREATIEF
Theezakjes vouwen
Kaarten, decoraties en mandala’s maken van theezakjes. De
plaatjes worden uit de theezakjes op een bepaald formaat
geknipt of gesneden en in een patroon gevouwen. Tijdens de
lessen bent u creatief bezig met prachtige resultaten.

Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: maandelijks op donderdag van 09.30 – 11.30 uur (van september t/m april)
: 15 september 2022
: € 11,-- voor 8 bijeenkomsten
: José Krom
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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EROP UIT
Meer informatie over onderstaande uitjes wordt bekend gemaakt in het Nieuws- en Informatieblad, op
de website (www.uitgeestersenioren.nl) en in de regionale kranten. Voor al deze uitjes geldt dat vooraf
opgeven noodzakelijk is.

Dagbustocht
De bus brengt u elk jaar weer naar een andere bestemming, waar
van alles te zien en te beleven valt. Ook gaan we gezamenlijk
koffie/thee drinken en lunchen. Meer informatie wordt bekend
gemaakt in het Nieuws- en Informatieblad en op onze website.
Wanneer
Datum
Kaartverkoop
Kosten
Contact

: eenmaal per jaar in het voorjaar
: op een nog nader te bepalen datum
: op het kantoor van de S.U.S.
: worden later bekend gemaakt
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Excursies
Regelmatig organiseert de S.U.S. leuke en interessante excursies naar bijvoorbeeld musea, bedrijven en
mooie bezienswaardigheden. Hier wordt gezamenlijk per trein of op eigen gelegenheid heen gegaan.
Indien mogelijk wordt er een gids met rondleiding geregeld.
Wanneer
Datum
Kaartverkoop
Kosten
Contact

: enkele malen per jaar
: op nog nader te bepalen data
: op het kantoor van de S.U.S.
: worden later bekend gemaakt
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Historische stadswandeling
Er is zoveel te zien in Nederland en daarom wordt er viermaal
per jaar een mooie stad bezocht met aandacht voor cultuur en
historie. Heeft u een museumkaart, neemt u deze dan mee,
eventueel wordt een museum bezocht. Tussendoor wordt er
ergens een kop koffie/thee gedronken en tussen de middag in
een leuk restaurantje een lunch gebruikt. U dient zelf voor een
vervoersbewijs in de trein te zorgen.
Wanneer
: 4 maal per jaar
Vertrek
: vanaf station Uitgeest
Data
: op nog nader te bepalen data
Kosten
: € 3,50 per wandeling (te voldoen bij aanvang)
Bijkomende kosten: reiskosten, koffie/thee, lunch en
eventueel entree museum
Contact/opgave: Wordt later bekend gemaakt
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LEZINGEN
De Stichting Uitgeester Senioren organiseert diverse lezingen. Enkele staan hieronder vermeld. Meer
informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt in het Nieuws- en Informatieblad op de website
(www.uitgeestersenioren.nl) en in de regionale kranten.

Diverse lezingen
De lezingen die nu al bekend zijn staan hieronder vermeld.
Op een nog nader te bepalen datum:
Sportvissen toen en nu door Maikel van Breugel van Sportvisserij
MidWest Nederland
Wanneer
Kaartverkoop
Kosten
Contact

: donderdag van 09.30 – 11.00 / 11.30 uur
: vooraf of aan de zaal (indien voorradig)
: € 3,50 inclusief koffie/thee in de pauze
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Fotopresentatie door Bank Beentjes
Namens de Historische Vereniging Oud-Uitgeest laat
Bank Beentjes foto’s zien van vroeger en vertelt er een
verhaal bij. Altijd leuk om herinneringen op te halen en
te zien hoe alles toen was en hoe dat nu veranderd is.
Wilt u erbij zijn? Koopt u dan op tijd uw kaartje, want
deze zijn vaak op de dag dat de kaartverkoop start al
uitverkocht.

Wanneer

: tweemaal per jaar in oktober en maart

Datum
: donderdag 6 oktober 2022 van 09.30 – 11.30 uur
Kaartverkoop : start op donderdag 1 september 2022 (tijdens de Open Dag)
Datum
: donderdag 3 maart 2023 van 09.30 – 11.30 uur
Kaartverkoop : start op maandag 7 februari 2023
Kosten
Contact

: € 3,50 inclusief koffie/thee in de pauze
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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MUZIKAAL
Koor ‘De Zingende Zwanen’
Er worden liedjes in verschillende genres en meestal
tweestemmig gezongen. Soms zijn er optredens. De
dirigent is tevens de pianist. Het koor wordt
begeleidt door een eigen orkestje.
Wanneer

Startdatum
Kosten
Dirigent
Contact

: wekelijks op vrijdag
van 13.30 – 15.30 uur
(van september t/m juni)
: 2 september 2022
: € 110,-- voor 42 bijeenkomsten
: Karin Ravenstijn
: Wies de Wit, tel.nr. 31 31 74

Muziek maken
Tijdens deze bijeenkomsten leert u akkoorden, een instrument
bespelen en gaat u (mee)zingen. Het repertoire bestaat uit
Nederlandstalige eenvoudige volksmuziek, pop en klassiek. Er zijn
muziekinstrumenten te gebruiken tijdens de bijeenkomsten: zoals
een akoestisch gitaar, een keyboard, ukelele, mandoline en een
trekzak. Indien u zelf een instrument heeft, kunt u dit meenemen.
Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en eigen inbreng is wel
belangrijk.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent
Contact

: eenmaal per 2 weken op woensdag van 10.00 – 12.00 uur (van september t/m april)
: 14 september 2022
: € 22,-- voor 16 bijeenkomsten
: Piet Hein Eikel
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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ONTMOETING
Alzheimer Trefpunt
Iedereen is welkom op deze ochtend: mensen met geheugen- problemen, hun
partners, kinderen, vrienden en buren. De bezoekers krijgen informatie van een
gastspreker. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Elke bijeenkomst heeft een
ander thema. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis nog
eens rustig na te lezen. Het is niet nodig u vooraf aan te melden.
Wanneer
Data
Kosten
Contact
E-mail

: tweemaal per jaar in oktober en maart van 19.00 – 21.00 uur
: worden later bekend gemaakt
: geen
: Alzheimer Nl afd. Midden-Kennemerland, tel.nr. 06 51942684,
: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl

Bakkie in de Zwaan NIEUW
Vorig jaar gingen we het dorp in om u op te zoeken met ‘Bakkie in
de Buurt’, maar dit jaar zijn wij gelukkig open en kunt u weer naar
ons toe komen. Elke donderdagmorgen bent u welkom en staan de
koffie en thee klaar (tegen een geringe vergoeding), kunt u een
praatje maken of de krant lezen. Vooraf aanmelden is niet nodig, u
kunt zo binnen lopen.

Zwaan
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: Elke donderdag van 12 mei t/m 25 augustus van 9.30 – 11.30 uur
: 12 mei 2022
: kleine bijdrage voor koffie en thee
: S.U.S. tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Denk & Doe Club
Dit is een club voor senioren die in een vertrouwde omgeving met elkaar
een gezellige middag willen hebben, nieuwe contacten willen maken, over
dingen willen nadenken en zich willen uiten met leeftijdgenoten.
Het programma bestaat uit drie onderdelen. We beginnen met koffie en
thee en even bijkletsen. Vervolgens gaan we samen de krant lezen en
praten over verschillende onderwerpen. Daarna zijn er wisselende
activiteiten: creatieve- en bewegingsactiviteiten, spelletjes, lezingen over
diverse onderwerpen, geheugentraining enzovoort. We spelen in op wat
een ieder kan en wil. Er is ook voldoende tijd voor individuele activiteiten,
zoals leren omgaan met tablet/telefoon of dammen/schaken. Soms maken
we samen een uitstapje.
De Denk & Doe Club is een initiatief van de gemeente Uitgeest, MaatjeZ en de S.U.S.

Wanneer

: Elke maandag van 13.30 tot 16.15 uur (het hele jaar door, behalve op nationale

feestdagen zoals 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en in de kerstvakantie)
Kosten
: € 3,50 per keer
Begeleidsters : Margreet Bult en Wilma Stuijfbergen
Aanmelden
: Margreet Bult, tel.nr. 06 26 64 25 71 of Wilma Stuijfbergen, tel.nr. 06 52 65 46 38
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ONTMOETING
KoffiePlus
Dit is een ontmoetingsochtend voor senioren om
gelijkgestemden te ontmoeten, die van contact en
gezelligheid houden, verhalen (over vroeger) vertellen en
naar elkaar luisteren. Er wordt begonnen met een kopje
koffie/thee met een koekje. Later op de ochtend is er een
gezamenlijke lunch. De vrijwilligsters zorgen elke keer
weer voor heerlijke zelfgemaakte soep, brood met diverse
soorten beleg, een stukje fruit en een lekker toetje. Heeft
u zin om te komen, maar weet u nog niet of het iets voor u
is? U mag altijd vrijblijvend een keer langskomen. De
ochtend wordt begeleid door vrijwilligsters.
Wanneer
Kosten
Contact

: wekelijks op maandag van 10.00 – 13.15 uur (het hele jaar door, behalve op nationale
feestdagen zoals 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en in de kerstvakantie)
: € 4,-- per keer
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar Dorpshuis de Zwaan te komen? U kunt gratis gehaald
en gebracht worden door de Hulpdienst Uitgeest. Bel 0251 – 319020 voor .

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Dinsdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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RECREATIEF
Biljarten
Er wordt met drie ballen gespeeld, waarbij de speelbal de andere twee ballen moet raken. Op de
bovenverdieping van Dorpshuis de Zwaan staan 4 biljarts. Er worden regelmatig wedstrijden gehouden
tegen andere clubs uit de omringende gemeenten. Ook is er de mogelijkheid tot vrij biljarten, biljarten
voor beginners (heren) en biljartlessen voor dames.

Biljartles voor dames
Negen enthousiaste dames (zes op de foto en hun
docent) nemen deel aan deze biljartlessen en leren
steeds beter de ‘kneepjes van het vak’. Heeft u ook altijd
al eens willen leren biljarten? Er wordt lesgegeven in de
periode van september t/m april, daarbuiten kunt u vrij
biljarten.

Wanneer
Startdatum
Docent
Contact

: wekelijks op maandag en om de week op woensdag van 10.00 – 12.00 uur
(van september t/m april)
: 5 september 2022
: Ed Brink
: Dick Zonneveld, tel.nr. 31 29 53

Biljarten voor beginners (heren)
Wanneer
Contact

: wekelijks op donderdag van 09.30 – 12.00 uur (het hele jaar door)
: Dick Zonneveld, tel.nr. 31 29 53

Competitie biljarten
Wanneer
: wekelijks op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 – 16.45 uur
(van september t/m april)
Startdatum
: 5 september 2022
Contact
: Lex Snak, tel.nr. 31 48 43 of 06 36 43 82 42
Vrij biljarten
Wanneer

Contact

: wekelijks op dinsdag en vrijdag
van 13.30 – 16.45 uur (van september t/m april)
en van woensdag t/m vrijdag
van 13.30 – 16.45 uur (van mei t/m augustus)
: Dick Zonneveld, tel.nr. 31 29 53

Kosten

: deelnemersbijdrage van de Soos € 25,-- per jaar
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RECREATIEF
Bingo
Door de spelleider wordt een bal getrokken met een getal erop, dit getal zoeken de spelers op hun eigen
bingokaart op en markeren dit. De eerste speler met een volle kaart, roept BINGO en wint. Er worden
meerdere rondes gespeeld. Tijdens deze middagen kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer
weer gezellig.
Wanneer
Data
Kosten
Contact

: maandelijks op woensdag van 14.00 – 16.30 uur
(van september t/m april)
: 7 sept., 5 okt. 2 nov. en 30 nov. in 2022
11 jan., 8 febr., 8 mrt. en 5 apr. in 2023
: € 5,50 voor een bingokaart
: Margreet Fatels, tel.nr. 31 06 84

Bridge
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel wat onder de noemer denksport geplaatst kan worden en
waaraan veel plezier te beleven is. Bij bridge speelt u samen met uw partner die tegenover u zit tegen
twee tegenstanders. Het spel vereist concentratie, logisch denken en een goede samenwerking tussen
de partners.

Competitie bridge
Wanneer
Startdata
Kosten
Contact

: wekelijks op maandag en dinsdag
van 13.30 – 16.45 uur (van september t/m april)
: 5 en 20 september 2022
: deelnemersbijdrage van de Soos € 25,-- per jaar
: op maandag Wim Terol, tel.nr. 31 16 39
op dinsdag Joop de Beer, tel.nr. 31 13 48

Bridgecursus 3de jaars
In de lessen wordt veel aandacht besteed aan ‘de basis’, zowel wat betreft bieden, als wat betreft spelen
(en voor ‘de logica’ onder die basis), waarbij gebruik wordt gemaakt van PowerPointpresentaties. Vanuit
de basis volgt uitbreiding en verdieping.
Naast theorie gaan we ook spelen/oefenen, ca. 8 spellen per lesochtend, waarbij er na afloop van een
spel ruimte is om dit na te bespreken.
Benodigd lesmateriaal: ‘Leer Bridge met Berry Westra, deel 3 en 4’.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docent
Contact

: wekelijks op vrijdag van 09.30 – 12.30 uur
(van oktober t/m maart)
: vrijdag 23 september 2022
: € 80,-- voor 24 lessen en 8 oefenlessen
: Paul Wijte
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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RECREATIEF
Filmmiddagen
In de schoolvakanties wordt er een leuke film gedraaid. Wilt u weten welke
film? Er hangen posters in Dorpshuis de Zwaan. U kunt ook bellen, mailen
of langskomen op het kantoor van de S.U.S., waar u een filmboekje in kunt
kijken. In verband met de restrictie van de licentie mogen de filmtitels hier
niet genoemd worden. Alle voorstellingen zijn voor senioren en
grootouders met kleinkinderen.
Wanneer : viermaal per seizoen op woensdag of donderdag
van 14.00 – 16.00 uur (van oktober t/m mei)
Data
: 19 oktober (herfstvakantie) en 28 december (kerstvakantie) in 2022
1 maart (voorjaarsvakantie) en 3 mei (meivakantie) in 2023
Kosten
: € 3,50 per keer inclusief koffie/thee en cake in de pauze (senioren en grootouders)
€ 1,50 per keer inclusief limonade en wat lekkers in de pauze (kleinkinderen)
Kaartverkoop : vooraf op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal (indien voorradig)
Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Fotocursus
‘Met andere ogen kijken’. Hoe leert u betere foto’s maken? In de
cursus is er aandacht voor vlakverdeling, lichtinval, diafragma en
omgeving. Elke keer krijgen de cursisten een foto-opdracht mee
naar huis. De zelfgemaakte foto’s worden in de volgende les
besproken.
Acht lessen vinden plaats in het Dorpshuis. De 9de les (in mei)
wordt, indien het weer het toelaat, met de twee groepen
gezamenlijk naar buiten gegaan om daar foto’s te maken.
Wanneer

Startdata
Kosten
Docente
Contact

: maandelijks op dinsdag van 09.30 – 12.00 uur
(van september t/m mei)
groep 1 op de tweede dinsdag van de maand
groep 2 op de laatste dinsdag van de maand
: 13 en 27 september 2022
: € 16,50 voor 9 lessen
: Annemiek Zoetmulder
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Klaverjassen
Klaverjassen is een kaartspel dat gespeeld wordt door vier personen
in twee paren. De twee tegenover elkaar zittende personen vormen
een team. Het gaat dus om twee tegen twee.
Wanneer

: wekelijks op dinsdag van 13.30 – 16.15 uur
(van september t/m april)
Startdatum : 6 september 2022
Kosten
: deelnemersbijdrage van de Soos € 25,-- per jaar
Contact
: Ton Pieters, tel.nr. 0251-312530
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RECREATIEF
Schaken
Schaken is een bordspel voor 2 personen, waarbij de
ene speler met wit en de ander met zwart speelt. Het
doel van het spel is om de tegenstander mat te zetten.
Mat wil zeggen dat de koning schaak staat en geen zet
meer kan doen waarbij hij zichzelf niet opnieuw
schaak zet. De partij die schaakmat staat, heeft
verloren. Dit spel wordt gespeeld voor de ontspanning
en gezelligheid en in competitieverband.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: wekelijks op donderdag van 14.00 – 16.00 uur
(van september t/m april)
: 8 september 2022
: deelnemersbijdrage van de Soos € 25,-- per jaar
: Percy Hagreen, tel.nr. 06 33 17 88 06

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
van 10.00 – 12.00 uur
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RECREATIEVE MIDDAGEN
Dag van de Ouderen
De nationale dag van de ouderen wordt gevierd met optredens van de koren ‘De Zingende Zwanen en
‘Puur Sangh’ en natuurlijk met een hapje en drankje.
Wanneer
: eenmaal per jaar op de eerste vrijdag van oktober
Datum
: vrijdag 7 oktober 2022 van 14.00 – 16.00 uur
Opgeven
: vanaf donderdag 1 september (op de Open Dag) tot en met donderdag 6 oktober
Kosten
: € 5,-- (inclusief een kop koffie/thee, een drankje en wat lekkers)
Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Kerstviering
Deze middag vieren we met luister- en meezingliederen in
kerstsfeer, gezongen door een gelegenheidskoor. Dat wordt
zeker een gezellige kerstmiddag. In de pauze wordt u verwend
met heerlijke glühwein of warme chocolademelk met slagroom
en kerstbrood met roomboter. De
Zonnebloem sponsort deze middag.

Wanneer
Datum
Opgeven
Kosten
Contact

: eenmaal per jaar in december
: vrijdag 16 december 2022 van 14.00 – 16.00 uur
: vanaf maandag 7 november t/m dinsdag 13 december
: gratis, wordt gesponsord door de Zonnebloem (vooraf opgeven verplicht)
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Modeshow
Voor deze modeshows is modehuis Marion Mode uitgenodigd. De
modellen showen op de catwalk de nieuwste mode. Na afloop is er
voldoende gelegenheid om de kleding te passen. Er is een paskamer
aanwezig. Er worden twee waardebonnen van € 25,-- verloot. Uw
entreekaartje is tevens uw lotnummer. Dit is elke keer weer een
plezierige middag, waarop u de nieuwe mode van het komend
seizoen kunt bekijken.

Wanneer
Data
Kaartverkoop
Kosten
Contact

: tweemaal per jaar in september en maart
: woensdag 21 september 2022 en woensdag 22 maart 2023
: aan de zaal. Er is geen voorverkoop
: € 2,50 inclusief koffie/thee en cake in de pauze
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

22

Programma 2022-2023 S.U.S. en Soos

RECREATIEVE MIDDAGEN
Quiz
Dit is een quiz waarbij de deelnemers
meerkeuzevragen beantwoorden in teams
(ter plaatse samen te stellen of vooraf bij
opgave) die door de quizmaster gesteld
worden. De quiz bestaat uit verschillende
ronden. De vragen zijn ingedeeld in 5
rubrieken: algemeen, Uitgeest toen en nu,
muziek, geschiedenis & topografie en cultuur
& wetenschap. Er zijn leuke prijsjes te winnen.
Wanneer
: tweemaal per jaar in
november en april
Data
: woensdag 16 november 2022 en woensdag 19 april 2023
Opgave
: Vooraf op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal
Kosten
: € 3,50 inclusief koffie/thee in de pauze.
Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Snertparty
Eerst een glaasje drinken, dan stokbrood met kruidenboter, roggebrood
met spek en dan de overheerlijke erwtensoep. Een lekker toetje en een
kopje koffie/thee met bonbons na. Trouwe deelnemers weten dat de
snertparty de moeite waard is: een echte traditie. Neemt u gerust een
vriend(in) mee.
Wanneer
: eenmaal per jaar in november
Datum
: donderdag 17 november 2022 van 15.30 – 18.15 uur. Zaal open om 15.00 uur.
Kaartverkoop : start op maandag 17 oktober 2022. Sluitingsdatum van de kaartverkoop is op maandag
14 november 2022. Er is geen zaalverkoop.
Kosten
: € 9,-Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Verrassingsparty
In februari wordt er een verrassingsparty georganiseerd. Te zijner tijd
wordt bekend gemaakt welke gerechten geserveerd gaan worden. Onze
gastvrouwen bezorgen u een heerlijke middag en het is elke keer weer
gezellig. Meer informatie hierover leest u te zijner tijd in het Nieuws- en
Informatieblad.
Wanneer
Datum

: eenmaal per jaar in februari
: donderdag 16 februari 2023 van 15.30 – 18.15 uur. Zaal
open om 15.00 uur.
Kaartverkoop : start op maandag 16 januari 2023. Sluitingsdatum van de kaartverkoop is op maandag
13 februari 2023. Er is geen zaalverkoop.
Kosten
: € 9,-Contact
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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SPORT EN BEWEGING
Doortrappen
Veiliger fietsen tot je 100ste
(Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Er
worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals fietstocht met tips en een
fiets-fitheidsdag. Meer informatie in het Nieuws- en Informatieblad en op de
website van de S.U.S. Zie ook www.doortrappen.nl.
Doortrappen wordt georganiseerd door de S.U.S., de buurtsportcoach Uitgeest
en het Sociaal Team Uitgeest en wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de
provincie Noord-Holland.
Informatie

: S.U.S. tel.nr. 319020 en 06 2575 6263 of via de mail s.u.s@inter.nl.net

Duofiets
Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die geen gebruik
kunnen maken van een normale fiets, door b.v. mobiliteitsproblemen of
slechtziendheid. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch
kunnen fietsen, kunnen zij gebruikmaken van de duofiets. Op een duofiets
zitten twee mensen naast elkaar. Je zit veel steviger dan op een normale fiets,
want een duofiets heeft drie wielen en kan daarom niet omvallen.
Organisatie: S.U.S. in samenwerking met het Sociaal Team Uitgeest.
Wanneer
Kosten
Contact

: op een zelf te bepalen dagdeel op doordeweekse dagen
: geen
: S.U.S. tel.nr. 319020 en 06 2575 6263 of via de mail s.u.s@inter.nl.net.

Fietsen op e-bike
In de zomermaanden wordt er een fietstocht van ongeveer 60-70 kilometer gemaakt. U heeft een E-bike
(elektrische fiets) nodig. Onderweg wordt ergens koffie gedronken met wat lekkers erbij en worden de
van huis meegenomen broodjes opgegeten. Er wordt een gezellige dag van gemaakt. Fietsen is op eigen
risico.
Wanneer
Verzamelen
Vertrek
Startdatum
Kosten
Contact

: wekelijks op woensdag van 09.30 uur – 15.00 uur
(van april t/m oktober)
: 09.00 uur in Dorpshuis de Zwaan
: 09.30 uur
: 6 april 2022
: geen (consumpties zijn voor eigen rekening)
: Arie Sengers, tel.nr. 06 21 43 05 70
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SPORT EN BEWEGING
Fifty Fit
De les start met een warming-up, gevolgd door mat- en
grondoefeningen op muziek. Diverse materialen worden gebruikt,
zoals tubes, dyna-bands, gewichtjes, ballen en stokken. Na de pauze is
er afwisselend circuittraining, conditietraining, badminton, volleybal of
steppen. Er wordt aandacht aan het conditionele gedeelte en
spierversterkende oefeningen.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: wekelijks op donderdag van 13.30 – 15.00 uur (van september t/m mei)
: 2 september 2022
: € 112,-- voor 34 lessen
: Trudie van Ommeren en Frederieke Hols
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Koersbal
Koersbal wordt gespeeld op een groene vilten mat, met acht
ballen en een wit doelballetje (de jack). De spelers rollen om
beurten de bal met de bedoeling deze zo dicht mogelijk bij
de jack te krijgen. Het rollen van de bal naar de jack levert
echter problemen op, omdat de ballen aan één kant
verzwaard zijn. Ze rollen niet in een rechte lijn, maar met
een bocht (een koers) naar de jack toe.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Contact

: wekelijks op woensdag van 10.00 -12.00 uur (van september t/m april)
: 8 september 2022
: € 13,50 per seizoen
: Margreet Fatels, tel.nr. 31 06 84

Tai Chi NIEUWE DOCENTEN
Tai Chi (of Taijiquan) is van oorsprong een krijgskunst gebaseerd op het
idee om de kracht van de tegenstander te absorberen en om te buigen
voor een aanval. De bewegingen zijn daardoor zacht en circulair en
behoren tot de interne stijlen. Tai Chi, mits correct uitgevoerd, heeft
een helend en verjongend effect. Tijdens de lessen wordt ook
aandacht besteed aan ontspanning, energie en ademhaling. Met
fysieke problemen wordt uiteraard rekening gehouden.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docenten
Contact

: wekelijks op dinsdag van 10.30 – 11.30 uur (van september t/m april)
: 14 september 2022
: € 99,-- voor 30 lessen
: Hans Gaarthuis en Ambro Louwe
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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SPORT EN BEWEGING
Wandelen
Heerlijk in groepsverband wandelen in de buitenlucht, gezellig en sportief
bezig zijn. Elke keer weer een andere route in de prachtige en gevarieerde
omgeving van Uitgeest. Voor- en achteraf wordt er gezamenlijk koffie
gedronken in Dorpshuis de Zwaan. U kunt kiezen uit een wandeling van
1 of van 2 uur.
Wanneer
Verzamelen
Vertrek
Kosten
Contact

: wekelijks op donderdag van 09.30 – 10.30 uur / 11.30 uur (het hele jaar door)
: 09.00 uur in Dorpshuis de Zwaan,
: 09.30 uur
: geen (consumpties zijn voor eigen rekening)
: Arie Sengers, tel.nr.: 06 21 43 05 70

Yoga met Lydia
Een yogales voor senioren kenmerkt zich onder andere door het tempo.
Bij senioren yoga ligt dit lager zodat deze ook toegankelijk is voor mensen
met klachten. De oefeningen zijn rustig, niet te lang en niet te zwaar. Alle
gewrichten worden bewogen, zonder dat er gewicht op het gewricht
staat! We maken gebruik van draaiingen, buigingen en strekkingen.
De opbouw van de lessen is als volgt: korte ontspanning gevolgd door
staande, zittende en liggende oefeningen (eventueel) meditatie en een
eindontspanning. De oefeningen kunnen op of achter de stoel of op de
mat uitgevoerd worden.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: wekelijks op dinsdag van 09.15 – 10.15 uur (van september t/m april)
: 6 september 2022
: € 102,-- voor 31 lessen
: Lydia van Schooten
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Yoga met Jola
In ons drukke bestaan en door ons westerse zit- en leef gedrag hebben wij
onbewust voorkeurshoudingen ontwikkeld, deze houdingen kunnen
klachten aan het bewegingsapparaat opleveren. Daarnaast kan stress in
ons dagelijks leven ervoor zorgen dat er spierspanning in het lichaam
wordt vastgezet. Spieren worden hierdoor pijnlijk en kunnen zelfs
verstijven. Tijdens de Hatha yogales wordt u door middel van
hulpmiddelen, zoals het bovenrugstripje en onderrugrolletje, bewust
gemaakt van de spierspanning in uw lichaam. Pas als u bewust bent waar
u (vaak onbewust) spanning vasthoudt, kunt u spanning leren loslaten. Het
op een juiste manier gebruik maken van de adem speelt daarbij een belangrijke rol.
Wanneer
Startdata
Kosten
Docente
Contact

: wekelijks op maandag en vrijdag van 09.00 – 10.00 uur en van 10.15 – 11.15 uur
(van september t/m april)
: 5 en 9 september 2022
: € 102,-- voor 31 lessen (maandag) en € 95,70 voor 29 lessen (vrijdag)
: Jola Dekker
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263
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SPORT EN BEWEGING
Zumba Gold
Zumba Gold is een Zumba variant met een lagere intensiteit en dus uitermate
geschikt voor beginnende sporters en senioren!
Zumba Gold brengt fitness en dans samen in één effectieve workout. Deze les geeft
een interval workout gebaseerd op de leukste Latijns-Amerikaanse dansstijlen zoals
salsa, merengue, calypso, soca en bachata.
Op rustige tonen en met een eenvoudige basis choreografie zijn de stapjes makkelijk op te pakken voor
iedereen. Ervaring is niet nodig, u kunt zo instromen. Het belangrijkste is het plezier beleven aan het
dansen. Twijfelt u nog? U mag altijd een gratis proefles komen meedoen.
Wanneer
Startdatum
Kosten
Docente
Contact

: wekelijks op donderdag van 15.30 – 16.15 uur
: 15 september 2022
: € 82,50 voor 25 lessen
: Gonnie de Vijlder
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

OPEN DAG
S.U.S. en Soos
Donderdag 1 september
Van 10.00 – 12.00 uur
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DIENSTEN & DIVERSEN
Belastingservice
Voor hulp bij het invullen van inkomstenbelasting en
het aanvragen van toeslagen. De belastinginvullers
komen bij u aan huis.
Contact : Nico Al, tel.nr. 31 54 46, e-mail
nico.al@casema.nl

Computerhulp aan huis (Senioraanhuis)
Indien u thuis een probleem heeft met uw computer of laptop, waar u zelf niet uitkomt, dan kunt u de
S.U.S. bellen. Wij vragen dan een vrijwilliger contact met u op te nemen en u hierbij te komen helpen.
Kosten : geen
Contact : S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Exposities
Regelmatig zijn er exposities van cursisten van de S.U.S. te bewonderen in de foyer van het dorpshuis.
Informatie hierover wordt bekend gemaakt in het Nieuws- en Informatieblad van de S.U.S. en Soos en
op de website van de S.U.S.

Hulpdienst Uitgeest
Voor vervoer, hulp bij boodschappen en klussen in huis kunt u de Hulpdienst
Uitgeest bellen. Zij zorgen voor een vrijwilliger die u kan vervoeren/helpen.
Kosten: Voor vervoer wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Vervoer van en naar Dorpshuis de Zwaan is gratis.
Contact: tel.nr. 31 90 20 maandag en dinsdag van 09.00 -10.00 uur
Noodnummers: 31 18 26 (Marry Zwaan), 31 21 61(Marijke Mioulet)
en 31 17 85 (Elly Stuijt)

Nieuws- en Informatieblad
Dit blad verschijnt 10 maal per jaar en is een gezamenlijk uitgave van de S.U.S en Soos, met nieuws,
informatie en activiteiten voor senioren. Het blad wordt thuisbezorgd bij de inwoners van Uitgeest van
65 jaar en ouder. Een digitale versie is te lezen op de website van de S.U.S.: www.uitgeestersenioren.nl.
Contact : Wies Daalder (redactie), tel.nr. 31 31 74, wies.daalder@kpnplanet.nl
Marijke Mioulet (bezorging), tel.nr. 31 21 61, robmarijke@planet.nl
Henk Munnich (advertenties), tel.nr. 06 51 07 97 40, henk.munnich@casema.nl

vrijwilligers vertellen
De S.U.S. kan alleen bestaan met vrijwilligers en is trots op en blij met haar vrijwilligers. In de rubriek
‘Vrijwilligers vertellen’, te lezen op de website van de S.U.S. ‘uitgeestersenioren.nl’ onder het kopje
‘nieuws’ en in het Nieuws- en Informatieblad van de S.U.S. en Soos, wordt een beeld gegeven van wie zij
zijn en wat zij doen.
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DIENSTEN
Repair Café Uitgeest

De gouden formule van het Repair Café is inmiddels al op zo’n duizend locaties in het land
geïntroduceerd. Duurzaamheid, repareren als alternatief voor weggooien en sociale interactie zijn de
speerpunten van het Repair Café.
De S.U.S. organiseert maandelijks het
Repair Café in Dorpshuis de Zwaan.
Uitgeesters kunnen hier hun kapotte
spullen ter plaatse, samen met
vrijwillige reparateurs, weer in orde
maken.
Er zijn vrijwilligers aanwezig die u
advies kunnen geven over en helpen
met reparaties aan: kleding/textiel,
elektrische apparaten, fietsen/rollators, computers en kleine huishoudelijke apparaten.
Wanneer
Data
Kosten
Contact

: zevenmaal per seizoen op de 3e donderdag van de maand van 09.30 – 11.30 uur
(van september t/m april)
: 15 september, 20 oktober, 17 november in 2022
19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april in 2023
: gratis toegang. Reparaties zijn kosteloos, maar eventuele materiaalkosten zijn voor
eigen rekening
: S.U.S., tel.nr. 31 90 20 en 06 2575 6263

Komt u ook? Vooraf aanmelden is niet nodig. Tot ziens tijdens het Repair Café.

TreffersBUCH activiteitenplatform
Activiteitenplatform voor en door BUCH bewoners. U kunt meedoen met
de activiteiten, zelf activiteiten organiseren en nieuwe mensen ontmoeten.
Meer informatie op de website: www.treffersbuch.nl
In 2022 is het lidmaatschap gratis.
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ACTIVITEITEN OP ANDERE LOCATIES
Behalve de activiteiten die de S.U.S. in Dorpshuis de Zwaan organiseert, zijn er nog meer organisaties en
verenigingen die activiteiten voor senioren aanbieden (op andere locaties) in Uitgeest. Hieronder volgt
een beknopt overzicht.

Bewegen voor 60 plussers
In deze lessen wordt aandacht besteed aan spierversterkende oefeningen, evenwicht,
souplesse en coördinatie.
Wanneer
Locatie
Contact

: elke woensdag van 10.00 – 10.45 uur (van september t/m mei)
: De Klop, Langebuurt 39
: Joke Zwikker / gymnastiekvereniging Unitas, tel.nr. 31 03 70

Jeu de Boules: club de Petanque ‘Boule Plaisir’
Jeu de boules kan het hele jaar door worden beoefend. Er wordt voor de
gezelligheid gespeeld en regelmatig wordt er ook een toernooi georganiseerd.
Wanneer
Locatie
Contact

: dinsdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur,
woensdag- en zondagavond van 19.00 -22.00 uur
: Castricummerweg 12 (bij de ijsbaan)
: tel.nr. 06 30 21 61 04

Eetproject de Klop
Gezamenlijk eten voor alleenstaanden woonachtig in Uitgeest.
Wanneer : elke vrijdagavond (september t/m juni)
Locatie
: De Klop, Langebuurt 39
Contact : Yvonne Hoogeland, coördinator Meet & Eat, tel.nr. 06 11 18 67 27

‘Fijn! Samen eten’
Gezellig gezamenlijk eten met Uitgeesters.
Wanneer
Kosten
Locatie
Contact

: elke maandag en woensdag vanaf 17.30 uur
: € 8,-- voor een drie-gangendiner
: Ontmoetingsruimte van de grote Slimp, Dokter Brugmanstraat
: Yvonne Hoogeland, coördinator Meet & Eat, tel.nr. 06 11 18 67 27

Koor ‘Puur Sangh’
Het koor zingt voornamelijk wereldlijke muziek uit alle landen en licht klassieke muziek.
Wanneer
Locatie
Contact

: Repetitie elke maandag van 14.30 – 16.30 uur (van september t/m mei)
: De Klop, Langebuurt 39
: Marijke Mioulet, secretaris, tel.nr. 31 21 61

Rolstoelwandelen
Een rolstoelwandeling door het dorp voor bewoners van Geesterheem en de Slimp.
Wanneer
Locatie
Contact

: elke donderdag van 10.30- 12.00 uur.
: start vanuit de Grote Slimp, dr. Brugmanstraat, t.o.v. Geesterheem
: Ursula Hendriks, tel.nr. 06 37 42 20 40
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ACTIVITEITEN OP ANDERE LOCATIES
Uitgeest Ontmoet
Sportieve spelactiviteiten en opdoen van sociale contacten met een
gezamenlijke afsluiting met koffie of thee.
Wanneer
Kosten
Locatie
Contact

: elke woensdag van 11.00 – 12.00 uur
: gratis
: de velden van MHCU (mixed hockey club Uitgeest)
: Sander Kager, tel.nr. 06 38 32 67 68 en mail uitgeestontmoet@sport-z.org

WEEKOVERZICHT S.U.S. en SOOS ACTIVITEITEN
Maandag

Woensdag

Yoga
Yoga
Computercursus gevorderden
KoffiePlus
Schrijverskring Uitgeest
Biljartles dames

09.00 – 10.00
10.15 – 11.15
10.30 – 12.00
10.00 – 13.15
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

Biljarten
Bridge
Klaverjassen
Denk & Doe Club

13.30 – 16.45
13.30 – 16.45
13.30 – 16.45
14.00 – 16.15

Biljarten
Klaverjassen
Kaarten maken
Bingo
Filmmiddag / S.U.S. quiz
Tekenen en schilderen
Engels conversatie
Computercursus

Donderdag
Wandelen
09.30 – 10.30
Wandelen
09.30 – 11.30
Repair Café
09.30 – 11.30
Open Atelier (zomermaanden) 09.30 – 11.30
Beeldhouwen en boetseren
09.30 – 11.30
Theezakjes vouwen
09.30 – 11.30
Quilten
09.30 – 11.30
Engels conversatie
09.30 – 11.30
Biljarten voor beginners (heren) 09.30 – 12.00

Dinsdag
Fotocursus
Yoga
Tai Chi
Gesprekskring

09.30 – 12.00
09.15 – 10.15
10.30 – 11.30
10.00 – 11.30

Biljarten
Bridge
Klaverjascompetitie

13.30 – 16.45
13.30 – 16.45
13.30 – 16.15

Biljarten
Schaken
Fifty Fit
Zumba Gold

Woensdag
Computerworkshops
Cursus iPad & iPhone
Fietsen (zomermaanden)
Handwerken
Muziek maken
Koersbal
Biljartles dames

13.30 – 16.45
13.30 – 16.45
13.30 – 15.30
14.00 – 16.30
14.00 – 16.00
14.00 – 16.30
14.00 – 15.30
14.00 – 15.30

09.30 – 11.30
09.30 – 11.30
vertrek 09.30
09.30 – 11.30
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

13.30 – 16.45
14.00 – 16.00
13.30 – 15.00
15.30 – 16.15

Vrijdag

31

Yoga
Yoga
Bridgecursus 3de jaars

09.00 – 10.00
10.15 – 11.15
09.30 – 12.30

Biljarten
Koor ‘de Zingende Zwanen’

13.30 – 16.45
13.30 – 15.30
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REGISTER
A
Alzheimer Trefpunt

16

B
Bakkie in de Zwaan
Beeldhouwen en boetseren
Belastingservice
Bewegen voor 60 plussers
Biljarten
Biljartles voor dames
Biljarten voor beginners (heren)
Bingo
Boodschappen (Hulpdienst Uitgeest)
Bridge competitie
Bridgecursus 3de jaars

16
10
28
24
18
18
18
18
28
19
19

C
Communicatie
Competitie biljarten
Computercursussen
Computerhulp aan huis
Creatief

5
18
7
28
10

D
Dag van de Ouderen
Dagbustocht
Dames biljarten
Denk & Doe Club
De Zingende Zwanen, koor
Diensten en diversen
Doortrappen
Duofiets

22
13
18
16
15
28
24
24

E
Eetproject de Klop
Engels conversatie
Erop uit
Excursies
Exposities

30
5
13
13
28

F
Fietsen op E-bike
Fifty Fit
Filmmiddagen
Fotocursus
Fotopresentatie door Bank Beentjes

H
Handwerken
Historische stadswandeling
Hulpdienst Uitgeest
I
Informatie cursussen en workshops
iPad & iPhone cursus

24
25
20
20
14

32

10
13
22

9
7

J
Jeu de boules

30

K
Kaarten maken
Kerstviering
Klaverjassen
Klussen (Hulpdienst Uitgeest)
Koersbal
KoffiePlus
Koor ‘De Zingende Zwanen’
Koor ‘Puur Sangh’

10
22
20
28
25
17
15
30

L
Lezingen

14

M
Modeshow
Muziek maken
Muzikaal

22
15
15

N
Nieuws- en Informatieblad

28

O
Ontmoeting
Open Atelier
Open Dag

16
11
3

Q
Quilten
Quiz

11
23

R
Recreatief
Recreatieve middagen
Repair Café
Rolstoelwandelen

18
22
29
30
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REGISTER
S
Samen op de duofiets
Schaken
Schrijverskring Uitgeest
Senior aan huis
Snertparty
Sport en beweging

24
21
5
28
22
24

T
Tai Chi
Tekenen en schilderen
Theezakjes vouwen
TreffersBUCH

26
11
11
29

U
Uitgeest ontmoet

31

V
Verrassingsparty
Vervoer (Hulpdienst Uitgeest)
Vrij biljarten
Vrijwilligers vertellen

23
28
18
28

33

W
Wandelen
Weekoverzicht
Windows gevorderden
Workshop mobiele telefoon

26
31
8
9

Y
Yoga met Lydia
Yoga met Jola

26
26

Z
Zingende Zwanen, koor
Zumba Gold

15
27

