
  

  

 

 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal juli & augustus 2022 

Onze locaties Bennebroek en Bloemendaal zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 
09.00-12.00 uur op 023-5250366. 

U kunt e-mailen naar info@welzijnbloemendaal.nl of neem een kijkje op onze 
website www.welzijnbloemendaal.nl. 

 
Vanaf half augustus komt onze nieuwe programmagids 2022-2023 uit! U kunt deze 

ophalen bij één van onze locaties. De activiteiten voor het nieuwe seizoen staan dan 
ook op onze website. 

 

 

 

Beweging 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fietsen Noord 

U fietst gemiddeld 2 à 3 uur met elke keer een andere 
bestemming om naar toe te fietsen, onderweg stoppen 
we op leuke locaties om iets te drinken.   
woensdag 6 juli 2022 Via het Reinaldapark naar 
Haarlemmerliede en Spaarndam 
woensdag 3 augustus 2022 Rondje Groenendaal 
donderdag 21 juli 2022 Aerdenhout, Heemstede, Cruquius en Vijfhuizen 
donderdag 18 augustus 2022 Spaarndam, Houtrakpolder en Ruigoord 
(dagtocht) 
LOCATIE EN TIJD: verzamelen op locatie Noord, Bloemendaalseweg 125 om 09.15 
uur eerst koffie drinken en daarna fietsen. 
KOSTEN: gratis (consumptie onderweg op eigen kosten) 
 

Fietsen Zuid 

Elke 2e woensdag van de maand starten we met een kopje koffie bij Welzijn 
Bloemendaal en stappen daarna op de fiets. De lengte van de tocht is gemiddeld 40 
km, waarbij er onderweg bij een leuke locatie wordt gestopt om iets te drinken.    
woensdag 13 juli 2022 Kennemerduinen 
woensdag 10 augustus 2022 Verrassingstocht 
LOCATIE EN TIJD: Vertrek van Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 6, Bennebroek. Om 
10.00 uur staat de koffie klaar, vertrek 10.15 uur. 
KOSTEN: gratis (consumptie onderweg op eigen kosten) 

mailto:info@welzijnbloemendaal.nl
http://www.welzijnbloemendaal.nl/


 
 
  

 

Duofietsen 

Niets is fijner om in de buitenlucht te genieten van de natuur en 
de prachtige omgeving. Op een veilige en gezellige manier kunt 

u samen met een bekende naast elkaar op de elektrische 
duofiets een tochtje maken. 

 
U kunt de duofiets per dagdeel bij ons reserveren. Er staat één 

fiets in Bennebroek en één in Bloemendaal. De duofiets mag op alle fietspaden 
rijden en is elektrisch ondersteund, dus u hoeft niet allebei te fietsen, maar het kan 

wel. Wij hebben ook vrijwilligers die samen met u willen fietsen. 
 

De kosten zijn 5 euro per dagdeel (voor WonenPlus leden 3 euro) of 15 euro voor 
een heel weekend. De betaling vindt achteraf plaats per automatische 

incasso. Daarnaast vragen wij u de huurovereenkomst te tekenen voor vertrek en 
dient u een WA verzekering te hebben. Voor reserveringen kunt u contact opnemen 

via 023-5250366. 

 

 

Doorlopende bewegingsactiviteiten: 
- activiteiten bij de Fit-inn 

- biljart 
- conditietraining zomerstop in augustus 

- gymnastiek voor ouderen laatste les dit seizoen op 15 augustus 
- gymnastiek 70-plus zomerstop in augustus 

- koersbal zomerstop tot september 
- stoelyoga 

- wandelen in de waterleidingduinen 

 

 

 

 

Cultuur en uitgaan 
 

 

Koffie-ochtend Bennebroek 

Gezellig met uw dorpsgenoten bijpraten onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie? De koffie staat voor u klaar op onze 
locatie aan de Kerklaan 6 in Bennebroek. Bij mooi weer zitten 
we buiten in onze mooie buurttuin. We vinden het fijn om 
vantevoren te weten wie er komt dus graag vantevoren 
aanmelden. U kunt tussen 9-12 uur bellen naar tel: 023-525 
03 66. 
 
WANNEER: 1e en 3e donderdag van de maand 10.00-11.00 uur. 
In de zomer op donderdag 7 juli, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus.  
KOSTEN: € 1,- 
LOCATIE: Kerklaan 6, Bennebroek 



 

Bustochtje De Zaan 

Kunt u er niet meer gemakkelijk op uit? Wij gaan 
iedere maand een bustochtje maken in de 
omgeving. U krijgt onderweg in de bus een 
consumptie met iets lekkers. U wordt thuis 
opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. We 
laten u graag genieten van de mooie omgeving 
buiten de gemeente Bloemendaal. In juni zal het bustochtje u laten genieten van 
een tochtje in de omgeving van de Zaan. 
 
WANNEER: woensdag 13 juli 10.00-12.00 uur 
KOSTEN: € 10,- incl. consumpties  
LOCATIE: u wordt thuis opgehaald en weer terug gebracht 

 

Wereldse Maaltijd 

Het is deze avond echt genieten met andere gasten van 
een heerlijk driegangen menu met gerechten uit landen 
zoals Syrië, Thailand, India, Pakistan of Oezbekistan.  
 
Bloemendaal/Overveen 
WANNEER: vrijdag 15 juli 2022 18.00-20.00 uur 
KOSTEN: € 10,- 
LOCATIE: Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 

 

 

Doorlopende Cultuur & uitgaan activiteiten: 
- Breien en Haken Bloemendaal (Bennebroek vanaf oktober weer) 
- Restaurantdag in de Voghelsanck 
- Spelletjesmiddag  
- Open eettafels in Aerdenhout (gesloten in augustus), Bennebroek, Bloemendaal 
en Vogelenzang 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGEMEEN 
  

  

 

Gluren bij de buren 

Gluren bij de Buren is op zondag 3 juli 2022 
weer bij Welzijn Bloemendaal. 
Podiumkunstenaars van alle disciplines staan 
te trappelen om weer te spelen. 
 
De locaties van Welzijn Bloemendaal in de 
dorpskernen Bloemendaal en Bennebroek 
doen weer mee, waaronder de activiteitenruimte van Welzijn Bloemendaal in 
Bloemendaal en de  Buurttuin van Bennebroek. Voor meer informatie en 
programma www.glurenbijdeburen.nl.  
Act in de Buurttuin Bennebroek (achter het Centraal Servicepunt Bennebroek) 
Naam act: Back tot he Sixties gespeeld door Triple B van muziekvereniging KNA uit 
Bennebroek onder leiding van Rodney Calis 
Starttijden optredens: 13.00 uur en 14.00 uur 
Gratis entree 
Locatie: Kerklaan 6, Bennebroek 
Act in Bloemendaal (activiteitenruimte Welzijn Bloemendaal) 
Naam act: The Friend Band (de Band van de muziekschool Bloemendaal) 
Starttijden optredens: 13:45 uur en 15:15 uur 
Gratis entree 
Locatie: Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 
In de Buurttuin Bennebroek is er ook stekken- en groenteverkoop uit de tuin 
van 13 tot 17 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Expositie puzzelen voor iedereen 

Vanaf begin dit jaar hebben verschillende puzzelaars 
een puzzel gemaakt 
die tijdens de expositie in juli en augustus 2022 te zien 
zijn in het CSB gebouw te Bennebroek. U bent van 
harte welkom om deze te bekijken in de periode van 6 
juli t/m 31 augustus op werkdagen tussen 9.00-12.00 
uur en tijdens de openingstijden van de Bibliotheek. 
 
Locatie: Kerklaan 6, Bennebroek 

http://www.glurenbijdeburen.nl/


 

 

Samen in de zomertuin 

Donderdagochtend 25 augustus 2022 organiseren Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
De Franciscus Opvang en Welzijn Bloemendaal een buitenactiviteit. Een gezellige 
ochtend waarbij jong en oud samenkomen in onze mooie buurttuin onder het genot 
van een kopje koffie of glaasje limonade. U kunt luisteren naar een mooi gedicht of 
verhaal, voorgelezen door een kind van de Franciscus Opvang. 
 
WANNEER: 25 augustus 2022 van 10.30-12.00 uur 
KOSTEN: gratis 
LOCATIE: Buurttuin Kerklaan 6 in Bennebroek 

 

Energietoeslag 

Voor veel mensen stijgen de energiekosten 
sterk. Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen daarom een energietoeslag krijgen. De 
energietoeslag bedraagt eenmalig € 800,-. 
Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de 
regeling uitvoeren. Gemeente Bloemendaal heeft 
een ruimere regeling dan de landelijke richtlijn. 
 
Huishoudens die de energietoeslag nog niet automatisch hebben ontvangen kunnen 
de energietoeslag aanvragen via www.iasz.nl/energietoeslag. Hier staan ook de 
voorwaarden. Inwoners die in maart al een voorschot hebben ontvangen, hoeven 
niet nog een aanvraag te doen. Het restant van de toeslag wordt voor deze groep in 
juli automatisch overgemaakt. 
 
De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de 
bijstandsnorm. Het gaat om netto inkomensbedragen per maand. Eventueel 
vakantiegeld wordt niet meegerekend. 
 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Een vrijwilliger van 
onze formulierenbrigade staat klaar om u daarbij te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasz.nl/energietoeslag


 

LEZINGEN 

 

 

Sociëteit Aerdenhout 
Om de week wordt een interessante lezing 
georganiseerd.  
 
Dinsdag 12 juli: de componist Dmitri 
Sjostakowitsj onder Stalin’s schrik 
bewind door Malcolm McEwan 
In deze lezing beschrijft Malcolm McEwan de bizarre artistieke wereld onder Stalin’s 
schrik bewind. Met scènes uit opera’s, en veel muziek, wordt Sjostakowitsj in beeld 
gebracht. 
 
Dinsdag 26 juli: Strandtoerisme in Zandvoort 1828-1965 door Henri Spijkerman 
Burgemeester H. van Alphen wilde in de jaren dertig door het houden van autoraces 
van Zandvoort weer een badplaats van internationale allure maken. Aan de hand 
van beeldmateriaal en wat korte filmpjes laat Henri Spijkerman ter afsluiting zien hoe 
rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff de wederopbouw van Zandvoort als een geheel 
nieuwe, op massatoerisme ingestelde badplaats uitvoerde.          
 
In augustus is de Sociëteit gesloten.  
 
TIJD: 10.30 inloop met koffie - 11-12 uur presentatie -12-13 uur hapje en drankje 
KOSTEN: € 7,50 
LOCATIE: Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout 
 
Aanmelden is gewenst. Dit kan per telefoon of per email uiterlijk op 
maandag tot 12.00 uur. 

 
   

 

 


