
 

 

Nieuwsbrief januari 2023 

 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal december 2022 
Onze locaties Bennebroek en Bloemendaal zijn iedere werkdag voor u 
open en bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur op 023-5250366. U kunt ook 
mailen naar info@welzijnbloemendaal.nl 
 
Uiteraard bieden wij naast onderstaande activiteiten ook nog andere activiteiten aan. Neem 
hiervoor een kijkje op onze website www.welzijnbloemendaal.nl.  
Wij zijn gesloten op maandag 26 december 2022. 

 

BEWEGING 
 

 

Wandelen in de Waterleidingduinen 
Iedere zaterdagochtend anderhalf uur een flinke wandeling met of zonder 
Nordic Walking stokken. Dit is een goede manier om gezond te bewegen in 
de buitenlucht en bovendien nog gezellig ook! Er wordt verzameld bij de 
eerste fietsenstalling. 
Deelname is gratis, u betaalt alleen een duinkaart en parkeergeld. 

 

EDUCATIEF 
 

 

Seniorweb 
In samenwerking met Seniorweb Haarlem is er elke 1e maandag van de maand een open inloop 
voor al uw vragen over digitale zaken. Dus hebt u vragen over computer, tablet en/of mobiele 
telefoon schroom niet en kom langs! Iedere bijeenkomst wordt er gestart met een presentatie van 
30 minuten, dit keer is het onderwerp "Foto’s digitaliseren met scanner & app". Daarna worden 
mensen 1-op-1 geholpen.  
Als u nog veel fotoalbums en/of oude foto’s hebt krijgt u in deze 
presentatie tips hoe u uw albums en foto’s kunt digitaliseren 
door ze te scannen of gebruik te maken van een speciale app. 
 
WANNEER: 2 januari van 10.00-12.00 uur 
KOSTEN: gratis  
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

 
 



 

Expositie in Bennebroek van cursisten van teken- en 
schildercursussen  
Van september t/m december 2022 heeft docent Sandra Rodenburg de volgende 2 teken- en 
schildercursussen gegeven bij Welzijn Bloemendaal: 
Botanisch tekenen en schilderen waarbij geleerd is om een bloem of plant met haar specifieke 
kenmerken weer te geven. Er is gestart met tekenen waarbij vervolgens zo natuurgetrouw 
mogelijk de plant en haar bloeiwijze geschilderd is. 
Tekenen en aquarelleren met aandacht voor kleurenleer, het perspectief en de schaduwwerking. 
In beide cursussen (12 lessen per cursus) hebben zowel beginners als gevorderden meegedaan, 
iedereen werkt op zijn eigen niveau. 
De cursisten tonen hier graag hun werk en vinden het leuk als u 
een reactie in het schriftje achterlaat. 
Aarzelt u of tekenen en schilderen iets voor u is dan wordt u 
hopelijk geïnspireerd door deze expositie! 
  
Locatie: Kerklaan 6, 2121 VE Bennebroek  
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. 
  
En vindt u het leuk om ook een keer mee te doen aan een cursus? Vanaf woensdagmiddag 18 
januari 14-16 u is de volgende cursus tekenen en aquarelleren in Bloemendaal, 12 lessen à € 
135,-. Er zijn nog een paar plekjes vrij. 

 

Cultuur en uitgaan 
 

 

Wereldse maaltijd 
Op vrijdagavonden is het samen met andere gasten echt genieten van een heerlijk driegangen 
menu. Nieuwe Nederlanders koken samen met vrijwilligers gerechten uit landen zoals Syrië, 
Thailand, India, Pakistan of Oezbekistan. U bent welkom op onze activiteit in Bloemendaal en in 
Vogelenzang. Vanwege het succes van dit diner is aanmelden per 
persoon verplicht.  
Bloemendaal 
WANNEER: vrijdag 3 februari 18.00 - 20.00 uur 
KOSTEN: € 12,50  (tot 6 jaar eten gratis mee, 6-12 jarigen 
betalen € 7,-) 
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal  
Vogelenzang 
WANNEER: vrijdag 27 januari 18.00 - 20.00 uur 
KOSTEN: € 12,50 (kinderen tot 6 jaar eten gratis mee, 6-12 jarigen betalen € 7,-) 
LOCATIE: Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2A 

 

Open eettafel Bennebroek 
 
Bij onze open eettafels en restaurantdagen geniet u in het gezelschap van andere dorpsgenoten 
van een gezonde en smakelijke maaltijd. Onze open eettafels en restaurantdagen vormen een 
uitkomst als koken u niet meer zo makkelijk afgaat. Bent u 55 jaar of ouder, dan bent u welkom bij 
onze maaltijden. Aan- en afmelden: uiterlijk twee werkdagen van te voren bij Welzijn 
Bloemendaal. 
 
WANNEER: Elke week op maandag tussen 12:15 en 13:30 
KOSTEN: € 9,50 voor een driegangen maaltijd inclusief 
koffie/thee 
LOCATIE: Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 Bennebroek 
 
 
  



 

Kookworkshop 
Studio Roosmarijn is de plek voor gezonde inspiratie. 
Door met meerdere mensen te koken, zult u vanzelf merken dat koken een 
leuke bezigheid is. Samen koken en eten werkt verbindend en de deelnemers 
leren diverse basismaaltijden klaar te maken die smakelijk, gezond en lekker 
zijn. Deze workshop is speciaal voor alleenstaande senioren, mannen van 55 
jaar en ouder. 
 
Bloemendaal 
WANNEER: vanaf 6 februari 2023 16.00- 20.00 uur 
KOSTEN: € 300,00 voor 8 lessen (wordt in 2 termijnen afgeschreven) 
LOCATIE: Kookstudio Roosmarijn, Bloemendaal 

 

Bustochtje Schiphol, vliegtuigen spotten 
In februari gaan we weer met onze bus een tochtje maken. Dit keer naar Schiphol, vliegtuig 
spotten! U wordt thuis opgehaald. In de bus krijgt u een consumptie met wat lekkers. Na afloop 
wordt u weer thuis afgezet.  
 
WANNEER: woensdag 8 februari van 10.00-12.00 uur 
KOSTEN: € 12,50  
AANMELDEN vóór 20 januari 2023 

 

 

Op acht zondagen per jaar, van september tot en met april, organiseert Muzenforum klassieke 
concerten in het gemeentehuis van Bloemendaal. De geschiedenis van Muzenforum gaat terug 
tot in de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt bij het programmeren van de Muzenforumconcerten 
is de hoge kwaliteit van de musici. Diversiteit in het aanbod staat voorop: van solisten tot 
ensembles en zowel instrumentaal als vocaal. Muzenforum richt zich naast gevestigde namen ook 
op het engageren van jonge, veelbelovende musici die aan het begin van hun carrière staan. 
 
Via de website van Muzenforum kunt u het programma van de concerten zien en u 
aanmelden. Klik hier om naar hun site te gaan. 
 
Vervoer nodig?  
Vanuit de samenwerking kunnen wij daar voor zorgen. Voor vervoer vanuit omgeving Overveen 
wordt een standaardtarief gehanteerd van vijf euro vice versa. Neem hiervoor contact op met 
onze afdeling vervoer via 023 – 5250366. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lunch en film 
In meerdere dorpskernen draaien wij maandelijkse een film. In Bennebroek en Bloemendaal bent 
u voorafgaand aan de film van harte welkom voor een heerlijke verse lunch.  
U kunt ook alleen naar de lunch of alleen naar de film komen, dit dient u aan te geven bij 
inschrijving! 
 
Bennebroek; The hundred-foot journey 
Amerikaanse comedy drama 
WANNEER: donderdag 26 januari 12.00-15.00 uur 
KOSTEN: € 9,- incl. lunch 
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek  
Bloemendaal; Love Actually 
Romantische comedy met kerstthema 
WANNEER: donderdag 5 januari 12.00-15.00 uur 
KOSTEN: € 9,- incl. lunch 
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 
 
Vogelenzang; De beentjes van Sint-Hildegard 
Tragi-komische Nederlandse film 
WANNEER: maandag 9 januari 14.00-16.00 uur 
KOSTEN: € 4,50 
LOCATIE: Ontmoetingsruimte naast de R.K. kerk, Kerkweg 2, Vogelenzang 

 

Aerd & Houtkoor  
Dit is het enige hybride koor in de omgeving en verzorgt zowel wereldlijke als 
kerkelijke optredens, waarbij deelname geheel vrijwillig is. De lessen worden 
gegeven door zangeres/zangdocente/dirigente Xandra Mizée, onder leiding 
van pianist Jaap Stork. Op de agenda staan dit seizoen meerdere optredens 
gepland.   
 
WANNEER: elke maandag van 15.30 - 17.15 uur 
KOSTEN: € 7,50 per middag (€ 300,- per jaar, in twee termijnen) 
LOCATIE: Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 

 

LEZINGEN 
 

 
 
 
  

Sociëteit Aerdenhout 
Om de week wordt een interessante lezing georganiseerd.  
 
10 januari: De Tromslager, gedeserteerd uit het leger van Napoleon 
De Haarlemse auteur Frits Bosch publiceerde in 2021 de historische roman, ‘De Tromslager’ 
waarin hij de levensgeschiedenis van zijn Zwitserse stamvader Adam Bösch (1762) beschrijft. 
Daarnaast geeft hij een inkijkje in hoe ‘het gewone volk’ moest overleven tijdens de heerschappij 
van Napoleon 
 
24 januari: Gesina ter Borch 
De  albums van Gesina ter Borch geven een kijkje in 
het leven van een artistiek begaafde vrouw dat, zoals 
bij veel van haar tijdgenotes, beperkt bleef tot de 
huiselijke kring. 
 
TIJD: 10.30 inloop met koffie - 11-12 uur presentatie -
12-13 uur hapje en drankje 
KOSTEN: € 8,00 
LOCATIE: Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout 



 

Lezing: Napoleon en de vrouwen 
Het leven van Napoleon Bonaparte en zijn relatie met vrouwen verliep onstuimig. Joséphine was 
zijn grote liefde, maar was  niet de enige vrouw in zijn leven. Er was zijn moeder, er waren 
vrouwelijke familieleden, zoals zijn beruchte zus Pauline Bonaparte-Borghese en zijn stiefdochter 
Hortense, koningin van Holland, er waren vriendinnen en minnaressen. In de lezing van vandaag 
staan de vrouwen in het leven van Napoleon centraal, maar 
dat verhaal kan niet verteld worden zonder de persoon van 
Napoleon en zijn betekenis in de geschiedenis erbij te 
betrekken. 
 
WANNEER: donderdag 12 januari 10.00-12.00 uur 
KOSTEN: € 6,- incl. consumptie 
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

 

Lezing: Hoe de bloembol Amerika veroverde 
De Haarlemse vertaler en schrijver Joost Mulder (1957) is sinds hij als 14-jarige bollenpeller voor 
het eerst een bollenschuur van binnen zag gefascineerd door de bloembollenteelt. In zijn 
boek Niet voor één gat te vangen schildert hij het werkzame leven van oud-
bloembollenreiziger Ton Trossèl. (1923-2019). Het verhaal van deze eigenwijze 
doorzetter geeft een goed beeld van een goeddeels onbekende schakel in de 
bloembollenexport: de bollenreiziger. In zijn rijk geïllustreerde lezing besteedt 
Joost Mulder ook aandacht aan de rol van Haarlem als bakermat van de 
bloembollenbranche. 
 
WANNEER: donderdag 26 januari 10.00-12.00 uur 
KOSTEN: € 6,- incl. consumptie 
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

 

 
 

 

 

JONGEREN 
 

 

 

Jongerenlocaties 
In Bennebroek en Vogelenzang zijn er overdekte plekken waar jij en je vriend(inn)-en een 
leuke tijd kunnen hebben. Waar je workshops op creatief, sportief en technisch gebied kunt 
volgen. Van het bakken van worstenbroodjes, bouwen van technische installaties tot sport- en 
spelactiviteiten of gewoon muziek kunt luisteren en chillen. Overdag voor basisscholieren, ’s 
avonds voor middelbare scholieren. 
 
Jongerenruimte The Spot 
dinsdag en vrijdag van 15.00-17.30 uur (groep 6, 7 en 8) 
 
Jeugdhonk Vogelenzang 
dinsdag 19.00-21.30 uur (16+ jaar) 
woensdag 14.00-16.30 uur (groep 5 t/m 8) 
vrijdag 15.00-17.00 uur (groep 5 t/m 8) 
vrijdag 19.00-22.00 uur (12-15 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Uitnodiging jongerendebat Bloemendaal 
Om jongeren bekend te maken met debatteren en politiek, organiseert Welzijn Bloemendaal 
samen met de jongerenraad een debattoernooi voor middelbare scholen in gemeente 
Bloemendaal en omgeving. Dit is een debattoernooi waarbij zowel de boven- als de 
onderbouw mee mag doen in verschillende competities. Uiteraard is het 
toernooi ook bedoeld om Bloemendaalse deelnemers aan te moedigen 
lid te worden van de jongerenraad van de gemeente. Voor het debat is 
inwoner zijn van de gemeente Bloemendaal echter geen vereiste en wij 
moedigen jongeren vanuit de omgeving aan om mee te doen aan dit 
debat. 
Ook als je school geen interesse heeft ben je welkom om jezelf als 
individu aan te melden. 
  
Het debattoernooi zal bestaan uit een Lagerhuis+ debat. Deze vindt plaats op donderdag 26 
januari om 16:30 uur op het gemeentehuis in Overveen. Voor de aanwezigen zal gezorgd 
worden voor maaltijden en om 19:30 uur is de prijsuitreiking. 
  
Deelnemers worden begeleid in het debatteren en krijgen advies over debattechnieken. De 
begeleiders bestaan uit raadsleden, betrokken ambtenaren of andere individuen bekend op 
het gebied van debat of retorica. Als er nog mensen vanuit de scholen interesse hebben in het 
bijwonen/begeleiden/organiseren van de debatten staan wij hier voor open. 
  
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 januari 2023. 
Meer informatie is te vinden op www.welzijnbloemendaal.nl (zoek op debattoernooi) of mail 
naar nicole@welzijnbloemendaal.nl. 

 

Taalsoos 
Sinds een halfjaar is de Taalsoos Bloemendaal een activiteit voor iedereen die wil oefenen 
met praten in het Nederlands. Er wordt met elkaar gepraat over dagelijkse dingen als eten en 
drinken, kinderen, winkelen en bijvoorbeeld de komende feestdagen. Er worden ook 
taalspelletjes gedaan en zo leer je steeds meer Nederlandse woorden. Ook wordt 
gezamenlijk  naar het speciale NOS journaal Nieuws van de Week 
gekeken. Bent u iemand of kent u iemand die op een natuurlijke wijze zijn 
of haar Nederlands wil oefenen? Kom dan naar de Taalsoos of wijs 
diegene op het bestaan er van. Er moet niets maar er kan veel. 
  
De Taalsoos is wekelijks op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur in 
bibliotheek Bloemendaal. Aanmelden is niet nodig.  

 

  

 

Welzijn Bloemendaal wenst u 
prachtige feestdagen toe en 
een heel mooi Nieuwjaar! 

 


