
  

 

 

Nieuwsbrief februari 2023 

 

Gluren bij de buren 

Welzijn Bloemendaal is al jaren trouwe deelnemer van ‘Gluren bij de Buren’, het 

amateurkunstenfestival dat op zondag 5 februari plaatsvindt. 

  

Op de locatie van Welzijn Bloemendaal aan de 

Bloemendaalseweg 125 verzorgen de Haarlemse Jazzheads 

om 12.00, 13.30, en 15.00 uur een optreden van ongeveer 

een half uur. De Jazzheads bestaat uit een pianist, saxofonist, 

basgitarist en een drummer en spelen een mix van jazz-, latin- en  funk. Reserveren is niet nodig, 

u bent van harte welkom op zondag 5 februari. 

  

Denktank Welzijn en Zorg op zoek naar actieve inwoners 

 
Sinds een aantal jaar zijn er bij Welzijn Bloemendaal 

Dorpscoördinatoren actief in de vijf dorpskernen van de 

gemeente Bloemendaal. Deze Dorpscoördinatoren Welzijn & 

Zorg zijn ieder in een eigen dorpskern de verbinder tussen 

diverse formele en informele netwerken op het gebied van 

Welzijn & Zorg, zowel voor inwoners en diverse organisaties 

als voor de Gemeente en ondersteunen burger- en maatschappelijke initiatieven. 

 

Dit doen zij om activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg op elkaar af te stemmen 

en een goed overzicht in het aanbod te bieden. 

  

Dit verbinden en afstemmen is een van de kerntaken en hiervoor organiseren zij twee keer per 

jaar een overleg voor betrokken partijen, de zgn. Denktank Welzijn en Zorg. Die partijen zijn 

organisaties op het gebied van welzijn en zorg, sportverenigingen, onderwijs en actieve inwoners 

in de dorpskernen zelf. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden en kan 

eenzaamheid beter gesignaleerd worden. 

  



 

Voor deelname aan deze overleggen zoekt Welzijn Bloemendaal in elke dorpskern een aantal 

actieve inwoners die betrokken zijn bij hun dorpskern en weten wat er speelt. Zij geven signalen 

door en weten waar behoefte aan is. Met deze signalen gaan vervolgens de deelnemende partijen 

aan de gang. 

  

Ben of ken je iemand die dit interessant vindt? Neem dan contact op met Welzijn Bloemendaal via 

dorpscoordinator@welzijnbloemendaal.nl. 

Vermeld dan om welke dorpskern het gaat, zodat de betreffende dorpscoördinator contact met je 

kan opnemen. 

Meer informatie nodig? Op www.welzijnbloemendaal.nl vind je meer info over de 

dorpscoördinatoren zelf. 

 

Bijeenkomst veiligheid 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst Veiligheid op donderdagavond 26 januari 2023. 

De bijeenkomst Veiligheid wordt georganiseerd door de werkgroep Veerkrachtig Vogelenzang. 

 

Waarom deze bijeenkomst? 

Brederode Wonen is samen met de Gemeente, Politie, 

Welzijn Bloemendaal en de Huurdersvereniging van 

Brederode Wonen gestart met gebiedsgericht werken in 

Vogelenzang. Als grondslag daarvoor is gebruik gemaakt van 

het woonbelevingsonderzoek onder huurders van Brederode Wonen en het onderzoek van 

Circusvis 'Veerkracht in het corporatiebezit’ uit 2022. Daaruit is de werkgroep Veerkrachtig 

Vogelenzang ontstaan. 

 
Wanneer en waar  
De bijeenkomst Veiligheid vindt plaats op donderdag 26 januari 2023. De bijeenkomst start om 

19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. Wij houden de bijeenkomst in het Dorpshuis, Henk 

Lensenlaan 2a, 2114 ER, in Vogelenzang. 

  

Aanmelden 

Wilt u komen? Meld u eenvoudig aan bij Loes Duin van Brederode Wonen via 023-5259191 of 

stuur een e-mail naar info@brederodewonen.nl. Daarnaast kunt u zich ook aanmelden via de 

dorpscoördinator van Vogelenzang, Monique Coffeng via (023) 525 0366 of stuur een e-mail 

naar  info@welzijnbloemendaal.nl. 

 

Kunt u 26 januari niet aanwezig zijn? 

U kunt ook binnenlopen voor het gratis spreekuur Wonen, Welzijn en Veiligheid (elke eerste 

woensdag van de maand) tussen 10.00 uur – 11.00 uur in Dorpshuis Vogelenzang. Aanmelden 

voor het spreekuur is niet nodig. 

  

De werkgroep Veerkrachtig Vogelenzang hoopt u te ontmoeten op 26 januari a.s. tijdens de 

bijeenkomst Veiligheid. 

 
 
 



 

 
BEWEGING 

 

 

Fietstochten 

Vanuit Bloemendaal 
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 1 februari 2023, Rondje Oud-Velsen 

 donderdag 16 februari, Haarlemmermeerse Bos en 

Vijfhuizen 

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) 

 

De fietstochten vanuit Bennebroek hebben een winterstop. 

 

Tai Chi voor beginners en Tai Chi voor gevorderden 

Tai Chi is een Chinese bewegingsleer die zorgt voor ontspanning en nieuwe energie. Tai Chi 

beoefenen bevordert zowel het lichamelijk als geestelijk welzijn. Er wordt in groepsverband les 

gegeven in de traditionele Yang stijl. Deze stijl kent een zachte en ontspannen manier van 

bewegen waarbij de geest het lichaam stuurt.  
Tai Chi voor beginners 

START: dinsdag 7 februari 13.15-14.30 uur 

KOSTEN: € 70,00  voor 10 lessen incl. consumptie 

LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek Tai 
Chi voor gevorderden 

START: dinsdag 7 februari 14.30-15.45  uur 

KOSTEN: € 70,00  voor 10 lessen incl. consumptie 

LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

Doorlopende bewegingsactiviteiten: 

 Activiteiten Fit-inn (fitness, circuit-30-training, yoga en spinning) 

 Biljarten 

 Conditietraining 



 

 Duofiets lenen 

 Gymnastiek voor ouderen 

 Gymnastiek 70-plus 

 Hatha yoga 

 Jeu de boules 

 Koersbal 

 Stoelyoga 

 Tennis 

 Wandelen in de Waterleidingduinen 

 Wandelcirkels 

 Yoga 

 
 

 

 
CREATIEF 

 

 

Doorlopende creatieve activiteiten: 

 Breien en haken Bloemendaal 

 Breien en haken Bennebroek 

 Handwerkcafé in de Voghelsanck 

 

 

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! Er staan vrijwilligers voor u klaar om u te helpen. Dit zijn 

allemaal senioren met veel digitale ervaring. Zij hebben geduld en vinden het geen probleem om 

iets vaker uit te leggen. Iedere bijeenkomst wordt er gestart met een presentatie van 30 minuten, 

dit keer is het onderwerp "In twee stappen inloggen voor apps en DigiD". Daarna worden mensen 

1-op-1 geholpen.  

 

WANNEER: maandag 6 februari van 10.00-12.00 uur 

KOSTEN: gratis  

LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek  

 

 
 



 

Expositie in Bennebroek van cursisten van teken- en schildercursussen 

 

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. 

 

Cultuur en uitgaan 
 

 

Bustochtje Schiphol, vliegtuig spotten 

Kunt u er niet meer gemakkelijk op uit? Wij gaan dit seizoen iedere 2e woensdagochtend van de 

maand een bustochtje maken in de omgeving. 

In februari gaan we naar Schiphol, vliegtuig spotten. U krijgt 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. 

 

Bloemendaal 
WANNEER: woensdag 8 februari 10.00-12.00 uur 

KOSTEN: € 12,50  

AANMELDEN: Vóór 24 januari  

 

 

 

 

 

 
 



 

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: 3 februari 17.30-20.00 uur 

KOSTEN: € 12,50  (kinderen tot 6 jaar eten gratis mee, 6-12 jarigen betalen € 7,-) 

LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 

 

Vogelenzang 

WANNEER: vrijdag 24 februari 17.30- 20.00 uur 

KOSTEN: € 12,50 inclusief 1 consumptie (kinderen tot 6 jaar 

eten gratis mee, 6-12 jarigen betalen € 7,-) 

LOCATIE: Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2A, 

Vogelenzang 

 

Voor de wereldse maaltijd in Vogelenzang van vrijdag 27 januari is ook nog plaats, indien u 

interesse heeft kunt u zich nog aanmelden! 

 

Regenboog lokaal in Bloemendaal 
  

Sinds november heeft Bloemendaal een ontmoetingsgelegenheid voor LHBTI+ers, te weten het 

‘Regenboog Lokaal’.  

Het Regenboog Lokaal is een pilot van een jaar. Maandelijks 

is de LHBTI+ gemeenschap van 16:30 tot 19:30 uur welkom 

in de ontmoetingsruimte van Welzijn Bloemendaal aan de 

Bloemendaalseweg 125. Alle leeftijden (18+) zijn welkom voor 

een hapje en een drankje. 

  

Meer informatie kunt u lezen door hier te klikken of via nicole@welzijnbloemendaal.nl of 0657 

937570. 

 

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. Het eerstvolgende concert is zondag 26 februari.  

 

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.  

 

Bennebroek: "Little women" 

Het verhaal volgt de zussen Amy, Meg, Jo en Beth March. Ze groeien op in Noord-Amerika, in de 

nasleep van de Burgeroorlog. Jo ontwikkelt een diepe vriendschapsband met hun buurjongen 

Laurie. 

 

WANNEER: donderdag 23 februari 12.00-15.00 uur 

KOSTEN: € 9,- incl. lunch (alleen film € 4,50 en start om 13.00 

uur) 

LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

 

Bloemendaal: "The last bus" 

De doorgewinterde Tom rouwt om het recente overlijden van 

zijn vrouw Mary. In een poging dit verlies een plekje te geven, besluit hij het Britse vasteland te 

doorkruisen met behulp van zijn gratis buspasje. De bestemming van zijn reis ligt in Cornwall, de 

geboorteplaats die hij met Mary deelde. Tijdens zijn busreizen ontmoet hij diverse personen. 

 

WANNEER: donderdag 2 februari 12.00-15.00 uur 

KOSTEN: € 9,- incl. lunch (alleen film € 4,50 en start om 13.00 uur) 

LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 

 

Vogelenzang: "You may not kiss the bride" 

Bryan Lighthouse is een fotograaf van huisdieren in Chicago. Per ongeluk verminkt hij de kat van 

de vrouw van een Kroatische gangster. Als alternatief om voor de haaien gegooid te worden wordt 

hij gedwongen om te trouwen met hun dochter Masha zodat zij legaal in het land kan blijven. 

 

WANNEER: maandag 13 februari 14.00-16.00 uur 

KOSTEN: € 4,50 

LOCATIE: Ontmoetingsruimte naast de R.K. kerk, Kerkweg 2, Vogelenzang 



 

 

Doorlopende cultuur en uitgaan activiteiten 

 Aerd en Houtkoor 

 Buurttuin Bennebroek 

 Bustochtjes 

 Duin en kruidkoor 

 Koffie-ochtend Aerdenhout, Bennebroek en Bloemendaal 

 Odensehuis Overveen 

 Open eettafels in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Vogelenzang 

 Restaurantdag Vogelenzang  

 Spelletjesmiddag Bloemendaal 

 Regenboog lokaal 

 

LEZINGEN 
 

Sociëteit Aerdenhout 
Om de week wordt een interessante lezing georganiseerd.  

 

7 februari: Zaankanters in Bloemendaal 
Sinds de komst van de trein en de auto vestigen opvallend veel fabrikanten uit de Zaanstreek zich 

in de gemeente Bloemendaal. Familienamen als Smidt van Gelder (papier), Honig (voeding), 

Verkade (voeding), Laan (voeding) en Kaars Sijpesteijn (linoleum) komen hier in ruime mate voor 

en de families zijn door huwelijken bijna allemaal met elkaar verweven. Is dat bewuste 

huwelijkspolitiek? 

 

21 februari: “Een sterke wilskracht”, Aletta Jacobs en vijf van haar broers en zusters 

Aletta Jacobs groeide op in Sappemeer in een artsengezin 

met elf kinderen. Net als Aletta vervulden haar broers en 

zusters vaak pioniersfuncties. Aletta schreef over zichzelf dat 

zij over 'een sterke wilskracht' 'beschikte.en dat geldt ook voor 

de andere kinderen. Historica Inge de Wilde vertelt over de 

bijzondere lotgevallen en prestaties van vijf van hen. 

 

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: Visuel story telling verslag van Nieuw-Zeeland 

Met bijpassende muzikale ondersteuning doen reis- en natuurfotograaf Michel Hammann en zijn 

vrouw Marie José Konings via ‘visual story telling’ verslag van hun reizen naar IJsland. Ze nemen 

u mee door een bizarre natuur van machtige gletsjers, actieve vulkanen, dampende lava velden, 

immense watervallen en zwarte zandwoestijnen. Spectaculair is een afdaling door de kraterpijp 

naar de magmakamer van een uitgedoofde vulkaan. 

 

WANNEER: donderdag 9 februari 10.00-12.00 uur 

KOSTEN: € 6,- incl. consumptie 

LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek 

 

Lezing: Johan Enschede stamps 

Vanaf begin jaren 70 was Jim Vos als leerling reproductie-fotograaf bij Joh. Enschedé en Zonen te 

Haarlem, met als specialisatie waardedrukwerk. 

Het ontwerpen en produceren van beveiligd drukwerk vereist kennis, talent, training, passie en 

een lange ervaring om als bedrijf een uitblinker te zijn op dat 

vakgebied. 

En...dat was en is Johan Enschedé 

 

WANNEER: donderdag 23 februari 10.00-12.00 uur 

KOSTEN: € 6,- incl. consumptie 

LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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) 

 

ALGEMEEN 
 

 

DONATIES 
 

Hoe doe ik een donatie aan Welzijn Bloemendaal ? 
Het komt regelmatig voor dat onze deelnemers van onze activiteiten en vervoer hun dankbaarheid 
willen tonen door iets extra’s te schenken. Vaak gebeurt dat dan door een bedrag contant aan een 
medewerker of vrijwilliger mee te geven. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee! Het geld wordt dan 

gebruikt om extra activiteiten te ondernemen. 
 

In onze reglementen staat echter dat medewerkers en 
vrijwilligers geen geld mogen aannemen. Klik hier om zien 

wat de mogelijkheden zijn.  

   

   

 
 


