December 2019 en januari 2020
Meer informatie over onze activiteiten
in onze jaargids of op www.welzijnbloemendaal.nl.
Wilt u zich aanmelden? Dat kan via de website of telefonisch:
(023)525 03 66 (Bloemendaal) of (023)584 53 00 (Bennebroek)

Vanaf 01-01-2020 veranderen onze openingstijden op locatie
Bloemendaal. We zijn vanaf die datum geopend tussen
09.00-12.00 uur.

Voedselbank
Vanaf vrijdag 29 november tot 19 december stelt Welzijn Bloemendaal al haar
medewerkers, vrijwilligers en deelnemers in de gelegenheid mee te doen aan een
inzamelingsactie voor de voedselbank Haarlem en omstreken.
Er staan op onze beide locaties en in het Wmo-loket in Vogelenzang kratten waar
lang houdbare voedingsproducten kunnen worden afgegeven.
Locaties en inlevertijden:
Noord: Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal ma t/m vrijdag 09.00-12.00 uur
Zuid: Kerklaan 6, Bennebroek ma t/m vrijdag 09.00-12.00 uur
Vogelenzang: Teylingerweg 75, Vogelenzang woensdag 10.00-12.00 uur
Of als u aanwezig bent bij een activiteit op één van bovenstaande locaties.
In de maand december krijgt de voedselbank al veel feestelijke voedingsproducten.
Daarom aan u de vraag lang houdbare producten in te leveren.
Deze actie is geheel vrijblijvend.

Dorpscoördinatie Bennebroek
In navolging van Vogelenzang is er vanaf september 2019
ook gestart met een dorpscoördinator Welzijn & Zorg in
Bennebroek.
Annemiek de Hullu, Sociaal Cultureel Werker van Welzijn
Bloemendaal, gaat deze taak op zich nemen. Zij is meestal op maandag- en
donderdagochtend op onze locatie in Bennebroek. Als u vragen hebt kom gerust
langs of bel tussen 9-12 uur naar 023-584 53 00.
De dorpscoördinator Bennebroek houdt zich vooral bezig met:
1. Het afstemmen van activiteiten en diensten in Bennebroek op het gebied
van welzijn en zorg.
2. Goede communicatie in het dorp over het aanbod van welzijn en zorg.
3. Het signaleren van inwoners die eenzaam zijn of in een sociaal isolement
dreigen te geraken.
4. Het ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van Welzijn en Zorg.

Kerstboom optuigen
Is het versieren van de kerstboom een hele klus
voor u? Jongeren van de Hartenlustschool helpen u
graag hierbij.
Van het van zolder halen van de kerstversiering, het
aansluiten van de verlichting tot het ophangen van
de versiering in huis en in de kerstboom. De hulp is
kosteloos en vindt plaats op vrijdagochtend 20
december. Bij voldoende interesse kan er
gezamenlijk inkopen gedaan worden voor een
kerstboom.
Voor het maken van een afspraak en meer
informatie kunt u terecht bij het jongerenwerk van
Welzijn Bloemendaal: nicole@welzijnbloemendaal.nl
of 06 57 9375937570.

Fietsen
Zowel vanuit Bloemendaal als vanuit Bennebroek
worden er onder begeleiding van enthousiaste
fietsvrijwilligers prachtige fietstochten gemaakt. U
fietst gemiddeld 3 à 4 uur en onderweg wordt er bij
leuke locaties gestopt om iets te drinken.
Bloemendaal - 09.30 staat de koffie klaar.
woensdag 4 december 2019 - rondje Haarlem
donderdag 19 december 2019 - rondje Zandvoort
Voor de bestemmingen in januari kunt u terecht op
onze website.
Bennebroek - heeft een winterstop
KOSTEN: eigen consumpties onderweg

Tai Chi
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.
WANNEER: dinsdag 13.30-15.00 uur
START: 4 februari 2020
KOSTEN: € 60,- 10 lessen incl. pauze en
consumptie
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6,Bennebroek

Onze vaste beweging activiteiten:
Fitness, cognitieve fitness, yoga, gymnastiek 70+,
spinning, circuit-30-training, conditietraining,
gymnastiek voor ouderen, biljart, koersbal, tennis,
jeu de boules en nordic walking in de duinen.

Handwerkcafé
Vindt u het ook gezellig om samen met anderen te
handwerken? Kom dan naar het handwerkcafé en
neem uw eigen project mee. Er wordt tijdens het
handwerkcafé geen les gegeven maar samen
handwerken is leuker dan alleen en er kan tijdens
het handwerken gezellig een praatje worden
gemaakt. Iedereen van jong tot oud is welkom.
WANNEER: iedere woensdag van 09.30-11.30 uur
(in de wintermaanden)
KOSTEN: € 1,- per keer ( incl. 2 kopjes koffie/thee).
LOCATIE: De Voghelsanck, Teylingerweg 75 in
Vogelenzang

Tekenen en aquarelleren (voor beginners en
gevorderden)
Het leren zien is een belangrijk thema tijdens deze
cursus. U zult ontdekken dat u veel plezier kunt
beleven aan het schilderen en tekenen en daarin
verder kunt ontwikkelen. We gaan in op de
kleurenleer, het perspectief en de schaduwwerking.
Tevens verdiepen we ons in diverse
kunststromingen, zoals het impressionisme en de
Japanse techniek sumi-e.
WANNEER: woensdag 14.00-16.00 uur
START: 8 januari 2020
KOSTEN: € 125,- voor 12 lessen
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

Portret en model tekenen en schilderen
Natasja Rietdijk geeft aanwijzingen bij het maken
van een goede modelschets en een gelijkend
portret. Er wordt aandacht besteed aan restvorm,
plasticiteit, kleurgebruik en gebruik van het vlak. U
kunt werken met houtskool, pastelkrijt en acryl- of
aquarelverf op papier of doek.
WANNEER: donderdag 19.30-22.00 uur
START: 9 januari 2020
KOSTEN: € 90,- voor 10 lessen
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

Cursus tablet voor beginners
Meer plezier van uw Android tablet. Met een tablet
kun je ongeveer alles doen wat je ook met een
computer zou kunnen doen. Bijv. muziek luisteren,
e-mails maken/ontvangen, tv kijken, een
routeplanner zoeken op internet en vele andere
mogelijkheden. In deze cursus leert u de
basisbeginselen van het omgaan met uw tablet.
Deze cursus is geschikt voor gebruikers van een
android tablet (bijv. Samsung, LG, Huawei). U werkt
met uw eigen tablet, zorg dat deze is opgeladen.
WANNEER: dinsdag 15.00-16.30 uur
START: 7 januari 2020

KOSTEN: € 35,- voor 5 lessen
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg
125, Bloemendaal

Cursus Spaanse conversatie
Het doel van deze cursus is om meer vaardigheid in
het Spaans te krijgen. We behandelen elke week
een ander thema met bijpassende oefeningen van
verschillende plaatsen in Spanje. U krijgt huiswerk
mee om thuis te oefenen. Na de cursus zal het
spreken en lezen u beter afgaan. Samenvattend:
Vamos a hablar y prácticar el espanol muy bien!
WANNEER: vrijdag 14.00-15.00 uur
DATA: 10 januari t/m 13 maart 2020
KOSTEN: € 65,- voor 10 lessen
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg
125, Bloemendaal

Verhalentafel
Vindt u het leuk om verhalen over vroeger met
anderen te delen? Samen herinneringen op te
halen? Bij de verhalentafel vertellen de deelnemers
elkaar verhalen over het alledaagse leven van
vroeger in hun dorp of stad. Vaak nemen ze oude
voorwerpen en/of foto’s mee. De verhalentafel wordt
georganiseerd samen met de bibliotheek ZuidKennemerland en wordt begeleid door Sybil van
Dam die hier veel ervaring mee heeft.
WANNEER: vrijdag 10.00-11.45 uur
DATA: 24 en 31 januari, 7 en 14 februari 2020
KOSTEN: gratis
LOCATIE: Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Korte
Kleverlaan 9, Bloemendaal

Cursus iPad voor beginners
Meer en meer mensen ontdekken de kracht van de
iPad. U leert op eenvoudige wijze hoe u de iPad
kunt gebruiken. Hoe maak ik een internetverbinding?
Hoe gebruik ik de agenda, e-mail en hoe installeer ik
nieuwe apps? U kunt alleen meedoen als u in het
bezit bent van een iPad (geen andere tablet). Zorg
dat deze is opgeladen
WANNEER: maandag 10.00-12.00 uur

DATA: 3 februari 2020
KOSTEN: € 35,- (5 lessen)
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Cursus Frans
Met het tekst-/werkboek “Frans à la carte” maakt u
op ontspannen wijze kennis met de Franse taal. De
leerstof is eenvoudig en praktisch; uitgebreide
grammatica is achterwege gelaten, de nadruk ligt op
de woordenschat en de communicatie, zodat het
geleerde meteen toegepast kan worden via
eenvoudige en praktijkgerichte opdrachten. Geschikt
voor beginners en gevorderde beginners. Met online
mp3’s oefent u uw uitspraak en luistervaardigheid. U
leert alles wat u nodig heeft om u verstaanbaar te
maken in het Frans onder leiding van een
eerstegraads-bevoegd docente Frans met de Franse
en Nederlandse nationaliteit.
WANNEER: vrijdag 10.00-11.30 uur
DATA: 7 februari t/m 10 april 2020
KOSTEN: € 95,- voor 10 lessen
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg
125, Bloemendaal

Sociëteit Aerdenhout
U bent van harte welkom bij onze wekelijkse
lezingen met elke week weer een ander interessant
onderwerp.
WANNEER: elke dinsdag van 10.30-12.30 uur
KOSTEN: € 7,50 (bij voorkeur gepast meenemen)
LOCATIE: Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan,
Aerdenhout
3 dec - 6000 jaar Haarlem, een geschiedenis op
grond van archeologische vondsten door Anja van
Zalingen
10 dec - een avontuurlijke reis door Alaska door
Michel Hammann en Marie José Konings
17 dec - "Vervlogen jaren" memoires van luchtvaart
pionier Jan Bach door Boudewijn Bach
24 dec - Muziek, met jazzzangeres Frederiek
Albrecht begeleid door Willem van Hardingsveld op
de piano

Film en kerstlunch in Vogelenzang
In december kunt u vooraf aan de film genieten van
een kerstlunch. Aanmelden voor de lunch is
verplicht.
WANNEER: maandag 9 december 2019
kerstlunch 12.30 uur en film van 14.00-16.00 uur
KOSTEN: € 8,- per persoon voor film en lunch
LOCATIE: ontmoetingsruimte naar RK-kerk,
Kerkweg 1, Vogelenzang

Bustochtje rondje Haarlem/Bloemendaal
Kunt u er niet meer gemakkelijk op uit? Wij gaan dit
seizoen iedere 2e woensdagochtend van de maand
een bustochtje maken in de omgeving. Ook dichtbij
huis is het prachtig dus we nemen u graag mee door
het mooie Bloemendaal en Haarlem. Er wordt geen
stop gemaakt, u krijgt onderweg in de bus een
consumptie met iets lekkers. U wordt thuis
opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.
WANNEER: woensdag 8 januari 2020 10.00-

12.00 uur
KOSTEN: € 10,-

Antiek en curiosa
Ook zo nieuwsgierig of uw familie-erfstuk iets waard
is? U kunt op donderdag 16 januari 2020 met één
antiek voorwerp op bezoek komen bij Welzijn
Bloemendaal. Daar is taxateur A.H. Aanhane voor u
aanwezig om een financiële waarde te bepalen van
ingebracht antieke voorwerpen.
Het is van belang dat u zich aanmeldt voor deze
ochtend.
WANNEER: donderdag 16 januari 2020 10.00-12.00
uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Uitje draaiorgelmuseum Haarlem
Onze maandelijkse natuur – en cultuuruitjes zijn niet
meer weg te denken uit ons activiteitenaanbod! We
gaan deze maand naar het Draaiorgelmuseum in
Haarlem. Het museum toont een collectie van
verschillende draaiorgels, waaronder dans-, café-,
straat- en kermisorgels. Waan u terug in de tijd en
kom met ons meegenieten! U wordt thuis opgehaald
en na afloop weer thuisgebracht en een lunch is
inbegrepen.
WANNEER: woensdag 29 januari 2020 11.0017.00 uur
KOSTEN: € 27,50

Wereldse maaltijd
De laatste vrijdagavond van de maand is het echt
genieten in Vogelenzang! Een heerlijk 3-gangen
menu met gerechten uit een ander land; Irakees,
Thais, Indisch, Pakistaans of Eritrees. Meehelpen
met het maken van deze gerechten mag natuurlijk
ook! Aanmelden is mogelijk vanaf de 10e van de
maand. In december zal er geen wereldse maaltijd
plaats vinden.
WANNEER: vrijdag 31 januari 2020 18.00-20.00 uur
KOSTEN: € 10,LOCATIE: Vogelenzang

Onze vaste cultuur&uitgaan activiteiten:
Open eettafels, restaurantdag Vogelenzang, meet &
greet, lunch en film Bloemendaal, buurttuinlunch en
film Bennebroek, spelletjesmiddag, kopje koffie en
de breiclub.

Bennebroek door de eeuwen heen
Het oorspronkelijke duinlandschap waarop
Bennebroek gebouwd is, ca 10.000 jaren geleden
ontstaan. In de middeleeuwen vonden de eerste
menselijke activiteiten plaats door het afgraven van
veen waardoor het landschap veranderde. Begin
van de 17e eeuw werden de eerste duinen
afgegraven en op de vrijgekomen velden ontstonden
blekerijen en de historische kern van Bennebroek
zoals de Reek. Het aantal inwoners breidde zich
over de loop van de eeuwen gestadig uit. Tijdens de
presentatie door Martin Bunnik worden de
historische veranderingen in de loop van de eeuwen
zichtbaar gemaakt.
WANNEER: donderdag 12 december 2019 10.0012.00 uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Lezing Sociëteit Dante Alighieri
Onno Kleyn - L’anima della cucina italiana (De ziel
van de Italiaanse keuken)
De Italiaanse keuken is al meer dan dertig jaar
populair in Nederland. Maar is wat Nederlanders
koken en eten wel echt Italiaans? En wat is ‘echt
Italiaans’ trouwens? Onno Kleyn dook diep in de
geschiedenis en de tradities van culinair Italië en
vond verrassende informatie.
WANNEER: woensdag 18 december 2019 20.1523.00 uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

Verslag van een 10.000 km lange zeereis naar de
Faroër eilanden, IJsland en Groenland
Natuur-en reisfotograaf Michel Hammann en zijn
partner Marie José nemen u in een multimedia
presentatie mee op hun reis naar de Faroër eilanden
ver weg in de oceaan tusen Noorwegen en
Schotland. Dan varen ze naar IJsland. Sissende
vulkanen, dampende lavavelden en machtige
gletsjers domineren hier het landschap. Hoofddoel
van de reis is Groenland, 50 keer groter den
Nederland en voor 80% bedekt met ....ijs!
WANNEER: donderdag 9 januari 2020 10.00-12.00
uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Een geschiedenis van Oekraïne - Grensland
Marc Jansen was als historicus lange tijd verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij woonde
enkele jaren in Moskou en doorkruiste de
voormalige Sovjetunie. In 2014 verscheen de eerste
editie van zijn boek 'Grensland'. Met rijk geïllustreerd
beeldmateriaal vertelt hij over de langzame ontstaan
geschiedenis van Oekraïne, de rol van de Tartaren
en de Kozakken en de geboorte van de Oekraïnse
natie. Het sinds 1991 onafhankelijke Oekraïne heet
letterlijk vertaald Grensland.
WANNEER: donderdag 30 januari 2020 10.00-12.00
uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

The most wonderful time of the year...
Wij zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
woensdag 25 december
donderdag 26 december
vrijdag 27 december
woensdag 1 januari
Wij wensen u mooie feestdagen en een goed en
gezond nieuwjaar toe!

