Maart 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 tussen
09.00-12.00 uur:
(023)525 03 66 (Bloemendaal) of (023)584 53 00 (Bennebroek)

Collage maken
Wist je dat je van reclamefolders, oude kranten en
tijdschriften de mooiste collages kunt maken? Leer
en ervaar het zelf tijdens onze workshop van 2
lessen. een collage is een schilderij gemaakt van
stukjes papier. om aan deze workshop mee te doen
heb je geen ervaring nodig.
WANNEER: woensdag van 09.30-12.00 uur
DATUM: 1 en 8 april
KOSTEN: € 25,- voor 2 lessen, materiaal zelf
meenemen
LOCATIE: Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal

Fietsen
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 maart: Slingerend door Santpoort en
Driehuis
donderdag 19 maart: Naar Elswout, Duinvliet en de
Stinkende Emmer
Bennebroek - heeft een winterstop en start weer in
april.
KOSTEN: eigen consumpties onderweg

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: dinsdag 15.00-16.30 uur
START: 3 maart 2020
KOSTEN: € 35,- (5 lessen)
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

Cursus Spaans op reis
Het doel van deze cursus is als u in Spanje of ZuidAmerika bent, u na deze 10 lessen in het Spaans
vragen kan stellen en begrijpen. Bijvoorbeeld de
meest voorkomende vragen in uw hotel zoals ontbijt,
lunch, diner en op een terrasje aan de boulevard en
in een restaurant kan vragen naar: ‘un vaso de
aqua/vino of refresco’.
WANNEER: maandag 9 maart t/m 25 mei 2020
LET OP: 13 april (Pasen) en 27 april (Koningsdag)
geen les
KOSTEN: € 65,- voor 10 lessen
LOCATIE: Kerklaan 6, Bennebroek

Cursus bridge vervolg speellessen
Aansluitend aan de vervolgbridgecursus Ruiten 5
zijn er 8 speellessen, waarin de stof uit het boek
“Leer Bridge met Berry Westra 5 deel 2” kort wordt
herhaald en de stof geoefend in ‘competitievorm’. U
speelt dan met een partner tegen verschillende
tegenstanders en de resultaten worden met elkaar
vergeleken, zoals ook op een bridgeclub gebeurt.
WANNEER: donderdag 14.00-16.300 uur
START: 12 maart 2020
LET OP: met uitzondering van de 1e donderdag van
de maand
KOSTEN: € 75,- voor 8 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: Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
3 maart - Restauratie van de Kathedrale Basiliek St.
Bavo door Wim Eggenkamp
10 maart - Lezing: Volkeren uit Mali: hoe zij leven en
wat zij doen door Francoise Haeck
17 maart - Boekbespreking “Het Hologram en de
Diamantcode” door Catherine de Koning
24 maart - Taxatie van Goederen door Aad
Aänhane
31 maart - Lezing: Hoe de Bloembol Amerika
veroverde door Joost Mulder

Buurttuin Bennebroek
Komt u ook helpen in onze buurttuin? Op zaterdag
14 maart kunt u helpen in de buurttuin bij het maken
van een rozentuin en het plaatsen van bordjes voor
de verschillende tuinvakken.
WANNEER: zaterdag 14 maart 9.30-14.00 uur
LOCATIE: Buurttuin Bennebroek, Kerklaan 6

Nationale Pannenkoekdag
Dit jaar is Pannenkoekdag op vrijdag 20 maart
2020. Het is de dag waarop kinderen van IKC de
Paradijsvogel in Vogelenzang pannenkoeken
bakken voor alle pannenkoekliefhebbers uit de
buurt!
WANNEER: vrijdag 20 maart 11.30-12.30 uur
KOSTEN: gratis (vrijwillige bijdrage gewenst)
LOCATIE: Dorpshuis Vogelenzang

Uitje SHIP
We bezoeken deze maand SHIP in IJmuiden. Dit
Sluis Haven Informatie Punt geeft experience over
de grootste zeesluis ter wereld en het
Noordzeekanaalgebied. Dit uitje is inclusief lunch en
u wordt thuis opgehaald en na afloop weer
thuisgebracht.
WANNEER: woensdag 25 maart 2020 11.00-17.00
uur
KOSTEN: € 27,50 incl. lunch

Concert
Jonge talentvolle musici geven een concert onder
auspiciën van het beroemde Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. In maart kunt u
genieten van Jong Talent aan de vleugel.
WANNEER: donderdag 26 maart 20.00-22.00 uur
KOSTEN: € 10,LOCATIE: Podium De Kapel, Potgieterweg 4,
Bloemendaal

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. Aanmelden is
mogelijk vanaf de 10e van de maand.
WANNEER: vrijdag 27 maart 2020 18.00-20.00 uur
KOSTEN: € 10,- p.p. (bij voorkeur betalen per pin)
LOCATIE: Dorpshuis Vogelenzang

Modeshow H en A mode
H en A Mode presenteert haar collectie in een
kleurrijke en wervelende show. Hierna kunt u een
kijkje nemen in deze reizende winkel, op uw gemak
kleding passen en eventueel iets leuks aanschaffen.
Er zijn drie betalingsmogelijkheden: contant, pin of
op rekening.

WANNEER: dinsdag 7 april 2020
TIJD: 14.30-16.00 uur
KOSTEN: eigen consumpties

LOCATIE: Villa Duinstaete, Zocherlaan 94 in
Bloemendaal

Bustochtje langs de bollen
Kunt u er niet meer gemakkelijk op uit maar wilt u
genieten van de mooie bollenvelden met
kleurenpracht? 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 april 2020
TIJD: 10.00-12.00 uur
KOSTEN: € 10,- incl. consumptie

Nova diner
Studenten Horeca en Facility zorgen ervoor dat u
zich een avondje onbezorgd culinair kunt laten
verwennen! Zij bereiden een heerlijk
driegangendiner voor u en bedienen u vriendelijk en
attent in het sfeervolle restaurant.
WANNEER: woensdag 8 april 2020
TIJD: 17.30-20.00 uur
KOSTEN: € 27,50 (driegangendiner incl. 2 drankjes
en koffie/thee)
LOCATIE: Nova Grand Cafe Restaurant, Zijlweg 203
Haarlem

Vogels in Kennemerland
Het kan bijna niet anders, in en om het dorp met de
naam Vogelenzang zijn ze natuurlijk te vinden:
vogels. Vogelenzanger Dick Bogaards legt sinds jaar
en dag vogels vast op de gevoelige plaat. Dat de
gevleugelde vrienden maar al te graag voor Dick
poseren, is vrijdag 6 maart op groot scherm te zien
in Dorpshuis Vogelenzang.
WANNEER: vrijdag 6 maart 14.00-15.30 uur
KOSTEN: € 2,- incl. koffie/thee
LOCATIE: Dorpshuis Vogelenzang

Zeldzame vogels
Kester Freriks vertelt vol begeestering over vogels
en de natuur, en zal zijn verhaal ondersteunen met
lichtbeelden. Het belooft een heel leuke en
interessante lezing te worden ook voor degenen die
niet met een verrekijker in de duinen staan. Kester is
schrijver van romans, essays en verhalen en een
groot vogelkenner.
WANNEER: donderdag 12 maart 10.00-12.00 uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Lezing Dante - David Rijser - De klacht van
Polymephus
De zogenoemde Villa Farnesina in Rome werd door
de bankier van de pauzen Julius II en Leo X,
Agostino Chigi, begin 16de eeuw gebouwd op
antieke resten. Al tijdens de bouw gold het project
als een wereldwonder. In zijn lezing kijkt David
Rijser naar het fameuze decoratieprogramma en de
tuinen van het complex, waaraan o.a. Peruzzi en
Rafaël meewerkten, de functie die deze villa in de
urbanisatie van Rome heeft gehad, en de relatie van
het hele project met de poëzie en beeldende kunst
uit de klassieke oudheid.
WANNEER: woensdag 18 maart 20.15 uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal

De mens; een verhalendier
Het verhaal over de evolutie van het abstract
menselijk denken. Het is interessant na te gaan hoe
de mens in de evolutie gekomen is tot het vertellen
van verhalen. In deze lezing wordt een uitleg
gegeven over de weg die de mensheid heeft
afgelegd van grottekeningen naar de cyberworld.
Docent is drs. Carla Mandersloot
WANNEER: donderdag 26 maart 10.00-12.00 uur
KOSTEN: € 5,LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

