Juli 2020

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus was Welzijn
Bloemendaal genoodzaakt veel activiteiten af te zeggen. Maar onderstaande
activiteiten starten we weer op:

Tuinavond in Buurttuin Bennebroek
Met en zonder groene vingers, heerlijk in de buitenlucht.
De buurttuin zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om (af & toe) te komen helpen.
Er is genoeg ruimte in de tuin om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen.
Komt u een keer langs om te kijken of het iets voor u is?
De tuinavond is op woensdag 1 juli van 19.00-20.15 uur.
De Buurttuin is gelegen achter het pand waar Welzijn Bloemendaal en de Bibliotheek
gevestigd zijn. Meer info via nicole@welzijnbloemendaal.nl of bel 06-57937570.

Fietsen Noord
U fietst gemiddeld 3 à 4 uur met elke keer een andere bestemming om naar toe te fietsen,
onderweg stoppen we op leuke locaties om iets te drinken. We fietsen op de 1e woensdag
en 3e donderdag vd maand.
START: woensdag 1 juli
LOCATIE EN TIJD: verzamelen bij Welzijn
Bloemendaal, locatie Noord om 09.15 uur eerst
koffie drinken en daarna fietsen
KOSTEN: gratis (consumptie op eigen kosten)
GRAAG VAN TE VOREN AANMELDEN

Fietsen Zuid
Deze vinden op de 2e woensdag van de maand plaats en de lengte van de tocht is 30 tot 40
km, waarbij in een rustig tempo wordt gefietst. Consumpties onderweg zijn voor eigen
rekening. Van te voren aanmelden is niet noodzakelijk. Bij slecht weer beslissen we met de
aanwezigen of de fietstocht doorgaat of niet.
START: woensdag 8 juli
LOCATIE EN TIJD: Verzamelen bij Welzijn Bloemendaal, locatie Zuid om 10.00 uur eerst koffie
drinken en daarna fietsen
KOSTEN: gratis (consumptie op eigen kosten)
Uiteraard worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen! Deelname is voor eigen risico.

Breiclub Bloemendaal
De breiclub gaat weer van start vanaf maandag
7 juli 2020 van 14.00 – 16.00 uur. Klaverjassen
en rummikub is helaas nog niet mogelijk.
I.v.m. het corona protocol mogen er niet meer
dan 10 personen aanwezig zijn in onze
activiteitenruimte om 1.5 meter afstand te
kunnen houden.
Aanmelden is hierdoor verplicht dit kan
uiterlijk vrijdag tot 12.00 uur via 023-5250366 of per email christa@welzijnbloemendaal.nl.

Duofiets
Onze duofiets in Bloemendaal is weer beschikbaar voor ritten.
Middels een plexiglasscherm is de fiets coronaproof gemaakt.
De duofiets kan worden gereserveerd via Welzijn
Bloemendaal, locatie Noord: 023-5250366.

Nordic Walking in de duinen
Iedere zaterdag kunt u o.l.v. een vrijwilliger Nordic
Walken in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Verzamelen om 10 uur bij ingang`t Panneland
(Vogelenzang). U dient zelf voor een geldig
toegangsbewijs voor de duinen te zorgen.
Uiteraard worden de RIVM-richtlijnen in acht
genomen!

Maaltijdbezorging
Voor onze open eettafel gasten bezorgen wij op dit
moment de maaltijden thuis.
Lukt het u niet om zelf te koken of bent u
overbelast? U kunt maaltijden bestellen bij
bijvoorbeeld:
Kievit: 023-532 91 43 www.kievitbv.nl
Wesselius: 023-531 23 34 www.wesseliusmaaltijden.nl
Chef Chez Vous 06-21463368 www.chefchezvous.nl

Sociëteit Aerdenhout
Programma:

Locatie:
Entree:

10.30 uur - inloop met koffie
11.15 uur - aanvang lezing
12.30 uur - napraten met een drankje
Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
€ 7,50 voorkeur met Pin betalen.

Verplicht aanmelden vóór maandag 15.00 uur, vrije inloop niet mogelijk i.v.m. Corona
maatregelen:
info@welzijnbloemendaal.nl - 023- 5250366
Sociëteit Aerdenhout is toegankelijk voor iedereen.
Indien u geen vervoer heeft, kan u gebruik maken van het vervoer van Welzijn
Bloemendaal à € 21,50 (10-rittenkaart), Wonenplus abonnees betalen € 20,-.
LET OP: RIVM maatregelen Corona– Het aantal toegestane gasten is beperkt om de 1,5
meter toe te passen om veilig bij elkaar te kunnen zijn. Als u hoest, verkouden of zich niet
lekker voelt is het niet mogelijk om u aan te melden, blijft u dan thuis. Wij informeren u bij
uw aanmelding of u aanwezig kan zijn om het juiste aantal gasten toegang te verlenen.

Dinsdag
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli

Onderwerp
40 jaar Damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen

Gastspreker

100 jaar Kennemer Lyceum

Guido van Rijn

Het koffertje van mijn moeder

Martje Saveur

Presentatie; Fabels en feiten over wijn

Ans van der Weijden, Register
vinoloog

Huub Adank

Legpuzzels
Hebt u in deze Coronatijd uw legpuzzels weer
voor de dag gehaald en inmiddels al uw eigen
puzzels alweer een keer gemaakt? Wij hebben 20
legpuzzels die wij in bruikleen kunnen geven dus
als u het leuk vindt om een keer een andere
puzzel te maken bel of mail ons op werkdagen
tussen 09.00-12.00 uur via 023-5250366 of
info@welzijnbloemendaal.nl.

Wenskaarten Odensehuis
In deze tijd van ‘contact op afstand’ blijken
we gelukkig al vaak aan elkaar te denken. Na
contact met ouderen van het Odensehuis
Overveen, maar ook daarbuiten werd
duidelijk dat iedereen blij is met steun en
aandacht, maar ook graag daarvoor wil
bedanken. Eva Jorritsma (keramist en
beeldhouwer, 88 jaar en deelnemer van het
Odensehuis Overveen) stuurde ons
bijvoorbeeld een zelf getekend bedankkaartje voor de bloemen en die vonden we zo leuk
dat we haar gevraagd hebben er meer te maken. Die hebben we laten drukken en de
kaarten hieronder zijn het resultaat!
Voor € 7,50 heb je een set van 5 kaarten incl. envelop welke je kan versturen naar een
kwetsbaar iemand in de buurt die niet zomaar naar buiten kan.
De kaarten zijn te bestellen via een mail naar maaike@welzijnbloemendaal.nl, vermeld het
aantal setjes dat je wilt bestellen en je naam en adres. Ter bevestiging krijg je een mail met
het rekeningnummer van Welzijn Bloemendaal om zo de kosten te voldoen.
De opbrengst is om de kosten te dekken, de rest komt ten goede aan acties voor de
deelnemers van het Odensehuis Overveen.

Activiteiten Jongerenwerk Welzijn Bloemendaal
Het bedenken en organiseren van zomeractiviteiten voor kinderen is bij Welzijn
Bloemendaal volop in gang gezet nu er weer meer mogelijkheden zijn door de versoepeling.

Corona maatregelingen
Onze locatie in Bloemendaal is iedere werkdag open tussen 9.00-12.00 uur. Ook zijn wij
telefonisch bereikbaar op 023-5250366.
Onze locatie in Bennebroek is iedere maandag open tussen 09.00-12.00 uur. Wij zijn daar
bereikbaar op 023-5845300.
U kunt ook mailen naar info@welzijnbloemendaal.nl.
Jongerenruimte The Spot en Jeugdhonk Vogelenzang zijn open, voor meer informatie
check www.welzijnbloemendaal.nl/jongerenwerk
Alle Wmo-loketten zijn weer open voor bezoek. Check voor de openingstijden
www.welzijnbloemendaal.nl/wmo-loket
U bent welkom voor bezoek op onze locaties rekening houdend met onderstaande
aandachtspunten:
+ Kom zoveel als mogelijk alleen
+ Voelt u zich niet lekker, blijf dan thuis
+ Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
+ Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Daarnaast zijn onze afdelingen op onderstaande nummers op werkdagen te bereiken:
Directie
06-22492662
WonenPlus en vervoer
06-13076559
Sociaal cultureel werk
06-57579984
Vrijwilligerswerk
06-12772698
Jongerenwerk
06-57937570 of 06-10605741
Cliënt- & ouderenadvies
06-20306471 of 06-12796855
We hopen u in ons nieuwe seizoen, dat start in september 2020, weer te kunnen ontvangen
op al onze activiteiten.

