september 2020

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Inmiddels is onze gids 2020-2021 in heel de gemeente Bloemendaal
verspreid. In de gids vindt u de activiteiten die we aankomend seizoen
aanbieden en informatie over Welzijn Bloemendaal. In deze nieuwsbrief
leest u welke activiteiten in september starten.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen.
Aanmelden voor een activiteit is ALTIJD verplicht en er een maximum
aantal deelnemers om de 1,5 meter afstand te behouden.

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.
Woensdag 2 september: door de Kennemerduinen
en Duin en Kruidberg naar Santpoort
Donderdag 17 september: via het Reinaldapark naar Haarlemmerliede en
Spaarndam
LOCATIE EN TIJD: verzamelen op locatie Noord, Bloemendaalseweg 125 om 09.15
uur eerst koffie drinken en daarna fietsen.
KOSTEN: gratis (consumptie op eigen kosten)

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. Bij slecht weer beslissen we
met de aanwezigen of de fietstocht doorgaat of niet.
Woensdag 9 september Kennemerduinen
LOCATIE EN TIJD: Verzamelen op locatie Zuid, Kerklaan 6 om 10.00 uur eerst koffie
drinken en daarna fietsen.
KOSTEN: gratis (consumptie op eigen kosten)

Duofietsen
Niets is fijner om in de buitenlucht te genieten van de
natuur en de prachtige omgeving. Op een veilige en
gezellige manier kunt u samen met een bekende naast
elkaar op de elektrische duofiets een tochtje maken. U
kunt de duofiets per dagdeel bij ons reserveren. Er is een
spatscherm geplaatst dus de duofiets is helemaal corona
proof.
Er staat één fiets in Bennebroek en één in Bloemendaal.
De duofiets mag op alle fietspaden rijden en is elektrisch
ondersteund, dus u hoeft niet allebei te fietsen, maar het
kan wel. Wij hebben ook vrijwilligers die samen met u
willen fietsen.
WANNEER: iedere werkdag
KOSTEN: €2,- per dagdeel
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek of Noord, Bloemendaalseweg 125,
Bloemendaal

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. Docent is
Astrid de Ronde.
WANNEER: dinsdag van 13:30-15:00 uur
START: 6 oktober 2020
KOSTEN: € 60,00 voor 10 lessen.
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Tennis
Iedere week dubbelt u met spelers van uw eigen
niveau en hoger. Na afloop kunt u gezellig napraten
in de bar. De vereniging S.E.T. (Senioren En
Tennis) organiseert deze activiteit, aanmelden bij
Welzijn Bloemendaal is niet nodig. Meer informatie
via Mirjam Hijstek 06-17482217 of Carolien Afman
06-14062273 of via seniorenentennis@gmail.com.
WANNEER: dinsdag 12.00 - 13.00 uur en/of 13.00 - 14.00 uur
DATA: 6 oktober 2020 t/m 30 maart 2021
KOSTEN: Bij aanschaf van een seizoenskaart: onder voorbehoud: € 95,- p.p. voor 1
uur p.w. € 170,- p.p. voor 2 uur p.w. € 70,- p.p. voor een baan met 6 man voor 1 uur
p.w.
LOCATIE: Fablo tennishal, Marcelisvaartpad 11, Haarlem

Doorlopende bewegingsactiviteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastiek voor ouderen: Er zijn nog enkele plekken voor de gymnastiek
voor ouderen lesuur 3 van 11.45-12.45 uur. Gymnastiek voor ouderen 1 en 2
zitten vol.
Fitness
Circuit-30-training
Yoga/Mindfulness
Spinning
Gymnastiek 70-plus
Conditietraining
Hatha yoga
Wandelen in de Waterleidingduinen
Biljarten
Koersbal
Jeu de boules
Tennis

Tekenen en aquarelleren
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 u 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. Zowel als beginner als
gevorderde kunt u meedoen aan deze cursus. Docent is Sandra Rodenburg.
WANNEER: woensdag van 14.00-16.00 uur
START: 16 september 2020
KOSTEN: € 125,- (12 lessen)
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal
MAX. 8 deelnemers ivm corona

Naailessen voor iedereen
Deze cursus is geschikt voor beginners maar ook voor
degenen die al met de naaimachine kunnen omgaan.
Gevorderden willen wellicht hun weggezakte kennis
ophalen of kunnen wat hulp gebruiken bij de fijne
kneepjes van het vak. Elke cursist werkt op eigen
niveau en snelheid. Niets is zo leuk als kleding zelf
maken en te ervaren hoeveel voldoening dit geeft. En
bovendien door inspanning ook ontspanning!
Docent: Corry van Roon
WANNEER: dinsdag van 19:30-22:00 uur
START: 22 september 2020
KOSTEN: € 380,00 in twee termijnen, 24 lessen.
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal
MAX. 8 deelnemers ivm corona

Doorlopende creatieve activiteiten
•
•
•
•

Breien en haken Bloemendaal
Breien en haken Bennebroek
Handwerkcafé
Zingen in het duin en kruidkoor (is nog niet gestart ivm corona)

Koffie ochtend
Gezellig met uw dorpsgenoten bijpraten onder het genot van
een heerlijk kopje koffie? De koffie staat twee keer per
maand voor u klaar.
WANNEER: 1e en 3e donderdag van de maand
DATA: 3 en 17 september
KOSTEN: € 1,LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Wereldse maaltijd
De laatste vrijdag van de maand is het echt genieten
met andere gasten van een heerlijk driegangen menu
met gerechten uit Syrië, Thailand, India, Pakistan of
Oezbekistan.
Vanwege het succes van dit diner is aanmelden
verplicht en pas mogelijk vanaf de 10de van de maand. Ivm corona kunnen er max.
30 mensen komen eten.
WANNEER: vrijdag 25 september van 18.00-20.00 uur
KOSTEN: € 10,LOCATIE: In onze programmagids stond per abuis de verkeerde locatie vernoemd
dit moet natuurlijk zijn: Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2A, Vogelenzang

Buurttuin Bennebroek - burendag
Burendag is een dag waarop de buurt gezellig
samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en voor de buurt. Dit jaar vieren
we Burendag samen met basisschool Fransiscus.
Net even iets anders dus.
In de tuin en op het schoolplein is voldoende afstand en vieren we het op een veilige
manier.
Er worden groenten uit de tuin verkocht, je kunt komen voor een gezellig praatje en
een drankje en je kunt komen helpen in de tuin. We zijn blij met hulp van 10 minuten
en ook van de hele dag. Alle beetjes helpen!
WANNEER: vrijdag 25 september van 13.00-17.00 uur
KOSTEN: gratis
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6, Bennebroek

Doorlopende cultuur en uitgaan activiteiten
•

•
•
•
•
•
•

Open eettafels in Aerdenhout, Bennebroek,
Bloemendaal en Vogelenzang: de Open
eettafels Aerdenhout en Vogelenzang op
locatie gaan voorlopig NIET door. Voor de
Open Eettafel Vogelenzang kunt u zich via
Welzijn Bloemendaal opgeven om één keer
p.m. de maaltijd thuis te laten bezorgen.
Restaurantdag Vogelenzang
Film in Vogelenzang
Spelletjesmiddag
Kopje koffie
Odensehuis
Lunch & film Bloemendaal; ivm corona is nog onduidelijk wanneer deze
activiteit kan starten.

Sociëteit Aerdenhout
Programma:

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.

Locatie:
Entree:

Verplicht aanmelden vóór maandag 12 uur per telefoon en voor maandag 15.00
uur per mail, 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,-.

Dinsdag

Onderwerp

Gastspreker

1 september

Oorlogswinst

Gert Jan van Setten

8 september

Taxatie van goederen

Aad Aanhane

15 september gesloten wegens Prinsjesdag
22 september Vogels rond de Noordzee

Sijmen Hendriks

29 september Lezing Rariteiten rond de film Casablanca

Frank van den Berg

Lezing Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Een filmische impressie van het leven van
damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, met toelichting door
Huub Adank, oud
boswachter/faunabeheerder.
WANNEER: donderdag 8 oktober 10.00-12.00 uur
KOSTEN: € 5,- incl. consumptie
LOCATIE: Zuid, Kerklaan 6 Bennebroek

Lezingcyclus Tussen overwinning en Nederlaag (75 jaar
bevrijding)
Momenteel is er veel aandacht voor de gebeurtenissen
die Nederland 75 jaar geleden in de greep hielden. In de
lezingcyclus wordt ingegaan op de acties in Normandie
na D-Day, o.a. de slag om de Schelde, Operatie market
Garden en het Ardennenoffensief. Ook wordt er
ingegaan op die zaken, die vaker minder aandacht
hebben gekregen in de actuele media, de gevoerde
strategie, misrekening in Normandie, de foute inschattingen, de misplaatste euforie
(en onderschatting van de Duitsers), de onderlinge verstandhoudingen en de
animositeit en het ontwrichte geallieerde winteroffensief door de Duitse aanval in de
Ardennen. Volgens de geallieerde planning zou men in augustus 1944 de Rijn
oversteken. Het werd 7 maart 1945. Wat ging er allemaal fout? Wim van Hooff vertelt
u er alles over.
WANNEER: donderdag 10.00-12.00 uur
DATA: 8, 15, 22, 29 oktober, 12, 19, 26 november en 10 december
KOSTEN: € 50,- voor 8 lezingen incl consumptie
LOCATIE: Noord, Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal

Jongerenlocaties
The Spot, Kerklaan 6, Bennebroek
dinsdag 15.00-17.30 uur groep 6, 7 en 8
vrijdag 15.00-17.30 uur groep 6, 7 en 8
Jeugdhonk, Henk Lensenlaan 2A, Vogelenzang
dinsdag 19.30-21.30 uur 12-18 jaar
woensdag 14.00-16.30
groep 5 t/m 8
uur
vrijdag 15.00-17.00 uur groep 5 t/m 8
vrijdag 19.00-22.30 uur 12-18 jaar

Start 25 augustus
Start 28 augustus

start 18 augustus
start 19 augustus
start 21 augustus
start 21 augustus

OVERIG

Samen voordelig stroom opwekken
Voor bewoners van postcodegebied 2023 en de
aangrenzende postcodegebieden is de mogelijkheid te
participeren in het te realiseren zonnestroomdak. De
aanleg van het dak zal in het najaar van 2020
plaatsvinden. Inschrijven is nu al mogelijk.
Bewonersinitiatief Zonneplaneet in Haarlem en
buurtbewoners van De Krim (naast het Mendelcollege) bouwen samen met
Kennemer Kracht op het dak van het Mendelcollege in Haarlem een collectief
zonnestroomdak waar huishoudens in de buurt
kunnen participeren. Door mee te doen profiteer je
van de speciale korting op de energiebelasting.
Voor meer info:
https://kennemerkracht.nl/mendelcollegehaarlem

Dorpscoördinatie
Vanuit Welzijn Bloemendaal is voor iedere kern een dorpscoördinator Welzijn &
Zorg werkzaam. De dorpscoördinator is als een spin in het web van allerlei
instanties binnen de gemeente zoals scholen, sportverenigingen en organisaties op
het gebied van Welzijn & Zorg. Regelmatig vindt overleg plaats over
maatschappelijke ontwikkelingen. De dorpscoördinator is hét aanspreekpunt voor
burgerinitiatieven én zorgt er voor dat deze dan op de juiste plek terecht komen.
Meer informatie vindt u op www.welzijnbloemendaal.nl/dorpscoordinator/

Dag van de Ouderen
Helaas gaat wegens corona de dag van de ouderen NIET
door.

Project rondom 50ste sterfdag
Godfried Bomans
Het is volgend jaar 50 jaar geleden dat de markante
schrijver Godfried Bomans in Bloemendaal is overleden.
Tijdsparen Bloemendaal ziet dit herdenkingsjaar als een
mooie aanleiding om jongeren in Bloemendaal meer
bekend te maken met de literaire en kunstzinnige
nalatenschap van Godfried Bomans. Tevens een mooie
gelegenheid om een verbinding te maken tussen jongeren en ouderen in
Bloemendaal. De gedachte is om ouderen te vragen hun waardevolle herinneringen
aan Godfried Bomans met jongeren te delen. Welzijn Bloemendaal ondersteunt dit
van harte en maakt deel uit van de projectgroep.
In de aanloop naar de sterfdag van Godfried Bomans, 22 december 1971, zullen er
allerlei activiteiten plaatsvinden waar zoveel mogelijk Bloemendalers bij betrokken
worden. Als eerste is de projectgroep op zoek naar oudere Bloemendalers die
Godfried Bomans hebben gekend, direct of indirect, en die hun verhaal wel met
jongeren willen delen. Bent of kent u zo iemand?
Neem dan contact op met Charlotte Turksma. Bellen kan van 09.00 tot 12.00 uur. U
kunt Charlotte ook mailen: charlotte@welzijnbloemendaal.nl
Kijk voor nadere info ook op https://www.tijdsparen.org/bomans-in-bloemendaal/

Wij zoeken: Een gedreven vrijwilliger voor
fondsenwerving voor ca. 6 uur per
week.
Je werkt, verspreid over twee dagdelen, nauw samen
met medewerkers van onze andere disciplines.
We zoeken iemand die in staat is om beoogde
donateurs te overtuigen dat een bepaald project de
moeite waard is om te ondersteunen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten kijken dan op www.welzijnbloemendaal.nl

Openingstijden en bereikbaarheid
Onze locatie in Bloemendaal is iedere werkdag open tussen 9.00-12.00 uur. Wij
zijn telefonisch bereikbaar op 023-5250366.
Onze locatie in Bennebroek is iedere maandag open tussen 09.00-12.00 uur. Wij
zijn telefonisch bereikbaar op 023-5845300.
U kunt ook mailen naar info@welzijnbloemendaal.nl.
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

