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informatie

Parkeren
Auto’s alleen parkeren op de parkeerplaats aan de Willem de Zwijgerlaan, want parkeren aan 
de Vrijburglaan, ook kort, geeft de bewoners overlast.  
Met de fiets of lopend komt u binnen via de ingang aan de Vrijburglaan of bij de parkeerplaats 
aan de Willem de Zwijgerlaan. Aan de noordkant van het gebouw is een fietsenstalling.  

P

Bestuur 
Albert van der Heijden, voorzitter, 06 5371 8769 
Marijke Halberstadt, secretaris, 06 4369 0609  
Gel van den Berg, penningmeester, 06 5157 8909 
Margriet Smit, bestuurslid, 023 525 6797
Hennie Scheffer, bestuurslid, 023 525 6087 
 
Adres 
Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
023 526 1278. Bgg: bestuur 
www.bvo-tinholt.nl  
 
Leden- en cursusadministratie 
Naima Belkadi 
 

Volwassenencursussen 
Margriet Smit, 023 525 6797 
Ineke Mugge, 023 527 1055 
 
E-mail 
contact@bvo-tinholt.nl  
penningmeester@bvo-tinholt.nl   
 
Ontwerp & opmaak 
Bianca Emanuel Magazine Design 
 
Bank 
NL06 INGB 0003 3238 11 
t.n.v. Buurtvereniging Overveen

Wilt u met een van onze adviseurs een gesprek maakt u dan een afspraak via de website; www.robwoud.nl 
Onze showroom vindt u tegenover Albert Heijn Vos Spoorwegstraat (zijstraat Zijlweg)

DE HOUTEN HOND
Natuurvoedingswinkel voor hond én kat

www.dehoutenhond.nl

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286

DE HOUTEN HOND

HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging voor uw hond

www.elswouthondentrimsalon.nl
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Haalt de BVO-Tinholt haar pensioen? 
 
Voor U ligt weer een interessant programmaboekje met vertrouwde 
cursussen en een overzicht van wederom zeer interessante lezingen. 
De Coronacrisis is min of meer bezworen. Business as usual lijkt het dus. 
Maar niets is minder waar. Hoewel het bestuur geen zorgen heeft over 
de aantallen cursisten en de belangstelling voor de lezingen, zijn wij wel 
bezorgd over de toekomst van de BVO-Tinholt. 
Waar lopen wij zoal tegenaan? Het wil maar niet lukken om de 
jeugdafdeling nieuw leven in te blazen, hoewel er wel degelijk verjonging 
in Overveen e.o. heeft plaatsgevonden. Wij kunnen  rekenen op een trouwe 
schare gastvrouwen/-heren, maar uitbreiding is zeer gewenst. De grootste 
zorgen bestaan echter over het niet kunnen werven van kader. Een nieuwe 
penningmeester lijkt ons te gaan lukken, maar wij zijn nog steeds op zoek 
naar een beheerder en een jeugdcoördinator. En over enkele jaren dient 
het complete bestuur geleidelijk te worden vervangen. Regeren is immers 
vooruitzien. Zorgen hebben wij ook over de sterk gestegen energiekosten. 
Ondanks getroffen maatregelen zal het onvermijdelijk zijn deze in de 
toekomst door te berekenen in de cursusprijzen.  
Er is ook ander nieuws te melden: het bestuur is uitgebreid met Hennie 
Scheffer, die a.i. de beheertaken op zich neemt. De afgelopen tijd hebben 
wij afscheid genomen van de door ons zeer gewaarde Renée Schmidt. De 
cursus- en ledenadministratie wordt nu gedaan door Naima Belkadi. 
Na vele cursusjaren is ook onze fotografiedocente Cita Vissers gestopt. 
Gelukkig hebben wij in Koen van der Lee een opvolger gevonden: hij start 
met ‘Fotografie met de smartphone’. 
Als U dit boekje onder ogen krijgt heeft het bestuur inmiddels de op 
de ALV aangekondigde ‘heidag’ gehad en is er een gesprek met de 
nieuwe wethouder mevrouw Gamri geweest over de samenwerking 
met de gemeente Bloemendaal. En zijn er ook recent nieuwe initiatieven 
ontwikkeld om de jeugdcursussen nieuw leven in te blazen. Wij houden U 
op de hoogte in onze regelmatig verschijnende digitale Nieuwsbrief. 
De BVO is in 1957 opgericht en bestaat dus inmiddels 65 jaar. Maar de 
toekomst is ongewis. Laten we hopen dat anderen na verse versterking 
minstens het eeuwfeest van de BVO zullen kunnen vieren.   
 
Albert van der Heijden 
voorzitter bestuur BVO-Tinholt 

bestuur

Van boven naar beneden: Albert, Marijke, Gel, Margriet en Hennie.

Zijlweg 13 - 2051 BA Overveen - Telefoon (023) 527 71 69
E-mail: info@rijnierse.nl - www.rijnierse.nl

Bouw- en Schildersbedrijf

RIJNIERSE BV
gevestigd 1793

Zijlweg 13 - 2051 BA Overveen - Telefoon (023) 527 71 69
E-mail: info@rijnierse.nl - www.rijnierse.nl

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING

HOFLEVERANCIER

Form: 159 x 56 mm
14.0124 Bloemendaal
Klantnr.: 2864
Volgnr.: 12
Datum: 28-03-2014
DTP: 4

Puur, echt brood. Tarwe volkoren, Desem, Spelt, Lemaire en Pain Gris.
Ambachtelijk brood, met de hand gemaakt door 6 broers, volgens de recepten van hun vader. 
Een belevenis!
En verder: appeltaart, gevulde koeken, boterkoek, eierkoeken, kruidkoek. En nog veel meer.
Een sensatie in de mond! Met zorg en toewijding gemaakt. Alles volgens vader’s recept!

www.bakkerijkuin.nl
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informatiedocenten

Inschrijven
 
U kunt u aanmelden voor een cursus of een andere 
activiteit via bij voorkeur contact@bvo-tinholt.nl 
of anders via het formulier achter in dit boekje. Als 
u al lid bent van de BVO is een e-mail aan contact@
bvo-tinholt.nl of een kort briefje voldoende. U 
vermeldt uw naam, adres en telefoonnummer, de 
naam van de cursus(sen) en dat u akkoord gaat met 
incassering van het cursusgeld. Wij bewaren uw 
gegevens zolang zij nodig zijn. Inschrijving gaat op 
volgorde van ontvangst. Tussentijds instappen kan 
alleen na overleg. Cursussen en lezingen starten 
bij voldoende inschrijving. Als een cursus niet 
doorgaat, vervalt uw incassomachtiging.
 
Annulering
Wanneer u afzegt, dient u in beginsel vanaf 15 
dagen voor de start 50% van de cursusprijs te 
betalen. Wanneer u zonder dringend reden (ter 
beoordeling van het bestuur) annuleert binnen 8 
dagen voor de start bent u 100% verschuldigd.
 

Sika van Wijk
Yoga

Jeanne Kuiper
Poppentheater

Koen van der Lee
Fotografie

Marijke Hagen
Fijn schilderen

Ludo Korteman
Android en digitaal

Ank Luijting
Aquarelleren

Barta de Broekert
Tekenen en schilderen

Maartje Groot
Bewust bewegen

Maud da Costa Senior
Bridge

Giovanna Digregorio
Italiaanse conversatie

Frank van Waveren
iPhone

Erica Huber
Tekenen en schilderen

Barbara Stammer
Franse conversatie

Ernst Millaard
Bridge

Gloria Mercadal
Spaanse conversatie

Jessie Overmaat
Kunstclub

Elly de Jong
Pilates

Lidwien Derriks
Leeskring

Piet Keizer
Timmerclub

Uw en onze gezondheid
 
Het gaat op dit moment wat beter met de 
coronasituatie, maar wij blijven alert: wij willen 
besmetting van onze bezoekers en vrijwilligers 
voorkomen. Dit betekent: 
n  Bij klachten zoals koorts (38 graden of hoger), 
verkoudheid, niezen, snotterigheid, hoesten, 
keelpijn of bij ongewone kortademigheid: blijf 
thuis. 
n   Bij twijfel of wanneer iemand in uw omgeving 
met corona besmet is: doe een zelftest. 
n  Niezen doet u in uw elleboog. U gebruikt 
papieren zakdoekjes. 
U kunt bij binnenkomst uw handen 
desinfecteren. Wij vragen u om in het gebouw 
zo mogelijk voldoende afstand van anderen 
te houden. Er wordt regelmatig geventileerd. 
Tijdens een bijeenkomst staat er tenminste één 
raam of ander ventilatiepunt open. Vanwege de 
ook bij ons zeer sterk gestegen energiekosten 
staat de cv een graad lager. Zorg daarom dat u ons 
bezoekt met voldoende warme kleding aan.

Lid zijn
De BVO moet alle kosten dekken uit bijdragen. 
Mede daarom moeten deelnemers aan 
cursussen en activiteitsgroepen lid zijn van de 
buurtvereniging. Het lidmaatschap kost € 12,50 
voor een heel cursusjaar. Het geldt totdat u het 
weer opzegt. Lid wordt u via een e-mail aan 
contact@bvo-tinholt.nl of anders het formulier in 
dit boekje. Op www.bvo-tinholt.nl vindt u zo nodig 
meer informatie. Voor deelname aan wandelingen 
en lezingen hoeft u geen BVO-lid te zijn. Wel dient 
u zich tevoren op te geven. Bij de lezingen betaalt u 
contant (geld of pin) ter plekke.  
 
Waar 
U vindt ons in ‘Tinholt’, Vrijburglaan 17 in Overveen.  
 
Meer info. 
Bij vragen: stuur een e-mail naar contact@bvo-
tinholt.nl, of bel anders een bestuurslid (pg 3).  
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Boekenkasten
 
Bij de BVO staat een aantal kasten met 
meeneemboeken; je kunt (schone) boeken 
inbrengen en mee naar huis nemen. Op dit 
moment hebben we meer dan genoeg detectives. 
Daarom kun je die alleen meenemen. Voor meer 
romans is nog plaats. Kort na het eind van een 
lezing of cursus in de grote zaal is er tijd om rustig 
even in de kasten te kijken. Kijk voor een goed 
moment in het weekprogramma op pg. 10 en 11.

8

Repair- en Kledingruilcafé 
 
Ook in de komende tijd kun je in het BVO-
gebouw weer terecht bij het Repaircafé van 
Duurzaam Overveen. Tegen een kleine vrijwillige 
bijdrage maken de deskundige medewerkers 
van het Repaircafé alles weer in orde. Zij zijn er 
op zaterdag 10 december ’22, 21 januari, 25 
februari, 1 april, 6 mei, 24 juni, 9 september, 21 
oktober en 16 december ’23 tussen 13.00-16.00 
uur.  
Op 10 december ’22 maakt tegelijkertijd het 
Kledingruilcafé een doorstart. Zij zijn er ook op 6 
mei ‘23.  Alle info. bij duurzaamoverveen.nl 

informatie

Vakanties
 
De BVO is gesloten tijdens de  
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart ‘23 
Meivakantie: 29 april t/m 7 mei ’23  
Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september ‘23 
Woensdag 15 maart is onze grote zaal stembureau 
voor de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Buurtboomgaard  en tuintjes
 
Op het BVO-terrein is een boomgaard met 
fruitbomen die onderhouden worden door 
buurtbewoners. Info.: ellyklaassen@tiscali.nl .  
Achter ons gebouw liggen tuintjes waarop BVO-
leden en kinderen van de Les-Petits-vestiging 
groenten en andere producten verbouwen. Info: 
contact@bvo-tinholt.nl 
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Odensehuis
 
Elke maandag tussen 12.30 en 16.00 uur is er in het 
BVO-gebouw een inloopmiddag voor mensen met 
geheugenklachten en hun naasten maar ook voor 
buurtgenoten. Een Odensehuis is een plek waar 
iedereen met zijn/haar talenten een bijdrage levert 
aan de invulling: een fijne plek voor ontmoeting, 
activiteiten, lotgenoten en ontspanning. Op 
donderdagmiddag is het Odensehuis (op dezelfde 
tijd) in Aelbertsberg in Bloemendaal. Meer 
informatie: maaike@welzijnbloemendaal.nl, 
tel. 06-1245 0935 (Maaike Slierings) of ’s morgens 
023 525 0366 (Welzijn Bloemendaal).

Meer vrijwilligers
 
Het cursuswerk en de lezingen van de BVO lopen 
goed. Maar wij zijn een vrijwilligersorganisatie. 
Helaas hebben wij sinds een aantal jaren een 
nijpend tekort aan vrijwilligers. Wij moeten meer 
werk met steeds minder mensen doen.  
Als u de BVO een warm hart toedraagt en wilt dat 
de BVO blijft bestaan, wilt u dan ons team van 
vrijwilligers komen versterken? Het is gezellig en 
afwisselend werk. En hoe meer vrijwilligers we 
hebben, hoe minder tijd het u kost. De werktijden 
worden altijd in overleg vastgesteld. Voor meer 
informatie kunt u bellen: 
n  Wilt u als gastvrouw/gastheer meedoen, neem 
dan contact op met Marjolein Schouten, tel. 06 
5474 3190 of Margriet Smit, tel. 023 525 6797 
n  Voor de functie van beheerder van het gebouw 
of voor een bestuursfunctie kunt u terecht bij 
Albert van der Heijden, tel. 06 5371 8769  
n  Voor de functie van jeugdcoördinator kunt u 
contact opnemen met Marijke Halberstadt, tel. 06 
4369 0609 of Margriet Smit, tel. 023 525 6797 
U kunt uw reactie ook sturen naar contact@bvo-
tinholt.nl 

Enquête Seniorweb Haarlem
 
Seniorweb Haarlem, een graag geziene groep bij 
de BVO, wil graag weten waarover onze bezoekers 
méér willen weten. Daarover heeft Seniorweb 4 
vragen geformuleerd. Die staan op bvo-tinholt.nl/
nieuws. Lees en beantwoord ze!  

Nieuwjaarsborrel
 
Op zaterdag 14 januari, 16.30-18.30 uur, is onze 
Nieuwjaarsborrel: voor onze leden en voor al die 
anderen die ons een goed hart toedragen. Op 
deze borrel zijn enkele miniconcertjes met Franse 
chansons. Welkom!
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weekprogramma

                                                                                                       
Volwassenen            Activiteit                        Lezing/wandeling                      Jeugd

11

   
donderdag

9.30-11.00 Yoga 1  12 jan.-18 mei ‘23  
10.00-12.30 Tekenen-schilderen donderdag  12 jan.-20 april ‘23  
10.00-12.30 Bridge voor beginners  12 jan.-6 april ‘23 (reserve 20 apr) 
14.00-16.00 Slim op pad met routeplanner en app  6 en 13 april ‘23  
14.00-15.00 De Borski’s  23 maart ‘23  
15.30-17.00 De Eigenwijze Kunstclub  12 jan.-6 april ‘23  
19.30-21.00 Yoga 2  12 jan.-18 mei ‘23  
20.00-21.30 Overveen en het Braziliaans avontuur  23 maart ‘23    
       
     
vrijdag

10.00-12.30 Tekenen-schilderen vrijdag   13 jan.-21 april ‘23   
14.00-15.15 Spaans voor beginners   20 jan.-19 mei ‘23   
15.30-17.00 De Timmerclub    20 jan.-14 april ‘23   
 
          
zaterdag

14.00-15.30 Wandeling 1: Beeckestijn   21 jan. ‘23    
14.00-15.30 Wandeling 2: Woestduin, Leyduin etc.  18 febr. ‘23  
14.00-15.30 Wandeling 3: Begraafplaats Driehuis Westerveld 11 maart ‘23 
14.00-15.30 Fietstocht: Het Beleg van Haarlem  8 april ‘23    
    

maandag

9.30-12.00 Vrij schilderen (MOS)  tot half april ‘23  
9.45-11.45 iPhone-cursus  23 jan.-20 febr. ‘23   
12.30-16.00 Odensehuis, Welzijn Bloemendaal  wekelijks    
13.30-15.30 Fotografie met de smartphone  6 febr.-20 maart ‘23  
13.30-14.30 Pilates 1  9 jan.-15 mei ‘23  
14.45-15.45 Pilates 2  9 jan.-15 mei ‘23  
16.00-17.00 Pilates 3  9 jan.-15 mei ‘23   
      
 
dinsdag

11.30-13.00 Italiano dappertutto, groep 1  10 jan.-18 april ‘23  
13.15-14.45 Italiano dappertutto, groep 2  10 jan.-18 april ‘23  
14.00-16.30 Bridge thema en begeleiding  10 jan.-4 april ‘23 (reserve 18 apr)
15.30-17.00 Poppentheater maken  24 jan.-21 maart ‘23  
19.30-22.00 Bridge 2  10 jan.-4 april ‘23 (reserve 18 apr) 
       
    
woensdag

9.00-10.00 Bewust bewegen  11 jan.-26 april ‘23   
9.30-12.00 Aquarelleren  11 jan.-26 april ‘23   
10.00-12.30 Bridge met begeleiding   1 febr.-19 april ‘23   
14.00-15.30 Franse conversatie  11 jan.-5 april ‘23   
14.00-16.00 Fijn schilderen  8 febr.-22 maart ‘23   
14.00-15.30 De Blauwe Tram: stadstrams Haarlem  15 febr. ‘23 
14.00-15.30 De Blauwe Tram: de Bollenlijn  22 maart ‘23   
14.00-15.00 Brouwersgeschiedenis van Haarlem  29 maart ‘23   
14.00-15.30 De Blauwe Tram: de Vislijn  12 april ‘23   
19.30-21.30 Leeskring moderne literatuur 1  11 jan.-12 april ‘23   
19.30-21.30 Leeskring moderne literatuur 2  25 jan.-19 april ‘23   
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Fotografie met de smartphone 

De beste camera is de camera die je bij je hebt. 
Tegenwoordig draagt vrijwel iedereen een camera 
bij zich. Maar hoe maak u eigenlijk optimaal 
gebruik van die smartphonecamera? In deze cursus 
gaan we niet op cameratechniek in - dat doet 
de telefoon immers zelf - maar leert u hoe u het 
onderwerp het beste in beeld kunt brengen. In 
vier lessen doet u de vaardigheden op om dierbare 
momenten op een mooie manier vast te leggen. 
Koen van der Lee deed de opleiding Toegepaste 
Fotografie en Beeldcommunicatie. Zie verder op 
www.koenvanderlee.nl  
 

iPhone-cursus
 
U bent in het bezit van een mooie iPhone van 
Apple. Die heeft veel mogelijkheden, maar gebruikt 
u die ook? U leert in deze cursus de beginselen 
van de iPhone. Wat staat er allemaal op, hoe werkt 
de bediening, wat is het startscherm?  Hoe komt 
u op Internet? Wat zijn Apps? U leert e-mailen op 
uw iPhone, internetpagina’s bezoeken, gebruik 
van de camera en agenda, en wat nog meer ter 
sprake komt. Kortom, na deze cursus heeft u geen 
angst meer voor uw iPhone maar enkel gemak. 
Deze cursus is niet geschikt voor wie een Android-
smartphone (Samsung, Motorola, Xiaomi, etc.) 
gebruikt. 
 
Docenten: Frank van Waveren en Ad Brokx
Aantal lessen: 5
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur
Data: 23, 30 jan., 6, 13 en 20 febr. 2023
Kosten: € 72,00

cursussencursussen

Slim op pad 
 
met routeplanner en app
Als u graag wandelt of fietst is een goede 
routeplanner of app op uw smartphone een 
enorme verrijking. U vindt nieuwe wandelingen 
en fietsroutes, u ziet wat er in de omgeving is te 
vinden, u ontdekt leuke koffietentjes. En vooral: u 
verdwaalt nooit meer, ook niet in het buitenland. 
 
Docent: Ludo Korteman
Aantal lessen: 2 
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6
Tijd: donderdag 14.00-16.00 uur
Datum: 6 en 13 april 2023
Kosten: € 30,00

Andere cursussen
Diverse cursussen zijn in september 
begonnen en lopen door tot de 
zomerperiode. Wanneer zij vol zijn, worden 
zij hier niet vermeld. Zij staan wel in het 
weekprogramma op pg. 10 en 11.

Docent: Koen van der Lee
Aantal lessen: 4, 1x per 14 dg. 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Tijd: maandag 13.30-15.30 uur 
Data: 6 febr. t/m 20 maart 2023 
Kosten: € 85,00

Leeskring moderne literatuur
 
In je eentje een boek lezen is leuk, maar veel leuker 
nog is het om je leesbelevingen en – bevindingen 
te delen met andere lezers. Je leeservaring wordt 
verdiept en je begrijpt meer van het boek. Elke 
maand een ander boek: verbluffend hoeveel 
verschillende stijlen en invalshoeken mogelijk zijn 
om een goed boek te creëren en ervan te genieten.
Programma (2 groepen): 
11, 25 jan.’23: Els Beerten, Allemaal willen we 
de hemel (2008) 
8, 15 feb.: Elizabeth Strout, Het verhaal van William 
(2021). Dit is het vervolg op: Ik heet Lucy Barton 
8, 22 maart: Gerbrand Bakker, De kapperszoon 
(2022) 
12, 19 april: Dörte Hansen, Middaguur (2018) 
 
Docent: Lidwien Derriks 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Aantal bijeenkomsten: 4 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur 
Kosten: € 52,50 incl. documentatie 
De groepen zijn in het najaar gestart. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar.

Aquarelleren
 
Profiteer van een van onze meest ervaren 
docenten. De groep startte dit najaar maar er is 
nog plaats voor en aantal deelnemers meer. Voor 
nieuwe deelnemers geldt dat we de eerste lessen 
besteden aan schetsen, kleurenleer en andere 
vaardigheden. Daarna gaan we werken aan het 
aquarelleren zelf. Wanneer u de grondbeginselen 
onder de knie heeft, kunt u zelf uw onderwerpen 
kiezen. De deelnemers krijgen veel persoonlijke 
begeleiding.  
 
Docent: Ank Luijting–van Diggelen 
Aantal lessen: 15 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.30-12.00 uur 
Data: 11 jan. t/m 26 april 2023 
Kosten: € 180,00 
Wilt u voor uw eerste les meenemen: een eenvoudig 
schetsboek, potloden H, HB, B, gum en liniaal, een 
klein doosje waterverf (Talens of Winsor & Newton), 
3 penselen nr. 2-4-7 (marterhaar of synthetisch), een 
aquarelblok merk Schut maat 30/40 cm, een grote 
glazen pot, een schoteltje of bord en een oude doek. 
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cursussen

Fijn Schilderen 
 
Aan de hand van een voorbeeld gaan we aan de 
slag. U kunt kiezen uit: 3 peren, een spiegelei of 
knoflookjes. Als u nog een andere wens heeft, kunt 
u dit overleggen met de docent. Stap voor stap leert 
u de techniek van fijn schilderen: kleuren mengen, 
vorm, toon en schaduw neerzetten, gladde laagjes 
creëren. Aan het eind van de cursus neemt iedere 
deelnemer een compleet olieverfschilderij op 
paneel mee naar huis. Op www.marijkehagen.nl 
leest u meer over de docent en haar werk. 
 
Docent: Marijke Hagen 
Aantal lessen: 3 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 7 
Tijd: woensdag 14.00-16.00 uur  
Data: 8 febr., 8 en 22 maart 2023
Kosten: € 52,50 incl. materiaal

VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES | (VER)HUUR | BEHEER 

BEDRIJFSONROERENDGOED | NIEUWBOUW

DMC OVERVEEN
Bloemendaalseweg 245

023-5410041

DMC HAARLEM
Kleverparkweg 24

023-5517007

DMC AMSTERDAM
Vijzelstraat 68-78

020-2471080

Tekenen en schilderen 
 
Heeft u altijd al willen tekenen en schilderen 
maar weet u niet hoe te beginnen? Of bent u 
begonnen en wilt u advies? Dan biedt deze cursus 

uitkomst! Als beginner maakt u kennis met tekenen 
en schilderen via opdrachten in verschillende 
materialen en technieken, waarbij u werkt met 
potlood, krijt, houtskool, inkt, aquarel-, acryl- en 
olieverf. Wie al wat ervaring heeft, komt door 
persoonlijke begeleiding verder. Door het doen, 
het werk te bespreken, te kijken naar bestaande 
kunst en naar wat de medecursisten maken, 
ontwikkelt u uw eigen beeldtaal en techniek. Het 
grootste gedeelte van het materiaal is aanwezig. 
Wanneer er iets aangeschaft moet worden, gebeurt 
dit in overleg met de docent. 
 
Tijd: 10.00-12.30 uur 
Aantal lessen: 13 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Kosten: € 250,00 

DONDERDAGCURSUS 
Docent: Erica Huber 
Data: 12 jan. t/m 20 april 2023 
VRIJDAGCURSUS 
Docent: Barta de Broekert 
Data: 13 jan. t/m 21 april 2023 
De beide groepen startten dit najaar. Er is nog een 
enkele plaats vrij. 
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cursussencursussen

Bridge beginners
 
Deze cursus is voor beginnende bridgers die de 
eerste beginselen van het spel al meester zijn. Na 
de start in het najaar 2022 gaan we nu door met 
boek 1 van Start met Bridge. We zijn ruim op de 
helft van het boek en de cursist behoort te weten 
hoe slagen worden gemaakt, snijden, lengteslagen 
ontwikkelen, uitkomen tegen troef- en sans 
atoutcontracten. We zijn net begonnen met bieden 
en baseren ons systeem op de 5 kaart hoog. 
Lesmateriaal: Start met Bridge 1 van Jacques 
Barendregt, Theorie- en werkboek. Kosten van 
het lesmateriaal € 27,50. De docent zorgt voor de 
boeken bij het begin van de cursus. 
Bridge is een spel voor twee spelers die samen 
spelen. Als je al weet met wie je gaat spelen, schrijf 
dan met zijn tweeën in. Maar alleen ben je ook van 
harte welkom.
 
Docent: Ernst Millaard
Aantal deelnemers: min.8/max.24
Aantal bijeenkomsten: 12
Tijd: donderdag 10.00-12.30 uur
Data: 12 jan. t/m 6 april 2023 (reserve: 20 april)
Kosten: € 100,00

Bridge Themalessen en  
begeleiding
 
Deze cursus is bedoeld voor bridgers met enige 
ervaring. We beginnen iedere keer met een korte 
behandeling van een onderwerp, bijvoorbeeld 
uitkomen, doublet in verschillende vormen, 2 

Bridge met begeleiding 
 
BmB is bedoeld voor bridgers die speelervaring 
willen opdoen en het prettig vinden om 
hulp te kunnen vragen bij een bied- en/of 
afspeelprobleem. De ochtend begint met een 
beknopte uitleg over een onderwerp van ca. 10 
minuten. Daarna worden er 5 ronden van 3 spellen 
gespeeld, waarbij u na elke ronde van tafel wisselt. 
De scores worden omgezet in een uitslag. Er wordt 
gespeeld in 1 lijn met een maximum van 14 paren. 
Een ideale mogelijkheid om speelervaring op te 
doen en het speeltempo te verhogen. 
 
Docent: Maud da Costa Senior 
Aantal lessen: 11 
Aantal deelnemers: min. 12/max. 28 
Tijd: woensdag 10.00-12.30 uur 
Data: 1 febr. t/m 19 april 2023 
Kosten: € 90,00

Bridge 2
 
Deze cursus is voor cursisten die het eerste boekje 
hebben gehad. Slagen maken, troef, openingen 
op één niveau inclusief 1 sans atout zijn bekend. 
We gaan door met boek 2 “Start met bridge” van 
Jacques Barendregt en Koos Vrieze. Na deze 10 
lessen ben je bekend met de meest-voorkomende 
openingen en weet je met je partner de contracten 
uit te bieden. Behalve deel 2 van het theorieboek 
is het handig om ook het oefenboek deel 2 
te gebruiken. Kosten voor beide boeken plus 
systeemkaart: € 27,50. De docent zorgt ervoor dat 
de boeken bij het begin van de cursus aanwezig 
zijn.
 
Docent: Ernst Millaard 
Aantal deelnemers: min. 12/max. 24 
Aantal bijeenkomsten: 12 
Tijd: dinsdag 19.30-22.00 uur 
Data: 10 jan. t/m 4 april 2023 (reserve: 18 april) 
Kosten: € 100,00

Yoga
 
Yoga is een bewustwordingsproces. In een yoga-
uur beweeg je aandachtig en geconcentreerd, 
waarbij de nadruk ligt op ontspannen bewegen 
binnen het kader van je eigen lichamelijke 
mogelijkheden. Bij de bewegingen leer je de 
juiste ademhaling toe te passen. Je leert ook dat 
je alles wat je doet ontspannen kunt doen. Na de 
beweging volgt een bewuste, geconcentreerde 
ontspanning. In een yoga-uur moet niets. Als je 
een oefening niet prettig vindt of een beweging 
niet kunt maken dan doe je even niet mee. Kleding: 
maillot, joggingbroek of andere niet-knellende 
kleding. Verder graag sokken, slaapzak of een 
stevige handdoek meebrengen. 

Docent: Sika van Wijk 
Aantal lessen: 16 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Dag/tijd:  
Groep 1: donderdag 9.30 -11.00 uur 
Groep 2: donderdag 19.30-21.00 uur 
Data: 12 jan. t/m 18 mei 2023 
Kosten: € 115,00
De groepen startten in oktober. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.

Bewust Bewegen

Wordt alledaags bewegen moeilijker? Wilt u met 
meer gemak bewegen? Zo lang mogelijk zelfstan-
dig en zelfredzaam blijven? Doe dan met ons mee 
en krijg weer meer plezier in bewegen! Tijdens de 
lessen oefenen we alle spieren en gewrichten op 
een ontspannen en bewuste manier. We maken 
ze soepel en houden ze sterk. We werken aan het 
verbeteren van uw houding, balans, belastbaarheid 
en coördinatie, samen met een ontspannen  
ademhaling. De groep is niet te groot. Er is  
voldoende persoonlijke aandacht voor iedereen.
Wilt u een handdoek en sokken meenemen?
 
Docent: Maartje Groot
Aantal lessen: 14
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.00-10.00 uur 
Data: 11 jan. t/m 26 april 2023 
Kosten: € 95,00 
De groep startte in het najaar. Er is nog een enkele 
plaats vrij. 

kleuren spellen enz. De theorie halen we uit Start 
met Bridge 3 van Jacques Barendregt. Het boek 
kopen is niet nodig, maar voor wie dat wil kan de 
docent het boek bestellen.
 
Docent: Ernst Millaard
Aantal deelnemers: min. 12/max. 24
Aantal bijeenkomsten: 12
Tijd: dinsdag 14.00-16.30 uur
Data: 10 jan. t/m 4 april 2023 (reserve: 18 april)
Kosten: € 100,00
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cursussen

Italiano Dappertutto
 
Dappertutto betekent overal: overal Italiaanse taal! 
In Italië, op vakantie; in de stad, in je favoriete 
Italiaanse restaurant; thuis, bij je Italiaanse vrienden 
en familie; en nu ook bij Buurtvereniging Overveen! 
Italiano Dappertutto is ook een culturele reis naar 
Italië: naast het leren van de basiswoorden en 
-grammatica maak je ook kennis met de Italiaanse 
cultuur, gewoonten, steden, eten en meer. Er zijn 2 
cursussen op verschillende niveaus.  
1. In deze beginnerscursus met communicatieve 
aanpak leer je basisgesprekken te voeren en met 
typische vakantiesituaties om te gaan: je voor-
stellen, bestellen aan de bar of in een restaurant. 
Je maakt ook kennis met de Italiaanse cultuur, 
gewoonten, steden, eten en meer. We behandelen 
de eerste drie hoofdstukken van het boek.  
2. In de cursus met communicatieve aanpak voor 
gevorderden, het vierde deel, maken we het 
A1-niveau af. We gaan door met het voeren van 
gesprekken en het vertellen van gebeurtenissen 
in de tegenwoordige en verleden tijd. Deze cursus 
is geschikt voor jou als je de eerste drie cursussen 
Italiaans bij de BVO hebt gevolgd of als je al een 
beetje Italiaans spreekt. Je beheerst de basis van 
grammatica zoals lidwoorden, zelfstandige en bij-
voeglijke naamwoorden en de belangrijkste werk-
woorden in de tegenwoordige en verleden tijd.  
 
Docent: Giovanna Digregorio 
Aantal lessen: 14 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Dag/tijd: dinsdag 
1. Beginners: 11.30-13.00 uur  
2. Gevorderden: 13.15-14.45 uur  
Data: 10 jan. t/m 18 april 2023 
Kosten: € 140,00 
Het boek: Dieci A1, Alma Edizioni ISBN: 
9788861826762 (boek + interactief e-boek) of 
9789463925037 (boek) bestel je zelf.

Spaans
 
voor beginners 
Op speelse wijze leer je de eerste beginselen van 
het Spaans. Hiermee kun je je tijdens een verblijf 
in Spanje redden in bv. een winkel, een restaurant 
of wanneer je de weg vraagt. Je leert de basis van 
de Spaanse grammatica. Daarnaast behandelen 
we onderwerpen als de cultuur, eet- en andere 
Spaanse gewoonten. Het lesmateriaal krijg je in de 
eerste les van de docent. 
 
Docent: Gloria Mercadal 
Aantal lessen: 15 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Dag: vrijdag 14.00-15.15 uur 
Data: 20 jan. t/m 19 mei 2023 
Kosten: € 150,00 
Voor reader/kopieën betaal je € 10,00 aan de docent 

Franse conversatie
  
voor halfgevorderden 
Met de methode Voyages 1-Nieuw leert u op een 
leuke manier Frans, waarbij de mondelinge com-
municatie centraal staat onder leiding van een 
ervaren eerstegraads bevoegd docent Frans, met 
zowel de Franse als Nederlandse nationaliteit. 
Het boek, met o.a. informatie over alle streken 
van Frankrijk, biedt veel mogelijkheden om het 
geleerde direct toe te passen, zodat er vanaf het 
begin veel in het Frans gepraat wordt tijdens de 
cursus. Voor de luisteroefeningen is een smart- 
phone, computer of tablet nodig, voor huiswerk 
een e-mailadres en printer. U bestelt zelf bij Inter-
taal.nl het werkboek: ISBN 9789460307324 à € 25,90 
en het tekstboek ISBN 9789460307317 à € 39,50. 
 
Docent: Barbara Stammer Lapouge 
Aantal lessen: 12 
Aantal deelnemers: min. 6/max.8-10 
Tijd: woensdag 14.00-15.30 uur   
Data: 11 jan. t/m 5 april 2023 
Kosten: € 142,50creatief - ontdekken - buiten - gezond - muziek - techniek - bewegen

www.lespetits.nlHaarlem - Bloemendaal - Aerdenhout - Heemstede - Bennebroek - Vogelenzang

kinderdagverblijven
peuteropvang
buitenschoolse opvang
huiswerkbegeleiding

onderhouds abonnement schilderwerk

Uw woning ziet er altijd verzorgd uit,
voor een vast bedrag per jaar.

Vanderlaan bv
telefoon 0255 - 516 513

www.meesterschilders.nl
info@meesterschilders.nl

Abonneer u

op de schilder
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De Borski’s
  
Amsterdammers in Bloemendaal: machtig in 
geld, grond en ijzerstaven.
De Amsterdamse families Borski en Van der Vliet 
waren sterk verwant aan elkaar. Met hun machtige 
landgoederen en enorme grondbezit heersten 
zij ruim anderhalve eeuw over Bloemendaal, 
Overveen, Elswout en Aerdenhout. Zij hebben het 
huidige karakter van onze gemeente bepaald. Hun 
hofsteden en equipages zijn vermaard. Grond, 
vermogen en bestuurlijke functies is wat voor hen 
telt.  
Jan Kees Kokke schreef de biografie De Borski’s, 
die afgelopen najaar verscheen. Hij was vele jaren 
redacteur en algemeen verslaggever van Het 
Financieele Dagblad.
 

Spreker: Jan Kees Kokke 
Tijd: donderdag 14.00-15.00 uur
Datum: 23 maart ‘23
Aantal deelnemers: min. 6/max. 20 
Kosten: € 7,00 incl. koffie/thee
Contant te betalen (liefst gepast) of per pin 
Graag tevoren aanmelden via: contact@bvo-tinholt.nl

De brouwergeschiedenis  
van Haarlem
 
Bier is een interessant historisch onderwerp: 
iedereen kent het, ook al drinkt niet iedereen het. 
Over bier is veel gesproken en geschreven. Haarlem 
was de belangrijkste bier producerende stad van 
Nederland. In de middeleeuwen dronken mensen 
bier als water. Dat moest wel, want door de slechte 
kwaliteit van het water was er geen keuze. Bier en 
Haarlem: er wordt veel over beweerd, maar klopt 
dat altijd wel? Hoe zat het nu werkelijk met die rijke 
biertraditie van Haarlem? En wat is er nu nog van 
te vinden? In een lezing en een wandeling door de 
stad komt u meer te weten over de geschiedenis 
van Haarlem en het brouwen van bier.
 
Spreker: Hans van Felius
Lezing: woensdag 29 maart ’23, 14.00-15.00 uur  
Aantal deelnemers: min.5/max. 20 

Overveen en het Braziliaans  
avontuur

Pernambucolaan, Rio Grande-, Recife-, Ceara-, 
Mauricia-, Vrijburglaan, e.a. Waar komen de 
straatnamen in onze buurt vandaan? 
Toen in 1936 met de bouw van deze wijk in 
Overveen werd gestart, was het driehonderd 
jaar geleden dat Johan Maurits van Nassau voor 
de West-Indische Compagnie naar Brazilië trok. 
De Gemeenteraad van Bloemendaal besloot de 
straatnamen in onze nieuw te bouwen wijk te 
wijden aan de herdenking van dit “Braziliaans 
Avontuur” (1636-1644). Het koloniale bewind ten 
tijde van Prins Johan Maurits kende succesvolle 
en glorieuze gebeurtenissen, maar ook zwarte 
bladzijden.
Jeroen van Thiel, bewoner van de Mauricialaan, 
neemt ons mee met de lotgevallen van de West-
Indische Compagnie in Brazilië in de tijd van Johan 
Maurits.
 
Spreker: Jeroen van Thiel 
Dag/tijd: donderdag 20.00-21.30 uur (met pauze) 
Datum: 23 maart 2023 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 20 
Kosten: € 7,00 incl. koffie/thee 
Contant te betalen (liefst gepast) of per pin 
Graag tevoren aanmelden via: contact@bvo-tinholt.nl

Geen lid
Bij deelname aan lezingen en wandelingen 
hoeft u niet, zoals bij cursussen en activitei-
ten, BVO-lid te zijn. Wel dient u zich tevoren 
op te geven via contact@bvo-tinholt.nl  
Als er een financiële bijdrage wordt 
gevraagd, betaalt u die ter plaatse: met de 
pin of anders contant en dan liefst gepast. 

Wandeling: zaterdag 1 april ’23, 14.00-15.00 uur 
Start wandeling: Jansstraat, bij de poort van het 
NH-Archief. Einde: Oude Groenmarkt. 
 Kosten: lezing € 7,00 incl. koffie/thee; lezing plus 
wandeling € 10,00 
Kosten bij de lezing te voldoen per pin of contant, liefst 
gepast 
Graag tevoren aanmelden voor zowel de lezing als de 
wandeling: contact@bvo-tinholt.nl

met wandelinglezingen
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Buitenplaats Beeckestijn
 
Wandeling 1: za. 21 jan. ‘23 
Start: Beeckestijn, Velsen-Zuid 
Beeckestijn, de fraaie buitenplaats, is een voorbeeld 
van verschillende perioden van tuinaanleg, met 
resten van de Tweede Wereldoorlog.
 
 
Woestduin, Leyduin en  
Vinkenduin
 
Wandeling 2: za. 18 febr. ‘23 
Start: parkeerterrein Woestduin 
Wie waren de bewoners van de buitenplaats 
Woestduin en aanpalende buitenplaatsen Leyduin 
en Vinkenduin? Hoe ligt Woestduin tussen de 
strandvlakten? Waarom ligt de Duinwaterleiding 
daar? Waarom lag er een totalisatorhuisje?
 
 

Begraafplaats  
Driehuis-Westerveld
 
Wandeling 3: za. 11 maart ‘23 
Start: ingang begraafplaats  
Het landgoed Westerveld 
werd een van de eerste 
particuliere begraafplaatsen 
in Nederland. Veel belangrijke 
Amsterdammers werden er 
begraven. Er was een eigen 
station en Amsterdam had een 
eigen perron voor de treinen 
naar Westerveld.
 
 
Het Beleg van Haarlem
 
Fietstocht: za. 8 april ‘23 
Start: Grote Markt Haarlem bij het beeld van 
Lourens Janszoon Koster 
Fernando de Toledo verzocht Haarlem op 3 
december 1572 om zich over te geven. Haarlem 
weigerde. Wat volgde staat bekend als het Beleg 
van Haarlem. Waarom weigerde Haarlem en wat 
waren de gevolgen?

Wandelingen en fietstocht 
Met: George Berenschot 
Aantal deelnemers: max. 20 
Dag/tijd: zaterdag 14.00-15.30 à 16.00 uur 
Kosten: geen  
Graag tevoren aanmelden via contact@bvo-
tinholt.nl 

De Blauwe Tram
Spreker: Wim Beukenkamp 
voorzitter van de Stichting De Nieuwe Blauwe 
Tram 
Tijd: woensdag 14.00-15.30 uur 
Aantal deelnemers: min. 5/max. 20 
Kosten: € 7,00 incl. koffie/thee. Contant te 
betalen (liefst gepast) of per pin 
Graag tevoren aanmelden via: contact@bvo-
tinholt.nl

met fietstochtlezingen

1. Stadstrams in en om Haarlem
 
Datum: woe. 15 febr. ‘23 
Tussen 1878 en 1948 heeft de tram in Haarlem 
een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 1899 gingen 
er als eerste stad in Nederland elektrische trams 
met bovenleiding rijden. Wim Beukenkamp gaat 
nader in op de fascinerende geschiedenis van de 
Haarlemse trams. 
 
 
2. De Bollenlijn
 
Datum: woe. 22 maart ‘23 
In 1842 gingen er treinen rijden tussen Haarlem en 
Leiden, maar deze lijn liet de Bollenstreek letterlijk 
links liggen. Pas met de komst van de stoomtrams 
van de NZH in 1881, en later de elektrische trams, 
werd de Bollenstreek ontsloten. Wim Beukenkamp 
neemt ons mee in de geschiedenis van dit 
markante stukje regionaal vervoer.
 
 

3. De Vislijn
 
Datum: woe. 12 april ‘23 
Het is in 2023 veertig jaar geleden dat de spoorlijn 
naar IJmuiden, bekend als de Vislijn, werd 
opgeheven. Wim Beukenkamp laat ons kennis 
maken met dit soms minder bekende stukje 
regionale vervoersgeschiedenis
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Vrij schilderen en tekenen
 
Iedere maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
zijn bij ons de MaandagOchtendSchilders (MOS). 
Zij zijn op een ontspannen manier aan het werk 
en geven elkaar advies. Zij zijn er tot half april ’23. 
Info.: Yvonne ten Bosch, tel. 023 524 3018, e-mail: 
ycatenbosch@gmail.com 

activiteiten

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

www.wijtelengroente.nlwww.wijtelengroente.nl
06 - 24 16 58 78 06 - 24 16 58 78 •• info@wijtelengroente.nl info@wijtelengroente.nl

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

Aanmelding seizoen 2
023 

     vanaf € 290 per jaar

Duinwandelgroep
   
De Duinwandelgroep struint wekelijks door de 
omgeving, meestal op vrijdag. De afstanden 
variëren van 4 tot 15 km. Heel vaak gaat de 
groep naar de duinen, maar ook over de diverse 
buitenplaatsen en 
bijvoorbeeld. het 
Haarlemmermeerbos, 
de Hekslootpolder of 
de Veerpolder en een 
enkele keer buiten de 
regio. Je bent van harte 
welkom. 
Info.: Loes Ouweneel, 
tel. 023 524 5201, e-mail: 
loes.ouweneel@xs4all.nl

hart & ziel uitvaarten

Iedereen leeft zijn eigen leven, maakt 
zijn eigen keuzes en heeft zijn eigen 
dromen. Het afscheidsritueel hoort 
daarbij als een herinnering aan het 
leven.

harthart & ziel geeft nabestaanden alle 
ruimte om het afscheid zo persoonlijk 
mogelijk te maken.

Meer weten?
i. www.hartenzieluitvaarten.nl
t. 023 82 00 920 (24/7)
e. info@hartenzieluitvaarten.nl uitvaartbegeleiding met aandacht
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Timmerclub 
 
Timmer erop los! 
De timmerclub is dé plek voor timmermannen 
en -vrouwen vanaf 7 jaar die het leuk vinden om 
met zaag, hamer, hout en spijkers aan de slag te 
gaan. Op een speelse manier leren kinderen hoe je 
moet timmeren, zagen en vijlen. Ze leren ook welk 
gereedschap erbij hoort en hoe je dat het beste 
kunt gebruiken. We maken van alles: zeilboten, 
vliegtuigen, vogelhuisjes, naamborden, enz.. 
Natuurlijk kunnen kinderen 
ook met eigen ideeën 
komen.
 
Docent: Piet Keizer 
Aantal lessen: 12 
Leeftijd: 7 t/m 11 jaar 
Tijd: vrijdag 15.30-17.00 uur 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 8  
Data: 20 jan. t/m 14 april 2023 
Kosten: € 162,00 incl. materiaal

De eigenwijze kunstclub
 
Wil je experimenteren met verf, glasverf, klei, hout, 
planten en miniatuurtjes? Of af en toe iets maken 
uit andere landen? Dan moet je hier zijn, bij de 
Kunstclub van Jessie!
Het is een cursus waarin we met vooral natuurlijke 
materialen verrassende dingen maken. We gaan 
een huisje van hout maken; een portret van jezelf 
of iemand anders; een tuin met vijver en tegelpad 
en bomen; een vakantiedoosje; een mini-robot 
van hout, een zeelandschap met kogelvissen of 
inktvissen, een muizenhuis (of een huis voor een 
mannetje) van een mandarijnenkistje en een door 
jou ontworpen paascreatie.
Er is een hoop te kiezen en je mag altijd weten hoe 
je iets maakt. Jessie geeft je wel ideeën.
 
Docent: Jessie Overmaat 
Aantal lessen: 12 
Leeftijd: 7-12 jaar 
Aantal deelnemers: 
min. 6/max. 8 
Tijd: donderdag 
15.30–17.00 uur
Data: 12 jan. 
t/m 6 april 2023
Kosten: € 162,00 
incl. materiaal

jeugdjeugd

Een poppentheater maken 
 
Ben je weleens bij een voorstelling van een 
poppentheater geweest? En lijkt het je leuk om zelf 
ook zoiets te doen? Dat kan. In deze cursus leer je 
hoe je poppen en een decor kunt maken. Je mag 
zelf kiezen wat je wilt maken. We bedenken met 
elkaar een poppentheaterverhaal. Aan het eind 
van de cursus geven we een voorstelling. Hierbij 
mogen je ouders, familie en vrienden natuurlijk 
komen kijken. 
Jeanne Kuiper runde het Poppentheater De 
zilveren Maan in Elswout en gaf daar zelf 
voorstellingen.

Docent: Jeanne Kuiper 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Aantal lessen: 8 
Leeftijd: 7 t/m 9 jaar 
Tijd: dinsdag 15.30-17.00 uur 
Data: 24 jan. t/m 21 maart 2023 
Kosten: € 145,00 incl. materiaal
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Cursusvoorwaarden                                   

Wanneer u deelneemt aan 
een cursus of activiteit van 
Buurtvereniging Overveen (BVO) 
moet u lid zijn. Dat wordt u 
door u in te schrijven op www.
bvo-tinholt.nl of op het formulier 
hiernaast. Het lidmaatschap 
stopt niet vanzelf. Het geldt 
totdat u het schriftelijk of per 
e-mail opzegt. Het incasseren van 
het lidmaatschapsgeld gebeurt 
op basis van een doorlopende 
incassomachtiging. Wanneer u 
het niet eens bent met de incasso 
kunt u die binnen 56 dagen bij 
uw bank terugdraaien.  
Door u in te schrijven voor een 
cursus geeft u ons toestemming 
om het cursusgeld te incasseren 
wanneer de cursus doorgaat. 
Inschrijven is niet vrijblijvend. 
En door u in te schrijven stemt 
u in met het opslaan van uw 
gegevens in onze administratie 
zolang dat nodig is. 
 
Voor deelname aan workshops, 
wandelingen, presentaties en 
lezingen hoeft u geen BVO-lid  
te zijn, maar dient u zich wel 
van tevoren aan te melden 
via contact@bvo-tinholt.nl of 
eventueel via het formulier op  
pg. 30. Bij lezingen betaalt u  
contant ter plekke. Voor work-
shops en presentaties maakt u uw 
aanmelding definitief door het 
inschrijfgeld over te maken op  
NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. de 
BVO o.v.v. de naam van de work- 
shop of presentatie. Wanneer 
die niet doorgaat, storten wij het 
inschrijfgeld terug.
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Aanmelding als lid

Ik geef mij op als lid van Buurtvereniging Overveen 
(BVO)

Naam:                M/V

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mail:

nn    Ik geef tot wederopzegging toestemming aan 

Buurtvereniging Overveen met IBAN: NL 06 INGB 0003 3238 11 

en incassant ID: NL72ZZZ405948850000 om de jaarlijkse contributie 

à € 12,50 via doorlopende opdrachten aan mijn bank te incasseren 

Mijn IBAN is:

   |___|___|___|___|___|___|___|___|

   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ten name van:

Plaats en datum:

Handtekening: 

Graag inleveren of inzenden: BVO, Vrijburglaan 17, 2051 LA 
Overveen of contact@bvo-tinholt.nl. Wij ontvangen uw 
aanmelding het liefst per e-mail: contact@bvo-tinholt.nl
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde website zolang die nodig zijn. 

aanmelden
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Inschrijven voor een cursus, workshop, lezing of activiteit

Naam en voorletters:           M/V

Bij jeugdcursus: voor- en achternaam kind:      M/V 

Geboortedatum kind:         

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik schrijf mij / mijn kind in voor:

Cursus / workshop / activiteit:

Op (dag):     om (tijd):

Startdatum:    Cursusprijs: €
 
Ik ben/mijn gezin is lid van Buurtvereniging Overveen:          nn□ ja      nn□ nee      nn□ n.v.t. (workshop)
Het lidmaatschap is bij cursussen en activiteiten verplicht!
nn□ Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden in het cursusboekje of op de BVO-website.
Bij inschrijving voor een cursus: 
nn□ Ik geef toestemming aan Buurtvereniging Overveen met IBAN: NL 06 INGB 0003 3238 11 en incassant 

ID: NL72ZZZ405948850000 om de cursuskosten af te schrijven via een eenmalige incasso-opdracht aan mijn bank

IBAN:     Datum:

   
|__|__|__|__|__|__|__|__|

  Ten name van:
   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
     Handtekening: 
Plaats:

Voor een lezing betaalt u contant ter plekke. Het cursusgeld incasseren wij meestal kort na 
de start van de cursus. Als de cursus niet doorgaat, maken wij geen gebruik van deze machtiging.  
A.u.b. inleveren/inzenden: Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen. 
Wij ontvangen uw inschrijving het liefst per e-mail: contact@bvo-tinholt.nl 
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde website zolang die nodig zijn. 

inschrijven
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