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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

Wonderland BSO Tetterode in sportcomplex Tetterode in Overveen is een fijne plek 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Binnen geniet je kind van onze afwisselende activiteiten 
zowel in de royale groepsruimte, de afgescheiden speelruimte buiten als in de gymzaal 
van het sportcomplex. Het sportcomplex beschikt over een multifunctionele sporthal, 
drie Padelbanen, een dansstudio en een moderne indoor ski-baan. Hierdoor is een 
sport gemakkelijk te combineren met de BSO. Zo is er aanbod van professionele 
sportlessen en er wordt op een speelse manier lesgegeven in kleine groepen.

Wij bieden:

· Wekelijks aanbod van professionele sportlessen zoals boksles en bootcamp van 
  Zero23 boksen.

· Aandacht voor natuurbeleving. We gaan zo vaak mogelijk op ontdekkingstocht in 
  de bossen en duinen.

· Gevarieerde activiteiten, workshops (o.a. dans) en uitstapjes en leuke 
  vakantieprogramma’s.

· Ouder-app, met regelmatige updates en foto’s.

· Professioneel, vertrouwde medewerkers met oog voor ontwikkeling en individuele  
  aandacht.

· Een bewust voedingsbeleid met dagelijks aanbod van vers fruit en groente.

· Begeleiding door onze eigen pedagoog en pedagogisch coach.

Kortom, genoeg om te ontdekken. Gaat je kind mee op avontuur? Interesse? Leuk! 
Je bent van harte welkom en we hebben nog plek. Inschrijven of een rondleiding 
aanvragen kan via de website: https://wonderlandkinderopvang.nl

Op onze locatie Wonderland Bavo in Haarlem (in de Bavoschool, Westergracht 3) 
bieden wij ook peuteropvang (2-4 jaar) en BSO (4-12 jaar). Voor de peuteropvang 
hebben wij nog plek. Op de BSO hebben wij op woensdag en vrijdag nog plek.

Wonderland BSO Tetterode (in sportcomplex Tetterode) 
Tetterodeweg 15
2051 EG Overveen 
Tel. 088 202 81 62 
e-mail: bsotetterode@wonderlandkinderopvang.nl

K i n d e r o p v a n g

O n t d e k  s a m e n  j o u w  a v o n t u u r

Wonderland BSO Tetterode
Ontdek deze BSO 
in Overveen!

    www.wonderlandkinderopvang.nl   Volg ons op: 

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 
 
Adres 
Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
023 526 1278. Bgg: bestuur 
www.bvo-tinholt.nl  
 
Volwassenencursussen 
Margriet Smit, 023 525 6797 
Ineke Mugge, 023 527 1055 
 

Cursusadministratie 
Renée Schmidt 
 
E-mail 
contact@bvo-tinholt.nl  
penningmeester@bvo-tinholt.nl   
 
Ontwerp & opmaak 
Bianca Emanuel Magazine Design 
b.emanuel@worldonline.nl 
 
Bank 
NL06 INGB 0003 3238 11 
t.n.v. Buurtvereniging Overveen
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Stop de persen! 
 
Het is zondag 28 november 2021 en vandaag is de deadline voor het 
nieuwe programmaboekje van de BVO. In het reeds geschreven voorwoord 
schetste ik de onzekere toekomst voor het cursusprogramma, maar sprak 
de hoop uit dat wij ook de vierde coronagolf weer zullen overleven. 
Inmiddels weten we dat de situatie ernstig is en hebt u vandaag in een 
extra nieuwsbrief kunnen lezen, dat het bestuur helaas heeft moeten 
besluiten ALLE activiteiten in het BVO gebouw tot minimaal 1 januari 2022 
te staken. Een triest besluit, maar uitgangspunt voor ons is altijd geweest, 
dat uw veiligheid voorop staat.  
Dat is ook de reden dat we reeds in een vroeg stadium hebben 
gecommuniceerd dat we in het BVO-gebouw alleen personen toelaten 
die voldoen aan de huidige 3G-norm. We hebben overigens kunnen 
constateren dat dit beleid op een zeer brede steun kan rekenen. Hulde 
aan de gastvrouwen/-heer die zonder problemen de extra taak van een 
eenmalige QR-controle op zich hebben genomen en zich in deze nieuwe 
digitale activiteit moesten verdiepen. Overigens ook hulde aan de leden, 
want de controle op de QR-code werd eigenlijk op een enkele uitzondering 
na door niemand als een probleem ervaren, sterker: zij werd door velen als 
een extra gevoel van veiligheid gezien. Iedereen weet inmiddels wel dat 
vaccinatie geen volledige zekerheid biedt, maar het gevoel overheerst toch 
dat er al het mogelijke aan wordt gedaan.  
 
Nu dan iets over het programma. Naast cursussen zijn er nieuwe 
wandelingen en fietstochten over boeiende onderwerpen. Nieuw zijn 
inleidingen en lezingen op de donderdagmiddag en avond. Er komen 
ook enkele auteurs over hun boek praten. En er staan gelukkig weer 
kindercursussen op het programma. We zijn overigens nog steeds op zoek 
naar een vrijwilliger die de kindercursussen zou willen coördineren, dus als 
U belangstelling hebt, meldt U zich dan a.u.b. bij een van de bestuursleden.  
 
Inmiddels is ook wel duidelijk dat onze nieuwjaarsreceptie (op 15 januari 
2022) niet zal kunnen doorgaan. In afwachting van betere tijden wenst 
het bestuur van de BVO U in ieder geval toch fijne feestdagen toe en een 
gezond, voorspoedig en cursusrijk 2022 
 
Namens het bestuur 
Albert van der Heijden, voorzitter BVO-Tinholt 

bestuur

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

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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Inschrijven
 
U kunt u aanmelden voor een cursus of een 
andere activiteit via www.bvo-tinholt.nl of 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. Wie al aan een cursus deelnam 
en zich opnieuw inschreef , krijgt voorrang in die 
cursusgroep. Tussentijds instappen kan alleen 
na overleg. Cursussen en workshops starten 
bij voldoende inschrijving. Als een cursus niet 
doorgaat, vervalt uw machtiging voor de incasso 
van het cursusgeld. 
Gezien de coronasituatie kunnen wij momenteel 

alleen deelnemers ontvangen die volledig 
gevaccineerd of niet langer dan een jaar geleden 
genezen zijn van een COVID-besmetting. 
 
Annulering 
Wanneer u afzegt, dient u vanaf 15 dagen voor de 
start 50% van de cursusprijs te betalen. Wanneer 
u annuleert binnen 8 dagen voor de start bent u 
100% verschuldigd. 
 
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 schriftelijk of per e-mail opzegt. Lid wordt 
u via het formulier in dit boekje of via internet. 
Voor deelname aan workshops, wandelingen, 
presentaties en lezingen hoeft u geen BVO-lid 
te zijn! Wel dient u zich tevoren op te geven. Bij 
workshops en presentaties maakt u de kosten 
tevoren over. Bij de lezingen betaalt u contant ter 
plekke.  
 
Waar 
U vindt ons in ‘Tinholt’, Vrijburglaan 17 in Overveen.  
 
Meer info. 
Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar contact@
bvo-tinholt.nl, of bel anders iemand van het 
bestuur (pg. 3) of kijk op www.bvo-tinholt.nl 

Coronapreventie
 
Veiligheid staat voor ons voorop. Wij volgen de 
voorschriften van de rijksoverheid en eventuele 
andere organen. Echter, hoe die regels ter 
bestrijding van de coronabesmetting veranderen 
is niet goed voorspelbaar. Nieuwe ontwikkelingen 
zijn voortdurend mogelijk.   
 
Welke regels gelden op dit moment? 
Het BVO-bestuur heeft besloten om voorlopig 
in principe geen ongevaccineerden toe te laten. 
Daarom dient sinds 1 september ’21 ieder die in het 
gebouw komt, als deelnemer, docent, vrijwilliger of 
bezoeker, gevaccineerd of korter dan een jaar van 
COVID-19 genezen te zijn.  
Daarnaast zijn er de bekende landelijke 
voorschriften: blijft thuis wanneer u zich niet 
gezond voelt, desinfecteer uw handen, houdt 
1,5 meter afstand, nies in de elleboog en draag 
een mondkapje wanneer u rondloopt. Wij zorgen 
voor het regelmatig ventileren van de ruimten en 
vragen u daarom warm gekleed te komen. Meer 
informatie: 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. 
Meer informatie: maaike@welzijnbloemendaal.
nl, tel. 06 1245 0935 (Maaike Slierings) of ’s morgens 
023 525 0366 (Welzijn Bloemendaal).

8

Spreekuur digitale vragen
 
Doet uw laptop niet wat u wilt? Waar vindt u uw 
download op uw smartphone terug? Of heeft u een 
ander digitaal probleem? Kom met een opgeladen 
apparaat naar de BVO voor het gratis spreekuur van 
Seniorweb Haarlem op donderdag 20 januari, 
17 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei 2022, 
14.00-16.00 uur. U moet u wel tevoren aanmelden. 
Bel of stuur daarvoor een Whatsapp naar 
06 2209 2895 of ga naar seniorwebhaarlem.nl 

Beheerszaken in ‘Tinholt’
 
Buurtvereniging Overveen zoekt een vrijwilliger 
voor beheerszaken in het gebouw. Een praktische 
man of vrouw die enigszins in de buurt woont, 
contact onderhoudt met het schoonmaakbedrijf 
en o.m. zorgt dat reparaties en inpandig klein 
onderhoud worden uitgevoerd. Het werk gebeurt 
in afstemming met het BVO-bestuur. Wil je weten 
of jij iets in het Tinholt-beheer kunt doen? E-mail 
via contact@bvo-tinholt.nl het bestuur voor een 
oriënterend gesprek.

Coördinator jeugdactiviteiten
 
Zin in een kleine en leuke vrijwilligerstaak? 
Bij de BVO ben je welkom als coördinator voor de 
jeugdactiviteiten. Het kost je hooguit een paar uur 
per week. We zoeken iemand met enthousiasme en 
ideeën, jong van hart (leeftijd is niet zo belangrijk). 
Je krijgt intern steun. En je kunt ook nog met 
korting aan een BVO-cursus deelnemen.  
Wil je weten of dit misschien iets voor jou is? 
Stuur om te beginnen een e-mail aan: 
contact@bvo-tinholt.nl  

Hand- en spandiensten  
voor het boekje
 
Twee keer per jaar brengen vrijwilligers de 
programmaboekjes rond. Er zijn heel wat 
vrijwilligers, maar een paar meer zijn altijd welkom! 
Ook heel erg welkom is iemand die Jos 
Herbermann, die al vele jaren de verspreiding van 
de stapel boekjes organiseert, twee keer per jaar 
enkele uren helpt om haar taak te verlichten. 
Plezierig, heel concreet werk. Info: j.e.c.herbermann 
@ziggo.nl of via contact@bvo-tinholt.nl

Boekenkasten
 
Bij de BVO staan een aantal kasten met goede 
boeken. U kunt schone romans en detectives mee 
naar huis nemen en inbrengen. Wanneer u niet al 
voor een cursus in het gebouw bent, kunt u kort 
na het eind van een cursus naar de boekenkasten 
komen, zie het weekprogramma op pg. 10-11. 

Vakanties
 
De BVO is gesloten tijdens de 
Kerstvakantie: 25 dec. ’21 - 9 jan ‘22 
Voorjaarsvakantie: 19 - 27 febr. ‘22 
Meivakantie: 30 april - 8 mei ‘22 
Zomervakantie: 16 juli - 28 aug. ‘22 
Op 16 maart is onze grote zaal stembureau voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

informatie

Repaircafé
  
Weggooien, mooi niet! Wanneer de coronasituatie 
het toelaat, is er weer een Repaircafé in de grote 
zaal van de BVO op zaterdag 29 januari, 
12 maart, 23 april, 11 juni, 10 september, 
22 oktober en 10 december van 13.00 tot 16.00 
uur. Maar kijk voor de laatste stand tevoren even 
op: duurzaamoverveen.nl/repair-cafe-overveen. 

Tuintjes
  
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 

Buurtboomgaard
  
Op het BVO-terrein is een boomgaard met 
fruitbomen die onderhouden wordt door 
buurtbewoners. Info.: ellyklaassen@tiscali.nl  

Nieuwjaarsborrel
 
Wij hebben voor januari 2022 een feestelijke 
Nieuwjaarsborrel gepland. Maar gezien de 
huidige coronasituatie lijkt ons zo’n samenkomst 
onverstandig. Dus ook dit jaar wenst het bestuur u 
noodgedwongen alleen op papier een gezond en 
perspectiefrijk nieuw jaar toe!   

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. 10-11.

9
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weekprogramma

                                                                                                       
Volwassenen            Activiteit                        Lezing                        Jeugd

11

Donderdag

9.30-11.00  Yoga 1    13 jan. - 28 april 2022    
9.30-12.30  Mahjong    1e en 3e do. van de maand
10.00-12.30 Tekenen-schilderen donderdag 20 jan. - 28 april 2022  
14.00-16.00 Spreekuur digitale vragen  20 jan., 17 febr., 17 mrt., 21 apr., 19 mei 2022 
14.00-15.30 Ken je me land?   10 febr. 2022   
14.00-15.30 Jezus, een Joodse jongeman  3 mrt. 2022   
14.00-15.00 Het koffertje van mijn moeder  7 apr. 2022   
14.00-15.00 Haarlemse hofjes   28 apr. 2022   
15.30-17.00 Kunstclub   3 febr. - 28 april 2022   
19.30-21.00 Yoga 2    13 jan. - 28 april 2022    
19.30-21.30 René Lalique   10 febr. 2022   
19.30-21.30 Camille Claudel   3 mrt. 2022    
19.30-21.30 L’Art Nouveau/L’École de Nancy  7 apr. 2022
   
       
Vrijdag

10.00-12.00 Fotoclub BVO   21 jan. - 8 april 2022, 1x p. 14 dg.  
10.00-12.00 Fotografie beginners  28 jan. - 22 april 2022, 1x p. 14 dg.  
10.00-12.30 Tekenen-schilderen vrijdag  21 jan. - 29 april 2022   
14.00-15.15 Spaanse conversatie  21 jan. - 1 april 2022   
15.30-17.00 Timmerclub   28 jan. - 15 april (evt. 22 april)  2022  
 

Maandag

9.30-12.00  Vrij schilderen (MOS)  t/m 25 april 2022    
9.45-11.45  Foto’s ordenen, fotoboek maken 7 -  28 mrt. 2022    
12.30-16.00 Odensehuis, Welzijn Bloemendaal      
13.30-14.30 Pilates 1    10 jan. - 16 mei 2022   
14.45-15.45 Pilates 2    10 jan. - 16 mei 2022   
16.00-17.00 Pilates 3    10 jan. - 16 mei 2022   
14.00-15.30 Italiano dappertutto  31 jan. - 25 april 2022, 28 febr. niet   
    
 
Dinsdag

14.00-16.30 Bridge thema en begeleiding 11 jan. - 19 april 2022,  8 en 15 mrt. niet  
15.30-16.45 Creatief met Jessie   8 febr. - 10 mei 2022    
  
      
Woensdag

9.00-10.00  Bewegingsleer   t/mt 20 april 2022    
9.30-12.00  Aquarelleren   12 jan. - 20 april 2022    
10.00-12.30 Bridge met Begeleiding   2 febr. - 20 april 2022   
14.00-15.30 Franse conversatie   12 jan. - 13 april 2022    
14.00-16.00 Fijn Schilderen   2 febr. - 2 mrt. 2022    
14.00-16.30 Fietstocht - Langs Van Loghem 2 en 5 febr. 2022   
14.00-15.30 Wandeling - Vrouwen en Elswout 2 en 5 mrt. 2022   
14.00-16.00 Fietstocht - Galg en Rad  6 en 9 april 2022   
14.00-16.00 Wandeling - Haarlem groen, groener 11 en 14 mei 2022  
19.30-21.30 Leeskring 1   12 jan. - 13 april 2022, 1x p. mnd.   
19.30-21.30 Leeskring 2   26 jan. - 20 april 2022 , 1x p. mnd.  
19.30-21.30  Intuïtief tekenen   19 jan. - 20 april 2022,  1x p. 14 dg.  
19.30-21.30 Intuïtief boetseren   26 jan. - 13 april 2022, 1x p. 14 dg.  
           
 
         
   



12 13

cursussen

Franse conversatie
  
Voor beginners en lichtgevorderden, vervolg 
U kunt aanschuiven bij “Frans à la carte”, dat 
afgelopen najaar begonnen is. Op ongedwongen 
wijze maakt u kennis met de Franse taal onder 
leiding van een ervaren, eerstegraadsbevoegd 
docente Frans met zowel de Franse als de 
Nederlandse nationaliteit. De leerstof met 
kleurrijk en authentiek materiaal is eenvoudig en 
praktisch, zodat u het meteen kunt toepassen in 
de praktijk. Uitgebreide grammatica is achterwege 
gelaten. De nadruk ligt vooral op woordenschat 
en communicatie. Er zijn ook leuke weetjes en 
opdrachten, zodat u op ludieke wijze het e.e.a. over 
Frankijk leert.  
Voor de luister- en spreekoefeningen heeft u een 
smartphone of tablet nodig en voor het huiswerk 
een e-mailadres en een printer. 
Voor de cursus schaft u aan: “Frans à la carte” NIEUW 
tekst-/werkboek + mp3 , ISBN 978 90 5451 5777 (bij 
Intertaal, Bol.com of elders). 
 

Italiano dappertutto
   
Italiano dappertutto betekent: 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! 
Deze cursus is een vervolg op de beginnerscursus 
Italiano Dappertutto in het afgelopen najaar. Om 
als nieuwe cursist te kunnen aansluiten bij deze 
groep moet u al een beetje Italiaans kennen.

Docent: Giovanna Digregorio 
Aantal lessen: 10 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: maandag 14.00-15.30 uur 
Data: 31 jan. t/m 25 april 2022 (niet op 28 febr.) 
 Kosten: € 85,00 
Het boek Dieci A1, Alma Edizioni, ISBN: 9788861826762 
of 9789463922562 (boek en/of interactief e-boek) 
bestelt u zelf.

Spaanse conversatie

Deze cursus is een vervolg op onze 
beginnerscursus Spaanse conversatie. De nadruk 
ligt vooral op het spreken. U leert zich in het Spaans 
te uiten en een eenvoudig gesprek te voeren. De 
grammatica die daarvoor nodig is leert u aan de 
hand van een syllabus van de docent. Die wordt in 
de eerste les uitgereikt. Om als nieuwe cursist te 
kunnen aansluiten bij deze groep, moet u al een 
beetje Spaans kennen.
 
Docent: Gloria Mercadal
Aantal lessen: 10
Aantal deelnemers: min. 8/max. 15
Dag: vrijdag 14.00-15.15 uur
Data: 21 jan. t/m 1 april 2022
Kosten: € 85,00 
Materiaalkosten: voor reader en kopieën betaalt u 
€ 5,00 aan de docent

Docent: Barbara Stammer Lapouge 
Aantal lessen: 12 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Tijd: woensdag 14.00-15.30 uur 
Data: 12 jan. t/m 13 april 2022 
Kosten: € 132,50 

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

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

Italië
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Fijn Schilderen
  
Aan de hand van een voorbeeld gaan we aan de 
slag. Er is een keuze 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: 2 en 16 febr., 2 maart 2022 
Kosten: € 50,00 incl. materiaal

cursussen

Aquarelleren
  
We starten weer met deze vertrouwde cursus. 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 lessen kenmerken zich door veel 
persoonlijke begeleiding.  
 
Docent: Ank Luijting–van Diggelen 
Aantal lessen: 14 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.30-12.00 uur 
Data: 12 jan. t/m 20 april 2022 
Kosten: € 155,00 
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.  

Intuïtief boetseren

Ben je benieuwd wat er ontstaat als je je handen 
in de klei zet? Wil je je graag (leren) uitdrukken in 
klei? Dan is deze cursus iets voor jou. Net als bij 
de cursus intuïtief tekenen doen we wat creatieve 
en meditatieve oefeningen aan het begin van 
de les om te ontspannen en bij jezelf te komen. 
Vervolgens ga je lekker met je handen in de klei. We 
gaan in op verschillende mogelijkheden waarop je 
je kunt uitdrukken in de klei, maar de ervaring van 
het ermee bezig zijn is belangrijker dan de techniek 
en het resultaat. Je krijgt onderwerpen/thema’s ter 
inspiratie aangereikt, maar je kunt daarbinnen ook 
aan de slag met je eigen thema’s en interesses. 
 
Docent: Inger v.d. Werf 
Aantal lessen: 6 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 9 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur, 1xp.14 dg.  
Data: 26 jan. t/m 13 april 2022 
Kosten: € 110,00 incl. materiaal 
Bij deze cursus is klei inbegrepen. Verder werk je 
vanwege de hygiëne zoveel mogelijk met je eigen 
materialen (waterpot/plantenspuit, placemat, e.d.)

Intuïtief Tekenen

Wil jij even lekker ontspannen en je dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor 
jezelf en wat er in jou leeft? En wil je je graag (leren) 
uitdrukken met verschillende tekentechnieken?  
Dan is deze cursus echt iets voor jou. Artistieke 
aanleg of ervaring zijn niet van belang.  
Aan het begin van de les zullen we wat creatieve 
en meditatieve ontspanningsoefeningen doen 
om bij jezelf aan te landen. Vervolgens ga je 
lekker aan de slag met kleurig soft pastelkrijt, 
oliepastelkrijt, kleurpotlood of houtskool, waarbij 
je je laat leiden door je gevoel. Ik zal ter inspiratie 
thema’s aanreiken, maar er is altijd ruimte om met 
je eigen thema’s aan de slag te gaan. Er is in deze 
cursus aandacht voor tekentechnische zaken, zoals 
materiaalgebruik, kleur- en contrastwerking. Maar 
belangrijker is je zelfexpressie en het exploreren 
van manieren om jezelf uit te drukken op papier.
 

Wil je eerst eens uitproberen? Volg dan een 
proefles bij de docente. Meer info: www.
kunstzinnigetherapiehaarlem.nl/kalender

Docent: Inger v.d. Werf 
Aantal lessen: 7 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 9 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur, 1xp.14 dg. 
Data: 19 jan. t/m  20 april 2022  
Kosten: € 127,00 incl. materiaal  
Bij deze cursus zijn teken- en schilderpapier en 
het gebruik van houtskool en lijnolie inbegrepen. 
Vanwege de hygiëne werk je zoveel mogelijk met je 
eigen materialen en dien je je eigen soft pastelkrijt en 
oliepastelkrijt mee te brengen. Als je advies wilt over 
de aanschaf van materialen, neem dan gerust contact 
op: inger.vanderwerf@kunstzinhaarlem.nl. 

Aquarelleren

Intuïtief tekenen
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cursussen

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 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 12 paren. 
Een ideale mogelijkheid om speelervaring op te 
doen en het speeltempo te verhogen. 
 
Docent: Maud da Costa Senior 
Aantal lessen: 10 
Aantal deelnemers: min. 12/max. 24  
Tijd: woensdag 10.00-12.30 uur 
Data: 2 febr. t/m 20 april 2022 
Kosten: € 70,00 

Bridge themalessen en  
begeleiding

Deze cursus is bedoeld 
voor diegenen die de 
eerste lesboeken in eerdere 
cursussen hebben gedaan. 
We beginnen op de 
dinsdagmiddag met een 
korte les over een bepaald 
onderwerp en gaan 
daarna oefenen met wat 
voorgesorteerde spellen. 
Als de cursisten liever willen oefenen, behandelen 
we een onderwerp gedurende een paar weken. 
We gebruiken het boek VIJFKAART HOOG van Berry 
Westra.
 
Docent: Ernst Millaard
Aantal deelnemers: min: 12/max. 24
Aantal bijeenkomsten: 12
Tijd: dinsdag 14.00-16.30 uur
Data: 11 jan. t/m 19 april 2022 (8 en 15 mrt. niet)
Kosten: € 115,00

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)

In verband met de Covid 19-preventie verzoeken 
wij u uw eigen biedbox mee te nemen
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Fotografie voor beginners
 
Deze cursus gaat over 
cameragebruik, over de 
betekenis van beeldtaal 
in het dagelijks 
leven en over de 
basisconcepten van de 
beeldende kunst, in het 
bijzonder de fotografie. 
De deelnemers ontdekken via speelse foto-
opdrachten hun voorkeuren in licht en compositie 
en leren op een andere manier kijken. Ieder krijgt 
persoonlijke feedback. De cursisten gebruiken 
hun eigen digitale camera. Fotografe Cita Vissers is 
auteur van drie fotoboeken. Zij heeft in binnen- en 
buitenland veel ervaring opgedaan met het geven 
van workshops fotografie. 
 
Docent: Cita Vissers 
Aantal lessen: 6, 1x per 14 dg. 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 28 jan. t/m 22 april 2022 
Kosten: € 70,00 

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. 
Met ingang van 2022 is er op donderdag een 
nieuwe docent. 
 
DONDERDAGCURSUS 
Docent: Erica Huben  
Data: 20 jan. t/m 28 april 2022 

Fotoclub BVO
  
Om deel te kunnen nemen aan de Fotoclub heb 
je de startcursus en de vervolgcursus fotografie 
gevolgd. Veel cursisten willen na deelname aan 
deze beide cursussen doorgaan met de lessen om 
in een rustig tempo alles in de praktijk te kunnen 
brengen en nog mooiere, creatieve foto’s te maken.  
Fotoclub BVO biedt die gelegenheid. Tijdens de 
bijeenkomsten bespreken we opdrachten en 
herhalen we eerder uitgelegde technieken, zoals 
de belichtingsdriehoek. U krijgt veel feedback, 
we houden bij wat er gebeurt op gebied van de 
fotografie en er komen nieuwe onderwerpen aan 
de orde. Met deze persoonlijke aandacht en veel 
praktijk ontwikkel je de taal van het beeld in een 
ontspannen omgeving. 

Docent: Cita Vissers 
Aantal lessen: 6, 1x per 14 dg. 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 21 jan. t/m 8 april 2022 
Kosten: € 70,00 

cursussen

Foto’s ordenen, opslaan  
en een fotoboek maken 

U heeft vast nog een grote verzameling papieren 
foto’s in albums of los in dozen. En u heeft 
waarschijnlijk ook veel foto’s in uw smartphone 
staan. Wordt het niet hoog tijd om daar orde in te 
scheppen? In deze cursus leert Ludo Kortman u 
om papieren foto’s te scannen. U leert uw foto’s 
te ordenen en op een veilige plaats weg te zetten. 
Hierdoor kunt u ze gemakkelijk terugvinden. 
Vervolgens maken we ook een fotoboek of een 
filmpje van uw mooiste foto’s.
Het is niet moeilijk: na vier lessen kunt u het zelf.
Neemt u wat oude en/of digitale foto’s mee en uw 
opgeladen laptop. Met een tablet of smartphone 
kunt u ook deelnemen, maar met een laptop heeft 
u meer mogelijkheden.
 

VRIJDAGCURSUS 
Docent: Barta de Broekert
Data: 21 jan. t/m 29 april 2022  
Tijd: 10.00-12.30 uur
Aantal lessen: 13
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12
Kosten: € 237,50
In verband met de Covid 19-preventie vinden de 
schilderlessen plaats in de grote zaal. We vragen u een 
plastic kleed mee te nemen om uw tafel af te dekken.

Docent: Ludo Korteman 
Aantal lessen: 4 
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6  
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur  
Data: 7, 14, 21, 28-mrt.-2022 
Kosten: € 52,00

Erica 

s
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Camille Claudel
 
De vervloekte kunstenares 
Beeldhouwster Camille Claudel (1864-1943) was 
haar tijd ver vooruit en stuitte op veel onbegrip. 
Zij wordt vaak in één adem genoemd met Rodin, 
met wie zij lang een professionele en amoureuze 
relatie onderhield. Tot 1905 had zij veel succes. 
Bedrogen door Rodin, leefde en werkte Camille 
daarna afgezonderd in haar atelier, waar zij door 
allerlei problemen ten prooi viel aan hallucinaties 
en achtervolgingswaanzin. Later werd Camille 
tot haar dood door haar moeder in een inrichting 
opgesloten. 
Barbara Stammer Lapouge schetst het portret van 
een geëmancipeerde, talentvolle en onbegrepen 
vrouw, die niet voldeed aan de conventies van haar 
tijd. 
 
Docent: Barbara Stammer Lapouge   
Aantal deelnemers: min. 10/max. 20 
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur
Datum: 3 maart 2022 
Kosten: € 7,50 incl. consumptie

L’Art Nouveau, L’École de Nancy
 
L’Art Nouveau is ontstaan vanaf 
1880 in verschillende landen. 
De stroming zou ruim 20 jaar de 
decoratieve kunst domineren 
en deel uit gaan maken van het 
gewone leven. L’École de Nancy, 
opgericht in 1901 door Emile 
Gallé met Louis Majorelle, de 
gebroeders Daum en anderen, was de speerpunt 
van L’Art Nouveau in Frankrijk.
Barbara Stammer Lapouge vertelt eerst over L’Art 
Nouveau in het algemeen en vervolgens over 
L’École de Nancy. Daarna maakt zij een virtuele 
wandeling door Nancy. Via prachtig beeldmateriaal 
bezichtigt u de hoogtepunten van L’École de Nancy, 
voorzien van uitleg op cultuur-historisch gebied. 
 
Docent: Barbara Stammer Lapouge 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 20 
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur 
Datum: 7 april 2022 
Kosten: € 7,50 incl. consumptie  

lezingen

Jezus, een joodse jongeman
 
Deze lezing gaat over het moderne 
wetenschappelijk onderzoek naar de historische 
Jezus. Wie was hij? Een marginale Jood van het 
platteland in Galilea, een volgeling van Johannes 
de Doper, een opstandeling tegen de Romeinse 
bezetter? Eén ding is zeker, Jezus was geen christen. 
Wat kun je eigenlijk historisch verantwoord verder 
nog over hem zeggen? Godsdienstwetenschapper 
dr. Leo Spruit geeft inzicht in de bronnen voor het 
onderzoek, in verschillende onderzoeksmethoden 
en presenteert enkele resultaten. 
 
Inleider: Leo Spruit   
Aantal deelnemers: min. 10/max. 20 
Tijd: donderdag 14.00-15.30 uur 
Datum: 3 maart 2022 
Kosten: € 5,00 incl. consumptie

U dient u tevoren aan te melden via 
contact-bvo-tinholt.nl. Vanwege de 
Covid-preventiemaatregelen kunt u niet 
toegelaten worden wanneer u zich niet 
aangemeld heeft. U betaalt bij aanvang van 
de lezing, liefst gepast.

René Lalique
  
Van edelsmid tot glaskunstenaar 

Weinig artiesten waren zowel Art Nouveau als 
Art Déco kunstenaars, maar René Lalique (1860-
1945) was er één van: het is ongelofelijk dat 
de twee bovenstaande creaties door dezelfde 
man zijn gemaakt. Als siersmeder bereikte hij 
zijn hoogtepunt in 1900. Als glaskunstenaar 
werd hij een grootindustrieel van wereldfaam. 
Denk bijvoorbeeld aan zijn parfumflesjes, 
radiatordoppen, lampen, vazen, serviezen, en de 
inrichting van luxe passagiersschepen en van luxe 
treinwagons. Kortom, een boeiende lezing van 
Barbara Stammer Lapouge over het interessante 
leven van René Lalique en zijn indrukwekkende 
oeuvre. 
 
Docent: Barbara Stammer Lapouge 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 20 
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur
Datum: 10 febr. 2022 
Kosten: € 7,50 incl. consumptie

Ken je me land?
  
De lezing wordt gegeven door Loek van Straaten, 
die het gelijknamige boek heeft geschreven en 
geïllustreerd. Hij zal tijdens zijn lezing over wat 
delen uit het boek vertellen.
Het boek laat u een rondreis door Kennemerland 
maken van Kamperduin tot voorbij Vogelenzang 
en via Halfweg, Assendelft en Alkmaar naar 
Krabbendam. In dit boek wordt nauwkeurig 
de geschiedenis en regionale cultuur van dit 
bijzondere stukje Nederland uiteengezet, 
plaats na plaats. Dit gebeurt aan de hand van 
persoonlijke ervaringen, waardoor het leest als 
een reisboek door eigen land. Dit is afgewerkt met 
geschiedkundige diepgang en vermakelijke feiten 
over de plekken, waardoor de lezer op natuurlijke 
wijze kennis opdoet.

Inleider: Loek van Straaten 
Aantal deelnemers: min. 10/max. 20 
Tijd: donderdag 14.00-15.30 uur 
Datum: 10 febr. 2022 
Kosten: € 5,00 incl. consumptie
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Langs de bouwwerken van  
Van Loghem
  
Fietstocht
De architect Van Loghem bouwde veel in 
Zuid-Kennemerland: sociale woningbouw zoals 
Rosenhaghe maar ook villa’s, woonhuizen en een 
winkelpand. 
 
Dag/tijd
1a: woensdag 2 febr. ’22  14.00-16.30 uur, óf
1b: zaterdag 5 febr. ‘22  14.00-16.30 uur
We verzamelen bij Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b 
in Haarlem

Vrouwen op en rond Elswout
 
Wandeling  
Johanna Borski van de Velde was wellicht de meest 
bekende vrouw op de buitenplaats Elswout. In deze 
wandeling besteden wij aandacht aan haar maar 
vooral aan andere vrouwen op en rond Elswout. 
Waar mogelijk tippen we de netwerken aan waar 
deze vrouwen deel van waren.
 
Dag/tijd
1a: woensdag 2 mrt. ’22  14.00-15.30 uur, óf
1b: zaterdag 5 mrt. ‘22  14.00-15.30 uur
We verzamelen bij de binnenzijde van de poort van 
Elswout

Galg en Rad
  
Fietstocht 
Links en rechts stonden er galgen in en rond 
Haarlem. Executiegalgen waaraan je werd 
geëxecuteerd. Toongalgen waaraan je werd 
tentoongesteld zodat de reiziger kon zien dat het 
in Haarlem menens was met de rechtshandhaving. 
Waar stonden de galgen? Waar stond het 
Rad? Waar werden de Martelaren van Haarlem 
opgehangen? Wat heeft dat beeldje naast de 
Verfroller met executies te maken? Wie werd er 
op de Burgemeesterstafel geworgd en vooral, 
waarom? Waarom was er fors gelazer met buurman 
Adriaan Pauw van Heemstede over zoiets simpels 
als een galg?
 
Dag/tijd
1a: woensdag 6 april ’22  14.00-16.00 uur, óf
1b: zaterdag 9 april ‘22  14.00-16.00 uur
We verzamelen bij het Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem

Haarlem groen, groener, groenst 
 
Wandeling 
Haarlem is de meest versteende stad van 
Nederland. De gemeenteraad wil Haarlem Groen, 
Groener Groenst maken maar de gemeente ‘’heeft 
geen ambtenaren’’ om dat raadsbesluit uit te 
voeren. Danken de hofjestuinen hun voortbestaan 
aan de monumentenstatus? Is er nog wel groen? Ja, 
een beetje. Het merendeel is te danken aan illegale 
geveltuinen, ontstaan door tegellichten en guerilla 
gardening. We gaan op zoek naar vijgenbomen, 
hop, olijfbomen, hibiscussen, agaven, bamboe, 
kamperfoelie en druiven.
 
Dag/tijd
1a: woensdag 11 mei ’22  14.00-16.00 uur, óf
1b: zaterdag 14 mei ‘22  14.00-16.00 uur
We verzamelen bij het station Haarlem, stadszijde, 
oostelijke ingang (aan de kant van de Jansweg).

Alle wandelingen en fietstochten worden 
geleid door George Berenschot. 
Aantal deelnemers: max. 10, kosten: geen.
Tevoren aanmelden bij contact@bvo-
tinholt.nl is verplicht vanwege onze Covid-
preventie. U wordt niet toegelaten zonder 
vooraanmelding.

lezingen

Haarlemse hofjes

De hofjes bestaan als woonvorm al eeuwenlang 
in Nederland. Jan Saveur vertelt over het ontstaan 
van de hofjes en hoe zij in het algemeen bewoond 
en bestuurd worden. Ook gaat hij in op de 
vraag waarom de oude hofjes nog steeds een 
succesvolle woonvorm zijn, terwijl zoveel nieuwe 
woonvormen mislukt lijken te zijn. Daarom gaat 
het ook over nieuwe ontwikkelingen die uitgaan 
van de hofjeswoonvorm of aspecten daarvan. 
Jan Saveur is o.m. sinds 25 jaar regent van het 
Remonstrantshofje in Haarlem.
 
Inleider: Jan Saveur 
Aantal deelnemers: min. 10/max. 20
Tijd: donderdag 14.00-15.00 uur
Datum: 28 april 2022
Kosten: € 5,00 incl. consumptie

Het Koffertje van mijn moeder
 
Herinneringen aan Indië 
In dit boek beschrijft Martje 
Saveur wat een oorlog doet 
met een mensenleven van 
kleuter tot volwassene. 
Een koffertje met brieven, 
documenten en wat spulletjes 
is alles wat er van het leven van 
haar ouders in Nederlands-
Indië over is. Zij beschrijft de gelukkige beginjaren 
van haar ouders in Nederlands-Indië, hun 
wanhoop, angst en onzekerheid tijdens de Japanse 
bezetting, het verblijf in de vrouwenkampen, 
de slachtoffers van de Birmaspoorweg, de kille 
ontvangst bij terugkeer in Nederland en de 
discriminatie die het gezin ondervond.
 
Inleider: Martje Saveur
Aantal deelnemers: min. 10/max. 20
Tijd: donderdag 14.00-15.00 uur
Datum: 7 april 2022
Kosten: € 5,00 incl. consumptie
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Vrij schilderen en tekenen
 
Iedere maandagochtend zijn bij ons van 9.30 tot 
12.00 uur de MaandagOchtendSchilders (MOS). Zij 
zijn op een ontspannen manier aan het werk en 
geven elkaar onderling advies. Zij starten na de 
kerstperiode weer op 10 januari. Info. bij Yvonne 
ten Bosch, tel. 023 524 3018, e-mail: ycatenbosch@
gmail.com 

Mahjong
 
Mahjong is een oud Chinees spel dat gespeeld 
wordt met opvallende, vaak handbeschilderde 
stenen. Iedere eerste en derde donderdag van de 
maand van 9.30 tot 12.30 uur speelt een groep 
Mahjongers bij ons dit gezellige en spannende 
spel. U bent van harte welkom om een keer 
vrijblijvend mee te doen. 
Info.: Els Sicking, tel. 023 525 9802 of Dionne 
Schmaal, tel. 06 2946 3574.  

Postzegelclub
 
Zijn postzegels uw hobby en wilt u die delen met 
anderen? Onze kleine postzegelclub komt bij de 
deelnemers thuis bij elkaar. Wilt u meer weten? 
Info. bij Marianne van Aken, e-mail: marvanaken@
gmail.com  
Heeft u postzegels die u wilt schenken? Geef ze af 
aan de gastvrouwen in ons gebouw.  

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 b.v. het Haarlemmermeerbos, 
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
 

activiteiten

Een wekelijks uitje in de buiten-
lucht! Iedereen van jong tot oud is 
welkom. Vanaf € 285 per jaar oogst 
je één keer in de week tijdens het 
seizoen verse groenten, kruiden, 
aardbeien en bessen.  Of kom langs 
en pluk zelf een boeket biologische 
bloemen voor € 10.

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

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

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

Vrij schilderen en tekenen op maandagochtend
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Creatief met Jessie

Wil je iets nieuws en heb je zin in eigenwijs 
knutselen? Dan kan je bijvoorbeeld maken: een gek 
mozaïek, robotjes, een 3D-tekening waarop je van 
alles mag plakken, een tempeltje, een vijvertje of 
aquarium met vissen en planten, een indianentent, 
een ketting of je eigen tuintje namaken. En als 
laatste: een vogelnestje.
 
Docent: Jessie Overmaat 
Aantal lessen: 12 
Leeftijd: 7-12 jaar 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Tijd: dinsdag 15.30-16.45 uur 
Data: 8 febr. t/m 10 mei 2022 
Kosten: € 130,00 incl. materiaal

Kunstclub
 
Schilderen en tekenen
De Kunstclub is voor 
jongens en meisjes die 
graag schilderen en 
tekenen. Er valt een 
hoop te leren, maar we 
maken ook vrij werk. 
Want fantasie de vrije 
loop laten is heerlijk! We 
schilderen op papier, 
schildersdoek, papier-maché en glazuren ons eigen 
kleiwerkstuk in de mooiste kleuren. De laatste 
dag nodigen we familie en vrienden uit voor een 
echte expositie. Met hapjes en drankjes is dit toch 
iedere keer weer het hoogtepunt voor onze jonge 
kunstenaars! 
 
Docent: Monique de Bresser 
Aantal lessen: 12 
Leeftijd: 6 tot 12 jaar 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Tijd: donderdag 15.30-17.00 uur 
Data: 3 febr. t/m 28 april 2022 
Kosten: € 144,00 incl. materiaal

Timmerclub
  
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: zeilbootjes, 
vliegtuigjes, vogelhuisjes, naambordjes, enz.. 
Natuurlijk kunnen kinderen ook met eigen ideeën 
komen.
 

Docent: Piet Keizer 
Aantal lessen: 11 
Leeftijd: 7 t/m 11 jaar 
Tijd: vrijdag 15.30-17.00 uur 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 8 
Data: 28 jan. t/m 15 apr. 2022 (evt. uitloop: 22apr.) 
Kosten: € 132,00 incl. materiaal

jeugd

creatief - 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

VDLN_advrtnt2012V2.indd   1 23-05-12   10:31

Piet



2928

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 
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 bewaren uw gegevens op een beveiligde website zolang die nodig zijn. 

aanmelden

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

      

R.S. Mali 
Zijlweg 67, 2013 DD Haarlem. Tel: 023-5321551/ 06-29313143 

 
Praktijk voor algemene oefentherapie, houding-gerelateerde klachten en 
chronische pijnklachten. Tevens aan huis-behandelingen. 
 

Oefentherapie brengt u in beweging! 
● info@mensendieckhaarlemcentrum.nl ● www.mensendieckhaarlemcentrum.nl ●Volg ons op     
 
Aangesloten bij de VvOCM, het Landelijk Netwerk Chronische Pijn en het Platform oefentherapie Zuid 
Kennemerland & Haarlemmermeer. Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 
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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. 
E-mail: contact@bvo-tinholt.nl              Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde website zolang die nodig zijn. 

inschrijven

Jessica IJzer 128x190 BVO 20190520.indd   1 20-05-19   10:08
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