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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 
 
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

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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Beste lezer,

Het is weer tijd voor een nieuw programmaboekje van de Buurtvereniging 
Overveen -Tinholt en dus ook weer voor een voorwoord. Langzaamaan is 
de oude situatie van voor het coronatijdperk weer teruggekeerd, hoewel: 
je kunt dit toch moeilijk “het oude normaal” noemen! Weliswaar is er 
gelukkig geen mondkapjesplicht meer, zijn er geen hoestschermen meer 
nodig en staan de flessen handgel bij de ingang van Tinholt in te drogen. 
Hopelijk zijn er dit seizoen geen sluitingen door lockdowns meer!
Maar nu is het weer de oorlog in Oost-Europa die roet in het eten gooit. 
De prijzen van consumptie-artikelen  zijn inmiddels (prijspeil mei 2022) 
met ruim 10 % gestegen, de gasprijzen stijgen steeds verder. Dat is dan 
direct het bruggetje naar minder goed nieuws. Door de ook voor ons 
oplopende kosten worden wij gedwongen onze prijzen aan te passen. De 
consumptieprijzen zullen noodgedwongen stijgen en ook de cursusgelden 
zullen het komende seizoen (beperkt!) omhoog gaan. Ik kan u verzekeren 
dat dit extra geld helaas niet naar de hard- en “om niet” werkende 
vrijwilligers gaat en ook niet naar de docenten. Wel naar de schoonmaak 
en onze energieleverancier. Dat betekent dat wij tevens besloten hebben 
de temperatuur in het gebouw in de wintermaanden een graadje lager in 
te stellen. 
Het programma ziet er weer goed uit. Er komen o.m. meerdere interessante 
lezingen. Wij nemen met veel dank afscheid van de docenten Rachid Mali 
en Monique de Bresser, die beiden vele jaren aan de BVO verbonden zijn 
geweest. 
De volgende ALV zal dit jaar niet in de herfstvakantie plaatsvinden, maar in 
de week daarna: op vrijdagmiddag 28 oktober, 16.15 uur. 
Als afsluiting doe ik nogmaals een beroep op U: het aantal gastvrouwen/-
heren blijft zorgelijk laag. De huidige groep doet haar uiterste best, 
maar wil de BVO blijven voortbestaan, dan moet deze groep versterking 
krijgen. Het is leuk en dankbaar werk, dus als U een paar uurtjes in de week 
beschikbaar bent dan ontvangt de huidige groep U met open armen.  
Ik wens U (en onszelf) een goed en vooral rustig cursusjaar toe.  

Namens het bestuur van de BVO-Tinholt
Albert van der Heijden, voorzitter. 

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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informatiedocenten

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. Tussentijds instappen kan alleen na 
overleg. Cursussen, lezingen en workshops starten 
bij voldoende inschrijving. Als een cursus niet 
doorgaat, vervalt uw incassomachtiging. 
Op dit moment gelden er geen coronaregels, 
behalve dat u niet moet komen wanneer u 
zich niet goed voelt of positief op corona test. 
Wij informeren de deelnemers over eventuele 
wijzigingen in het coronabeleid.  
 
Annulering 
Wanneer u afzegt, dient u in beginsel 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.  
 
Voorrang 
Nam u in het afgelopen seizoen deel aan een groep 
dan heeft u tot 1 juli ’22 voorrang bij inschrijving 
voor die groep.  
 
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 5).  

Ledenvergadering
 
Hoe lopen de activiteiten? Zijn er voldoende 
vrijwilligers? Hoe staat de BVO er financieel voor? 
Hoe is de bestuurssamenstelling? Dit en meer komt 
aan de orde op de Algemene Leden Vergadering. 
Op verzoek is deze vergadering dit jaar niet in 
de herfstvakantie, zodat meer leden kunnen 
deelnemen: de ALV is op vrijdag 28 oktober 
om 16.15 uur. De stukken zijn vanaf 21 oktober 
beschikbaar in ons gebouw en onder “nieuws” 
op www.bvo-tinholt.nl. Wij stellen het op prijs 
wanneer u ook komt! 

Inger v.d. Werf
Intuïtief tekenen en schilderen

Sika van Wijk
Yoga

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
Italiaans conversatie

Frank van Waveren
iPhone

Erica Huber
Tekenen en schilderen

Barbara Stammer
Frans conversatie

Ernst Millaard
Bridge

Gloria Mercadal
Spaans conversatie

Jessie Overmaat
Kunstclub

Elly de Jong
Pilates

Cita Vissers
Fotografie

Lidwien Derriks
Leeskring

Piet Keizer
Timmerclub
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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 en 11.

8

Repaircafé
 
Het Repaircafé is sinds jaren een vertrouwde gast 
bij de BVO. Elektriciens, naaisters, een horloge-
maker, een meubelmaker en een fietsenmaker 
helpen u tegen alleen een vrijwillige bijdrage om 
uw kapotte spullen weer in orde te maken. Kom 
op zaterdag 10 september, 22 oktober en 10 
december tussen 13.00 en 16.00 uur. Meer info 
staat op de site van Duurzaam 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  

informatie

Vakanties

De BVO is gesloten tijdens de: 
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 aug. ‘22 
Herfstvakantie: 15 t/m 23 okt. ‘22 
Kerstvakantie: 24 dec. ‘22 t/m 8 jan. ‘23

Nieuwe prijzen
 
Wij hebben onze prijzen jarenlang gelijk 
gehouden. Maar door vooral de stijging van onze 
grote kostenposten als energie en schoonmaak 
ontkomen wij helaas niet aan een beperkte 
prijsstijging. Dat bekent dat de cursusprijzen 
iets zijn verhoogd. Daarnaast zijn ook onze 
consumptieprijzen, die al 7,5 jaar gelijk waren 
gebleven, verhoogd.   

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

9

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. Dat begint 
te wringen. 
 
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 gastvrouw/-heer worden, neem dan 
contact op met Juut Overmeer, tel. 023 525 4187 of 
met Margriet Smit, tel. 023 525 6797 
n  Voor de functie van beheerder van het gebouw 
kunt u bij Albert van der Heijden terecht, tel. 06 
5371 8769 of bij Gel van den Berg, tel. 06 5157 8909 
n  Voor de functie van jeugdcoördinator kunt u 
contact opnemen met Marijke Halberstadt, tel. 
06 436 0609 of met Margriet Smit, tel. 023 525 6797 
n  Wilt u het bestuur komen versterken, neem dan 
contact op met Albert van der Heijden, tel. 06 5371 
8769 of met Marijke Halberstadt, tel. 06 4369 0609 
U kunt uw reactie ook sturen naar contact@bvo-
tinholt.nl 
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weekprogramma

                                                                                                       
Volwassenen            Activiteit                        Workshop                          Jeugd

11

donderdag

9.30-11.00  Yoga 1    6 okt. ‘22 t/m 18 mei ‘23   
10.00-12.30 Tekenen-schilderen donderdag 8 sept.-22 dec. ‘22   
10.00-12.30 Bridge voor beginners  15 sept.-8 dec. ‘22 (reserve: 15 dec.)  
14.00-16.00 Spreekuur digitale vragen  15 sept., 27 okt., 17 nov., 15 dec. ‘22  
14.00-15.00 Lezing Rue du Cherche-Midi  22 sept. ‘22  
14.00-15.30 Rondleiding Joodse begraafplaats 6 okt. ‘22    
14.00-16.00 Workshop Veilig Online  13 okt. ‘22     
14.00-15.00 Lezing De beruchte Birma-spoorweg 3 nov. ‘22    
19.30-21.30 Lezing over Jazz   3 nov. ‘22      
14.00-16.00 Lezing Shakespeare en zijn tijd 10 nov. ‘22    
19.30-21.00 Yoga 2    6 okt. ‘22 t/m 18 mei ‘23   
           
        
vrijdag

10.00-12.00 Fotoclub BVO   9 sept.- 2 dec. ‘22, 1x p. 14 dg.    
10.00-12.00 Fotografie beginners  16 sept. -9 dec. ‘22, 1x p. 14 dg.   
10.00-12.30 Tekenen-schilderen vrijdag  9 sept.-16 dec. ‘22   
14.00-15.15 Spaanse conversatie  16 sept.-25 nov. ‘22    
15.30-17.00 Timmerclub   23 sept. -23 dec. ‘22   

maandag

9.30-12.00  Vrij schilderen (MOS)  half september ‘22-half april ‘23   
9.45-11.45  Foto’s ordenen, fotoboek maken 5 - 26 sept. ‘22    
9.45-11.45  iPhone-cursus   3 okt.-7 nov. ‘22    
9.45-11.45  Android-apparaten opfriscursus  14 en 21 nov. ‘22   
12.30-16.00 Odensehuis, Welzijn Bloemendaal wekelijks   
13.30-14.30 Pilates 1    12 sept. ‘22-15 mei ‘23   
14.45-15.45 Pilates 2    12 sept. ‘22-15 mei ‘23   
16.00-17.00 Pilates 3    12 sept. ‘22-15 mei ‘23   
14.00-15.30 Italiano dappertutto  26 sept. - 12 dec. ‘22   
 
       
dinsdag

14.00-16.30 Bridge themalessen en begeleiding 13 sept.- 6 dec. ‘22 (reserve: 13 dec.)  
15.30-17.00 De Eigenwijze Kunstclub  20 sept.-13 dec. ‘22    
19.30-22.00 Bridge 2    13 sept.- 6 dec. ‘22 (reserve: 13 dec.)  
           
        
woensdag

9.00-10.00  Bewust bewegen   14 sept.’22- 26 april ‘23 (vervalt 1x in ‘23)   
9.30-12.00  Aquarelleren   7 sept. ‘22- 26 april ‘23   
10.00-12.30 Bridge met Begeleiding   5 okt.- 21 dec. ‘22   
14.00-15.30 Franse conversatie   28 sept. -21 dec. ‘22    
14.00-15.30 Lezing Heiligen   21 sept. & wandeling 24 sept. ‘22  
14.00-15.30 Lezing Santpoort-Zuid  5 okt. & wandeling 8 okt. ‘22  
14.00-15.30 Lezing Elswout & de Canon  2 nov. & wandeling 5 nov. ‘22  
14.00-15.30 Lezing Tuinaanleggers van Elswout 7 dec. & wandeling 10 dec. ‘22    
14.00-15.30 Lezing De Blauwe Tram 1  28 sept. ‘22  
14.00-15.30 Lezing De Blauwe Tram 2  26 okt. ‘22   
19.30-21.30 Leeskring 1   7 sept.-’22 -12 april ‘23    
19.30-21.30 Leeskring 2   21 sept. ‘22 -19 april ‘23   
19.30-21.30  Intuïtief tekenen 1   7 sept. -27 okt. ‘22    
19.30-21.30 Intuïtief schilderen 2  2 nov.-14 dec. ‘22     
           
       

Lezing/wandeling
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cursussen

Intuïtief Schilderen, cursus 2

Deze cursus volgt op de cursus Intuïtief Tekenen 
die loopt van 8 september tot en met 27 oktober, 
maar beide cursussen zijn onafhankelijk van elkaar 
te volgen. Het verschil zit hem in de materialen 
waarmee we gaan werken. In deze cursus gaan 
we aan de slag met aquarelverf, acrylverf en 
oliepastelkrijt. Met aquarelverf schilderen we op 
nat papier, in de zogenaamde nat-in-nat techniek, 
waardoor de kleuren lekker uitvloeien. Werken met 
oliepastelkrijt klinkt misschien niet als schilderen, 
maar je krijgt een heel verrassend, schilderachtig 
effect, wanneer je het uitveegt met een poetsdoek 
met olie. Wil jij jezelf ook verrassen? Geef je dan op 
voor deze cursus. 
Benodigde materialen: oliepastelkrijt en 

Intuïtief Tekenen, cursus 1 

Houd je van kleur en wil je je graag (leren) 
uitdrukken met diverse tekentechnieken? Dan 
is deze cursus iets voor jou. Aan het begin van 
de les zullen we wat creatieve en meditatieve 
ontspanningsoefeningen doen om aan te landen 
en bij jezelf te komen. Vervolgens ga je lekker 
aan de slag met kleurig pastelkrijt, kleurpotlood 
of houtskool, waarbij je je laat leiden door je 
gevoel. De docent reikt onderwerpen/thema’s aan, 
maar er is altijd ruimte om met je eigen thema’s 
aan de slag te gaan. Er is in deze cursus ruimte 

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

aquarelverf. I.v.m. de hygiëne werk je zoveel 
mogelijk met je eigen materialen. Mocht je iets 
missen, dan kun je in overleg iets aanschaffen of 
lenen bij de docent. Bij deze cursus zijn papier 
en lijnolie inbegrepen. Ook penselen zijn te leen. 
Graag zelf zorgen voor oliepastelkrijt.
Wil je eerst eens uitproberen? Volg dan een 
proefles bij de docente. Meer info: www.
kunstzinnigetherapiehaarlem.nl/kalender
 
Docent: Inger van der Werf
Aantal lessen: 7
Aantal deelnemers: min. 6/max. 9
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur
Data: 2 nov. t/m 14 dec. 2022
Kosten: € 145,00 incl. 1 consumptie per les en de 
meeste materialen.

voor tekentechnische zaken, zoals kleurverloop, 
dieptewerking en contrastwerking. Maar 
belangrijker is je zelfexpressie en de mogelijkheden 
waarop je jezelf kunt uitdrukken met diverse 
tekentechnieken op papier.
Benodigde materialen: soft pastelkrijt, 
kleurpotloden, houtskool, kneedgum.  
I.v.m. de hygiëne werk je zoveel mogelijk met je 
eigen materialen. Mocht je iets missen, dan kun je 
in overleg iets aanschaffen of lenen bij de docent. 
Bij deze cursus is het tekenpapier en gebruik 
van houtskool inbegrepen. Kleurpotloden zijn 
eventueel te leen. Graag zelf zorgen voor soft 
pastelkrijt.  
Wil je eerst eens uitproberen? Volg dan een 
proefles bij de docente. Meer info: www.
kunstzinnigetherapiehaarlem.nl/kalender 
 
Docent: Inger van der Werf 
Aantal lessen: 7 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 9 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur 
Data: 7 sept. t/m 27 okt. 2022  
Kosten: € 145,00 incl. 1 consumptie per les en de 
meeste materialen.  
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Fotoclub BVO
 
Bij de Fotoclub ontmoet je enthousiaste fotografen 
die na de beginners- en de vervolgcursus verder 
gaan in fotografie. Door de opdrachten, de 
persoonlijke projecten en de vrolijke onderlinge 
discussies word je gemotiveerd met veel plezier  
te werken aan jouw eigen fotografische ontwik-
keling. Aan bod komen ook bespreken van foto- 
tentoonstellingen, foto’s in kranten en tijdschriften, 
de toenemende beeldcultuur, nieuwe fotoboeken 
en documentaires en de beeldtaal van grote 
fotografen. Steeds meer ontdek je de magie van 
fotografie en ontwikkel je een eigen stijl met eigen  
projecten. De sfeer bij de Fotoclub is zeer inspire-
rend met opdrachten, veel stimulerende feedback 
en vooral veel genieten van de fotografie.

Fotografie voor beginners
 
In deze beginnerscursus gaan we kijken naar 
mogelijkheden van de diverse camera’s en lenzen 
en leren we over de belangrijkste instellingen. 
Aan bod komen diafragma, iso, sluitertijd 
en kijken we hoe u met de mogelijkheden 
van de belichtingsdriehoek kunt spelen met 
scherptediepte en beweging. Verder besteden we 
veel aandacht aan beeldtaal en bespreken we hoe 
je een krachtige en sprekende foto maakt, een foto 
die opvalt, waar je langer naar wilt kijken. Door de 
opdrachten krijg je veel feedback, je leert anders 
kijken en je leert selecteren. Met deze cursus word je 
op een uitdagende en vrolijke manier gemotiveerd 
en geïnspireerd om met veel plezier te genieten 
van het maken van foto’s. Deze basiscursus voor 
fotoliefhebbers bestaat uit de beginnerscursus in dit 
najaar en de vervolgcursus in het komend voorjaar.

Docent: Cita Vissers 
Aantal lessen: 6, 1x per 14 dg. 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 16 sept. t/m 9 dec. 2022 
Kosten: € 85,00

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 kom ik op Internet? Wat zijn Apps? U leert 
e-mailen op uw iPhone, internetpagina’s bezoeken, 
het 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 (b.v. van Samsung of 
Motorola) 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: 3 okt. t/m 7 nov. 2022  
Kosten: € 72,00

Opfriscursus Android- 
smartphone en -tablet 

U gebruikt uw smartphone of tablet al een tijdje. 
De dagelijkse dingen zoals bellen, appen of iets 
op internet zoeken, gaan u goed af. Toch zou u 
wat meer willen weten. Vooral wanneer er iets 
vreemds gebeurt op het apparaat. U krijgt zomaar 
een melding over updaten, een programma loopt 
vast of u kunt niet meer mailen. In deze opfris-/
vervolgcursus leert u uw smartphone of tablet 
beter kennen. Ook laten we zien dat het apparaat 
nog veel meer handige en leuke functies heeft dan 

u dacht. Natuurlijk besteden we 
ook aandacht aan beveiliging. 
Deze cursus is niet bestemd voor 
wie een iPhone of iPad gebruikt.
 
Docent: Ludo Korteman
Aantal lessen: 2 
Aantal deelnemers: 
min. 4/max. 6  
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur  
Data: 14 en 21 nov. 2022  
Kosten: € 30,00

Aquarelleren
 
Sommigen doen al langer met deze cursus 
mee. 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.  
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.  
 
Docent: Ank Luijting–van Diggelen 
Aantal lessen: 30 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.30-12.00 uur 
Data: 7 sept. 2022 t/m 26 april 2023 
Kosten: € 360,00  

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 leren we 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.
 

Docent: Cita Vissers 
Aantal lessen: 6, 1x per 14 dg. 
Aantal deelnemers: min. 7/max. 10 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 9 sept. t/m 2 dec. 2022 
Kosten: € 75,00 

Docent: Ludo Korteman 
Aantal lessen: 4 
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6  
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur  
Data: 5 t/m 26 sept. 2022 
Kosten: € 57,50 

ss
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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 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: 5 okt. t/m 21 dec. 2022 
Kosten: € 90,00

Bridge  
Themalessen  
en begeleiding

De cursus is bedoeld  
voor bridgers met  
enige ervaring. We 
beginnen iedere keer  
met een korte 
behandeling van een 
onderwerp. Daarna 
spelen we een aantal spellen (10 tot 16). De lesstof 
halen we uit de boeken “Leer Bridge Met Berry 5“, 
Ruiten, Harten en Schoppen. 
Veel meer informatie over de lessen kunt u vinden 
op www.bvo-tinholt.nl
 
Docent: Ernst Millaard 
Aantal deelnemers: min. 12/max. 24 
Aantal bijeenkomsten: 12 
Tijd: dinsdag 14.00- 16.30 uur 
Data: 13 sept. t/m 6 dec. 2022 (reserve: 13 dec.) 
Kosten: € 100,00

Bridge  
beginnerscursus 

De cursus is voor mensen die willen leren bridgen. 
We beginnen bij het begin met de uitleg van de 
verschillende basisbegrippen. Aan het einde van de 
laatste les heeft de cursist de basis van het bridgen 
onder de knie en kan thuis bridgen. Bridge is een 
spel voor 2 spelers die samenspelen. Als je al weet 
met wie je wilt gaan bridgen, schrijf dan direct 
met zijn tweeën in, maar alleen ben je ook van 
harte welkom. Lesmateriaal: Start met Bridge 1 van 
Jacques Barendregt, Theorieboek en werkboek. De 
docent zorgt voor de boeken bij het begin van de 
cursus. Kosten van het lesmateriaal: € 27,50.
 
Docent: Ernst Millaard 
Aantal deelnemers: min: 8/max. 24 
Aantal bijeenkomsten: 12 
Tijd: donderdag 10.00-12.30 uur 
Data: 15 sept. t/m 8 dec. 2022 (reserve:15 dec.) 
Kosten: € 100,00

Bridge 2

Deze cursus is bedoeld 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: 13 sept. t/m 6 dec. 2022 (reserve: 13 dec.)
Kosten: € 100,00

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. 
 
Tijd: 10.00-12.30 uur 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
DONDERDAGCURSUS 
Docent: Erica Huber 
Data: 8 sept. t/m 22 dec. 2022 
Aantal lessen: 13 
Kosten: € 250,00 
VRIJDAGCURSUS 
Docent: Barta de Broekert 
Data: 9 sept. t/m 16 dec. 2022 
Aantal lessen: 14 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Kosten: € 270,00

Leeskring moderne literatuur

In je eentje een boek lezen is leuk, maar nog veel 
leuker 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:
7, 21 sept. ’22: Toine Heijmans, Zuurstofschuld (2021)
5, 12 okt.: Hella Haasse, Heren van de thee (1992)
9, 23 nov. : Simone de Beauvoir, Een wereld van 
mooie plaatjes of: De schone schijn (1966)
7, 21 dec.: Robbert Welagen, Raam, sleutel (2021)
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 mrt.: Gerbrand Bakker, De kapperszoon (2022)
12, 19 apr.: Dörte Hansen, Middaguur (2018) 
 
Docent: Lidwien Derriks
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Aantal bijeenkomsten: 8 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur 
GROEP 1:  
Data: 7 sept. 2022 t/m 12 april 2023 
GROEP 2: 
Data: 21 sept. 2022 t/m 19 april 2023 
Kosten: € 105,00 incl. documentatie
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cursussen

Bewust bewegen

Wordt alledaags bewegen moeilijker? Wilt u 
met meer gemak bewegen? Zo lang mogelijk 
zelfstandig 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.
Neem uw eigen handdoek, sokken en een matje 
mee.
 
Docent: Maartje Groot
Aantal lessen: 28
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.00-10.00 uur 
Data: 14 sept. 2022 t/m 26 april 2023 (In 2023 
vervalt een les) 
Kosten: € 190,00

Pilates
 
Elly de Jong is van huis uit Cesar-oefentherapeut. 
Zij heeft veel ervaring met Pilatescursussen. 
Zij werkt met de deelnemers aan versterking 
van het centrum van het lichaam, aan stabiliteit 
van de wervelkolom en het bekken en aan een 
natuurlijke houding. De oefeningen zijn zacht 
van aard. Zij vragen heel geconcentreerde 
aandacht bij de uitvoering. Ze dragen daardoor 
bij aan mindfulness. Een Pilatescursus leidt tot 
sterkere spieren, meer souplesse, een goede 
lichaamshouding en betere bloedsomloop. 
De cursus is geschikt voor mobiele mannen en 
vrouwen. Doe gemakkelijke kleding aan en neem 
sokken, een matje en een handdoek mee. 
 
Docent: Elly de Jong
Aantal lessen: 30
Aantal deelnemers: min. 6/max. 9
Groep 1: maandag 13.30 -14.30 uur
Groep 2: maandag 14.45-15.45 uur
Groep 3: maandag 16.00-17.00 uur
Data: 12 sept. 2022 t/m 15 mei 2023
Kosten: € 215,00

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 stevige 
handdoek en een eigen matje meebrengen. 

Docent: Sika van Wijk 
Aantal lessen: 27  
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: 6 okt. 2022 t/m 18 mei 2023 
Kosten: € 195,00

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! 
In dit derde deel van de beginnerscursus met 
communicatieve aanpak gaan we verder met de 
basis van Italiaans en leer je ook in de verleden tijd 
over je reizen te vertellen en over familie en traditie 
te praten. We behandelen delen 7 en 8 van het 
boek. 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 nog veel meer. 
Om als nieuwe cursist te kunnen aansluiten bij deze 
groep moet je al een beetje Italiaans kennen zoals 
jezelf voorstellen, over jezelf praten enz.. 
Het boek Dieci A1, Alma Edizioni, ISBN: 9788861826762 
of 9789463922562 (boek en/of interactief e-boek) 
bestel je zelf.
 
Docent: Giovanna Digregorio 
Aantal lessen: 10 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: maandag 14.00-15.30 uur 
Data: 26 sept. t/m 12 dec. 2022 
Kosten: € 100,00 

Spaans voor gevorderden
 
Deze cursus is een vervolg op onze vorige twee 
cursussen. We gaan converseren over dagelijkse 
gebeurtenissen en andere onderwerpen naar 
keuze. Daarnaast leren we de pretérito definido en 
imperfecto, de twee verleden tijden. Tot slot gaan 
we een boek lezen met luisteroefeningen.  
De docent reikt het lesmateriaal in de eerste les uit. 
Om als nieuwe cursist te kunnen aansluiten moet u 
al een beetje Spaans kennen. Materiaalkosten: voor 
reader en kopieën betaalt u de docent € 5,00. 

Docent: Gloria Mercadal  
Aantal lessen: 10  
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Dag: vrijdag 14.00 -15.15 uur 
Data: 16 sept. t/m 25 nov. 2022 
Kosten: € 100,00 

Frans conversatie
 
voor halfgevorderden  
Met de methode Voyages 1-Nieuw leert u op  
een leuke manier Frans, waarbij de mondelinge com-
municatie centraal staat. Barbara Stammer Lapouge 
is 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 heeft u een smartphone, 
computer of tablet nodig, voor het huiswerk een 
e-mailadres en printer. U bestelt zelf het werkboek 
bij intertaal.nl: ISBN 9789460307324 à € 25,90 en het 
tekstboek ISBN 9789460307317 à € 39,50.

Docent: Barbara Stammer Lapouge 
Aantal lessen: 12  
Aantal deelnemers: min. 8/max. 12 
Tijd: woensdag 14.00-15.30 uur   
Data: 28 sept. t/m 21 dec. 2022 
Kosten: € 142,50 
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De beruchte Birma-spoorweg

De Birma-spoorweg is een 400 kilometer lange 
spoorlijn, door de Japanners in de Tweede 
Wereldoorlog dwars door de jungle aangelegd. 
Hierbij werden geallieerde krijgsgevangenen en 
lokale bewoners als dwangarbeiders ingezet. 
Niet lang geleden nam Jan Saveur deel aan een 
excursie langs het tracé van de lijn onder leiding 
van het Thailand-Birma Railway Research Centre. 
Hun onderzoek maakte duidelijk hoe het Japanse 
leger de spoorlijn in slechts anderhalf jaar tijd kon 
realiseren. Organisatie, logistiek en techniek komen 
aan de orde. Er moesten 700 bruggen gebouwd 
worden met “oerwoudtechniek”. Indrukwekkend! 
De wrede behandeling van de dwangarbeiders 
eiste heel veel slachtoffers. Jan Saveur toont veel 
dia’s ter illustratie.
 
Spreker: Jan Saveur 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 20 
Tijd: donderdag 14.00-15.00 uur 
Datum: 3 nov. 2022
Kosten: € 7,00 incl. consumptie

Jazz
 
Een verrassende ontdekkingsreis door de 
wereld van de jazz
Aan de hand van allerlei filmfragmenten worden 
de meest uiteenlopende, minder bekende en 
wonderlijke verschijnselen in de jazz belicht. Harry 
laat u kennismaken met een grote verscheidenheid 
aan jazzuitingen. Niet  die “moeilijke” muziek waar 
jazz vaak mee geassocieerd wordt. In vogelvlucht 
komen vele bijzondere aspecten en anekdotes aan 
bod: interessant voor zowel de jazzliefhebbers als 
voor degenen die er niet in thuis zijn. 
Laat u verrassen en kijk na afloop met een andere 
blik naar de wereld van de jazz. 
Harry Schoonewelle, presentator en samensteller 
van het programma Jazz or No bij RTV Haarlem 105, 
neemt ons mee op deze boeiende reis.
 
Spreker: Harry Schoonewelle 
Aantal deelnemers: min. 4/max. 25 
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur 
Datum: 3 nov. 2022 
Kosten: € 7,00 incl. consumptie

workshopslezingen

Shakespeare en zijn tijd

U hebt vast wel gehoord van de Engelse koning 
Henry VIII die zes echtgenotes versleet. Zijn 
tweede huwelijk, met de hofdame Anna Boleyn, 
veroorzaakte grote veranderingen in Engeland. 
Door een conflict met de paus over de scheiding 
van zijn eerste vrouw kwam hij op het idee om zelf 
het hoofd van de Engelse kerk te worden. Daarmee 
sneed hij de Europese, katholieke wortels voor zijn 
Engelse volk af. Intussen bracht Anna Boleyn niet 
de vurig gewenste zoon ter wereld, maar een pittig 
meisje dat het 16e eeuwse leven zou gaan bepalen: 
koningin Elizabeth I. In deze presentatie vertelt Els 
Launspach over deze Elizabethaanse maatschappij: 
de wereld waarin Shakespeare zich ontwikkelde tot 
de eminente toneelschrijver die we kennen. Wie 
was hij eigenlijk? Ook wordt aandacht besteed aan 
de Londense daglichttheaters.
Els Launspach gaf vele jaren les aan de 
Amsterdamse Theaterschool over Shakespeare en 
over de Griekse tragedie.
 
Spreker: Els Launspach 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 20 
Tijd: donderdag 14.00-16.00 uur
Datum: 10 nov. 2022
Kosten: € 7,00 incl. consumptie

Bij deelname aan lezingen, wandelingen 
en workshops hoeft u geen BVO-lid te zijn. 
Wel is het van belang dat u zich van tevoren 
opgeeft via contact@bvo-tinholt.nl  Als 
er een financiële bijdrage wordt gevraagd, 
betaalt u, liefst gepast, ter plaatse. 

Rue du Cherche-Midi
 
Parijs 1958
Het is 1958. Na haar eindexamen gaat Martje als au 
pair in Parijs werken. Ze moet hard werken, maar 
zodra ze vrij is duikt ze de stad in. Café Le Select 
wordt één van haar favoriete plekken. Ze krijgt 
leuke en minder leuke mannen achter zich aan en 
belandt op een vaag feest. Haar nederige chambre 
de bonne in Rue du Cherche-Midi is haar eigen 
thuis. Hier kan ze nadenken, brieven schrijven 
aan haar moeder en weer naar buiten vliegen 
voor een nieuw avontuur. Rue du Cherche-Midi 
beschrijft met humor en ontroering de gedachten 
en belevenissen van een meisje dat open staat voor 

de wereld. Met veel 
dia’s over het Parijs 
van 1958.
 
Spreker: 
Martje Saveur 
Aantal deelnemers: 
min. 6/max. 20 
Tijd: donderdag 
14.00-15.00 uur 
Datum: 22 sept. 2022 
Kosten: € 7,00 
incl. consumptie

Workshop Veilig online

We winkelen, bankieren en zoeken informatie 
online. Het gemak dient de mens, maar er zijn 
hackers, nepmails en schimmige webshops.
Wat weet u van veilig internetten? We 
behandelen het gebruik van wachtwoorden en 
cookies, verdachte mails herkennen en de risico’s 
bij het downloaden van programma’s.
 
Docent: Ludo Korteman 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 15 
Tijd: donderdag 14.00-16.00 uur 
Datum: 13 okt. 2022 
Kosten: € 7,00 incl. consumptie en evt. hand-out 
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Heiligen

Lezing 1: woe. 21 sept. 2022
Een wandeling langs de straten van Haarlem die 
genoemd zijn naar heiligen. Wie waren zij? Wat 
leverde hun de martelarenstatus op? Hoe kwamen 
zij om het leven? Waarom heten die straten zo?
Bijbehorende wandeling:
Tijd: za. 24 sept. 14-15.30 uur 
Start wandeling: Standbeeld van Laurens 
Janszoon Coster, Grote Markt Haarlem

 
Santpoort-Zuid

Lezing 2: woe. 5 okt. 2022
In Santpoort-Zuid stond het Provinciaal Ziekenhuis. 
Nu het grootste rijksmonument van Nederland. Het 
had zijn eigen spooraansluiting. Op het perron in 
Haarlem was een wachtkamer voor krankzinnigen. 
Een lezing over Santpoort-Zuid, de inrichting, en 

De Joodse begraafplaats Overveen

De Joodse begraafplaats aan de Tetterodeweg, 
niet ver van station Overveen, heeft een bijzondere 
geschiedenis. In 1797 werd zij gesticht door de 
Neie Kille, een Joodse gemeente die zich had 
afgescheiden van de Amsterdamse Hoogduitse 
Joodse Gemeente. Tijdens deze rondleiding 
vertellen we o.a. waarom deze begraafplaats in 
Overveen kwam en wie er begraven liggen. U 
hoort ook wat er door de eeuwen heen met deze 
begraafplaats is gebeurd. Tevens wordt er iets 
verteld over de joodse begrafenisrituelen. 

Rondleiders: Paulanha van den Berg-Diamant en 
Marie-Christine Marres 
Aantal deelnemers: min. 5/max. 30 
Tijd: donderdag 6 okt. 14.00-15.00/15.30  
Plaats: Tetterodeweg 13 in Overveen 
Kosten: geen

een bijzondere patiënt op Duinlust. 
Bijbehorende wandeling:
Tijd: za. 8 okt. 14-15.30 uur 
Start wandeling: Station Santpoort-Zuid

Elswout en de Canon van  
Nederland
 
Lezing 3: woe. 2 nov. 2022
De Wet Aanscherping Burgerschapsonderwijs 
legt speciale nadruk op de Canon van Nederland. 
Elswout had direct of indirect te maken met 
gebeurtenissen uit de Canon. Welke waren die?
Bijbehorende wandeling:
Tijd: za. 5 nov. 14.00-15.30 uur
Start wandeling: Elswout, binnenzijde Poort
  

Tuinaanleggers van Elswout

Lezing 4: woe. 7 dec. 2022
Wie waren de tuinaanleggers van Elswout? 
Hoe verdienden zij het geld dat zij aan hun tuin 
uitgaven? Wie maakte van de klassieke Franse 
tuinaanleg een Engelse landschapstuin? Waardoor 
kwam de samenhang tussen de tuinen van Elswout 
en die van Duinlust? Wat kwam Fürst Pückler-
Muskau doen?
Bijbehorende wandeling:
Tijd: za. 10 dec. 14.00-15.30 uur  
Start wandeling: Elswout, binnenzijde Poort

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 donderdagmiddag 15 
sept., 27 okt., 17 nov. en 15 dec. 2022 van 14.00-
16.00 uur. U dient u wel tevoren aan te melden. Bel 
of stuur daarvoor een Whatsapp naar 06 2209 2895 
of ga naar seniorwebhaarlem.nl 

Lezingen en wandelingen
Spreker: George Berenschot
Aantal deelnemers: max. 25 
Tijd lezing: woensdag 14.00-15.30 uur
Kosten: € 7,00 incl. consumptie, ter plaatse 
(gepast) te voldoen
Tijd wandeling: zaterdag 14.00-15.30 à 
16.00 uur 
Kosten: geen 
Graag tevoren aanmelden voor zowel de lezing 
als de wandeling: contact@bvo-tinholt.nl

met wandelinglezingen

De Blauwe Tram 
 
1. De Blauwe Tram naar Overveen en 
Bloemendaal 
Datum: woensdag 28 sept. 2022
Wist u dat over de Julianalaan een tram heeft 
gelopen? De Blauwe Tram was eigendom van de 
NZH en werd gebouwd door de firma J.J. Beijnes 
in Haarlem. Tot 1961 was de tram een belangrijk 
vervoermiddel tussen Haarlem, Hillegom en 
Leiden. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het verkeer, het vervoer en de ontwikkeling 
van de noordelijke Randstad. Deze lezing neemt 
ons mee in de tramgeschiedenis van Overveen en 
Bloemendaal. 
2. De tramlijn Amsterdam –Zandvoort 
Datum: woensdag 26 okt. 2022
Dit is de beroemdste tramverbinding van allemaal: 
de lijn van Amsterdam via Haarlem en Aerdenhout 
naar Zandvoort. De Blauwe Tram sprak tot ieders 
verbeelding. Veel regio-bewoners hebben er nog 
een herinnering aan. Helaas moest de tram plaats 
maken voor de bus. Op tumultueuze wijze namen 
de omwonenden er in 1957 afscheid van. Jammer 
genoeg is er van het Blauwe Tram-materieel 
weinig overgebleven. Toen de laatste trams 
werden gesloopt beseften slechts enkelen de 
cultuurhistorische waarde ervan. De Stichting De 
Nieuwe Blauwe Tram is momenteel bezig met de 
bouw van een nieuwe Blauwe Tram. De bedoeling 
is dat die in Den Haag gaat rijden.
Wim Beukenkamp is voorzitter van Stichting De 
Nieuwe Blauwe Tram 
 
Spreker: Wim Beukenkamp 
Tijd: woensdag 14.00-15.30 uur 
Aantal deelnemers: min. 5/max 25 
Kosten per keer: € 7,00 incl. consumptie, ter plaatse 
te voldoen, liefst gepast
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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 advies. Zij zijn er van half september 
’22 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

of kom een mooie bos biologisc
he

    bloemen plukkenof kom een mooie bos biologisc
hein juli of augustu

s

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 naar 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
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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: 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: 23 sept. t/m 23 dec. 2022  
Kosten: € 162,00 incl. materiaal 

De Eigenwijze Kunstclub
  
De Eigenwijze Kunstclub is voor jongens en meisjes 
die graag schilderen en ook andere materialen 
willen proberen. Je kunt werken met klei, verf, 
hout, planten, stenen, spiegelstukjes, kurk en nog 
veel meer. Je kunt bijvoorbeeld een etui maken 
van een landkaart, een herfstcollage met stempels, 
knopen en bladeren of een kerstdecoratie, een 
vleermuis van een fietsband, bloemschikken, 
stempelen met een roller, stenen beschilderen of 
een armband maken. Er valt een hoop te kiezen 
en te leren en je mag zelf weten wat je maakt. 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: Jessie Overmaat 
Aantal lessen: 12 
Leeftijd: 7 tot 12 jaar  
Aantal deelnemers: min. 8/max 10 
Tijd: dinsdag 15.30–17.00 uur
Data: 20 sept. t/m 13 dec. 2022
Kosten: € 162,00 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
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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 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. 
E-mail: contact@bvo-tinholt.nl              Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde website zolang die nodig zijn. 

inschrijven



Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
www.bvo-tinholt.nl

BuurtVERENIGING
O V E R V E E N


