
Buurtvereniging Overveen 
start in gebouw Tinholt 
weer met de cursussen 
en andere activiteiten. 
Er is nog plaats! 

Buurt
    vereniging
    O v e r v e e n

Franse conversatie  
Voor beginners en licht-gevorderden: praktische lessen, gericht 
op woordenschat en communicatie. Je ontvangt ook luister- en 
spreekoefeningen op je smartphone of tablet. 
Start: woe. 19 januari, 14.00 uur. Iets later instromen is mogelijk.   
 
Spaanse conversatie 
Een beginnerscursus met de nadruk op Spaans spreken, 
basiswoorden en eenvoudige grammatica. De groep is afgelopen 
najaar gestart, dus al een beetje Spaans spreken is een pre.  
Start: vrijd. 21 januari, 14.00 uur. Iets later instromen is mogelijk.   
 
Italiaanse conversatie 
Een beginnerscursus. Je leert eenvoudige gesprekken voeren, 
basiswoorden en eenvoudige grammatica. De groep is afgelopen 
najaar gestart, dus al een beetje Italiaans spreken is een pre.  
Start: ma. 31 januari, 14.00 uur 
 
Fotoclub BVO 
Voor gevorderden die al een fotocursus hebben gevolgd. Je leert 
creatievere foto’s in een eigen stijl maken en krijgt veel feedback. 
Start: vrijd. 21 januari, 10.00 uur, 1x per 14 dagen 
 
Fotografie beginners 
Over de basis van de beeldende kunst, in het bijzonder de 
fotografie, over beter kijken en je camera hanteren. Iedere 
deelnemer krijgt persoonlijk adviezen. 
Start: vrijd. 28 januari, 10.00 uur, 1x per 14 dagen   
 
Foto’s ordenen en een digitaal 
fotoboek maken 
Maak je papieren foto’s digitaal, berg ze geordend op en 
maak een digitaal fotoboek.  
Start: ma. 7 maart, 9.45 uur 
 
Bridge met Begeleiding 
Voor bridgers die speelervaring willen opdoen en hulp willen 
krijgen bij bied- en afspeelproblemen. 
Start: woe. 2 februari, 10.00 uur.  
 
Spreekuur digitale vragen * 
Op donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur: 20 januari, 
17 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei.  
Tevoren aanmelden is nodig: www.seniorwebhaarlem.nl of 
06-22092895

Aquarelleren 
Leer de eerste stappen in het aquarelleren of ontwikkel je verder 
met steun van een zeer ervaren docent. 
Start: woe. 19 januari, 9.30 uur. Iets later instromen is mogelijk.   
 
Intuïtief tekenen,  Intuïtief boetseren 
Je ontspannen en vormgeven aan wat in je leeft.  
Start Int. tekenen: woe. 19 januari, 19.30 uur, 1x per 14 dagen  
Start Int. boetseren: woe. 26 januari, 19.30 uur, 1x per 14 dagen.  
Iets later instromen is mogelijk.   
 
Fijn-schilderen 
In 3 lessen leer je stap voor stap de techniek van het fijn-
schilderen. Aan het eind neem je je eigen olieverfschilderij op 
paneel mee naar huis  
Start: woe. 2 februari, 14.00 uur 
 

Meer informatie over het programma tot de zomer van 2022 
vind je op: 

www.bvo-tinholt.nl 
Word lid en schrijft je in via contact@bvo-tinholt.nl  
* Bij deze activiteiten hoef je geen BVO-lid te zijn. Maar geef bij de 
lezingen wèl tevoren op dat je wilt komen via contact@bvo-tinholt.nl 

Buurtvereniging Overveen, 
Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen

Lezingen * 
door Barbara Stammer Lapouge: 
René Lalique, van edelsmit tot glaskunstenaar, 
do. 10 februari, 19.30 uur 
Camille Claudel, de ‘vervloekte kunstenares’, 
do. 3 maart, 19.30 uur  
L’Art Nouveau, L’École de Nancy, do. 7 april, 19.30 uur 
door Loek van Straaten: 
‘Ken je me land’ (over Kennemerland), do. 10 februari, 14.00 uur  
door Leo Spruijt: 
Jezus, een joodse jongeman, do. 3 maart, 14.00 uur 
door Maartje Saveur: 
Het Koffertje van mijn moeder, do. 7 april, 14.00 uur 
door Jan Saveur: 
Haarlemse hofjes en nieuwe ontwikkelingen, 
do. 28 april, 14.00 uur 
 
VOOR KINDEREN: 

Timmerclub 
Hij is er weer, onze populaire cursus voor jongens en meisjes, 7-11 
jaar, die met zaag, hamer, boor en lijm mooie spullen gaan maken.  
Start: vrijd. 28 januari, 15.30 uur 
 
Creatief met Jessie 
Heb je zin in eigenwijs knutselen? Bijvoorbeeld robotjes, een 
tempeltje, een ketting of een aquarium maken? Creatief met Jessie 
is dé leuke plek voor kinderen van 7-12 jaar. 
Start: di. 8 februari, 15.30 uur. 


