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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 
Wim Heijne, beoogd bestuurslid, 06 4619 6773 
 
Volwassenencursussen 
Margriet Smit, 023 525 6797 
Ineke Mugge, 023 527 1055 
 
Cursusadministratie 
Renée Schmidt 
 
Beheer gebouw 
Voor vragen: contact@bvo-tinholt.nl 
 

E-mail 
contact@bvo-tinholt.nl  
penningmeester@bvo-tinholt.nl   
 
Adres 
Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
023 526 1278. Bgg: bestuur 
www.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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Voor U ligt het programmaboekje van de BVO 
voor het seizoen 2021-2022. U zult ongetwijfeld 
gezien hebben dat de vormgeving vernieuwd is.
 
Het seizoen ‘20-‘21 is er een om nooit te vergeten of beter: om zo snel 
mogelijk te vergeten. Door de Coronaproblematiek moest het bestuur 
voldoen aan vele, door de overheid opgelegde maatregelen en ondanks 
aanpassingen zoals het afnemen van een verplichte gezondheidscheck bij 
binnenkomst, beperking van het aantal deelnemers per cursus om de 1½ 
meter afstand te kunnen garanderen, het aanbrengen van spatschermen, 
belijning, looproutes, gel-dispensers, grotere (bridge) tafels enz. moesten 
wij de cursussen toch diverse keren onderbreken en in februari 2021 zelfs 
besluiten om vrijwel alle activiteiten in het BVO-gebouw stil te leggen. 
Uiteraard konden de tuiniers onder ons en de tuin- en boomgaardploeg 
hun werkzaamheden continueren. Het terrein rond het BVO gebouw ligt er 
dan ook weer piekfijn bij. 
Wij zijn weer druk bezig geweest met invulling van het nieuwe seizoen. 
Maar ondanks het feit, dat de meeste volwassenen inmiddels gevaccineerd 
zijn, houden wij er toch rekening mee dat er ook in september nog 
beperkingen van kracht zullen blijven. In het nieuwe seizoen bieden wij 
weer vele van de voor U vertrouwde cursussen aan. Maar er is ook ruimte 
voor nieuw aanbod, onder meer een workshop “veilig online”, verschillende 
educatieve wandelingen en ook weer cursussen voor kinderen. Verder zijn 
er plannen voor uitbreiding van het aanbod lezingen.  
 
Maar wij zijn als buurtvereniging natuurlijk steeds op zoek naar wat U 
wenst! Daarom heeft een groepje uit onze kring een enquête opgesteld 
die U vindt op pagina 8 van dit boekje. Kijkt U hier a.u.b. naar en laat ons 
weten wat Uw wensen en eventueel wat Uw mogelijkheden zijn. 
Op dinsdagmiddag 19 oktober is onze volgende ALV ingepland. Daarin 
komt onder andere het voorstel aan de orde om Wim Heijne te benoemen 
als lid van het BVO-bestuur, zodat wij numeriek weer op orde zijn. Wim 
heeft afgelopen jaar overigens al meegedaan als aspirant bestuurslid. 
Namens het bestuur wens ik U een positiever seizoen ’21-’22 toe , een 
goede gezondheid en veel cursusplezier.  
 
Albert van der Heijden, voorzitter Buurtvereniging Overveen-Tinholt

van het bestuur

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

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, workshop 
etc. via een e-mail aan contact@bvo-tinholt.nl met 
daarin de informatie die op de formulieren in dit 
boekje (pg. 29/30) gevraagd wordt. U kunt u ook 
aanmelden via zo’n formulier. Wie al BVO-lid is 
kan met een korte e-mail volstaan. 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. 
 
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 work-
shops 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  

Ledenvergadering
 
Hoe lopen de activiteiten na de start in september? 
Zijn er voldoende vrijwilligers? Hoe staan we er 
financieel voor? Wie zitten er na deze vergadering 
in het bestuur? Dit en meer komt aan de orde op 
de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 19 
oktober om 16.00 uur. De stukken zijn vanaf 
12 oktober beschikbaar in ons gebouw en onder 
“nieuws” op www.bvo-tinholt.nl. Wij vinden het 
leuk wanneer u ook komt! 

Coronapreventie

Door de vaccinaties is de situatie rondom 
Covid-19 veranderd. Daarom kan de BVO weer 
van start gaan. Op dit moment is onduidelijk 
welke maatregelen er in het najaar nog 
nodig zijn. Daarom hebben wij nog niet alle 
preventiemaatregelen afgebouwd. We houden de 
verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten 
en passen waar nodig onze maatregelen aan. De 
gastvrouwen/-heer zullen u over onze bindende 
regels informeren. 
Eerder berichtten wij u dat consumpties 
alleen betaald kunnen worden met een 
consumptiekaart, die u contant en met liefst 
gepast geld bij de bar koopt. Deze regel blijft. 
Wij rekenen op een plezierig nieuw cursusjaar 
samen met u! 

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)
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Odensehuis
 
Heeft u geheugenklachten? Of is er iemand in uw 
omgeving met een afnemend geheugen? Dan is 
het Odensehuis waarschijnlijk iets voor u.   
Welzijn Bloemendaal organiseert iedere 
maandagmiddag vanaf 12.30 uur een plezierige 
bijeenkomst in de grote zaal van het BVO-gebouw. 
Info/aanmelding bij Maaike Slierings: maaike@
welzijnbloemendaal.nl. U belt haar via 06 1245 0935 
of via Welzijn Bloemendaal 023 525 0366.
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Meedoen als vrijwilliger
 
Buurtvereniging Overveen draait voor 100% op 
vrijwilligers. Je bent heel welkom als versterking 
van onze groep voor een paar uur per week, o.m. 
bij het tuinonderhoud, als gastheer/gastvrouw en 
bij het organiseren van jeugdcursussen.  
Iedere vrijwilliger krijgt steun van andere 
vrijwilligers. Werktijden gaan altijd in overleg. De 
vrijwilligers bij de BVO ontvangen geen betaling. 
Wij geven een paar keer per jaar op andere wijze 
uiting aan onze waardering voor hun werk. Onze 
vrijwilligers krijgen korting op de prijs van een 
cursus. 
Heb je belangstelling? Mail: contact@bvo-
tinholt.nl of bel 06 4369 0609.  

Boekenkasten

Bij de BVO staat 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 naar 
de boekenkasten komen kort na het eind van een 
cursus, zie het programmaoverzicht op pg. 10. 

Vakanties
 
De BVO is tot sept. ‘21 gesloten en tijdens de 
Herfstvakantie: 16 - 24 okt. ‘21 
Kerstvakantie: 25 dec. ’21 – 9 jan ‘22 
Voorjaarsvakantie: 19 – 27 febr. ‘22 
Meivakantie: 30 april – 8 mei ‘22 
Zomervakantie: 16 juli – 28 aug. ‘22

informatieenquête

Beste buurtbewoners,

De Buurtvereniging Overveen (BVO) telt inmiddels 
ruim 700 leden die regelmatig gebruik maken van 
de door de BVO aangeboden activiteiten. Misschien 
bent u een van hen. De vereniging wil het 
onderlinge contact van buurtbewoners bevorderen 
door het aanbieden van allerlei cursussen en 
activiteiten, lezingen en wandelingen. Die kunt u 
terugvinden in ons programmaboekje en op onze 
website www.bvo-tinholt.nl

Nieuwe activiteiten
Regelmatig proberen wij naast de bestaande 
activiteiten ook nieuwe cursussen en activiteiten 
te bedenken. Omdat wij niet altijd weten of dat 
aanbod ook bij u aanslaat, willen we u vragen 
naar uw mening hierover. Wat vindt u van ons 
aanbod? Heeft u zelf nog suggesties voor andere 
cursussen of activiteiten? Wij zouden die graag van 
u willen horen. 
Daarnaast is onze bekendheid en toegankelijk-
heid mogelijk niet optimaal. Ook daarover horen 
we graag suggesties voor verbeteringen.

Verhalen uit de buurt
Hoewel wij regelmatig lezingen aanbieden over 
onderwerpen uit onze buurt, denken wij dat 
er in onze omgeving veel mensen zijn die een 
interessant verhaal kunnen vertellen. Dat kan 
gaan over bv. het werk van iemand, reizen die 
mensen hebben gemaakt of over gebeurtenissen 
in iemands persoonlijk leven. Wij zouden het leuk 
vinden om regelmatig een lezing van iemand uit 
onze buurt te organiseren. Wij denken dat er in 
onze buurt veel verborgen talent aanwezig is.
Als u denkt dat u wel iets interessants heeft te 
vertellen, schroom dan niet en meld ons dat, zodat 
wij daar een plaats voor kunnen inruimen in ons 
lezingenprogramma. Wij willen u zo nodig helpen 
bij de technische uitvoering ervan.

Vrijwilligers
Wij zijn een buurtvereniging die volledig draait 
op vrijwilligers. Dat geldt voor het bestuur, de 
gastvrouwen, de tuincommissie, etc. Helaas 
hebben wij een tekort aan vrijwilligers. Heeft u 
enige tijd beschikbaar en lijkt het u leuk om met 
andere mensen samen te werken, dan horen wij 
dat graag van u. De hoeveelheid tijd en de dagen 
worden in overleg met u vastgesteld.

Wilt u op een of meerdere onderwerpen 
reageren, dan kan dat bij de volgende personen:
Wim Heijne wbheijne@planet.nl
Ineke Mugge bvo-i.mugge@xs4all.nl
Margriet Smit margriet49smit@hotmail.com
Ook andere vragen of opmerkingen van welke aard 
ook zijn van harte welkom.
Hartelijk dank voor de moeite.

Repaircafé
 
Op zaterdag 25 september, 6 november en 18 
december 2021 is in het BVO-gebouw van 13.00-
16.00 uur weer het Repaircafé van Duurzaam 
Overveen. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming 
van de dan geldende coronaregels. Informatie over 
het Repaircafé bij duurzaamoverveen.nl 

Meedoen met tuinonderhoud
 
Een kleine groep houdt de begroeiing en paden 
rondom het BVO-gebouw mooi. Houd je van 
buiten werken, maximaal een paar uur per week, 
kom dan eens langs om te bekijken of dit iets voor 
jou is. Gezien de samenstelling van de groep kijken 
we speciaal, maar niet alleen, uit naar mannen. 
Info.: contact@bvo-tinholt.nl  

André
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Donderdag

09.00-10.00 Yoga 1A  9 sept.2021 - 28 april 2022  
10.30-11.30 Yoga 1B  9 sept.2021 - 28 april 2022  
09.30-12.30 Handwerkcafé  2e en 4e do., vanaf 9 sept. 2021   
09.30-12.30 Mahjong  1e en 3e do. vanaf 16 sept. 2021 
10.00-12.30 Tekenen-schilderen donderdag  9 sept. - 2 dec. 2021   
14.00-16.00 Spreekuur digitale vragen  15 sept., 28 okt., 8 nov., 16 dec. 2021 
15.30-17.00 Kunstclub  23 sept. - 16 dec. 2021   
19.30-21.00 Yoga 2  9 sept. 2021 - 28 april 2022
 
       
Vrijdag

10.00-12.00 Fotoclub BVO  17 sept.- 3 dec. 2021, 1x p. 14 dagen   
10.00-12.00 Fotografie beginners  24 sept. - 10 dec., 1x p. 14 dagen   
10.00-12.30 Tekenen-schilderen vrijdag  10 sept. - 10 dec. 2021  
14.00-15.15 Spaanse conversatie  10 sept. - 26 nov. 2021

10

Maandag

09.30-12.00 Vrij schilderen (MOS)  20 sept. 2021 - 25 april 2022   
09.45-11.45 iPhonecursus  6 sept. - 4 okt. 2021    
09.45-11.45 Android smartphone en tablet  11 okt. - 15 nov. 2021    
09.45-11.45 Workshop Veilig online  29 nov. 2021    
12.30-16.00 Odensehuis Welzijn Bloemendaal       
13.30-14.30 Pilates 1  13 sept. 2021 - 16 mei 2022  
14.45-15.45 Pilates 2  13 sept. 2021-16 mei 2022   
16.00-17.00 Pilates 3  13 sept. 2021 -16 mei 2022   
14.00-15.30 Italiano dappertutto  20 sept.- 29 nov. 2021 

 
Dinsdag

10.00-12.30 Bridge voor beginners  7 sept. - 7 dec. 2021   
14.00-16.30 Bridge thema en begeleiding  7 sept. - 7 dec. 2021   
15.30-16.45 Creatief met Jessie  21 sept. - 15 dec. 2021   
19.15-22.30 Vrij-bridgengroep  vanaf 7 sept. 2021 

      
Woensdag

09.00-10.00 Bewegingsleer  8 sept. 2021  - 20 april 2022  
09.30-12.00 Aquarelleren  6 okt. 2021 - 20 april 2022  
10.00-12.30 Bridge met Begeleiding   15 sept. - 22 dec. 2021  
14.00-16.00 Fijn schilderen  29 sept., 13, 27 okt. 2021  
14.00-16.00 Franse conversatie  29 sept. - 22 dec. 2021  
14.00-15.30 Wandeling Duinvliet/Sandenhoeff   1 sept, 4 sept. 2021  
14.00-15.30 Nurkswandeling/Haarlemmerhout  6 okt.,  9 okt. 2021  
14.00-15.30 Heemstedewandeling  3 nov., 6 nov. 2021   
14.00-15.30 Wandeling Santpoort-Zuid  1 dec., 4 dec. 2021   
19.30-21.30 Leeskring 1  8 sept. 2021 - 13 april 2022, 1x p. mnd. 
19.30-21.30 Leeskring 2  22 sept. 2021 - 20 april 2022 , 1x p. mnd. 
19.30-21.30  Intuïtief boetseren  8 sept. - 8 dec. 2021, 1 x p. 2 weken 
19.30-21.30 Intuïtief tekenen  15 sept. - 15 dec. 2021, 1 x p. 2 weken  
         
  

weekprogramma weekprogramma

                                                                                                   Workshop    
Volwassenen            Activiteit                        Wandeling                       Jeugd

11
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Bridge themalessen en  
begeleiding

Deze cursus is bedoeld 
voor diegenen die de 
eerste lesboeken in 
eerdere cursussen hebben 
gedaan. We gaan op de 
dinsdagmiddag de ene 
week gewoon bridgen met 
scores en uitslag; de andere 
week beginnen we met een 
korte les over een bepaald 
onderwerp en gaan daarna 
nog oefenen met wat 
voorgesorteerde spellen. 
Indien de cursisten het leuk 
vinden om elke week een 
thema te behandelen kan dat 
ook. U hoeft geen boek aan 
te schaffen. We gebruiken 
de bridgewijzers van de 
Nederlandse Bridge Bond.
 
Docent: Ernst Millaard   
Aantal deelnemers: min.12/max. 24 
Aantal bijeenkomsten: 12 
Tijd: dinsdag 14.00-16.30 uur 
Data: 7 sept. t/m 7 dec. 2021 (een datum die nog 
bekend wordt gemaakt, valt uit) 
Kosten: € 115,00 
In verband met de Covid 19-preventie verzoeken wij u 
uw eigen biedbox mee te nemen.

Bridge voor beginners

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die willen 
leren bridgen en nog niet eerder les hebben 
gehad. We gebruiken voor deze lessen het theorie- 
en werkboek “Start met Bridge” van Jacques 
Barendregt en Koos Vrieze. U kunt dit boek bij de 
docent kopen. Aan het einde van de cursus kunnen 
de cursisten bridgen op beginnersniveau.
 

Bridge met begeleiding

De BmB club (Bridgen met Begeleiding) 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 10-15 minuten. Daarna worden 
4 ronden van 3 spellen gespeeld, waarbij u na elke 
ronde van tafel wisselt. De scores worden omgezet 
in een uitslag. Er wordt gespeeld in 2 lijnen bij 
een maximum van 16 paren, waarbij promotie 
en degradatie van toepassing is. Een ideale 
mogelijkheid om speelervaring op te doen en het 
speeltempo te verhogen.
 
Docent: Maud da Costa Senior 
Aantal lessen: 14 
Aantal deelnemers: min. 12/max. 24 
Tijd: woensdag 10.00-12.30 uur 
Data: 15 sept. t/m 22 dec. 2021 
Kosten: € 77,00 
In verband met de Covid 19-preventie verzoeken wij u 
uw eigen biedbox mee te nemen.

cursussen

Docent: Ernst Millaard 
Aantal deelnemers: min: 12  
Aantal bijeenkomsten: 12 
Tijd: dinsdag 10.00-12.30 uur 
Data: 7 sept. t/m 7 dec. 2021 (een datum valt uit 
die nog wordt aangekondigd)  
Kosten: € 115,00
In verband met de Covid 19-preventie verzoeken wij u 
uw eigen biedbox, als u die heeft, mee te nemen.

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

Ernst

Maud
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Bewegingsleer
 
Snel moe? Stijve of pijnlijke spieren? Onzeker? 
Uw ritme kwijt? Doe dan met ons mee en krijg 
weer plezier in bewegen. We werken aan goed op 
uw voeten staan, gespannen spieren weer leren 
ontspannen en elke beweging een moment van 
spanning en een moment van ontspanning geven. 
Ook leert u de ademhaling tijdens de beweging 
mee te laten doen. De lessen gaan in een rustig 
tempo. De groep is niet te groot, waardoor ieder 
persoonlijke aandacht krijgt. 
 
Docent: Rachid Mali 
Aantal lessen: 29 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.00-10.00 uur 
Data: 8 sept. 2021 t/m 20 april 2022 
Kosten: € 168,00 
In verband met de Covid 19-preventie vragen wij u uw 
eigen matje mee te nemen en omgekleed in de les te 
verschijnen.

iPhone
 
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, gebruik van 
de camera en agenda en wat nog meer ter sprake 
komt. Kortom, na deze cursus heeft u geen angst 
meer voor uw iPhone maar enkel gemak. 
Deze cursus is niet geschikt voor wie een Android-
smartphone (Samsung, Motorola etc.) gebruikt. 
 
Docenten: Frank van Waveren en Ad Brokx
Aantal lessen: 5
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6
Tijd: maandag 09.45-11.45 uur
Data: 6 sept. t/m 4 okt. 2021
Kosten: € 65,00 

Android smartphone en tablet
 
Er is weinig verschil tussen een Android 
smartphone en een Android tablet. De tablet is 
groter dan de smartphone en je kunt er (meestal) 
niet mee bellen. Verder werkt alles hetzelfde. 
U leert in deze cursus de beginselen van de 
smartphone/tablet. Wat staat er allemaal op, 
hoe werkt het startscherm? Hoe zit dat met het 
noodzakelijke Gmail-account? Hoe kom ik op 
internet? Wat zijn widgets? U leert e-mailen op 

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 sokken, slaapzak of een stevige 
handdoek meebrengen. 

Docent: Sika van Wijk 
Aantal lessen: 30  
Aantal deelnemers:  
GROEP 1A: min. 6/max. 8 
donderdag 9.00-10.00 uur
GROEP 1B: min. 6/max. 8 
donderdag 10.30-11.30 uur 
GROEP 2: min. 8/max. 12 
donderdag 19.30-21.00 uur 
Data: 9 sept. 2021 t/m 28 april 2022 
Kosten: Groep 1A en 1B: € 185,00
Groep 2: € 205,00 
Wanneer dat mogelijk blijkt, voegen we t.z.t. de twee 
ochtendgroepen weer samen. 
Neem uw  eigen matje mee en kom omgekleed in de 
les want de gang bij vooral het Bewegingslokaal is 
(Covid-19-preventie) te smal om er met veel mensen 
tegelijk te zitten. 

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 ook geschikt voor mobiele oudere 
mannen en vrouwen. Doe gemakkelijke kleding 
aan en neem sokken en een handdoek mee. 
 
Docent: Elly de Jong
Aantal lessen: 30
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8
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: 13 sept. 2021 t/m 16 mei 2022
Kosten: € 190,00
In verband met de Covid-19-maatregelen (1,5 meter 
afstand) hebben we vorig jaar de groepen moeten 
splitsen. Er zijn nu 3 lessen van een uur.
In verband met de Covid 19-preventie vragen wij u uw 
eigen matje mee te nemen en omgekleed in de les te 
verschijnen.

cursussen

smartphone en tablet, internetpagina’s bezoeken 
en welke apps onmisbaar zijn. U neemt een 
Android-smartphone of –tablet mee. 
Let op: de cursus is niet voor gebruikers van een 
iPad of iPhone van Apple!
 
Docent: Ludo Korteman 
Aantal lessen: 5 
Aantal deelnemers: min. 4/max. 6   
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur 
Data: 11 okt. t/m 15 nov. 2021 
Kosten: € 65,00

Rachid

Frank

Elly

Sika
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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.
 
Docent: Inger v.d. Werf 
Aantal lessen: 7 
Aantal deelnemers: min.6/max.9 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur, 1x per 14 dagen 
Data: 15. 29 sept., 13 okt., 3, 17 nov., 1, 15 dec. 2021 
Kosten: € 127,00 incl. materiaal  
Het tekenpapier en het gebruik van houtskool en 
lijnolie is inbegrepen. Vanwege de hygiëne dien je je 
eigen soft pastelkrijt en oliepastelkrijt mee te brengen. 
Voor advies over de aanschaf van materialen, 
neem gerust contact op: inger.vanderwerf@
kunstzinhaarlem.nl 
Wil je eerst eens uitproberen? Kijk voor een proefles bij: 
www.kunstzinnigetherapiehaarlem.nl/kalender

Aquarelleren

De eerste les(sen) besteden we aan schetsen, 
kleurenleer en andere vaardigheden. De volgende 
lessen aan het aquarelleren zelf. Wanneer u de 
grondbeginselen heeft aangeleerd, is het de 
bedoeling dat u zelf onderwerpen kiest. Er wordt 
zo veel mogelijk via persoonlijke begeleiding les 
gegeven.
 

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. 

cursussen

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 praktijk te kunnen 
brengen en nog mooiere, creatieve foto’s te maken.  
Fotoclub BVO biedt die gelegenheid. Tijdens 
maandelijkse 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 dagen 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 17 sept., 1, 15 okt., 5, 19 nov., 3 dec. 2021 
Kosten: € 70,00 Fotografie

  
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 dagen 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Tijd: vrijdag 10.00-12.00 uur 
Data: 24 sept., 8, 29 okt., 12, 26 nov., 10 dec.-2021 
Kosten: € 70,00 

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. Ik zal onderwerpen/thema’s 
aanreiken ter inspiratie, maar je kunt daarbinnen 
ook aan de slag met je eigen thema’s en interesses. 
 
Docent: Inger v.d. Werf 
Aantal lessen: 7 
Aantal deelnemers: min.6/max.9 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur om de week  
Data: 8 en 22 sept, 6 en 27 okt, 10 en 24 nov, 8 dec 
2021 
Kosten: € 127,00 incl. materiaal  
Elke deelnemer krijgt bij aanvang een eigen plastic 
kratje met klei. Als dit opraakt, kun je extra klei 
tijdens de cursus krijgen.  
Wil je eerst eens uitproberen? Kijk voor een 
proefles bij: www.kunstzinnigetherapiehaarlem.nl/
kalender

Docent: Ank Luijting–van Diggelen 
Aantal lessen: 25 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 9 
Tijd: woensdag 9.30-12.00 uur 
Data: 6 okt. 2021 t/m 20 april 2022 
Kosten: € 280,00  
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. 

Inger

Ank

Cita
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cursussen

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.
 
DONDERDAGCURSUS  
Docent: Chris van Lieshout 
Data: 9 sept. t/m 2 dec. 2021  

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 die 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 u 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: 29 sept., 13 en 27 okt. 2021 
Kosten: € 50,00 incl. materiaal 

VRIJDAGCURSUS  
Docent: Barta de Broekert 
Data: 10 sept. t/m 10 dec. 2021 (niet op 12 nov.) 
Tijd: 10.00-12.30 uur 
Aantal lessen bij beide cursussen: 12 
Aantal deelnemers: min.8/max. 12 
Kosten: € 220,00  
In verband met de Covid 19-preventie vinden de lessen 
plaats in de grote zaal. We vragen u een plastic kleed 
mee te nemen om uw tafel af te dekken.

Chris

Marijke
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Spaanse conversatie 
 
Voor beginners
In deze cursus laten we u kennismaken met 
de Spaanse taal. 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.
Bij voldoende belangstelling kan de cursus in 
januari een vervolg krijgen.
 

Docent: Gloria Mercadal 
Aantal lessen: 10 
Aantal deelnemers: min.8/max.12 
Tijd: vrijdag 14.00-15.15 uur 
Data: 10 sept. t/m 26 nov. 2021 
Kosten: € 85,00  
Materiaalkosten: de syllabus à € 5,00 betaalt u aan 
de docent.

Italiano dappertutto
  
Beginnerscursus Italiaans
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 de Buurtvereniging 
Overveen!
In deze beginnerscursus met communicatieve 
aanpak leer je basisgesprekken te voeren en met 
typische vakantiesituaties in Italië om te gaan. 
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.
 

Docent: Giovanna Digregorio 
Aantal lessen: 10 
Aantal deelnemers: min.8/max.9 
Dag: maandag 14.00-15.30 uur 
Data: 20 sept. t/m 29 nov. 2021 
Kosten: € 85,00
Het boek Dieci A1, Alma Edizioni (ISBN 
9788861826762 of 9789463922562, boek en/of 
interactief e-boek) bestelt u zelf. 

Leeskring moderne literatuur
 
In je eentje een boek lezen is leuk, maar veel leuker 
nog is het om je leesbelevingen en – bevindingen 
te delen met andere lezers. Je leeservaring wordt 
verdiept en je begrijpt meer van het boek. Elke 
maand een ander boek: verbluffend hoeveel 
verschillende stijlen en invalshoeken mogelijk zijn 
om een goed boek te creëren en ervan te genieten. 
Programma: 
8, 22 sept.’21: Marieke Lucas Rijneveld, Mijn lieve 
gunsteling (2020)
6, 13 okt.: Peter Terrin, Al het blauw (2021)
10. 24 nov.:  F.P. Thomése, Vaderliefde (2019)
8, 22 dec.: Carry van Bruggen, Eva (1e druk was in 
1927)
12, 26 jan. ‘22: Esther Gerritsen, De terugkeer (2020)
9, 16 febr.: Haruki Murakami, De kleurloze Tzukuru 
Tazaki en zijn pelgrimsjaren (2014)
9, 23 mrt.: Anthony Doerr, Als je het licht niet kunt 
zien (2015)
13, 20 april: Edith Eva Eger, De keuze. Leven in vrijheid 
(2017)
 
Docent: Lidwien Derriks 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Aantal bijeenkomsten: 8 
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur 
GROEP 1:  
Data: 8 sept. 2021 t/m 13 apr. 2022 
GROEP 2: 
Data: 22 sept. 2021 t/m 20 apr. 2022 
Kosten: € 95,00 incl. documentatie 

Franse conversatie 
 
Voor beginners en lichtgevorderden
Met “Frans à la carte” maakt u op ongedwongen 
wijze kennis met de Franse taal onder leiding 
van een ervaren, eerstegraadsbevoegd docent 
Frans met zowel de Franse als de Nederlandse 
nationaliteit. De leerstof, bestaande uit 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 
Frankrijk leert. Alle luister- en uitspraakoefeningen 
kunt  u downloaden als mp3’s. 

Docent: Barbara Lapouge Stammer 
Aantal lessen: 12 
Aantal deelnemers: min. 8/max. 10 
Tijd: woensdag 14.00 - 15.30 uur 
Data: 29 sept. t/m 22 dec. 2021 
Kosten: € 100,00
De docent bestelt het tekst-/werkboek voor alle 
deelnemers en neemt dit mee naar de eerste les, waar 
de deelnemers het met gepast geld kunnen kopen.
Frans à la carte – tekst-/werkboek + online-mp3’s. 
Prijs: € 27,60 (excl. verzendkosten). 

cursussen

Lidwien

Giovanna

Barbara

Gloria
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Geschiedeniswandeling  
Duinvliet/Sandenhoeff

De geschiedenis van de buitenplaatsen Duinvliet 
en Sandenhoeff is nauw verweven met de 
geschiedenis van Amsterdam. Wie waren de 
eigenaren en wat was hun rol in de geschiedenis?

Dag/tijd: 
1a: woensdag 1 sept. ’21 14.00 -15.30 uur, of
1b: zaterdag 4 sept. ’21 14.00–15.30 uur
We verzamelen bij de Vissersvrouw tegenover het 
Duinvlietspad 4, aan het eind van het Koeienpad.

Nurkswandeling door de  
Haarlemmerhout

We wandelen onder andere langs de buitenplaats 
Eindenhout, het Huis met de Beelden, de 
sokkel van Laurens Janszoon Coster en het 
Hildebrandmonument.
We gaan op zoek naar de Nurks, een obelisk en 
naar de resten van een tankgracht. We bezingen 
de Spanjaardslaan en rakelen het Schandaal van 
Haarlem maar weer eens op. Waar kerfde Lodewijk 
Napoleon zijn kroontje in een boom?

Dag/tijd: 
2a: woensdag 6 okt. ’21 14.00-15.30 uur, of
2b: zaterdag 9 okt. ’21 14.00 -15.30 uur
We verzamelen op het parkeerterrein van La Place 
Dreefzicht, Fonteinlaan 1, Haarlem, zuidzijde; aan 
de kant van Heemstede.

Heemstedewandeling

Een wandeling met Floriade-geschiedenis, de 
eerste stoommachine van Nederland, funerair 
erfgoed en buitenplaatsgeschiedenis. 

Dag/tijd: 
3a: woensdag 3 nov. ’21 14.00-15.30 uur, of
3b: zaterdag 6 nov. ’21 14.00-15.30 uur
We verzamelen bij het stadhuis van Heemstede.

Wandeling in Santpoort-Zuid:  
Te gek om los te lopen

In Santpoort-Zuid stond het Provinciaal Ziekenhuis. 
Nu is het het grootste rijksmonument van 
Nederland. Het had zijn eigen spooraansluiting. Op 
het perron in Haarlem was een wachtkamer voor 
krankzinnigen. Op Duinlust huisde een bijzondere 
patiënt.

Dag/tijd: 
4a: woensdag 1 dec. ’21 14.00-15.30 uur, of
4b: zaterdag 4 dec. ’21 14.00-15.30 uur
We verzamelen bij het station Santpoort-Zuid, 
Willem de Zwijgerlaan 59, Santpoort-Zuid

Voor alle wandelingen geldt: 
Docent: George Berenschot 
Aantal deelnemers: max. 10 
Kosten: geen 
Aanmelden via: contact@bvo-tinholt.nl is 
verplicht vanwege de Covid-19-preventie. 
U wordt niet toegelaten wanneer u zich niet 
heeft aangemeld. 

wandelingenworkshops

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 in deze workshop het gebruik 
van wachtwoorden en cookies, verdachte mails 
herkennen en de risico’s bij het downloaden van 
programma’s. 
 
Docent: Ludo Korteman 
Aantal lessen: 1 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 15 
Tijd: maandag 9.45-11.45 uur 
Datum: 29 nov. 2021 
Kosten: € 5,00 incl. consumptie en eventuele 
hand-out

Spreekuur digitale vragen
 
Doet uw laptop niet wat u wilt? Waar vindt u die 
leuke foto terug op uw smartphone? Of heeft u een 
ander digitaal probleem? Kom met een opgeladen 
apparaat naar de BVO voor het gratis spreekuur 
van Seniorweb op donderdag 16 sept, 28 okt. 18 
nov. en 16 dec.2021. U moet u wel even tevoren 
aanmelden. Bel of stuur een Whatsapp naar 06-
22092895 of ga naar seniorwebhaarlem.nl 

s

Ludo

Vissersvrouw
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Jeu de boules
 
Buiten genieten van gezelligheid, frisse lucht en 
rustige beweging: dat is jeu de boules. U kunt 
dagelijks terecht op de banen bij het BVO-gebouw. 
Op maandag van 13.00 tot 15.00 uur bent u van 
harte welkom voor een proefles. De jaarlijkse 
bijdrage voor onderhoud van de banen bedraagt 
€ 12,00 p.p. en voor een paar € 20,00. Deelnemers 
dienen lid te zijn/worden van de BVO. Info. bij  
Gitta Leithner, tel. 023 526 1457 of leithner.gitta@
gmail.com 

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 weer op 
25 september. Info. bij Yvonne ten Bosch, tel. 023 
524 3018, e-mail: ycatenbosch@gmail.com

Handwerkcafé
 
Patchwork, quilt, breien, haken, handwerken 
De groep heeft in de afgelopen jaren al heel 
wat moois gemaakt zoals het wandkleed in het 
BVO-gebouw. Er zijn naaimachines en manden 
vol stofjes beschikbaar. Het werken met stoffen 
en kleuren schept een sfeer van vriendschap en 
gezelligheid. Ook breisters, handwerksters en 
haaksters (m/v) zijn van harte welkom! De groep 
kan u met raad en daad terzijde staan. De groep is 
er elke tweede en vierde donderdag van de maand 
van 9.30 tot 12.30 uur. Info.: Els Sicking, tel. 
023 525 9802 of Dionne Schmaal, tel. 06 2946 3574. 
De groep start weer op 9 september 2021. 
 

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. 
De groep start weer op 16 september 2021. 

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
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Coördinator jeugdactiviteiten 
Zin in een kleine en leuke vrijwilligersbaan? 
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 

Creatief met Jessie
 
Een nieuwe cursus waarin we met vooral 
natuurlijke materialen verrassende dingen maken. 
B.v. een gek mozaïek, robotjes, een collage van 
herfstbladeren, een tempeltje, een miniwaslijn met 
knijpertjes, een mooie armband of ketting, of een 
eigen tuintje namaken. 
 
Docent: Jessie Overmaat 
Aantal lessen: 12 
Aantal deelnemers: min. 6/max. 8 
Leeftijd: 8 tot 12 jaar 
Tijd: dinsdag 15.30-16.45 uur 
Data: 21, 28 sept., 5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov., 
7, 15 dec. 2021 
Kosten: € 130,00 incl. materiaal 

Geen Timmerclub 
Helaas gaat dit najaar onze populaire 
Timmerclub voor kinderen niet door. 
We hopen hem in 2022 weer te kunnen 
aanbieden.

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: 23, 30 sept., 7, 14, 28 okt., 4, 11, 18, 25 nov., 2, 
9, 16 dec. 2021
Kosten: € 144,00 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

Jessie

Monique
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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 
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 contact 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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