
NIEUWSBRIEF 
April 2023  

U kunt bij de Bloesem uw koffie en thee afrekenen met de strippenkaart.  
U kunt de strippenkaart, voor 10 koppen koffie of thee, kopen voor € 5,00. 

Leden krijgen op de aanschaf van de strippenkaart 10% korting. 

Lente, start van verandering 

Het is lente!!!  

Lente houdt in: nieuw leven, kleur en warmte. Ik word er altijd wel vrolijk van, het frisse groen, de 
bloesem en buiten gaat de temperatuur weer wat omhoog. Waarschijnlijk ben ik niet de enige die 
van de lente vrolijk wordt, want ook in mijn omgeving zie ik meer vrolijkheid. 

Het nieuwe leven is eigenlijk maar beperkt waar, want alle nieuwe bloesem en bladeren zijn 
onderdeel van de boom of struik. Je kan dus beter spreken over vernieuwing of start van een 
volgende periode. Dat geldt ook voor De Bloesem. Het bestuur is bezig met het vernieuwen van het 
beleidsplan voor de komende vijf jaar. Het bestaande beleidsplan liep tot 2021. Als je daar mee 
bezig bent, merk je dat in de loop van de jaren veel is veranderd. Soms ten goede, maar niet altijd. 
Ook merk je dat niet alles is uitgekomen, wat je graag had gewild. Daarom is het goed om alles 
weer een op een rijtje te zetten en nieuwe plannen te maken. 

Eén van de wensen is om meer leden te krijgen. Dat is belangrijk voor de continuïteit van de 
vereniging. Om dit te realiseren, gaan we inspelen op onze Nederlandse cultuur. Het lidmaatschap 
van de Bloesem gaat meer voordeel opleveren. Dit gaat inhouden dat niet-leden meer gaan betalen 
dan leden voor de maaltijden en bijzondere activiteiten. Dit geldt al voor de koffiekaart (€ 4,50 voor 
leden en € 5,00 voor niet leden), maar dat gaat dus ook voor andere zaken gelden. Dus wordt lid en 
geniet van de kortingen. Dit zal nog voor de zomer worden ingevoerd. 

Dit jaar gaan we ook de wintertuin aanpakken. Het gaat een gezellige ruimte worden, die naast de 
Buurtkamer kan worden gebruikt. Op dit moment zijn er al verschillende momenten in de week, dat 
de Buurtkamer te klein of niet toegankelijk is als gevolg van andere activiteiten in de Buurtkamer. 
Dan is/wordt de wintertuin een uitstekend alternatief. Als voorbeeld de woensdag. De inloop is dan 
in de wintertuin, omdat de buurtkamer is gereserveerd voor stoelyoga. 

Iets wat ook onze aandacht heeft, is de woensdag. Voorheen waren op woensdag beperkte 
activiteiten. Maar ook deze dag willen we graag verder invullen. Daarom dus nu ook koffie-inloop op 
woensdag (in de wintertuin) en sinds 1 maart is er op woensdag ook lunch. Daarnaast zijn er 
ideeën om ook andere activiteiten op de woensdagmiddag te gaan plannen. Maar als u zelf nog 
ideeën heeft voor een activiteit, deel dat dan met ons. Gaan we kijken hoe dit kan worden ingepast 
in het bestaande programma. 

Bloesem hoort bij de Lente. Onze vereniging is alle vier de jaargetijden in volle bloei, maar de lente 
geeft de Bloesem toch iets extra’s. Komt u ook genieten van de Bloesem? 

 

Namens het bestuur, 
Wallie Peelen 

 
Lunch op woensdag 12.00 – 13:30 uur 

 

Woensdag 12 april: Pannenkoeken 

Heeft u wensen of aanvullingen voor de menukaart?? 

Laat het ons weten!! 
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Maandag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

12.00 - 13.30 Bloesem Lunch 

12:00 - 14:30 Bloesem in Beweging 

 ‘Vanuit je fietsstoel de wereld rond’ 
Reserveren via: 06-44688572) 

17.00 - 19.00 Maaltijdvoorziening 

Dinsdag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

09.30 - 15:30 Bloesem in Beweging 

 ‘Vanuit je fietsstoel de wereld rond’ 
Reserveren via: 06-30263057) 

10.00 - 14.00 Bloesemdag 

 Gezellige activiteiten voor senioren. 
 Begeleiding door professionele vrijwilligers. 

11.00 - 11.30 Beweeg je Fit!! 

 Deelname gratis 

12.00 - 13.30 Bloesem Lunch 

13.00 - 15.00 Puzzelbank/Ruilen Legpuzzels 

13.30 - 16.00 Spelletjesmiddag 

14.00 - 16:00 Kunstschilderen (€ 3,00)     

17.00 - 19.00 Maaltijdvoorziening 

25 april 
14:00 - 16:00 3D-kaarten maken 

 Deelname: € 2,50 

Woensdag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop (Wintertuin) 

09.00 - 10.00 Stoel-yoga (1, Deelname € 2,50) 

10.30 - 11.30 Stoel-yoga (2, Deelname € 2,50)  

12.00 - 13.30 Bloesem Lunch 

5 april 
14.30 - 16:00 Bingo voor Kids 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

10.00 - 11.00 Bloesem Wandel  
Deelname gratis 

12.00 - 13.30 Bloesem Lunch 

12:00 - 13:30 Bloesem in Beweging 

 ‘Vanuit je fietsstoel de wereld rond’ 
Reserveren via: 06-40892016) 

17.00 - 19.00 Maaltijdvoorziening 

6 april 
09.00 - 10.00 WMO-inloop voor vragen  

(1e donderdag van de maand) 

Vrijdag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

21 april Koffie in de Wintertuin 

13.00 - 15.00 Puzzelbank/Ruilen Legpuzzels 

14.00 - 17.00 Klaverjassen (€ 2,50) 

7 en 21 april 
13.00-16:00 Repaircafé (Wintertuin) 

Zaterdag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

Zondag 

09.30 - 11.30 Koffie-inloop 

9 april 
12.30 uur Paaslunch (zie poster) € 11,50 

16 april 
14.00-16.00 Koor Ontroerend goed 

(zie poster) 

30 april 
14.00 - 17.00 Bingo met Tombola 

Reserveren: 24 april vanaf 09.30-15.00 uur          
Bel: Jannie: 06-5371802  

Lunch op woensdag 12.00 – 13:30 uur 

 

Woensdag 12 april: Pannenkoeken 

Heeft u wensen of aanvullingen voor de menukaart?? 

Laat het ons weten!! 


