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De vereniging 

Vereniging de Bloesem is actief in het Wormerveer-

Noord. Wij zijn een gezellige, beschut en betrokken 
buurtkamer voor jong en oud.  

Als vrijwilligersorganisatie zetten wij ons in om ‘langer 
thuis wonen’ voor ouderen mede mogelijk te maken. 

Dagelijks zijn er welzijnsactiviteiten, die door 

buurtbewoners/vrijwilligers worden ontwikkeld en 
uitgevoerd. 

De vereniging is geheel afhankelijk van contributie van 
de leden, subsidies, giften en legaten. 

Voorzitter Jaap Andrea 

Secretaris Cobie Westra de Ruijter 
Portefeuille Welzijn Hans Boerma 
Penningmeester Wallie Peelen 

Administrateur Jan Roubos 

Vrijwilligerscoördinator Patty Samuel (06-244 41 411) 

 activiteiten@debloesem.info 

Vinkenstraat 2 info@debloesem.info 
1521 XM  Wormerveer www.debloesem.info 
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Namens het bestuur 

‘Nederland gaat weer open’ kopte enkele weken geleden 
de dagbladen. Gelukkig was De Bloesem al een geruime tijd 

weer open en zijn alle activiteiten weer gestart.  

Bent u het thuiszitten ook zat? Kom dan naar De Bloesem 

voor warmte en gezelligheid en wat aanspraak in een 
ontspannen sfeer. De Bloesem vindt u in het wooncomplex 
‘De Amandelbloesem’. Op de begaande grond, direct bij de 

ingang, is de Buurtkamer. Een gezellige ruimte waar de 
activiteiten plaatsvinden. Wij beginnen om half tien met een 

kop koffie en vervolgens zijn er elke dag wel activiteiten. 
Voor ieder wat wils. 

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u ook komen eten 

in de Buurtkamer. Dan maakt onze kok (Maarten) een verse 
warme maaltijd. Op deze manier kan iedereen ook genieten 

van een gezonde maaltijd tegen een geringe vergoeding. 

Alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd en 

uitgevoerd. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich 
inzetten voor De Bloesem. Maar iedereen wordt ouder en er 
is dus ook verloop. Heeft u ook zin om actief deel te nemen 

aan een activiteit of zelf een activiteit te organiseren? Meld u 
zich dan aan bij Patty (activiteiten@debloesem.info). Zij 

coördineert de inzet van de vrijwilligers en kan u vertellen 
wat de mogelijkheden zijn. 

Vindt u De Bloesem een mooi initiatief? Dan kan u ook lid 

worden om ons te ondersteunen. Het lidmaatschap kost 
€ 5,00 per maand (€ 60,- per jaar) per persoon (met partner 

€ 7,50 per maand). 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van vereniging De Bloesem, 
Wallie Peelen 
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Inloop, start van de dag 

De Vereniging de Bloesem organiseert iedere morgen, 

woensdags in de wintertuin, koffie drinken van 09.30 tot 

12.30. Even er lekker uit om onder het genot van een kop 

koffie of thee met een koekje de dag ontspannen te 

beginnen. Een praatje over de goede oude tijd of over de 

dag van vandaag, alles kan en niets moet. Dus kom binnen 

en schuif aan. Alvast veel plezier gewenst. 

Puzzelruilservice 

Op dinsdag- en vrijdagmiddag is onze puzzelruilservice 

(puzzelbank) van 12:00 tot 15:00 uur geopend. Onze Dirk of 

diens vrouw kan u helpen aan een prachtige puzzel. Er zijn 

verschillende groottes beschikbaar. En natuurlijk zijn de 

beschikbare onderwerpen 

velerlei. De Henk van 

Haaster puzzels vormen 

het neusje van de 

beschikbare zalm voor 

onze puzzelliefhebbers. U 

kunt bijvoorbeeld uw van 

Haaster of Jigsaw puzzel 

omruilen met uw eigen exemplaar. Ruilen maar dus!! 

Oproep: vrijwilligers gezocht 

Heb zin om je in te zetten voor het welzijn van jou omgeving 

en kun je goed met mensen praten en luisteren. Dan zijn wij 
op zoek naar jou! 

Voor het draaien van de activiteiten hebben wij vrijwilligers 
nodig. Vraag eens aan Patty (activiteiten@debloesem.info) 
wat de mogelijkheden zijn. Met regelmaat ontstaan er 

nieuwe vacatures. U bent dus van harte welkom. 
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Bloesemwinkeltje 

In ons winkeltje kunt u prachtige koopjes scoren. Of het nu 

kleding, sieraden of andere 

hebbedingetjes zijn, er is 

van alles te koop. En tegen 

zeer lage prijzen. Onze 

Annie en Trudy helpen u 

graag bij uw keuze. De 

opbrengst gaat naar het 

welzijnswerk dat vereniging 

De Bloesem voor de wijk 

organiseert. Dus kom 

gerust eens langs. Wij zijn open vanaf 9.30 uur tot 11.30 

uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Dinsdagmiddagactiviteiten  

Iedere dinsdagmiddag zijn er diverse 

leuke activiteiten waaraan iedereen 

mag meedoen. Leer bijvoorbeeld 

schilderen onder deskundige leiding 

van Theo Meser. Of doe mee met 

sjoelen of rummikubben.  Of u kunt 

iedere 4e dinsdag van de maand 

meedoen met 3D-kaarten 

maken. Guda Hijne, 3D 

expert, leert U prachtige 

kaarten te maken. En dat 

allemaal onder het genot van 

een lekker kopje koffie of 

thee. De spelletjes zijn 

gratis. Voor 3D of schilderen betaalt U een kleine eigen 

bijdrage 
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Stoelyoga 

Lijkt het u wel wat om 1 x per 

week op woensdagmorgen om 

09.00 of 10.15 uur 

ontspannende en rustgevende 

yoga-oefeningen ter hand te 

nemen. Onder leiding van een 

ervaren yoga-docente leert u 

samen met andere deelnemers 

de rust in u zelf te vinden. 

Kom langs en schuif aan tijdens deze mooie activiteit. 

Kinderactiviteiten 

Iedere 2e en 4e woensdag van de maand worden er in de 

Bloesem leuke 

activiteiten, voor kinderen 

van 4 tot 12 jaar, 

georganiseerd. Onder 

leiding van “oma Hennie 

en oma Fatma” is er op 

de 2e woensdag een 

Kinderbingo en wordt er 

op de 4e woensdag 

gezellig geknutseld. Heeft u ook (klein) kinderen in die 

leeftijd? Breng ze ook naar dit kinderfeest. Veel plezier voor 

de kleintjes.  
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Maandag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 

12:00 – 15:30 Bloesem in Beweging (op afspraak) 

Vanuit je fietsstoel de wereld rond. 

17:00 – 19:00 Maaltijdvoorziening (s.v.p. aanmelden) 
 

Dinsdag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 

09:30 – 15:30 Bloesem in Beweging (op afspraak) 

Vanuit je fietsstoel de wereld rond. 

10:00 – 14:00 Bloesemdag. 
Gezellige activiteiten voor senioren, 

begeleiding door professionele vrijwilligers. 

12:00 – 15:00 Puzzelbank open. 

12:00 – 16:00 Kunstschilderen o.l.v. Theo Meser. 
Deelname € 2,50. 

14:00 – 16:00 Diverse spel en andere activiteiten 

 15 maart: 3D-kaarten maken 
 Deelname € 2,50 

17:00 – 19:00 Maaltijdvoorziening (s.v.p. aanmelden) 
 

Woensdag 
09:00 – 10:00 Stoel-yoga (Deelname € 2,50) 

10:15 – 11:15 Stoel-yoga (Deelname € 2,50) 

14:30 – 16:00 9 maart: Kinderbingo 
 Deelname € 1,50 

 23 maart: Kinderactiviteit 
 Deelname € 1,50 
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Donderdag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 

10:00 – 11:30 Taalsoos (Deelname gratis) 

11:30 – 15:30 Bloesem in Beweging (op afspraak) 
Vanuit je fietsstoel de wereld rond. 

12:00 – 13:30 Bloesemlunch. 

14:00 – 16:00 Handwerkmiddag. 
Deelname gratis, eigen materiaal meenemen. 

17:00 – 19:00 Maaltijdvoorziening (s.v.p. aanmelden) 
 

Vrijdag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 

12:00 – 15:00 Puzzelbank open. 

13:00 – 16:00 4 en 21 maart:  Repair Café. 

14:00 – 17:00 Klaverjassen. 
Deelname € 2,50 

 

Zaterdag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 
 

Zondag 
09:30 – 11:30 Koffie inloop 

14:00 – 17:00 27 maart: Bingo. 

Deelname € 1,00 per kaart. 
Ook een tombola met mooie prijzen. 

 

U kunt bij de Bloesem uw consumpties afrekenen 
met de strippenkaart. De waarde van de 

strippenkaart is € 5,00. Deze koopt u bij de 
Bloesem. Leden krijgen op de aanschaf van de 

strippenkaart 10% korting. 
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Lunch en warme maaltijd 

In het restaurant van Vereniging 

De Bloesem kunt U 4 dagen in 

de week heerlijk lunchen of een 

verse warme maaltijd 

gebruiken. Onze kok Maarten 

verwent u met de heerlijkste 

gerechten of met een lekkere 

lunch. En dat alles tegen een 

betaalbare prijs. Bijvoorbeeld 

ons hoofdgerecht ’s avonds kost slechts 6,50, dus ook 

betaalbaar voor iedere portemonnee. De menu’s voor de 

diverse dagen kunt u in de entree van de Bloesem op het 

prikbord bekijken. Wel even minimaal 1 dag van tevoren 

inschrijven dan weet de kok voor hoeveel mensen hij moet 

koken. Kom erbij en eet smakelijk!! 

Fietsen op de stoel 

Maandagmiddag, dinsdag de 

gehele dag en donderdagmiddag, 

kan iedereen die daar zin in 

heeft, al trappend mooie 

plaatsen in de hele wereld 

bezoeken. Op het grote 

computerscherm fiets u door 

mooie (on)bekende straten, 

langs prachtige gebouwen en 

leuke vakantieherinneringen.  

Heb je zin? Meld je dan aan via 06-30263057 

 

Bent u al lid van De Bloesem? 
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Taalsoos 

Op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de 

Taalsoos open. Onder de 

enthousiaste begeleiding 

van onze vrijwilligers 

Hennie en Astrid, kunnen 

“nieuwe” Nederlanders de 

Nederlandse taal onder de 

knie krijgen. Met behulp  

laagdrempelige lesstof 

worden uitspraak, betekenis en zinsopbouw doorgenomen. 

Weet of kent U iemand die hiervoor ook in aanmerking 

komt? Meldt hem of haar dan aan. 

Handwerken  

Wilt u ook weer eens lekker handwerken? 

Nu dat kan iedere donderdagmiddag van 

14.00-17.00 uur. Haken, breien of 

borduren, u bent allemaal van harte 

welkom. Neem uw eigen handwerk mee 

of kijk of er een leuke bol wol in voorraad 

is in de Bloesem. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. En mocht u een steek laten 

vallen, er zij altijd hulpvaardige mensen 

aanwezig. Dus laat de pennen maar 

tikken. 
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Wandelen vanuit de Bloesem 

Bent U ook zo’n liefhebber van wandelen? Nu dat komt mooi 

uit want Bloesem Wandel vertrekt iedere donderdag om 

10.00 uur voor een wandeling van maximaal 1 uur. Korter 

kan natuurlijk ook. Beginners kunnen met hun groepje een 

korter rondje maken. Al wandelend en pratend komt u op 

mooie, groene of historische plekken in Wormerveer. De 

wandeling wordt afgesloten met, als u zin hebt, een lekker 

kopje koffie of thee in onze Bloesemzaal. Dus wat let u, 

vooruit de frisse buitenlucht in!! 

Klaverjassen 

Heeft u al een tijdje niet geklaverjast? Dan kunt u deze leuk 

hobby weer oppakken bij 

Vereniging De Bloesem. 

Elke vrijdagmiddag 

worden de kaarten weer 

geschud en bent u van 

harte welkom vanaf 

14.00 uur tot 17.00 uur. 

Gezellig elkaar weer even 

spreken onder het genot van een drankje. Iedere week 

wordt de winnaar van de vorige vrijdag getrakteerd op een 

prijsje. Kom erbij zouden wij zeggen!!! 



 

 


