NIEUWSBRIEF
November 2021
Maandag
09.00 - 11.00
11.30 - 13.30
13:30 - 15:00
17.00 - 19.00

Donderdag
09.00 – 11.00 Koffie inloop
09.30 – 10.30 Bloesem Wandel (wekelijks)
Deelname: gratis
10.00 – 11.00 Taalsoos (start Januari 2022)
Deelname gratis
11.30 – 13.30 Bloesem Lunch

Koffie inloop
Bloesem Lunch
Stichting MOE
Maaltijdvoorziening

Dinsdag
09.00 - 11.00
10.00 - 14.00

Koffie inloop
Bloesemdag (wekelijks)

18 Nov
(let op! Reserveren via 06-13551901)
14:00:16:00
deelname: €1,00 per kaart
Ook altijd een leuke tombola met mooie prijzen

Gezellige activiteiten voor senioren, begeleiding
door professionele vrijwilligers

11.30 - 13.30

Bloesem Lunch
Kunst Schilderen(wekelijks)
o.l.v. Theo Meser
14:00-16:00
Deelname: € 2,50

12:00-16:00
Bloesem in Beweging
‘vanuit je fietsstoel de wereld rond’
23 Nov
3D-kaarten maken
14:00 – 16:00 Deelname: € 2,50
17.00 - 19.00 Maaltijdvoorziening

Woensdag
Lestijden

Stoel-yoga (wekelijks)
09:00-10:00 & 10:15-11:15
Deelname: € 2,50

Bloesem Kookt ‘AZIATISCH
€ 12,50 p.p

10 Nov
14:30-16:00

4, 11, 25 Nov Handwerkmiddag
14.00 – 16.00 (1e, 2e en 4e don. vd. mnd)
Deelname gratis
Eigen materiaal meenemen
17.00 - 19.00 Maaltijdvoorziening

Vrijdag

12:00-16:00
Bloesem in Beweging
‘vanuit je fietsstoel de wereld rond’
(let op! Reserveren via: 06-30263057)
3 Nov
17:30-20:00

12:00-16:00
Bloesem in Beweging
‘vanuit je fietsstoel de wereld rond’
(let op! Reserveren via: 06-30263057)

09.00 – 11.00 Koffie inloop
14.00 -17.00 Klaverjassen (wekelijks)
Deelname: € 2,50
Incl. koffie of thee
5, 19 Nov
Repair Café
13.00 – 16.00 (1e en 3e vrijdag v.d. maand)

Zaterdag
09:00 – 11:00 Koffie inloop
Deelname € 1,50

Zondag
24 Nov
14:30 – 16:00

09:00 – 11:00 Koffie inloop
14, 28 Nov
BLOESEM Brunch
11:30 – 13:30 € 6,50 per persoon

Maandag, dinsdag en donderdag
17.00 – 19:00 Maaltijdvoorziening
Hoofdgerecht
€ 6,50
Voorgerecht
€ 1,50
Nagerecht
€ 1,50

LET OP! RESERVEREN VERPLICHT!

06-24441411 of activiteiten@debloesem.info

NIEUWSBRIEF
November 2021
Verslag jaarvergadering Vereniging De Bloesem op 13 oktober 2021
Op 13 oktober was het dan eindelijk zover. De vaak uitgestelde jaarvergadering kon alsnog plaatsvinden.
En voorwaar een behoorlijke opkomst. 30 leden waren aanwezig om kennis te nemen van de rekening en
verantwoording van het bestuur. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
1. Algemeen beleid en Samenwerken (Jaap Andrea)
2. De jaarcijfers 2020 (Wallie Peelen/penningmeester en Jan Roubos/administrateur)
3. Bloesem ontmoet in coronajaar 2020 (Coby de Ruyter-Westra)
4. Waar werken wij aan voor de toekomst (Hans Boerma)
1. Jaap memoreerde dat wij als Bestuur 1 ½ jaar te maken hebben gehad met overheidsregels betreffende
Corona. De vrijwilligers hebben zich in deze moeilijke tijd flexibel en 100% ingezet als wij weer voorzichtig
activiteiten gingen opstarten. Wij hebben toen als Bestuur helaas de keuze moeten maken om onze
kwetsbaarste vrijwilligers even niet in te zetten ondanks hun vaak grote enthousiasme. De intentieverklaring
betreffende de samenwerking, die wij ruim 6 jaar geleden met onze partners Mies. WormerWonen, de
Zorgcirkel en de Bloesem hadden gesloten, is weer aan vernieuwing toe. Er is door De Bloesem een voorzet
gemaakt voor een nieuwe intentieverklaring, waarbij de Gemeente Zaanstad en het Sociaal Wijkteam
Wormerveer ook gaan mee tekenen. Door middel van deze hernieuwde samenwerking hopen wij nieuwe
initiatieven te kunnen uitrollen voor het Welzijn in Wormerveer.
2. Wallie Peelen gaf aan de hand van de inkomsten en uitgaven in 2020 een toelichting over het financiële
reilen en zeilen van de Bloesem. Onderaan de streep resulteerde er een tekort van 5.727, - EURO. Hiernaast
hadden wij voor 2020 ook een Gemeentesubsidie ontvangen voor al onze begrootte activiteiten. Alleen deze
middelen konden wij niet volledig benutten omdat de Bloesem een groot deel van 2020 gesloten was.
Normaliter moeten wij niet gebruikt subsidiegeld terugbetalen maar de Gemeente vond dit jaar zo extreem dat
wij het overschot mochten houden. Met dit overschot konden wij ons tekort volledig opvangen. Dus 2020 zijn
wij zonder financiële kleerscheuren weer doorgekomen.
3. Cobie Westra had voor haar toelichting 2020 in 4 periodes verdeeld:
De 1e periode, 7 dagen open voor activiteiten en eten, 100 ontmoetingen per dag voor/door bezoekers, 140
leden en 60 actieve vrijwilligers. In de 2e periode was er de lockdown. Belangrijk was het contact vasthouden
met bewoners en vrijwilligers. Buurtbewoners kregen weinig/geen bezoek meer, maar toch werden er
maaltijden uit Torenerf naar Wormerveer gehaald en werden deze door een groepje vrijwilligers thuisbezorgd
om toch het lijntje open te houden. Best wel een moeilijke tijd. De 3e periode gaf weer wat ruimte om onze
activiteiten op te starten binnen de minder wordende beperkingen. Fijn om elkaar weer te ontmoete, samen
een spelletje, weer samen eten. Ook heeft in deze periode een onderzoek gedaan naar de waarde van de
Bloesem voor de zelfredzaamheid. De 4e periode betekende opnieuw sluiten. Nog wel maaltijden bezorgen en
’s zondags een extra hapje voor alle bewoners van de Amandelbloesem. Zo hielden wij zicht en contact. Onze
zaal ging wel in Kerstsfeer en er werd ook een Kerstfilm opgenomen en uitgezonden. Al met al een zeer
bewogen jaar 2020
4.Hans Boerma liet de volgende toekomstgerichte ideeën de revue passeren:
a. In verband met de oplevering van de 2e nieuwe toren van het Amandelbloesemcomplex (streefdatum 1 april
2022), wordt er, in samenwerking met onze partners, gewerkt aan uitbreiding van activiteiten, koffie/thee/eten
en drinken in de huidige Wintertuin (ruimte tegenover de huidige kapsalon/wasserette.)
b. Aanvraag voor het maken van digitale fietstocht door Zaanstad met gebruik van diverse markante locaties
en ideeën van onze leden voor ons digitale fietsproject.
c. Uitbreiding van ons leden- en vrijwilligersbestand om de benodigde financiën vrij te maken voor (nieuw) te
ontwikkelen activiteiten.
d. Organiseren Maandsluiting/Zingeving voor iedereen die zich daardoor voelt aangetrokken.
e. Mogelijkheden om Seniorengym op te starten
Wij hopen U als onze leden weer voldoende te hebben geïnformeerd en zijn dankbaar voor uw steun

Hans Boerma/Bestuurslid

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.
Vragen over activiteiten of vervoer, van en naar de Bloesem, bel: 06-24441411

