A C TI V I T EI T EN IN HET ZA M EN
Tenzij anders aangegeven zijn de kosten voor de activiteiten
in Het Zamen € 5,- of € 2,50 met Ooievaarspas, inclusief koffie of thee.

programma mei 2018

Stichting BBD
Esperantostraat 160
2518 LH Den Haag

Vanaf woensdag 25 april kunt u zich opgeven voor de activiteiten

Vaste weekactiviteiten
Maandag
Tabletcursus (13.30 - 15.30 in de BBD-ruimte)
Leer omgaan met internet op de tablet.
Zangmiddag (14.00 - 16.00 in het restaurant)
Onder leiding van Michael Eschauzier worden oud-Hollandse liedjes gezongen.
Een eerste bezoek is ter introductie gratis. U bent van harte welkom!
Koersbal (14.00 - 16.00 in het Atrium)
De variant op Jeu de boules die binnen wordt gespeeld, deelname is gratis.
Dinsdag
Crea-ochtend (nieuw!) (9.30 - 13.30 in het Atrium)
Manicure en spelletjes doen, deelname is gratis.
Bingo (14.00 - 16.00 in het restaurant)
Inclusief 4 bingorondes, elke ronde daarna kost € 0,50 extra.
Woensdag
Crea-ochtend (nieuw!) (9.30 - 13.30 in het Atrium)
Schilderen en spelletjes doen, deelname is gratis.
Tai Chi / Do-In (11.00 - 12.00 in het Atrium)
Zachte Chinese bewegingskunst die u ontspant en soepel houdt.
BBD-Soos met koffie/thee en lekkere hapjes (14.00 - 16.00 in de BBD-ruimte)
2 mei: Filmmiddag - De Mounties
9 mei: Knutselen
16 mei: Kien met Catherien!
De bingo-variant met 90 ballen. Eerste ronde gratis, daarna € 0,50 per ronde
23 mei: Fototentoonstelling van het Shell diner, inclusief 1 gratis foto naar keuze
30 mei: Knutselen en spelletjes
Donderdag
Beauty voor de Senior (14.00 - 17.00 in de BBD-ruimte, niet op 10 mei)
Vrijdag
Bewegingsactiviteit (nieuw!) (14.00 - 15.00 in het Atrium)
Bewegingsles op muziek, deelname is gratis.

Stedentrip Harderwijk
De BBD biedt
senioren
begeleiding en
vervoer bij het
doen van
boodschappen
en bij
uitstapjes.

DRUKWERK

Deelnemers
worden thuis
opgehaald met
een busje en
na afloop weer
thuisgebracht.
Er gaan altijd
begeleiders
mee om hulp
te bieden.

D E A C T I V I T E I T E N VA N D E B B D W O R D E N M E D E M O G E L I J K G E M A A K T D O O R :

Zaterdag 5 mei maken we een mooie tocht naar
en door Harderwijk, een stad vol geschiedenis
en gezelligheid op deze gedenkwaardige dag!

Rien Poortvliet museum

Zondag 20 mei bezoeken we het museum van
de befaamde tekenaar en verteller op het eiland
Tiengemeten.
Een mooie tocht en een nostalgisch leuk
museum.

BBD puzzeltocht

Denken en reizen in eigen stad!
Zondag 27 mei is het weer zover...
de BBD Puzzeltocht!

Extra activiteiten in mei

d o n d e r dag 17 M E I
33Themadiner - Asperge Buffet (18.00 - 21.00)
Locatie: Restaurant, prijs € 12,50
DONDERDAG 2 4 M E I
33Modeverkoop door Marijke Mode (10.00 - 16.00)
Locatie: Atrium, toegang gratis
V R I J DAG 2 5 M E I
33Borrelmiddag (15.00 - 17.00)
Met Marcel de Zoete: De zingende slager!
Locatie: Restaurant
Z AT ERDAG 2 6 M E I
33Super Bingo (14.00 - 16.30)
We starten met 4 bingorondes,
elke ronde daarna kost € 0,50 extra.
Locatie: Restaurant

Marcel de Zoete

Bewoners en bezoekers van Het Zamen die niet beschikken over een Ooievaarspas, maar wel over de
Zeker Thuispas van stichting Eykenburg, ontvangen € 1,50 korting op de activiteiten in Het Zamen.
in samenwerking met:

Bezoekers die begeleid vervoer behoeven naar en van Het Zamen
kunnen een beroep doen op de BBD, prijs € 8,- (Ooievaarspas € 4,-).
De stichting BBD is in Het Zamen gevestigd op nummer 160,
eerste pand rechts naast de hoofdingang aan de Esperantostraat.

Help ons met het
verbeteren van
boekingsafspraken

Soms melden mensen dat zij
zich voor een activiteit hebben opgegeven maar toch
niet zijn opgehaald.
Dit kan verschillende oorzaken hebben en wij willen er
alles aan doen om miscommunicatie te voorkomen.
Wij voeren intern
aanpassingen door, maar u
kunt ons ook helpen.
Hiervoor vragen wij het
volgende:
1 - Kruis de activiteiten
waarvoor u zich heeft
opgegeven aan in het
programmablad.
2 - Schrijf de naam van de
de medewerker die u aan de
telefoon had erbij.
3 - De dag vóór de activiteit
bellen wij iedereen die zich
heeft ingeschreven.
Als u de dag vóór de
activiteit om 12.00 uur niet
bent gebeld, vragen wij u
vriendelijk ons tussen 12.00
en 14.00 te bellen.
Bij weekendactiviteiten belt u
op de vrijdag ervoor
(070 - 364 66 61).

Winkelen
in Emmerich

- Fundatie van Beijeren van Schagen
- Haags Groene Kruis Fonds
- Debman Foundation
- Willem van Heck Fonds
- Vrijmetselaarsloge Groot Nederland

Op woensdag 23 mei gaan
we een dagje naar Duitsland
om te winkelen in Emmerich.

Stichting BBD
Esperantostraat 160
2518 LH Den Haag

www.bbddenhaag.nl
info@bbddenhaag.nl
www.facebook.com/stichtingBBD

Tel 070 - 364 66 61
tussen 9.00 en 14.00 uur

V A S TE WI N KE LDAGE N
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10.00
12.30
10.00
10.00
11.00
12.00

Jumbo
Lidl, Jumbo, Action
Jumbo en Markt
Kleine Loo
Aldi en Markt
Lidl, Jumbo, Action

Leyweg
do 10.00 AH-xl
A.Diepenbrockhof
do 10.00 Hoogvliet
Leyweg
vr 10.00 AH en Jumbo
Mariahoeve
vr 10.00 AH en Aldi
Loosduinen				
A. Diepenbrockhof
vr 10.00 AH en Digros

Elandstraat
Kraaiensteijn
De Stede
Sav. Lohmanplein
(met rolstoelbus)
Leidschenveen

BBD-prijs € 3,- Ooievaarspaskorting van toepassing
dinsdag
1
mei
33Mauritshuis (10.00 uur)
Het Mauritshuis is het thuis van de beste Nederlandse
schilderkunst uit de Gouden Eeuw. In het hart van Den
Haag bevindt zich de compacte, maar wereldberoemde collectie. Meesterwerken als Vermeers Meisje met
de parel, De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp
van Rembrandt, Het puttertje van Fabritius en De stier
van Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van dit zeventiende-eeuwse monument.
Een toegangskaart kost € 15,50 en dient apart te worden afgerekend.
Met een Museumkaart is de toegang gratis.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
woensdag
2
mei
33De BBD verrast! (10.00 uur)
Onder de naam de ‘BBD verrast’ gaan we deze Fondsen
korting
maand verder met de vijfde activiteit in 2018
die plaatsvindt in de Haagse regio. Nadat u
thuis bent opgehaald, wordt u met koffie of thee en
een hapje in onze ontmoetingsruimte ontvangen,
waarna we een korte tocht maken in de Haagse regio
met elke keer een andere verrassende bestemming.
Ter afsluiting trakteren wij u wederom op iets lekkers
en wordt u weer thuisgebracht.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
donderdag
3
mei
33Het Panbos (11.30 uur)
Enigszins verscholen in een heerlijk wandelgebied ligt
restaurant Panbos, een parel in Katwijk aan Zee.
Hier kunt u heerlijk lunchen vanaf € 7,50
BBD-prijs € 14,50 / Ooievaarspasprijs € 7,25
(exclusief lunch)
v r ij d a g
4
mei
33Dodenherdenking live op kantoor BBD
(19.30 uur) Tijdens de nationale Dodenherdenking worden alle burgers en militairen herdacht die in oorlogssituaties of bij
vredesoperaties in Nederland, of waar dan ook ter
wereld, zijn omgekomen. We bekijken gezamenlijk de
televisie-uitzending op kantoor van de BBD.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(inclusief bakje koffie of thee en wat lekkers)
z at e r d a g
5
mei
33Stedentrip Harderwijk (10.00 uur)
Harderwijk is een stad boordevol geschiedenis. Al
sinds 1252 wordt Harderwijk - ooit gelegen aan de
Zuiderzee - aangeduid als Hanzestad. Om de handel
over zee te beschermen, sloot Harderwijk zich aan
bij de Duitse Hanze. Er was volop bedrijvigheid in de
stad met een komen en gaan van handelaren. En nu,
in de 21e eeuw, zijn de sporen van deze tijd nog altijd
zichtbaar.
BBD-prijs € 22,50

zondag
6
mei
33Bloemendagen in Limmen (11.00 uur)
Jaarlijks worden in Limmen in Noord-Holland de traditionele Bloemendagen georganiseerd. In het voorjaar
wordt het dorp omgetoverd in een zee van lentebloemen. Vele mozaïeken en werkstukken gemaakt van
hyacintenbloemen liggen door het hele dorp
verspreid in de tuinen van de 6000 inwoners.
BBD-prijs € 22,50
maandag
7
33Vaartocht Groene Hart (10.00 uur)
Vandaag maken we weer een heerlijke drie uur
durende vaartocht door het Groene Hart.
Genieten van het uitzicht met hopelijk een mooi
zonnetje!
BBD-prijs € 22,- / Ooievaarspasprijs € 11,(inclusief vaartocht)

mei

Fondsen
korting

dinsdag
8
mei
33Amazing Oriental (11.00 uur)
De gedachte: "wat van ver komt is lekker", is inmiddels
achterhaald. Voor de lekkerste producten gaan we
naar Amazing Oriental, een grote Aziatische supermarkt in Ypenburg, Den Haag. In het restaurant kunt u
terecht voor allerlei hapjes uit de Aziatische keuken en
exotische drankjes.
BBD-prijs € 8,- / Ooievaarspasprijs € 4,33Koempoelan Tabitha (14.15 uur)
Tijdens deze Indische Soos maken we er een gezellige middag van met een glaasje rozenstroop en een
heerlijk Indisch hapje.
BBD-prijs € 10,- / Ooievaarspasprijs € 5,(inclusief entree)
woensdag
9
mei
33Tocht Anna Paulowna (10.00 uur)
Een schitterende tocht door het Noord-Hollandse
landschap waarbij we de natuur in volle bloei kunnen
aanschouwen!
BBD-prijs € 22,50
donderdag
10
mei
33Lunchen bij Brasserie Ock (11.45 uur)
Op het mooie landgoed Ockenburgh is de oude villa
nieuw leven ingeblazen. In de bosrijke omgeving kunt
u er tegenwoordig culinair genieten vanaf € 4,BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief lunch)

v r ij d a g
11
mei
33Rondje boulevard met vis en muziek! (12.00 uur)
We combineren deze maand het gratis lunchconcert
door het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater
met een rondje boulevard en een visje achteraf.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief visje)

woensdag
16
mei
33Bezoek Boerderij De Weistaar (10.00 uur)
We bezoeken de populaire kaasmakerij met het kaasmuseum in het prachtige landschap te Maarsbergen,
waar ambachtelijke producten kunnen worden gekocht
in de sfeervolle winkel.
BBD-prijs € 24,50

woensdag
23
mei
33Winkelen in Emmerich (10.00 uur)
Vandaag gaan we de grens over naar Emmerich in
Duitsland. Bekend om de fraaie Rijnpromenade, de
500 meter lange Rijnbrug en een compact centrum
met leuke winkels... We maken er een fijn dagje van!
BBD-prijs € 29,50

z at e r d a g
12
mei
33Bezoek Rotterdamse markt Blaak (10.00 uur)
Bij ruim 400 kramen kunt u hier terecht voor vers fruit,
groente, vis, kaas, koek en snoep en allerlei andere
dagelijkse boodschappen. Deze activiteit is alleen
geschikt voor mensen die goed ter been zijn!
BBD-prijs € 15,- / Ooievaarspasprijs € 7,50
33Circusvoorstelling en diner (11.30 uur)
In het Wijndaelercentrum wordt een voorstelling verzorgd door een echte Haagse circusfamilie. Alfredo
Lorenzo goochelt dobbelstenen en andere voorwerpen schijnbaar moeiteloos uit de lucht. Voorafgaand
aan de voorstelling schuiven we aan voor een heerlijk
driegangendiner. Het diner kost € 20,- per persoon en
dient apart te worden afgerekend.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief diner)

donderdag
17
mei
33Diner Buytenhout (17.45 uur)
Het is heerlijk vertoeven bij Restaurant Buytenhout
aan de Dobbeplas in Nootdorp. U kunt hier een
driegangen keuzemenu voor € 15,- nuttigen.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief diner)
33Haagse Antiek & Boekenmarkt (10.00 uur)
De antiek- en boekenmarkt aan het Lange Voorhout
telt ongeveer 70 kramen. De liefhebber kan in de
schaduw van de prachtige lindebomen zijn hart ophalen aan antieke meubels, objecten, servies, sieraden,
bijzonderheden, prenten en boeken.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25

donderdag
24
mei
33Eten Chinese Muur Leidschendam (18.00 uur)
De sfeer bij De Chinese Muur, gelegen aan de Vliet,
is onmiskenbaar Aziatisch en het eten is goed. Het
onbeperkte 'Grand Buffet' kost € 20,50 per persoon.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief diner)
33Kaasmarkt Gouda (9.30 uur)
De Gouda Kaasmarkt is een spectaculair historisch
schouwspel. Voor de Waag onderhandelen boeren
met de handelaren over de prijs. En zoals het al
eeuwenlang gaat, wordt de koop nog altijd met een
handjeklap beklonken. De kazen worden aan- en
afgevoerd op brikken en na de verkoop gewogen in
de monumentale Goudse Waag.
BBD-prijs € 15,- / Ooievaarspasprijs € 7,50

zondag
13
33De BBD verrast! (10.00 uur)
Zie 2 mei
BBD-prijs € 12,50
Ooievaarspasprijs € 6,25

mei

Fondsen
korting

maandag
14
mei
33Dierenpark De Oliemeulen (10.00 uur)
We gaan naar Tilburg voor een onvergetelijke dag in
het vreemdste dierenpark van Nederland. Hier staat u
oog in oog met meer dan 150 verschillende diersoorten en kunt u echt van alles verwachten.
BBD-prijs € 34,50 (inclusief toegangskaartje)
dinsdag
15
mei
33Wandeling Mens en Tuin (14.15 uur)
Aan de rand van Moerwijk bevindt zich Mens en Tuin,
een zorgtuin en stadskwekerij. De tuin is meer dan
2000 m2 groot en biodynamisch van opzet. U kunt
hier heerlijk rondwandelen en genieten van wat er allemaal groeit en bloeit. We krijgen een rondleiding met
aansluitend een kopje koffie of thee en brengen een
bezoekje aan de moestuinwinkel.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(inclusief koffie / thee)

z at e r d a g
19
33De BBD verrast! (10.00 uur)
Zie 2 mei
BBD-prijs € 12,50
Ooievaarspasprijs € 6,25

mei

Fondsen
korting

zondag
20
mei
33Rien Poortvliet Museum (11.00 uur)
Rien Poortvliet, de tekenende verteller (1932-1995)
heeft veel boeken gemaakt. Deze zijn samengesteld
naar aanleiding van de originele olieverfschilderijen en
aquarellen. Veel van deze werken zijn aanwezig in het
Rien Poortvliet Museum op het eiland Tiengemeten.
U krijgt ook toegang tot het daarnaast gelegen
landbouwmuseum.
BBD-prijs € 34,50 (inclusief entree)
maandag
21
mei
33Soldaat van Oranje (12.30 uur)
Soldaat van Oranje - De Musical is
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van de grootste verzetsstrijders uit onze
vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema.
Een bijzonder aanbod met aangepaste prijs, mede
mogelijk gemaakt door Gouden Dagen Nederland.
BBD-prijs € 37,50 (inclusief entree)
dinsdag
22
mei
33Bezoek Watersnoodmuseum (10.00 uur)
In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk beleeft u
wat er is gebeurd tijdens en na de overstroming van
1 februari 1953. Met persoonlijke verhalen van slachtoffers maar ook informatie over de wederopbouw,
de Deltawerken en de uitdagingen waar we door de
klimaatverandering nu voor staan.
De toegangsprijs is € 9,50 p.p. en dient apart te worden afgerekend.
Toegang met een Museumkaart is gratis.
BBD-prijs € 24,50 (exclusief entree)

AFBELLEN

Indien u niet in de gelegenheid bent om met een afgesproken activiteit mee te gaan,
verzoeken we u dit bij de centrale te melden. Tel: 070 - 364 66 61
Als u niet in de gelegenheid bent om ons tijdens kantooruren te bellen dan kunt u
op zaterdag en zondag tussen 9.00 en 10.00 uur afbellen via tel. 06 - 34 34 76 27

v r ij d a g
25
33Bloemschikken Tabitha (14.15 uur)
Vandaag kunt u als vanouds weer een prachtig
bloemstukje maken.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(inclusief bloemstukje)

mei

z at e r d a g
26
mei
33Vaartocht + bezoek aan De Werkbij (12.00 uur)
We vertrekken vanuit Naaldwijk voor een twee uur
durende vaartocht langs Honselersdijk, Naaldwijk,
's-Gravenzande en Monster, waarna we een bezoek
brengen aan De Werkbij: een bijenhouderij met imkers en een heuse bijenwinkel! Op deze locatie kunt
u in alle rust de bijenstal zien, proeven van de vele
soorten honing en genieten van de vele producten uit
de bijenkast.
BBD-prijs € 22,- / Ooievaarspasprijs € 11,(inclusief vaartocht
en koffie / thee met honingsnijkoek)

maandag
28
meien
33Tong Tong Fair Den Haag (12.00 uur)
Op dit Indische festival op het Malieveld zijn veel
optredens en een keur aan kraampjes met Indische
artikelen en Indisch eten. Een dagkaart kost € 15,aan de kassa en dient apart te worden afgerekend.
Met een Ooievaarspas kost deze € 6,BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief entree)
33Pannenkoeken Meyendel (11.00 uur)
De eigenaar van boerderij Meyendel trakteert BBDklanten 1 x per maand op een pannenkoek of een
broodje naar keuze met twee drankjes. Dit wordt
kosteloos aangeboden en om er voor te zorgen dat
iedereen een keer kan deelnemen, worden geïnteresseerden opeenvolgend ingeboekt.
BBD-prijs € 8,- / Ooievaarspasprijs € 4,- (inclusief
pannenkoek of broodje naar keuze met 2 drankjes)
dinsdag
29
mei
33Tuinderij in de Lier (10.45 uur)
Een bezoek met rondleiding aan deze markan- Fondsen
korting
te locatie in het Westland. We worden ontvangen met koffie en gebak, waarna we uitgebreid
kennis gaan nemen van de vele hilarische binnen- en
buitenactiviteiten die zij organiseren. Bovendien beschikken zij over een vijftal huiskamers in de jaren 60
/ 70 stijl met tal van bezienswaardigheden. Een stukje
nostalgie dichtbij huis!
BBD-prijs € 19,50 / Ooievaarspasprijs € 9,75
(inclusief koffie / thee met gebak)
woensdag
30
mei
33Filmhuis filmvoorstelling 'La Villa' (15.00 uur)
(Frans gesproken met Nederlandse ondertiteling).
In La Villa volgen we Angèle, Joseph en Armand die
terugkeren naar hun geboortedorp aan de kust van
Marseille. Samen delen ze de laatste momenten van
hun zieke vader.
BBD-prijs € 22,- / Ooievaarspasprijs € 11,(inclusief film en koffie / thee met versgebakken cake)
donderdag
31
mei
33Eten bij Proeflokaal Bregje (17.15 uur)
Bij Proeflokaal Bregje kunt u lekker en betaalbaar
eten. Het driegangenmenu kost € 14,50 en dient
apart te worden afgerekend.
BBD-prijs € 12,50 / Ooievaarspasprijs € 6,25
(exclusief eten)

zondag
27
mei
33BBD Puzzeltocht! (9.30 uur)
Onder de bezielende leiding van onze beFondsen
korting
faamde historicus gaan we vandaag verdwalen
in eigen stad. Alleen met behulp van de juiste
antwoorden vindt u de weg weer terug!
BBD-prijs € 22,- / Ooievaarspasprijs € 11,Voor alle activiteiten geldt dat u in het uur voor de genoemde tijd bij u thuis wordt opgehaald
Alle prijzen zijn inclusief begeleiding en vervoer.
Consumpties, boodschappen, entreekosten e.d. zijn voor eigen rekening tenzij anders is aangegeven.

