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Nieuwsbrief april 2022 

Wijkcentrum 

De Boskern 
       In deze nieuwbrief : 

 

Veel leuke 

paasactiviteiten 

  

Collega Conny 

weer terug 

 

Div markten in mei 

 

 

 

 

Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

boskern@maatvast.nl 

023 5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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In de schijnwerpers:  

Ieder dinsdagmiddag   

Knutselclub    
       13.30—16.00 

 

Iedereen neemt zelf zijn of haar eigen knutselwerk mee 
Kaarten maken, mandola’s kleuren, borduren, 

schilderen , sieraden maken , mozaïeken en nog meer  

Gezellig met elkaar bezig zijn en elkaar voorzien van 

nieuwe inspiratie 

Doe mee en kom langs 
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wijkcentrum De Boskern 
personele bezetting , welkom terug  

 

In april komt onze Conny 

weer terug bij de 

Boskern. Veel vaste 

bezoekers kennen haar 

wel.  

Na het overlijden van 

haar man is zij een tijd 

thuis geweest maar nu 

gaat zij weer beginnen.  

 

Dat zal even wennen zijn want in 1,5 jaar kan er heel wat veranderen. Conny 

komt 12 uur per week werken. Anga zal een dag per week minder gaan werken.  

Gratis mondkapjes en zelftesten 

De gemeente Haarlemmermeer heeft een grote 

partij mondkapjes en zelftesten beschikbaar gesteld 

voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Deze 

zijn gratis op te halen in ons wijkcentrum. Je vindt ze 

bij de ingang.  

Betalen met de pin 

Heel bezoekers betalen per pin. Daar zijn we heel blij mee. In de avonden is 

cash betalen niet meer mogelijk. Dit in overleg met de verschillende clubs die 

dan hun activiteiten hebben. Overdag kan er nog wel cash betaald worden 

maar pinbetalingen genieten de voorkeur.   
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Wekelijks terugkerende activiteiten april 2022 

Voor info: 023 5635512 

Maandag     open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

 

Dinsdag           open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

 

Woensdag       open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

8.00-10.30 bloedprikken 

9.30-10.30 Tai chi 

10.30-11.30 Tai chi beginnersgroep 

12.00-14.00 bridgeles 

13.00-17.00 Bridgeclub hartenvrouwen 

14.30-16.30 kinderclub 

  

 

Donderdag       open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

8.00-10.30 Bloedprikken 

9.00-12.00 Biljartclub 

9.30-10.30 Meer bewegen voor ouderen groep 1 

9.30-11.00 Wandelen met Jolande 

10.30-11.30 Meer bewegen voor ouderen groep 2 

11.00-12.00 fibrogym 

13.00-15.00 Financieel cafe 

14.00-16.00 Tekenen 

19.00-21.00 Tekenen avondgroep 

20.00-23.00 klaverjassen 

20.00-23.00 Darten 

 

8.00-10.30 Bloed prikken 

9.30-12.00 handwerkclub 

9.30-11.00 Wandelen met  Jolande 

13.00-15.00 Mooi nederlands 

13.00-17.00 Bridge ( vrije inloop) 

19.00-20.00 Sporten met Jolande 

20.00-22.00 tafeltennis 

19.30-23.00 klaverjassen 

  

8.00-10.30 Bloed prikken 

9.00-12.00 biljartclub 

9.30-10.30 yoga 

  

13.30-17.00 klaverjassen 

14.00-16.00 knutselclub 

19.00-20.00 zumba 
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Vrijdag              open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

8.00-10.30 bloedprikken 

9.30-10.30 stoelyoga 

10.30-12.00 Vrouwen van overbos 

13.00-15.00 Tijd voor krijt 

14.00-16.00 Tekenen 

14.00-16.00 Jeu de boules binnen of buiten 

15.00-17.00 Servicepunt LiSaLaam 

17.00-19.00 Praathuis, samen eten 

  

 

 

Zaterdag            alleen geopend op afspraak en voor speciale activiteiten 

10.00-14.00 Chinese taallesvoor kinderen 

14.00-16.00 Ontmoetings groep chinese vrouwen 

 

zondag             alleen geopend op afspraak en voor speciale activiteiten 

  

  

uitprinten en bewaren 😊 
Extra activiteiten in de maand april 

  8 april : 14.00 workshop paashazen maken van hout 

10 april : 13.30 bingo 

13 april : lezing over hondengedrag 

13 april : contactgroep chrohn en colites 

13 april : 14.30 paaseieren zoeken voor kinderen 

15 april : workshop bloemschikken 

18 april : tweede paasdag  high tea      

24 april : samen eten       
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Vrijdag 8 april    

Paashazen van hout 
Figuurzagen en decoreren 
 

14.00 uur   

kosten 5 euro  

 

 

 

 

 

Opgeven mogelijk tot 6 april  

Aan de bar of per mail Boskern@maatvast.nl 
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Tweede paasdag 

18 april 

 

high tea 
14.30-15.30 

 

 

Kosten  

5 euro  

 

 

Opgeven bij de bar of mail: 

boskern@maatvast.nl 

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Woensdag 13 april 

Paaseieren zoeken 

 
bij de kinderclub van 

de Boskern 
14.30 -16.30 

kosten 2,50 of een stip van de strippen kaart  
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Leven met …. 

crohn en colitis ulcerosa 

13 april                19.00 uur 

 

Leven met chrohn of colitis is niet altijd even makkelijk.  Soms is het 

fijn om daar met elkaar over te praten. Daarom worden er regelmatig   

gespreksgroepen georganiseerd. Daar kan onder begeleiding van een 

deskundige ervaring worden uitgewisseld. Ook familieleden van 

mensen met deze ziekte zijn welkom. 

Wil jij ook meedoen?  dat kan 
Opgeven via de website www.crohn-colitus.nl/activiteiten  of via 

boskern@maatvast.nl 

http://www.crohn-colitus.nl/activiteiten
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Lezing over het gedrag van (moeilijke) honden 

13 april                           19.00 uur 

 

 

Over de lezing: 

 

Deze wordt gegeven door Dutch Cell Dogs, dit is een organisatie die zich bezig 

houdt met het trainen van moeilijk plaatsbare honden uit het asiel samen met 

gedetineerden. 

Tijdens de lezing zullen zij vertellen over hun werk en over hoe gedrag te 

herkennen bij honden. Meer info over hun werk kan je vinden op 

https://dutchcelldogs.nl/ 

 

De organisatie van deze avond is in handen van de stichting dierenambulance 

Noord Holland Zuid 

Aanmelden voor deze avond is verplicht Dit kan 

via Boskern@maatvast.nl 

https://dutchcelldogs.nl/
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zondag 10 april 

 

 

Met weer leuke prijzen 

Aanvang 14.00 ( deur open om 13.30) 

Er worden 4 rondes gespeeld 

0,50 per bingokaartje 

 

Aanmelden via Boskern@maatvast.nl 

of persoonlijk bij de bar 
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Samen eten op zondag 

24 april 
 

Er zijn nog enkele plekken vrij 

kosten 6 euro  

aanvang 16.30-17.00 

Opgeven bij de bar of per mail  

boskern@maatvast.nl 
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jeu de boules 

 
iedere vrijdagmiddag 

Jeu de boulle 
bij de Boskern 14.00 

heb je dit nog nooit gedaan ? geen probleem 

je krijgt uitleg voor dit spel en kunt volop oefenen en spelen 

graag even aanmelden of  gewoon komen 

 Mail: boskern@maatvast.nl                                                                  

of meld je persoonlijk aan bij de bar 

 

mailto:boskern@maatvast.nl


15 
 

Verwacht in mei: 
 

Zaterdag 14 mei lentefeest in Franse stijl  

Er wordt jeu de boules  wedstrijden gespeeld met 

begeleiding. Ook de minder geoefende speler kan 

hier aan mee doen. Er is een pupquiz over Frankrijk 

en uiteraard zijn  

er Franse hapjes. En voor wie hier allemaal niet van 

houdt is er een kleine gezellige rommelmarkt. 

 

 

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief 

Opgeven voor een tafel bij de rommelmarkt kan vanaf nu. kosten 2 euro  

 

Kunstmarkt                        

zaterdag  21 mei 

Voor het eerst houden we een 

kunstmarkt in de Boskern. Of dit gaat 

lukken hangt af van de aanmeldingen 

die we krijgen van kunstenaars die 

willen laten zien wat ze hebben 

gemaakt. Er is ook gelegenheid tot verkoop.  

Alles kan: Keramiek, tekeningen, sieraden ,schilderwerk , handwerk en 

houtbewerking. Ben jij een kunstenaar of ken jij iemand die hier aan mee wil 

doen dan horen we het graag.  

Neem even contact op via boskern@maatvast.nl  

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Welkom in De Boskern 
In ons wijkcentrum, gerund door bijna 15 vrijwilligers, ass. beheerders Conny 

en Sylvia en beheerder Anga (06 39836304 ), is iedereen op werkdagen welkom 

tussen 9.00-17.00 uur, en indien gewenst op afspraak ook op alle andere 

momenten in de week. 

Je kan in De Boskern ruimtes huren voor vergaderingen en bijeenkomsten, 

maar ook voor allerlei sportactiviteiten, workshops en cursussen. 

Ook kan je hier terecht om in groepsverband te komen klaverjassen, sjoelen, 

knutselen, etc. Vraag aan de bar of aan de beheerder naar alle mogelijkheden. 

Heb je zelf een idee voor een activiteit of zoek je leuk vrijwilligerswerk? 

Bij de Boskern ben je welkom. 

Een zaal huren  voor feestjes en partijen is helaas niet mogelijk. 

 

nieuwsbrief 

Iedere maand geven wij een nieuwsbrief uit. Daarin vind je een overzicht van 

alle bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten en ander nieuws in en om de 

Boskern. Deze nieuwsbrief vind je in het folderrek. 

Het is ook mogelijk om deze maandelijks per mail te ontvangen. Even een 

berichtje naar boskern@maatvast.nl is voldoende. 

Ook zijn wij te volgen op facebook en nextdoor 


