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Nieuwsbrief november 2022 

Wijkcentrum 

De Boskern 
       In deze nieuwbrief : 

 

Expositie 

portrettekeningen 

van de tekenclub 

 

Klaverjassen met 

de kaarten open 

op tafel 

 

Koekjes-

bakwedstrijd 

 

Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

boskern@maatvast.nl 

023 5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl


2 
 

In de schijnwerpers:   

beginnerscursus klaverjassen  

Spelen met de kaarten open 
Iedereen die wil leren klaverjassen is donderdagavond 

welkom bij de Boskern.  

Om 20.00 worden de kaarten geschud. 

Heb je wel eens geklaverjast maar is het lang geleden en ben 

je de details van het spel vergeten ?? Ook dan ben je welkom. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden 

en de koffie is de eerst keer gratis. 

 

    

Verplicht opgeven via de mail: 

boskern@maatvast.nl  of bel 023-5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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wijkcentrum De Boskern   

 

De gasprijzen schieten omhoog en de verwarming staat uit of laag 

Maar……….. 

De Boskern is iedere dag open van 9.00 tot 17.00 uur 

Kom gezellig langs voor een kop koffie of thee , een spelletje of leen 

een boek uit de bibliotheek 

Hier brandt de verwarming😊 

Er zijn ook weer veel leuke activiteiten waar je aan mee kunt doen. Buiten de 

vaste activiteiten hebben we deze maand een koekjes-bak-wedstrijd, een 

workshop maskers maken en een spelletjesmiddag. Ook kunnen we genieten 

van de tentoonstelling met portrettekeningen gemaakt bij de tekenlessen. 

Niet alleen de Boskern maar ook bij de andere wijkcentra staat het bol van de 

activiteiten. Op de website van Maatvast kun je daar van alles over lezen.   

    www.maatvast.nl 

Ook is het mogelijk om maandelijks de nieuwsbrief van Maatvast per mail te 

ontvangen zodat je zeker weet niets te missen .                                        

Aanmelden hiervoor kan via de website.  

 

http://www.maatvast.nl/
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wekelijks terugkerende activiteiten nov 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 

9.30-10.30 Tai chi 

10.30-11.30 Tai chi beginnersgroep 

12.00-14.00 Bridgeles 

14.00-17.00 Om de week  bridge hartevrouwen 

14.30-16.00 Kinderclub 

18.00-20.30 eetclub zonder naam 

19.30-20.30 Yoga   

  

 

Donderdag       open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

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 

15.00-17.00 Nederlandse taal voor Oekraïners 

19.00-21.00 Tekenen avondgroep 

19.30-21.00 yoga 

20.00 -22.00 Klaverjassen voor beginners 

20.00-23.00 Darten  

  

 

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) 

15.00-17.00 Nederlandse taal voor Oekraïners 

19.00-20.00 Sporten met Jolande 

20.00-22.00 tafeltennis 

19.30-23.00 klaverjassen 

  

9.00-12.00 biljartclub 

9.30-10.30 yoga 

13.30-17.00 klaverjassen 

19.00-20.00 zumba 
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Vrijdag              open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

9.30-10.30 stoelyoga 

10.30-12.00 Vrouwen van Overbos 

13.00-15.00 Tijd voor krijt ,biljarten 

14.00-16.00 Tekenen 

14.00-16.00 Jeu de boules 

14.45-15.45 scoloscool 

15.00-17.00 Li Sa Lam servicepunt  

17.00-19.00 Praathuis, samen eten 

18.00-22.00 Ontmoetingsgroep Marokkaanse mannen  

  

 

 

Zaterdag            alleen geopend op afspraak en voor speciale activiteiten 

10.00-14.00 Chinese taalles voor kinderen 

14.00-16.00 Ontmoeting groep Chinese vrouwen 

 

 

uitprinten en bewaren 😊    
extra activiteiten in de maand november 

meer informatie verderop in de nieuwsbrief  

 

1 nov workshop Venetiaanse maskers maken 

6 nov spelletjesmiddag  

15 nov Koffie inloop Adamas                                                          

20 nov samen eten op zondag  

2 dec koekjesbakwedstrijd 
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tekenwedstrijd bij de tekenclubs 

 
 

Bij wijkcentrum de Boskern zijn 3 tekengroepen die aan portrettekenen doen. 

Dat oefening kunst baart laten zij  graag aan iedereen zien. 

De komende weken zijn de mooiste tekeningen te zien in een expositie. 

Alle kunstwerken zijn voorzien van een nummer en het publiek mag aangeven 

welke het beste is. De meest gekozen tekening is de winnaar van de 

publieksprijs. Ook ligt er een gasten boek voor opmerkingen. 

 

 

Wil je zelf ook deze prachtige 

tekeningen leren maken? 

Dat kan! 

Geef je op voor de tekenlessen 

van Raymond. 
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Gezellig samen met alle tekengroepen  

Zondag 16 oktober 

waren veel leden van 

de tekenclubs bij 

elkaar voor een 

gezamenlijk maaltijd. 

Evelien had een 

heerlijke soep 

gemaakt waar lekker 

van gesmuld werd.  

 

Ondertussen konden alle leden elkaars tekeningen 

bewonderen. Als in een echt stembureau konden ze 

hun stembriefje inleven.  

 

De meest gekozen tekening 

heeft een toepasselijke  

prijs gewonnen. Een doos 

met potloden en een 

 “ wisselprijs “ 
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WORKSHOP VENETIAANS MASKER 

MAKEN 

  

 

Locatie : de Boskern (Maatvast) Liesbos 24 

Datum : Dinsdag 1 november 2022 

Tijd      :  19.30-21.00 uur 

Kosten :  € 12,50 inclusief koffie/thee met koekje  

   en alle benodigde materialen. 

Er is keus uit 4 verschillende witte kunststof maskers (voorzien van 2 elastiekjes 

voor achter de oren) die beschilderd en versierd kunnen worden. Maar het 

gaat natuurlijk vooral om het decoratieve element, bijv. ophangen aan de 

muur. Ook leuk om cadeau te geven. Opgeven aan de bar bij de Boskern en 

vooraf betalen daar of bij Yvonne Bruningmeijer, Albergerbos 102 Hoofddorp, 

bel/app  tel. 06-29484626 voor meer info. Aanmelden kan tot 30 oktober. 
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Samen eten op zondag 

20  november 
 

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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zondagmiddag              

6 november 

spelletjesmiddag 

 
14.00-16.00 

Sjoelen, Rummikub, dobbelen en nog 

veel meer  

Even aanmelden bij de bar of via de mail:   

boskern@maatvast.nl 
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OMGAAN MET KANKER 
                   
JE HOEFT HET 
NIET ALLEEN 
TE DOEN  
 
 

 

 

Mensen die geraakt zijn door kanker kunnen al jaren 
terecht bij Adamas in Nieuw Vennep.  

Door de persoonlijke ondersteuning die Adamas biedt 
kun je om leren gaan met de gevolgen van kanker. 
Samen werken we aan jouw kwaliteit van leven om deze 
te behouden of opnieuw op te bouwen.  

Om nu nog meer inwoners in de Haarlemmermeer in de gelegenheid 
te stellen om met elkaar in gesprek te gaan, komen de vrijwilligers 
van Adamas naar Maatvast-locaties. Op een zestal locaties 
organiseren we samen in oktober, november en december, de 
eerste Open Koffie Tafels 

koffieochtend bij de Boskern 
15 november 11.00 
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Rommelmarkt / Kerstmarkt 
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover…… de kerstdagen  

komen er weer aan.  

                                                                                      

In samenwerking met 

de Oase ,  

onze buurkerk 

organiseren we een:  

 

kerstmarkt op vrijdag 23 dec 

16.30 uur 

Op het plein aan de voorzijde van onze gebouwen komen verschillende tafels 

met leuke spulletjes te staan. Een fijne winterjas, een nieuwe kandelaar, een 

boek, wijnglazen , gezelschapsspelletjes en nog veel meer. 

Heb jij interesse om hier ook jouw spulletje te verkopen? Meld je dan aan via 

de mail  boskern@maatvast.nl
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Kinderactiviteiten in de Boskern 
 

Vanaf woensdagmiddag 26 oktober is er na de zomerstop  
weer kinderclub in wijkcentrum De Boskern 

Deze club is  voor kinderen van de basisschool 
14:30 tot 16:00 

 
Je kunt lid worden van deze club. Je koopt een strippenkaart 

voor 10 euro en kunt dan 8 keer mee doen 
 

Je eerste keer is gratis , dus kom en doe mee !!! 
 

We gaan veel leuke dingen doen 
Koken , spelletjes, speurtocht , knutselen 

ieder week iets anders 
Voor meer informatie en aanmeldingen kan er gemaild 

worden naar: 
boskern@maatvast.nl 

 
wijkcentrum de Boskern 

Liesbos 24 
Tel 023-5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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En Verder nog…. 
Inzameling voor het goede doel                                       

        Vanaf half november                                                                                    

 

In alle maatvast locaties zijn we begonnen met een inzameling 

voor  goede doelen.  Deze inzameling is in samenwerking met 

de Lionsclub Haarlemmermeer. 

Bij de ingang van ons wijkcentrum staat daarom een grote doos. 

In deze doos kan oud en vreemd geld worden gedaan. Wie daar zijn muntenverzameling of 

overgebleven valuta van die verre reis in doet werkt mee aan een goed doel. Van de 

opbrengsten van de verkoop van deze munten worden oogoperaties is derde wereld landen 

betaald. Slechts een paar tientjes maken het verschil tussen zien en niet zien.  

Ook worden er punten van Douwe Egberts  koffie verzameld .  Deze DE punten  worden  

ingeruild voor pakken koffie  die naar de voedselbank in Haarlemmermeer gaan . 

Voedselbank Haarlemmermeer 
Heb je geen koffie punten maar wil je de voedselbank toch helpen?? Dat kan. Er wordt van 

alles ingezameld . Het gaat om lang houdbare  levensmiddelen zoals :  soep, rijst appelmoes, 

pindakaas  en ontbijtgranen.  Ook dingen voor de persoonlijke verzorging  (bv  tandpasta en 

scheerschuim )  en het huishouden (bv  wasmiddel en vuilniszakken ) zijn welkom. 
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Welkom in De Boskern 
In ons wijkcentrum, gerund door bijna 15 vrijwilligers, ass. beheerders Jessica 

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 


