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Nieuwsbrief 
Sept / okt 2019 

 

             Wijkcentrum De Boskern 
Het enige gebouw in Hoofddorp waar je met niks naar binnen gaat  

                        en met een bruid naar buiten kunt komen…… 

                    Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

                            boskern@maatvast.nl 

                         023 5635512 (De Boskern) 

                     06 39836304 (beheerder Anga ) 

                  06 10909396 (ass beheerder Conny) 

 

                             Gezellig samen bakkie doen??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019/2020 

Meer  bewegen voor ouderen 

Fibro gym 

Praathuis (samen eten) 

Biljarten 

Klaverjassen 

Bridge (les) 

(Dames) bridge 

Handwerk club 

Hobby club 

Tai Chi 

Pluspunt Meerwaarde 

Financieel Café 

Mindfulness 

Vrouwen van Overbos 

(Stoel-)Yoga 

Huiswerkbegeleiding 

Nederlandse les 

Rommelmarkt 

Bingo 

Samen Eten op Zondag 

Chinese les 

Valpreventie 

Chinees eten op zaterdag 

 

A.U.B. aanmelden als je met een 

activiteit mee wilt doen. 
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Allereerst, welkom in De Boskern. 

In ons wijkcentrum, gerund met passie door bijna 20 vrijwilligers, ass. 

beheerder Conny (06 10909396) en beheerder Anga (06 39836304 ), is 

iedereen op werkdagen welkom tussen 9.00-17.00 uur, op zondag van 13.00-

16.00 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 (ass.) beheerder naar alle 

mogelijkheden. 

 Het verhuren voor feestjes en partijen is helaas geen optie. Kinderfeestjes 

onder begeleiding van ca 3 volwassenen behoort wel tot de verhuur 

mogelijkheden.  
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Afscheid  van Annet Kock      

 

Annet Kock heeft per 1 september afscheid genomen van de 

Boskern. Ruim 2,5 jaar was zij werkzaam als sociaal beheerder en zij 

heeft ongelooflijk veel werk verricht. Samen met Conny ( ass 

beheerder) en vele vrijwilligers heeft zij van De Boskern een gezellig 

wijkcentrum gemaakt. Een wijkcentrum waar volop activiteiten zijn 

en waar veel wijkbewoners graag een hapje komen eten. Er is de 

laatste jaren ook veel werk verzet. De Boskern heeft een ware 

facelift ondergaan. Er hebben de nodige verbouwingen plaats 

gevonden, er is geschilderd zodat alles er weer fris uit ziet en de 

vloeren zijn vervangen. Oud meubilair eruit en nieuw erin. Ook het 

buiten terrein is niet vergeten. In de tuin staan de planten volop in 

bloei en er is een jeu de boules aangelegd die voor iedereen vrij te 

gebruiken is.  

Annet wordt heel erg bedankt voor haar geweldig in zet en we 

wensen haar heel veel succes met haar nieuwe baan. 

Haar werkzaamheden in De Boskern worden overgenomen door 

Anga Veldhuizen. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor. 
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Activiteiten vanaf sept 2019 

Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dag Tijd Naam Activiteit 

Maandag 9.30-12.30 Pluspunt Meerwaarde inloopspreekuur 

         9.30-12.00 Handwerken 

 9.30-11.00 Wandelen Teamsportservice 

 13.00-14.00 Mooi Nederlands (Nederlandse les) 

 13.00-14.00 Cursus valpreventie 

 13.00-17.00 Bridge (vrije inloop) 

        19.30-22.00 Klaverjassen 

Dag Tijd Naam Activiteit 

Dinsdag  9.00-12.00 Biljarten 

  9.30-12.30 Pluspunt Meerwaarde Inloopspreekuur 

 13.00-16.00 Hobby Club 

 13.00-17.00 Klaverjassen 

 19.30-22.00 minfulness 

 Dag Tijd Naam Activiteit 

vrijdag 9.30-10.30 Erbij horen COPD Team Sportservice 

 9.30-10.30 Stoel yoga 

 9.45-10.45 Tai Chi Shui (om de week) 

 10.30-11.30  Yoga 

 10.30-12.00 Vrouwen van Overbos  

 12.00-14.00 Scootmobiel Club Team Sportservice 

 14.00-20.00 Praathuis (Vrije inloop) 

 17.30-20.00 Het Praathuis (samen eten) 

        Dag Tijd Naam Activiteit 

Donderdag          9.00-12.00 Biljarten 

   9.00-11.30 Meer bewegen voor ouderen 

   9.30-11.00 Wandelen Teamsportservice 

 10.30-11.30 Fibrogym 

        13.00-16.00 Biljarten 

 13.00-16.00 Pluspunt Meerwaarde Inloopspreekuur 

 13.00-15.00 Financieel café Inloopspreekuur 

 19.30-23.00  Darten + sjoelen  

Dag Tijd Naam Activiteit 

Woensdag 9.00-12.00 Biljarten 

 9.30-10.30                                 Tay Chi Roy 

         9.45-10.45 Tai Chi Shui (om de week) 

 9.30-10.30 Erbij horen Teamsportservice 

        13.00-16.30 Chinese spel en dans 

        14.00-18.00 huiswerkbegeleiding 
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                                                   a.u.b. opgeven als je mee wilt doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nieuw….. 

Chinees eten op zaterdag 28 september  

en zaterdag 26 oktober ( 5 euro per keer ) 

                                         om 17.30 uur 
 

 

 

 

Opgeven aan de bar, via 023-5635512 of boskern@maatvast.nl 

 

Dag Tijd Naam Activiteit 

sept   

8           13.30-20.00 Samen Eten op Zondag ( 5 euro ) 

           15           13.00-17.00 Sasa  spelletjesmiddag ( 3 euro ) 

22           13.00-17.00 rommelmarkt 

29   13.00-17.00 Sasa  spelletjesmiddag ( 3 euro ) 

Dag Tijd Naam Activiteit 

oktober   

6           13.30-20.00 Samen Eten op Zondag ( 5 euro ) 

             13           13.00-17.00 Sasa  spelletjesmiddag ( 3 euro ) 

20           13.00-17.00 Gezellige middag 

27 13.00-17.00 Bingo 

Activiteiten overzicht zondag  september en oktober 

mailto:boskern@maatvast.nl
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UITGELICHTE ACTIVITEITEN: 

 

Overbos Vitaal – Beweeg les voor Vrouwen       

Doe mee met de les Overbos Vitaal - Beweeg les voor Vrouwen en voel je fitter. 

In deze groepsles beweeg je op jouw niveau en beleef je plezier met beweeg- 

en spelvormen. Na de les is het tijd voor een kopje koffie of thee. Elke maandag 

van 13.15-14.15 uur vindt de les plaats in de gymzaal naast de Boskern. Een les 

kost €2,50. Meld je aan bij docente Diane Baas: dbaas@teamsportservice.nl of 

bel naar 023-2055500.  

 

 

 

Darten in de Boskern 

Al geruime tijd wordt er in de Boskern gedart. Een gezellige groep die naast een 

serieus spelletje ook gezellig een biertje met elkaar drinkt. Door het vertrek van 

enkele leden kan de club weer nieuwe enthousiaste liefhebbers plaatsen.  

Er wordt gespeeld op de donderdagavond vanaf 19.30. 

Er zijn dartpijlen aanwezig maar als je liever met je eigen pijlen gooit kan dat 

natuurlijk ook.  

Leuk als je komt.  

Je kunt vragen naar Leen. 

 

 

 

 

mailto:dbaas@teamsportservice.nl
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Leuk nieuws voor alle kinderen in de 

leeftijdsgroep 4- 12 jaar 
Hou jij van buitenspelen maar weet je eigenlijk niet zo goed wat je moet doen 

????????????????????????????????????? 

Vanaf 1 oktober kun je sport en spelmateriaal lenen bij de Boskern. 

Je kunt kiezen uit rugbyballen, badmintonrackets, skippyballen en minder 

bekend buitenspeelgoed. Loop na schooltijd of op woensdagmiddag even naar 

binnen en vraag of de medewerker achter de bar je helpt. Er is iedere 

schooldag iemand aanwezig van 9.00 tot 17.00 uur. Als je voor de eerste keer 

komt neem je een van je ouders mee. Er zijn geen kosten aan het lenen van 

spullen als je ze netjes op tijd terug brengt. 

Sport en speluitleen 

Sport en speluitleen is een samenwerkingsproject tussen De Boskern en 

Sportservice. Het project staat letterlijk nog in de kinderschoenen. We zijn nog 

op zoek naar meer sport en spelmateriaal.  Misschien heb je nog ongebruikt 

speelgoed dat je wilt doneren. Daar zouden we erg blij mee zijn .   

Ook zoeken we nog enthousiaste medewerkers die aan dit project willen 

meewerken. Voor meer informatie kun je even binnen lopen.  

                      

 

Jeu de boules 

De dagen worden korter en het regent wat vaker; maar wat is er leuker dan op 

een mooie herfstdag in de middag een spelletje jeu de boules te spelen.  

Ballen kun je lenen bij de bar. 
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Cursus valpreventie 

 

Iedere maandag  van 13.00 tot 14.00 

Deze cursus is speciaal voor oudere mensen die een verhoogde kans hebben 

om te vallen of die recentelijk gevallen zijn. In deze cursus word je geholpen na 

te gaan welke factoren het risico op vallen verhogen. Verder leer je ook een 

aantal vaardigheden die het risico op vallen zullen verminderen. Hoe eerder je 

deze gevaren aanpakt, hoe sneller ook het risico afneemt dat je zult vallen.  

Voorkomen van vallen bij ouderen 

Naarmate je ouder wordt, verandert de lichamelijke conditie. Bewegingen en 

reacties worden trager. Je herkent risico’s minder snel en je reageert er ook 

trager op. Dit maakt dat je een hoger risico hebt om te vallen of te struikelen. 

Inschrijven 

Bent je aanvullend verzekerd en heb je fysiotherapie in het pakket, dan is de 

cursus geheel gratis. Ben je alleen basis verzekerd, dan moet je een verwijsbrief 

gaan halen bij de huisarts om deel te nemen aan deze cursus.  

Inschrijven kan aan de bar of neem contact op met Massud  06 16787019 

 

Samen eten op vrijdag en zondag    

Met veel plezier gemaakt en met liefde geserveerd: de maaltijden in De 

Boskern iedere vrijdag voor 50 personen en één keer per maand op zondag 

voor 25 personen. Voor vrijdag geldt: opgeven kan t/m woensdag en voor 

zondag geldt: opgeven kan t/m maandag. De maaltijden kosten € 5,00 p.p. Er 

kan helaas geen rekening gehouden worden met allerlei allergieën; sommige 

gerechten kunnen wel vegetarisch bereid worden. En wil je zelf een keer 

koken? Ook dat kan! 
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Yogalessen    

Op vrijdag om 9.30 uur stoelyoga (als het liggen op een matje voor je geen 

optie is) en om 10.30 uur de normale yoga lessen. De bijdrage aan deze lessen 

is per losse les € 6,00 en wil je je opgeven voor de hele serie lessen dan betaal 

je € 5,00 per les.  In september zal Debby , bij voldoende animo (dus geef je 

op!) weer gaan starten met een nieuwe reeks lessen. 

Er zijn matjes aanwezig 

 

Gratis haren knippen   

Dit kan nog steeds op maar alleen op afspraak. Je kan alleen een afspraak 

maken voor een knipbeurt, dus niet voor verven, permanenten, etc. Het 

telefoonnummer van Roa (voor het maken van een afspraak), is bij de 

medewerkers van De Boskern bekend.               

                                       

Tai Chi          

Op woensdag en vrijdag van 9.45-10.45 uur om de week wordt Tai Chi les 

gegeven door Shui Ying Metselaar-Hou. Bij minimaal 4 deelnemers kan op 

beide dagen met een tweede les gestart worden van 11.00-12.00 uur. Bijdrage 

is € 6,50 per les. Meer info is te vinden op de flyer van Shui. Deze flyer ligt op 

het folderrek bij de ingang.  De woensdaglessen zitten al vol maar vrijdag ben je 

van harte welkom 
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Rommelmarkt bij De Boskern  

 
Kom op zondag 22 september van 13.00-17.00 weer struinen bij 
wijkcentrum De Boskern tussen alle prullaria, kleding en sieraden 
die men deze middag te koop aanbiedt. 
 
Van wijnglazen tot speelgoed en van tafelkleedjes tot aan een 
winterjas, er is voor iedereen wel iets te vinden op deze gezellige 
middag in wijkcentrum De Boskern. Leuke spulletjes voor een klein 
prijsje. 
 
De markt wordt gehouden in de beide voorzalen én in de barruimte 
van De Boskern, waar men tevens terecht kan voor o.a. koffie, 
thee, frisdrank. Entree is gratis. 
 
Om uw spullen te kunnen verkopen kunt u zich nog aanmelden via 

e-mail boskern@maatvast.nl. De prijzen voor deelname varieren 

afhankelijk van de grootte van de tafel. Voor een tafel van 80x80 

cm betaalt u € 3,00, van 120 x 80 € 4,50 en een tafel van 140 x 

80  kost €5,00.  

 
Voor vragen en/of inschrijven kan men contact opnemen met De 
Boskern, Liesbos 24, Hoofddorp tel:  023 5635512 of mailen naar 
boskern@maatvast.nl 
 

 

Biljarten    

In De Boskern staat (helaas) maar één biljart en deze is nagenoeg al de hele 

week bezet. Om ook andere buurtbewoners een kans te geven om van het 

biljart gebruik te maken zal er binnenkort een schema worden gemaakt waarop 

biljarters de tijden waarop ze willen biljarten kunnen invullen. Op deze manier 

hopen we aan een wens van biljartliefhebbers te kunnen voldoen. Op dinsdag- 

en donderdagochtend is het biljart gereserveerd van 9.00-12.00 uur.  
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MINDFULNESS 

 

Op de dinsdagavonden wordt er in de maanden 

september - oktober – november weer een 

Mindfulness cursus gegeven. Het zijn acht 

bijeenkomsten van circa 2 uur.  

De cursus wordt gegeven door Wim Alleman, 

die het gewoon fijn vindt anderen te helpen 

door middel van een cursus of training op het 

gebied van mindfulness. 

Denkt u ook wel eens dat u het wat rustiger in uw hoofd zou willen hebben? Omdat u minder 

goed slaapt, veel zit te piekeren, onrustig bent of eigenlijk niet zo tevreden met hoe het 

allemaal gaat? 

 

De cursus Mindfulness kan u helpen om rustiger te worden, minder te piekeren, of met minder 

stress de dagen te ervaren. Doordat u leert om anders met uw gedachten om te gaan kunt u 

meer ontspannen in het leven komen te staan. 

 

In de cursus kijken we hoe het werkt met het denken. Dat doen we met eenvoudige 

oefeningen, daardoor leer je om minder te piekeren of om minder “moeilijk” te denken. Je 

leert om meer te genieten van de mooie dingen die er immers ook zijn.  

Dit doen we met simpele oefeningen zoals: bewust ademhalen, met meer aandacht de dingen 

doen, leren om stil te zijn en ook door bewuster te bewegen. Door dit te oefenen leert u 

aandacht te hebben voor uzelf, maar ook voor anderen. 

 

De kosten bedragen 5 euro per les, dus in totaal 40 euro. In de eerste les ontvangt u een 

cursusboek, dat als begeleiding van de hele training kan worden gebruikt. Meer info is te 

vinden op de flyer op het folderrek bij de ingang. 
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Laptop    

De Boskern beschikt over een laptop voor algemeen gebruik. Heb je thuis geen 

pc, dan kun je kosteloos gebruik maken van deze laptop. Het is niet de 

bedoeling dat Maatvast medewerkers bezoekers gaan helpen met het gebruik 

van de laptop; je werkt hier zelfstandig op. 

Dit is dan meteen een bruggetje naar het volgende ‘kopje’…. 

 

PC / smartphone cursussen    

Deze cursus wordt gegeven in wijkcentrum de Amazone in Hoofddorp door 

Dolf van de Laar. Wil je ook aan deze cursus meedoen, neem dan contact op 

met Edith (Amazone: 023 5628840). Kosten voor deze lessen zijn € 12,50 per 

keer en je krijgt een consumptie gratis. De pc cursus bestaat meestal uit ca. 8 

lessen. 

 

Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom voor zeer uiteenlopende 
werkzaamheden.  
Denk hierbij aan bardiensten draaien, activiteiten begeleiden, kleine 

onderhoudsklussen, koken, of tuinieren. Heb je interesse kom gezellig langs, 

stuur een mailtje of bel ons. 

Email: boskern@maatvast.nl 

Tel.:     023 5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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