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Nieuwsbrief september 2022 

Wijkcentrum 

De Boskern 
       In deze nieuwbrief : 

 

Expositie 

werelddoelen/ 

spelavond 

mooimakers 

 

opening nieuwe 

seizoen met BBQ 

 

 

 

Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

boskern@maatvast.nl 

023 5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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In de schijnwerpers: 

“Mooimakers” 
Een interactief spel waarbij jij kunt bepalen wat belangrijk is voor de 

Haarlemmermeer. Kies je voor een extra landingsbaan bij Schiphol  of meer 

woningbouw bij Vijfhuizen. Worden het extra “hangplekken” voor de jeugd of 

meer vuilnisbakken in het park? 

 

Luister naar elkaar en  praat met elkaar 

Zo maken we samen de mooiste gemeente van het 

hele land 

Wij spelen dit spel op woensdag 7 september 

om 19.30 in de Boskern 

 

De koffie en thee staat klaar 

Gratis toegang 

Wel even opgeven boskern@maatvast.nl of 023-5635513 

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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wijkcentrum De Boskern  

 
het einde van de  

vakantie is in zicht 

wat een heerlijke zomer hebben we gehad !!! 

Maar in september gaan de meest clubs na een kortere of langere zomerstop 

weer van start. Dat is fijn want het was soms wel erg stil bij de Boskern. Dit 

ondanks de geslaagde extra activiteiten die we de afgelopen weken hebben 

gehad. De Franse avond, bingo en de kinderactiviteiten om maar wat op te 

noemen.   

De opening van het nieuwe seizoen vieren we 4 september met een bbq feestje 

waar je je nog voor kunt opgeven. We hebben weer een aantal leuke 

activiteiten gepland en daar komen er in de loop van de tijd nog veel meer bij. 

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 weer niets te missen . Aanmelden hiervoor kan via de 

website.  

 

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

14.00-16.00 Om de week  bridge hartevrouwen 

14.30-16.30 Kinderclub  

18.00-20.30 eetclub zonder naam  

19.30-20.30 Yoga   

 

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 

16.00-18.00 Spelen en leren Oekraïense kinderen 

19.00-21.00 Tekenen avondgroep 

19.30-21.00 yoga 

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 

16.00-18.00 Spelen en leren Oekraïense kinderen  

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 De kletsclub, nederlands praten 

17.00-19.00 Praathuis, samen eten 

  

 

 

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 september 

meer informatie verderop in de nieuwsbrief  

4 sept BBQ  voor buurtbewoners 

5 sept opening  expositie werelddoelen 

7 sept spelavond mooimakers 

11 sept spelletjes middag  

15 sept high wine 

                                                          

26 sept samen eten op zondag  
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Tentoonstelling werelddoelen 
Hoe pakken we de armoede aan? hoe zorgen we er voor dat de aarde niet 

verder opwarmt? Hoe zorgen we ervoor dan mannen en vrouwen gelijke 

rechten hebben. Vele regeringsleiders hebben  bij een vergadering van de 

Verenigde Naties hier afspraken over gemaakt en dit vastgelegd in de 

zogenaamde 17  werelddoelen. Zo moet de wereld en over een aantal jaar 

uitzien.  

Grote vragen die niet alleen wereldleiders aan gaan maar ons allemaal. 

Verschillende jongeren hebben hier een foto expositie over gemaakt.  

Deze is ook te zien bij de Boskern 

 

Maandag 5 sept ben je 

welkom bij de opening 

van deze expositie.  

10.30 uur 

 

Om deze expositie een 

feestelijk tintje te geven 

bieden we je graag een 

kopje koffie/ thee met 

wat lekkers aan.  

 

 

 

De tentoonstelling zal te zien zijn tot 15 sept  
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Al kaartend het najaar in …. 

Kun je al bridgen maar wil je meer leren 

over het spel ? dat kan …. 
 

Bridgeles voor 

gevorderden  

Iedere woensdagmiddag 

tussen 12.00—en 14.00 

voor  meer informatie bel naar Peter   0648050169 

     
Bij voldoende belangstelling starten we bij de Boskern 

ook met een  

beginnerscursus klaverjassen  

op dinsdag of donderdagavond 

Daar kun je je wel vast voor opgeven 

boskern@maatvast.nl  of bel 023-5635512 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Samen eten op zondag 

28 aug 
 

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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High wine 

Leuke gesprekken, smakelijke hapjes en een 

lekker wijntje.  Jij komt toch ook? 

Donderdag 15 sept 
15.00 uur 

Kosten 7,50 voor wijndrinkers 

(5,00 voor fruitsap drinkers) 

Opgeven noodzakelijk                                      
telefoon 023-5635512 boskern@maatvast.nl 
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jeu de boules 

iedere vrijdagmiddag 

Jeu de boules 
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
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Feestelijke opening van het nieuwe 

seizoen bij de Boskern 

 

Na een zomersluiting van veel activiteiten gaan we er weer 

lekker tegenaan. Dit vieren we met een feestelijke BBQ 

Kom  kijken wat de Boskern allemaal te bieden heeft en geef 

je op voor een van de vele 

activiteiten.                             

 

Zondag 4 sept 16.00 

uur 

Kosten 10 euro 

 ( incl 2 consumpties)  

 

Opgeven bij de bar van de Boskern of via de mail: 

boskern@maatvast.nl 

 

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Nu of niet… er zijn nog een 

paar plekjes vrij 
 

Beginnersgroep tai chi 

Woensdag 10.30 

Aanmelden bij de bar of  

via boskern@maatvast .nl 

wijkcentrum de Boskern , Liesbos 24 
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Nieuw in de boskern 

De kletsclub 
Wil je meer contact  met andere mensen?? Wil je meer Nederlands  praten 

over van alles en nog wat?? 

Kom dan eens naar de kletsclub op iedere 

vrijdagmiddag. 

Merel en Claudia van de stichting Li Salasaam staan klaar  met thee en koffie. 

Je bent welkom vanaf 15.00 uur 

Toegang gratis 

Voor meer informatie Claudia Ballarin tel  0610837307 
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zondagmiddag           

11 september 

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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Klaverjassen bij de Boskern 
Lijkt het je leuk om wekelijks in ontspannen sfeer een kaartje te leggen? 

Doe met ons mee😊 

 

Iedere maandagavond 
 

Vanaf 19.30 is de zaal open                          

vanaf 20.00 wordt er gespeeld 

De avonden duren tot ca 22.30 

Gezellig een drankje na afloop doen 

 

Kom spontaan  langs of meld je aan bij Ruud van der Weijden              

tel 0653811311 of per mail : wilruudw@kpnmail.nl 

Aanmelden kan ook bij de Boskern 

boskern@maatvast.nl 
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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 
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Yoga lessen 

in Wijkcentra De Boskern en De Amazone 

Vanaf 5 september zullen er weer yogalessen starten in de ochtend o.l.v. Debby Broekhof.  
Zij is opgeleid aan De Nieuwe Yogaschool in Amsterdam en heeft ruime ervaring in het  

geven van deze lessen. Hierdoor kan zij een mix aanbieden van verschillende elementen uit  
de yoga en mindfulness afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers.  

 
Wetenschap heeft bewezen dat regelmatige beoefening van yoga vele positieve  

uitwerkingen heeft op lichaam en geest.  
 

De lessen bestaan uit ademhalingsoefeningen voor stressreductie, houdingen en bewegingen 
voor kracht en lengte van de spieren en concentratieoefeningen om gedachten te leren focussen. 

 
Elke les eindigt met een korte ontspanning of meditatie. 

Kortom een uurtje aandacht voor jezelf!! 
 

Ma 10.00 Yoga Wijkcentrum Amazone. Adres: Mathilde Wibautstraat 22 Hoofddorp 

Di  9.30  Yoga Wijkcentrum Boskern. Adres: Liesbos 24 Hoofddorp 
 

Losse lessen 8.50 euro.      5 lessenkaart 37,50 euro 

Info en aanmelden bij Debby:  -  Debbybroekhof@gmail.com  - 06-20719660 


