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Nieuwsbrief 
februari 2020 

 

Wijkcentrum De Boskern 

Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

boskern@maatvast.nl 

023 5635512 
 

                             Gezellig samen bakkie doen??? 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer  bewegen voor ouderen 

Fibrogym 

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 

Meditatie 

Workshops 

Tekenles 

Beterslapen  

 

A.U.B. aanmelden als je met een 

activiteit mee wilt doen. 

 

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Welkom in De Boskern 
In ons wijkcentrum, gerund met passie door bijna 15 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. 

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

Bij de Boskern ben je welkom. 

Het verhuren voor feestjes en partijen is helaas geen optie.  

 

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.   
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Onze activiteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Tijd Naam activiteit 

Maandag         9.30-12.00 Handwerkclub 

 9.30-11.00 Wandelen Teamsportservice 

 13.00-15.00 Mooi Nederlands 

 13.00-17.00 Bridge (vrije inloop) 

 14.30-15.30 Beter slapen (om de week)  

        19.30-22.00 Klaverjassen 

        20.00-21.00 Mediteren (om de week) 

Dag Tijd Naam activiteit 

Dinsdag  9.00-12.00 Biljarten 

 13.30-16.00 Hobby Club 

 13.00-14.00 Valpreventie 

 13.00-17.00 Klaverjassen 

 20.00-21.00 Mindfulness 

Dag Tijd Naam Activiteit 

Woensdag 9.00-12.00 Biljarten 

         9.30-10.30 Tai Chi Roy 

         9.45-10.45 Tai Chi Shui 

 9.30-10.30 Erbij horen Teamsportservice 

        11.45-13.30 Bridge les 

        12.30-17.00 Dames Bridge (om de week) 

        13.00-17.00 Chinese groep 

 14.00-17.00 Huiswerkbegeleiding 

Dag Tijd Naam Activiteit 

Donderdag          9.00-12.00 Biljarten 

   9.00-11.30 Meer bewegen voor ouderen 

   9.30-11.00 Wandelen Teamsportservice 

 10.00-11.00 Fibrogym 

 14.00-16.00 Tekenen 

        13.00-16.00 Biljarten 

 15.00-16.30 Mindfulness 

 13.00-15.00 Financieel café Inloopspreekuur 

 19.30-23.00 Klaverjassen + darten 

Dag Tijd Naam Activiteit 

Vrijdag 9.30-10.30 Stoel yoga 

 10.30-11.30  Yoga 

 9.30-10.30 Tai Chi Shui  ( om de week)  

 10.30-12.00 Vrouwen van Overbos  

 12.00-13.15 Scootmobiel Club 

 14.00-20.00 Praathuis (Vrije inloop) 

 15.00-17.00 Huiswerkbegeleiding 

 17.30-20.00 Het Praathuis (samen eten) 
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Sasa spelletjesmiddag 

op zondag 

Kom ook eens mee doen 

 
 

Om de week worden er op zondag spelletjes gedaan 

Rummikub, kaarten, mens-erger-je-niet of iets anders 
Deze gezellige middag begint op 13.00  

kosten:  5 euro per maand 
Drankjes zijn voor eigen rekening 

de hapjes krijgt u aangeboden 

Stichting SASA verzorgt niet alleen deze middagen maar biedt 

ouderen ook hulp bij: vervoer, invullen belasting, klusjes in 

huis en bij het boodschappen doen 
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Zondag 23 februari  

Carnaval 

in De Boskern  

 
Het feest begint om 13.30  

Inloop vanaf 13.00 

Toegang gratis 

Leuk als je verkleed komt maar dit is geen verplichting

 
 

 

 

 

 

 

Dag Tijd Naam Activiteit 

2 febr. 13.00-17.00 Sasa 

9 febr. 15.00-20.00 Samen eten op zondag 

16 febr. 13.00-17.00 Sasa 

23 febr. 13.00.-17.00 Carnaval 
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Eten bij de Boskern   
 

Eten bij het praathuis op vrijdag 

Iedere vrijdagmiddag zijn enthousiaste vrijwilligers weer bezig met 

het bereiden van een heerlijke maaltijd. De maaltijd bestaat uit een 

voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht. Opgeven kan t/m 

woensdag. Maximaal 50 personen 

De kosten zijn 5 euro aanvang 17.30 

 

Chinees eten op zaterdag.  

1 keer per maand kookt Yu Min een heerlijke Chinese maaltijd voor 

iedereen die maar wil aanschuiven. Opgeven is noodzakelijk. 

Maximaal 50 personen. De eerstvolgende keer is zaterdag 22 

februari. 

De kosten zijn 5 euro. Aanvang 17.30 

 

Samen op zondag   

De vrijwilligers van “samen op zondag“ organiseren om de week een 

leuke activiteit waaronder een gezamenlijke maaltijd.  

De eerstvolgende zondag waarop gegeten kan worden is 9 februari. 

Voor wie niet van hele grote groepen houdt is dit een leuke 

gelegenheid om ook eens te komen. Er is bewust voor gekozen om de 

groep wat kleiner te houden (Maximaal 25 personen). Je kunt je 

opgeven bij de bar. 

De kosten zijn 5 euro. Aanvang 17.30 
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Nieuw in 2020  
Iedere tweede donderdag van de maand 

Gezellig met elkaar lunchen  

 

Samen de tafel dekken, hapjes maken, broodjes smeren en 

opruimen en afwassen  

 

 
Start Donderdag 13 februari 

Omdat het een nieuwe activiteit is:  

Voor de eerste 10 aanmeldingen is het gratis 

Kosten 3,50 

Aanvang 12.30 

Aanmelden bij de bar, telefonisch of per mail 
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Nieuw: 

MEDITATIE in de Boskern  
 

Veel mensen hebben een training in Mindfulness gevolgd. In deze cursus heeft 

men ook geleerd om te mediteren. Een veel gehoorde vraag is of het mogelijk 

is om gezamenlijk gedurende een uurtje te mediteren. 

 

Vanaf 13 januari wordt er 2-wekelijks een meditatie uurtje gehouden in de 

Boskern, op de maandag avond van 8 tot 9 uur. In dit uur doen we een geleide 

meditatie of een bodyscan. Daarna is er gelegenheid tot uitwisseling van 

ervaring en voor een praatje. Ook kun je ervoor kiezen om na de meditatie in 

stilte te vertrekken. 

 

Voor het bijwonen vragen we een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro. Indien je 

op een matje en/of meditatiekussentje wilt zitten, dan dien je deze zelf 

meenemen.  

We beginnen met acht avonden, op de volgende dagen: 

 

13, 27 januari 

10, 24 februari 

9, 23 maart 

6, 20 april 

 

Elke avond staat op zichzelf, je kunt dus per avond deelnemen. 
 

Wim Alleman 

Tel 06 13195588 

E-mail info@wimalleman.nl 
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Nieuw: 

ZZZZzzzz  Beter Slapen  zzzzZZZZ 

 

Voor hem of haar die moeite heeft met slapen, 

in slaap vallen, doorslapen en ’s nachts weer in slaap 

komen. 

In 8 lessen van een uur naar beter slapen 

\ 

De lessen worden gegeven zonder dat je hoeft te liggen. 

Voor informatie of aanmeldingen 

Infostudioalva@gmail.com 

0611129714 

Aanmelden kan ook bij de bar van de Boskern. 

 

   Waar?           De Boskern , Liesbos 24 Hoofddorp 

   Wanneer?         Op Maandag 14.30   Om de week! 

   Wat kost het?    €7,50 per les 

 

Kom voor een proefles 

mailto:infostudioalva@gmail.com
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Nieuw: 

Meer bewegen voor ouderen 
Wegens groot succes start er bij voldoende 

aanmelding een nieuwe groep op  

donderdag 5 maart   

aanvang 11.30 tot 12.30    

rollators zijn welkom ! 
 

kosten ca 15 euro per maand 
(vaak kunnen deze gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekeraar)  

Aanmelden bij de bar, telefonisch of per mail 

Liesbos 24 , Hoofddorp 
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Nieuw: 
 

Wilt u wat meer rust in uw hoofd? Hebt u last van veel piekeren? Bent u 

onrustig, slaapt u minder goed of bent u niet zo tevreden met hoe het 

allemaal gaat? 

 

 

Een 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. 

 

De cursus bestaat uit een serie van 8 lessen. De kosten bedragen 5 euro per les, dus in totaal 

40 euro. Mocht deze bijdrage lastig voor u zijn, neem dan contact met Wim op. 

 

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. 

 

Op donderdag 20 februari start er weer een 

nieuwe groep. Er is nog voldoende plek.  

U kunt zich hiervoor aanmelden bij 

 
Wim Alleman 

Tel 06 13195588 

E-mail info@wimalleman.nl 
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Nieuw:    gratis tekenles 

Wegens succes start er een nieuwe groep bij 

voldoende aanmelding 

Dag en tijdstip nog onbekend 

 

 

Is tekenen jouw hobby, maar loop je vast en blijven tekeningen slechts een 

schim van wat je voor ogen had? Misschien kan ik je helpen. Ik ben Raymond 

Hanoi, afgestudeerd aan de kunstacademie te Haarlem en kom binnenkort hier 

in dit wijkcentrum tekenles geven. Zie bovenstaand werk van mijn hand. 

Stap voor stap leer ik je techniek te verbeteren en je inzicht te vergroten. Eerst 

de opzet maken en daarna spelen met licht en donker om diepte te krijgen in je 

tekening te krijgen. Centraal in de lessen staat je eigen meegebrachte 

voorbeeldmateriaal. De lessen zijn gratis en duren 2 uur, met een korte pauze 

van 15 minuten voor een bakje koffie. Tekenmateriaal zoals een schetsboek, 

potloden, pennen en gum zijn voor eigen rekening en dienen van huis 

meegenomen te worden. Tip: Bij de Action kun je voor een klein prijsje spullen 

aanschaffen. Wil je graag geholpen worden bij het maken van je tekeningen?  

Aanmelden kan bij de bar, telefonisch of via 

de mail. 
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Extra activiteiten in februari 
Vrijdag 21 februari 

Kaarsen maken 
In samenwerking met “ons tweede thuis” 

Bij het creatief atelier van “ons Tweede thuis“ in floriande werken 

mensen met een beperking. Dat ieder mens zijn talenten heeft 

blijkt….. 

Zij helpen jou met het maken van leuke kaarsen. 

 

Aanvang 13.30 

Kosten (inclusief koffie of thee) 5 euro  

Aanmelden bij de bar, telefonisch of per mail 
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Vrijdag 7 febr. 

Quizzzzzzz middag 

    
Hoe heet het vriendinnetje van Dik Trom?  Wie zong dit nummer?  

en waar is Rembrand geboren? 

En natuurlijk nog veel meer.  Weet je het antwoord niet?? 

Geen nood. We spelen in kleine groepjes. 

aanvang 13.30 

gratis 

Aanmelden bij de bar, telefonisch of per mail 

 

De Boskern 

Tel 023-5635512                              

boskern@maatvast.nl  
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Vrijdag 28 febr. 

Sieraden maken  
aanvang 13.30 

Kosten (inclusief koffie of thee) 5,00 euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden bij de bar, telefonisch of per mail 

 

De Boskern 

Liesbos 24, hoofddorp  

tel 023-5635512 

boskern@maatvast.nl  
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En Verder nog… 
 

Gastvrouw, gastheer gezocht 

 

Alle activiteiten op de Boskern kunnen alleen doorgaan dankzij de hulp van vele 

vrijwilligers. 

Momenteel zijn we dringend op zoek naar gastheren en gastvrouwen voor een 

dagdeel per week. 

Je ontvangt de bezoekers, schrijft deelnemers is voor de verschillende club en 

workshops en geeft informatie over de diverse activiteiten. 

Je verzorgt de koffie, thee en andere drankjes en zorgt dat na afloop alles weer 

opgeruimd en schoongemaakt wordt. 

Je helpt bij kleine huishoudelijke klusjes. 

Wat krijg je ervoor terug? 

Geen riant salaris en dertiende maand maar wel een groep enthousiaste 

aardige collega’s, een gezellig uitje op zijn tijd en 

heel veel blije gezichten😊 

Loop gerust even binnen voor meer informatie of voor het afspreken van een   

“proefdagje”  
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Schilderijen in de Boskern 
Alle saaie witte muren zijn opgevrolijkt met schilderijen afkomstig uit het 

“Creatief Atelier”. Het creatief Atelier in Floriande is een van de 

dagopvangplaatsen van “Ons tweede thuis”. Hier maken mannen en vrouwen 

met en verstandelijke beperking de mooiste dingen. Zo worden daar kaarsen 

gemaakt, is er een houtbewerkingsafdeling, wordt er geschilderd en is er een 

afdeling die keramiek maakt. Deze artikelen zijn te koop in hun winkel 

(Waddenweg 25) of bij de Boskern. 

De kadokast bij de Boskern wordt regelmatig voorzien van nieuw artikelen.  

Momenteel hebben we ca 15 schilderijen hangen die ook te koop zijn. De 

prijzen variëren tussen de 40 en 70 euro. De meeste schilderijen kenmerken 

zich door de enorme hoeveelheid kleur en de strakke opzet van de tekeningen. 

Het is de moeite waard om eens te komen kijken.  
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Nieuw in de Boskern is de weg-geef-kast. 
In deze kast vind je huisraad, dvd’s, speelgoed en nog veel meer. Allemaal dingen 

die niet meer gebruikt worden maar nog heel goed een tweede ronde mee 

kunnen. Mocht je iets willen hebben dan kun je het mee naar huis nemen. De 

naam van de kast zegt het al….. Weg-geef-kast… dus gratis.  

Mocht je zelf spullen hebben die je niet 

meer gebruikt maar waar een ander blij 

mee is… zet het er maar in. Zo doen we 

met elkaar iets tegen verspilling en is het 

ook nog goed voor de portemonnee. 

                                                                                                          

 

 

Haarlemmermeerse courant ,  HC 
Veel mensen kwamen het Nieuwsblad Haarlemmermeer wekelijks lezen en/of 

ophalen.  Helaas wordt deze krant per jan 2020 niet meer uitgegeven. Gelukkig 

hebben we de Haarlemmermeerse courant bereid gevonden om ons toch 

wekelijks  van de nodige kranten te voorzien. 

In deze gratis huis aan huis krant staat veel lokaal nieuws. Ook wordt er vaak 

melding gemaakt van verschillende activiteiten in en om Hoofddorp.  

 

Financieel café   
Ieder donderdagmiddag vanaf 13.00 staat er een groep enthousiaste 

vrijwiligers voor je klaar om te helpen met al je financiele vragen. Dus lukt het 

niet om zorgtoeslag aan te vragen, begrijp je de brief van de alasting niet, heb 

je schulden en weet je niet meer hoe je verderr moet???/Bijf er niet mee 

rondlopen maar kom langs voor hulp en advies.  

 

 


