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Nieuwsbrief oktober 2021 

Wijkcentrum 

De Boskern 
       In deze nieuwbrief : 

 

lunchen op  

dinsdag 

facebook 

vernieuwd  

 

en nog veel meer 

 

 

 

 

Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

boskern@maatvast.nl 

023 5635512 

 

mailto:boskern@maatvast.nl
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In de schijnwerpers: 
Iedere dinsdag vanaf 26 okt 

Gezellig met elkaar 

lunchen 

 
Kosten 5,00 

Aanvang 12.00 

Aanmelden bij de bar of per mail 

boskern@maatvast.nl 

niet alleen lekker eten maar vooral veel nieuwe mensen ontmoeten  

dankzij de   “  tafelroulette ” 

mailto:boskern@maatvast.nl
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wijkcentrum De Boskern 
Wat hebben we toch een heerlijk nazomer. Het terras heeft nog volop dienst 

gedaan. Er gaan ieder week  meer en meer clubjes van start. Dat is fijn.          

Ook zijn er iedere maand nieuwe activiteiten. 

 

Meer lezen over alle activiteiten kan in de nieuwsbrief die maandelijks per mail 

wordt verzonden en die in papieren versie op te halen is in de Boskern. 

Toch zijn nog veel mensen die de nieuwsbrief niet kennen. Ken jij zo iemand?? 

Neem de nieuwbrief ook eens voor haar of hem mee. 

                                                                  

In de gang staat een kast vol met flyers en ook op de prikborden staat van alle 

te lezen. Neem daar even de tijd voor.  

De Boskern heeft ook een pagina op Facebook. Deze is het laatste jaar erg 

slecht bij gehouden maar daar is nu verandering in gekomen.                       

Bezoek ons en deel de nieuwsberichten zodat meer mensen op de hoogte zijn 

van alle activiteiten. 

Ook zijn we lid geworden van de Nextdoor , een appgroep voor mensen in de 

buurt. 

Niet alleen bij de Boskern maar ook bij andere vestiging van Maatvast zijn veel 

leuke dingen te doen. Bezoek de website www.maatvast  

Kortom…… Je hoeft je niet te vervelen 😊 

http://www.maatvast/
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Wekelijks terugkerende activiteiten oktober 2021 

 

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 

13.00-17.00 Bridgeclub hartenvrouwen 

12.00-14.00 bridgeles 

14.30-16.30 kinderclub 

20.00-21.00 mindfullnes 

  

 

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 

15.00-17.00 Creatief met verf 

14.00-16.00 Tekenen 

19.00-20.00 Sporten met Jolande 

20.00-23.00 Darten 

20.00-23.00 klaverjassen 

  

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) 

16.00-17.00 valprefentie 

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 

12.00-013.30 Samen lunchen met …..   

13.30-17.00 klaverjassen 
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Vrijdag              open inloop vanaf 9.00 tot 17.00 

8.00-10.30 bloedprikken 

9.30-10.30 stoelyoga 

10.00-12.00 tekenen 

10.30-12.00 scootmobielclub 

10.30-12.00 Vrouwen van overbos 

14.00-16.00 Tekenen 

14.00-17.00 Jeu de boules 

17.00-21.00 Praathuis, samen eten 

  

 

 

Zaterdag            alleen geopend op afspraak en voor speciale activiteiten 

  

10.00-14.00 Chinese taalles 

 

zondag             alleen geopend op afspraak en voor speciale activiteiten 

  

13.00-16.00 kerkbijeenkomst 

 

 

uitprinten en bewaren 😊 
Extra activiteiten in de maand oktober 

Zondag 1 okt:  bingo met leuke prijzen 

14.00 uur 

 

 

24 oktober : gezellig samen eten 

Vooraf opgeven 

17.00 uur 

http://aprendocompartoepis1.blogspot.com/2012/02/mates-bingo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Kinderactiviteiten in de Boskern 
 

Op woensdagmiddag is er een kinderclub gestart in 
wijkcentrum De Boskern. 
Deze club is  voor kinderen van de basisschool 
14:30 tot 16:30 
 
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 

mailto:boskern@maatvast.nl
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Scootmobielclub 
Iedere Vrijdag 10.30 

Verzamen bij de Boskern 
 

 

 

Gezellig met elkaar een leuke tocht maken in de scootmobiel. 

Een enthousiaste vrijwilliger gaat mee. 

 

Je kunt er meer mee dan een klein straatje om😊 

 

Bij heel slecht weer worden er binnen laagdrempelige spelactiviteiten gedaan. 

Lekker een uurtje naar buiten en daarna een wel verdiend kopje koffie. 

 

Doe ook mee , aanmelden bij de bar of  boskern@maatvast.nl 
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Nieuw: 

Beginnersgroep tai chi 

Woensdag 10.30 
Start medio 1 november 
 

 

 

 

 

Aanmelden bij de bar of via boskern@maatvast .nl 
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Nieuw: 

Valpreventie voor ouderen 

Iedere Maandagmiddag 

16.00-17.00 

 

Een val maken kan ernstige gevolgen hebben. In deze cursus leer je 

de risico’s op vallen te voorkomen.  De cursus wordt gegeven door 

een fysiotherapeut en wordt vergoed door je 

ziektekostenverzekeraar. 

Wacht niet tot het te laat is 

 

 

Meld je aan bij de bar of via  boskern@maatvast.nl 
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Nieuw: 

Sporten met Jolande 
Donderdagavond 19.00-20.00 
 

 

 

Ook de iets minder lenige sportliefhebber is welkom😊 

Er worden verschillende oefeningen gedaan om het lichaam sterk en gezond te  

houden.  De oefeningen worden stand gedaan. 

Na afloop  wordt er koffie gedronken. 

Kom langs of meld je aan voor een proefles ( er zijn nog enkele plekken) 

 

Aanmelden bij de bar of via boskern@maatvast.nl 
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Tekenles 
Wegens groot succes en extra vraag start er een nieuwe 

beginnersgroep 

vrijdag 1 oktober 
10.00 -12.00 

Kosten 3 euro per keer 

Aanmelden bij de bar of per mail ( boskern@maatvast.nl) 
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De bosdarters 
Hebben nog plaats voor nieuwe 

dartliefhebbers 
 

 

Donderdagavond 20.00-23.00 

2 euro per keer 

doe je ook mee? 

Kom gewoon eens langs en speel mee 
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Fybrogym 

op donderdagochtend 11.00-12.00 
 
Een uurtje bewegen, 
ontspannen & gezelligheid 
 
Bewegen om fit en soepel te worden en te blijven en leer ook te ontspannen en beter 
om te gaan met pijn en slapeloosheid. 
 
Hoe fijn is dat? 
 
Bewegen voor mensen met gewrichtsklachten en fibromyalgie. 
Maar ook voor mensen die bewegen prettig vinden maar niks hebben met 
bejaardengym of spieren kweken in de fitness. 
 
Elke week op donderdag wordt er lesgegeven voor mensen met gewrichtsklachten en 
fibromyalgie. 
Dus ook voor mensen met een versleten heup , artrose of andere aandoeningen die 
bewegen moeilijk of pijnlijk maakt. 
De oefeningen vinden veelal op en rond een stoel plaats en zijn eenvoudig te volgen 
voor elke leeftijd. Het gaat in de les om het bewegen maar er wordt ook wat gelachen 
en gepraat. 
Tijdens de les wordt er persoonlijke aandacht gegeven zodat de oefeningen goed 
worden uitgevoerd en dat er rekening gehouden wordt met bepaalde lichamelijke 
klachten. 
De oefeningen zijn gericht op beweeglijkheid, stabiliteit en  ontspanning. 
Bij fibromyalgie is het prettig om in beweging te blijven. Dit is  belangrijker dan 
spierversterkend bezig zijn. Ook is het fijn dat het merendeel van deze oefeningen 
thuis ook uit te voeren zijn. 
Door de ademhaling- en ontspanningsoefeningen die ook tijdens de lessen wordt 
gegeven kan men ook leren beter met pijn, spanning en slapeloosheid om te gaan. 
De lessen worden gegeven door Arthur Vandewalle opgeleid in de fysiotherapie en is 
vele jaren werkzaam in de gezondheidszorg geweest voor hij in 2003 in Haarlem 
Studio ALVA opstartte. 
 
Nieuwsgierig? Kom een keertje meedoen, misschien is het wat voor jou! 
 
Aanmelden voor proefles of meer informatie bel dan met 06-11129714 
Het is ook mogelijk om aan te melden via 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. 

 


