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Nieuwsbrief 
November / December 

 

             Wijkcentrum De Boskern 

                    Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp 

                            boskern@maatvast.nl 
                         023 5635512 (De Boskern) 
 

                             Gezellig samen bakkie doen??? 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019/2020 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Tijd Naam activiteit 

Maandag         9.30-12.00 Handwerkclub 

 9.30-11.00 Wandelen Teamsportservice 

 13.00-17.00 Bridge (vrije inloop) 

        19.30-22.00 Klaverjassen 

Dag Tijd Naam activiteit 

Dinsdag  9.00-12.00 Biljarten 

 13.00-15.00 Mooi Nederlands 

 13.30-16.00 Hobby Club 

 13.00-17.00 Klaverjassen 

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 

        11.00-12.00 Dames van Overbos 65+ 

        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 

        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 

 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) 



4 
 

Activiteiten in het weekend 

Op zaterdag 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Op zondag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag tijd Naam activiteit 

23 nov 17.00- -20.00 Chinees eten  

30 nov          10.00-14.00 Speelgoed en kledingmarkt 

        28 dec  17.00- -20.00 Chinees eten  

Dag Tijd Naam Activiteit 

3 nov 15.00-20.00         Samen Eten op Zondag  

10 nov          13.00-17.00         sasa  spelletjesmiddag 

17 nov          12.30-17.00         Gezellige middag jaren 60 

24 nov 13.00-17.00         Sasa  spelletjesmiddag  

1 dec 15.00-20.00        Samen Eten op Zondag  

8 dec  13.00-17.00         Sasa  spelletjesmiddag  

22 dec 12.30- 17.00           Gezellige middag 
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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 

 

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 eerst volgende dagen zijn 23 nov en 28 

dec 

De kosten zijn 5 euro. Aanvang 17.30 

 

Mosselen eten op zaterdag 9 november 

 

November is de maand van de Mosselen en daar doen we in ons wijkcentrum 

graag aan mee. Vrijwilligster Ellen gaat ons verblijden met een lekkere 

mosselmaaltijd inclusief stokbrood en sausjes. Dat dit bijzonder door de 

bezoekers van de Boskern gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat deze 

avond al is volgeboekt. Het is nog wel mogelijk om op de reservelijst te worden 

geplaatst.  

De kosten zijn 6 euro. Aanvang 17.30 

 



6 
 

Samen op zondag   

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

activiteit waaronder een gezamenlijke maaltijd.  

De eerstvolgende zondagen waarop gegeten kan worden zijn 3 nov een 1 dec 

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 

 

Eten op tweede kerstdag 

Het duurt nog even maar voor je het weet is het zo ver. 

De kerstdagen komen er weer aan. Ook dit jaar staan de vrijwilligers 

van het praathuis weer klaar om voor 50 buurtbewoners een 

gezellige en smaakvolle maaltijd te verzorgen. 

 

  

Wat er gegeten gaat worden is nog een 

verrassing. Het wordt in ieder geval een 

buffet met warme en koude gerechten. 

Aanvang 15.30 

Kosten 5 euro  

Opgeven na 15 dec 
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Extra kerstactiviteiten in december 

Kerstkransen maken 

Met iedereen die iets aparts wil hebben om de woning te decoreren gaan we 

kerstkransen maken. Niet erg handig … geen probleem. We helpen elkaar een 

handje. Kopje koffie of thee erbij met een kerstverrassing en de middag kan 

niet meer stuk ( zelfs niet meer op vrijdag de dertiende)  

Materiaal voor de kransen is aanwezig 

Kosten 5 euro inclusief consumptie  

Vrijdag 13 dec 13.30- 16.00 

Opgeven bij de bar  

 

Kerstbingo 

De kerststal staat, de engeltjes hangen, de boom is versierd en de 

buitenverlichting is aangebracht. Tijd voor een gezellig spelletje bingo. 

Uiteraard met een feestelijk tintje. We spelen 4 rondes en genieten tussendoor 

van een lekker hapje en een drankje. 

Kosten 5 euro inclusief consumptie 

Vrijdag 20 dec 13.30-16.00 

Opgeven bij de bar 

 

Kerstversiering over??????? 

Kerstballen, kandelaars, kerstgroen, beeldjes en lampjes. Reuze leuk al die 

spulletjes maar soms heb je er gewoon te veel van of ben je er op uitgekeken.  

Niet weggooien ….Breng het naar De Boskern. Daar kunnen we er nog iets leuks 

mee doen.  
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Zaterdag 30 november speelgoed / 

kinderkledingmarkt ( tweede hands)  

 

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer met zijn Pieten aan in Nederland met een 

schip vol cadeaus. Maar hij kan wel wat hulp gebruiken.  

 

Kopen: Voor alle ouders en 

grootouders die op zoek zijn naar en 

leuk cadeau voor de kinderen is er 

een markt georganiseerd. Aparte 

dingen voor een laag prijsje. 

Cadeaus die nog een makkelijk een 

tweede ronde mee kunnen. 

 

 

Verkopen: zijn jouw kinderen uitgespeeld, uit hun kleren en schoenen gegroeid 

en de boeken van Jip en Janneke zat…… 

Zonde om weg te gooien??  

Verkoop het zodat een ander kind daar weer veel plezier van heeft 

Voor 5 euro reserveer je een tafel  

Opgeven bij de bar of via boskern@maatvast.nl 

 

Gezellig middag ………uit de jaren 60 

 

Het knaloranje behang, de zitzakken, het fonduesetje ( uiteraard op spiritus) en 

de blokjes kaas met gemberbolletjes op een prikkertje. En dan hebben we het 

nog niet gehad over Boudewijn de Groot ( meneer de president, welterusten) 

en Shocking Blue ( Venus). Wat komen er veel herinneringen boven. Voor 

iedereen die ze nog een keer wil beleven is er zondag 17 november een middag 

uit de jaren 60. De deur gaat om 12.30 open. 
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Het volgende artikel is met toestemming overgenomen uit de wijkkrant van Overbos. 

 

Anga Veldhuizen, van kleuterjuf tot sociaal beheerder 

 

"Ik werk graag met vrijwilligers" 

 

Sinds het vertrek van Annet Kock vervult Anga Veldhuizen 

inmiddels al weer enkele weken de functie van sociaal 

beheerder van De Boskern. We vonden het de hoogste tijd 

om eens nader kennis met haar te maken. Net als haar 

voorgangster heeft Anga al een veelzijdige en interessante 

loopbaan achter de rug. Hieraan voegt zij nu het beheerder 

schap van een wijkcentrum toe.  

Het is heel rustig in De Boskern, wanneer ik die middag aan 

een tafeltje plaatsneem. Twee oudere heren zijn bezig een 

biljartpartij af te ronden. Een paar jongeren hebben zich bij 

de deur relaxed over hun stoelen gedrapeerd en in het 

leestafel- en keukengedeelte zijn een paar vrouwen bijna 

geruisloos in de weer. Even later nemen de biljarters plaats 

aan de bar voor een biertje.  

Precies op tijd komt Anga binnenlopen voor het interview. 

Zij heeft zojuist de visitekaartjes opgehaald die bij haar 

nieuwe functie horen. Ik heb de eer het eerste kaartje in ontvangst te mogen nemen. 

Anga is een vijftiger die je aankijkt met een vriendelijke, open blik waarin levenservaring doorschemert. In De 

Boskern is zij aangesteld voor 24 uur per week, verspreid over 4 dagen. Daarnaast is zij bedrijfsleider van de 

voedselbank in Haarlem en werkt zij op vrijdagavonden als gastvrouw in het dorpshuis van Spaarndam.  

In al deze functies werkt zij met vrijwilligers. Dit gaat haar goed af: "Ik werk graag met vrijwilligers."  

Anga is in Haarlem geboren en woont, na periodes in Amsterdam, Eindhoven en Spaarndam, nu ook weer in 

deze stad. Toch zegt zij de voorkeur te geven aan wonen op het platteland. Zelfs onze wijk Overbos vindt zij 

eigenlijk te druk, al is zij wel opgetogen over het vele groen dat zij hier heeft aangetroffen.  

Begonnen als kleuterjuf 

Als meisje wilde zij heel graag kleuterjuf worden. Deze ambitie heeft zij vervuld. Na haar opleiding 

(pedagogische academie en sociale academie ) heeft zij gewerkt op een basisschool in Amsterdam.  

Toen zij hier wat op uitgekeken raakte, ging zij als management assistent, later office manager, werken bij een 

internetbedrijf dat juist een periode van enorme groei doormaakte. In dat kader heeft zij toen ook een 

opleiding gevolgd in office management. De sfeer in dit levendige bedrijf vond zij aanvankelijk geweldig, maar 

toen het bedrijf overgenomen werd door een Amerikaans bedrijf dat ook een Amerikaanse bedrijfscultuur 

invoerde, raakte zij haar enthousiasme kwijt.  

Bij haar was ondertussen het besef gegroeid dat zij eigenlijk wel graag mensen wilde gaan begeleiden die een 

"afstand tot de arbeidsmarkt" hebben. Zo kwam zij terecht bij de Bedrijf Re-integratiedienst IJmond. Men 

begeleidde daar o.m. herintredende huisvrouwen. 
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Helaas had zij een tijdelijk contract, maar in de 2-3 jaar dat zij daar werkte, bouwde zij een groot netwerk op, 

dat haar nog steeds van pas komt. 

 

Uiteindelijk keerde zij terug naar haar oude metier van onderwijzeres. Zij werkte 7 jaar met veel plezier op een 

basisschool in Beverwijk, totdat zij geveld werd door een ziekte die haar ± 2 jaar in de lappenmand hield. 

 

Voedselbank 

Als onderdeel van haar eigen re-integratietraject kwam zij vervolgens als vrijwilligster te werken in de 

voedselbank Haarlem. Zij maakte daar op de directie zo'n gunstige indruk dat men haar na drie maanden vroeg 

om als bedrijfsleider in dienst te komen. 

 

Spaarndam 

Na deze baan bij de voedselbank ongeveer 8 jaar fulltime vervuld te hebben, besloot Anga een stapje terug te 

doen en ging zij in deze functie parttime werken.  

Daarnaast kwam zij in dienst bij Maatvast en belandde in het dorpshuis van Spaarndam, waar zij voornamelijk 

de rol van gastvrouw had. Om dit goed te kunnen doen, haalde zij haar horeca diploma.  

 

En nu 

De Boskern is haar eerste officiële sociaal beheerderbaan. Duidelijk is dat zij hier veel profijt kan hebben van de 

ervaringen die zij in haar loopbaan tot nu toe opgedaan heeft. Haar eerste indruk van De Boskern, haar 

assistent en de hier werkzame vrijwilligers is heel positief. 

Het bij deze functie horende administratieve werk beschouwt zij als een noodzakelijk kwaad. 

In het leiding geven en begeleiden werkt zij het liefst face-to-face of via de telefoon; over e-mailen is zij minder 

enthousiast. 

Zij vindt dat haar voorgangster De Boskern heeft uitgebouwd tot een goed wijkcentrum en wil graag deze lijn 

voortzetten. Zij zou zich graag willen inzetten voor groepen met vrouwen die relatief nieuw in Nederland zijn 

en zich hier nog niet helemaal kunnen thuis voelen. Zij hoopt ook jongeren wat meer naar dit centrum te 

kunnen trekken. Nu zie je hier voornamelijk oudere mensen. Maar misschien is dat ook wel een min of meer 

juiste afspiegeling van deze vergrijzende wijk.  

 

Leven en wonen 

Na 17 jaar met veel genoegen in Spaarndam gewoond te hebben, zit Anga nu al weer 2 jaar in Haarlem. Uit een 

eerder huwelijk heeft zij 4 zoons. Alleen de jongste (25) woont nog bij haar. 

Als hobby's heeft zij: volleybal, yoga en rommelmarkten.  

Haar levensmotto is: "Carpe Diem" (pluk de dag). 
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financieel café  
 

In wijkcentrum de Boskern wordt sinds 2016 iedere donderdag een 

inloopspreekuur gehouden van 13.00 tot 15.00 uur door vrijwilligers van 

Humanitas. 

Iedereen kan naar dit spreekuur komen met vragen op administratief en 

financieel gebied. Voorbeelden zijn correspondentie met de belastingdienst, 

UWV, energiebedrijven, gemeente, woningbouwvereniging en 

telefoonbedrijven etc.  

Onderwerpen zijn: uitleg over (online) formulieren en het invullen ervan; 

aanvragen en het gebruik van DigiD; informatie over toeslagen en 

voorzieningen; 

Er wordt samen met de bezoekers gezocht naar passende oplossingen, er zijn 

voor de bezoekers geen kosten aan verbonden. Het is laagdrempelig van opzet 

en anoniem, om ervoor te zorgen dat bezoekers zich op hun gemak en vrij 

voelen om vragen te stellen. 

Ook zijn wij telefonisch bereikbaar onder nummer 06-11173691 of per mail: 

financieelcafeoverbos@gmail.com. 

Het Financieel café is tot stand gekomen in samenwerking met stichting 

Maatvast, gemeente Haarlemmermeer, Humanitas en de wijkraad Overbos. 

Humanitas is in gesprek met de gemeente om een tweede financieel café te 

openen in Nieuw Vennep. 

 

 

 

 

 

mailto:financieelcafeoverbos@gmail.com
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Verhuizing spreekuur Pluspunt Meerwaarde 

Veel wijkbewoners weten de maatschappelijk werkers van pluspunt te vinden 

in de Wijkcentrum de Boskern. Daar gaat per 1 november verandering in 

komen. Vanaf dan kun je terecht voor het open inloopspreek uur in hun nieuwe 

kantoor. Het adres is Skagerrak 228  

Telefoonnummer 0235698862 

 

Zij zijn daar bereikbaar op:  

maandag, dinsdag en vrijdag: 9.30-13.00 

woensdag en donderdag: 12.30- 16.00 

donderdagavond: 18.00-20.00 

 

Boek… boek…. boek ….boek ….zoek je een boek…….. 

De winter komt er weer aan en wat is er fijner dan lekker onderuitgezakt op de 

bank met een goed boek. Niets meer te lezen?? 

Kijk dan eens even in de boekenkasten bij de Boskern. Deze zijn weer helemaal 

nagekeken en bevatten vele bekende en onbekende titels van Nederlandse en 

buitenlandse schrijvers.  

Deze boeken mag je lenen / houden. Urenlang leesplezier voor niets. Als je zelf 

boeken over hebt die er nog netjes uitzien …..…. Er is nog een leeg plekje in de 

kast 
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Lopende aktiviteiten 

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 1678701 

 

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 darters 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.  
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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 Team 

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.  
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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 

                                       

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 

 

Biljart op donderdag 
 
De heren van de donderdagochtend biljart zoeken nog een aantal 
enthousiaste spelers. Het is immers ook leuk om af en toe eens 
tegen een ander te spelen. Zin om ook eens mee te doen? 
 
Ballen en keu’s zijn aanwezig. Kosten 75 cent per keer.  
Kom en vraag naar Rinus 
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MINDFULNESS                                                                                                           
 

Op de dinsdagavonden wordt er in de maanden 

- oktober – november - december een 

Mindfulness cursus gegeven. Het zijn acht 

bijeenkomsten van circa 2 uur. Nieuw is dat er 

nu ook een middaggroep start. 

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? 

 

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. 

 

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 cursus bestaat steeds uit een serie van 8 lessen, na de eerste les is het een gesloten 

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

een cursusboek, dat als begeleiding voor de hele training kan worden gebruikt. 

 

In januari wordt er, bij voldoende deelnemers. weer een nieuwe groep gestart, u kunt zich 

hiervoor aanmelden bij: 

 

Wim Alleman 

Tel 06 13195588 

E-mail info@wimalleman.nl 

 

 


