
’Verenigingen zijn het  
cement van de samenleving’

P
aul de Bruijn neemt als eerste 

het woord: „Ik ben tweeën

eenhalf jaar geleden wet

houder geworden voor het sociale  

domein, economie en cultuur. 

Daarmee kreeg ik de buurthuizen, 

activiteitencentra en wijkcentra in 

mijn portefeuille. Het verenigings

leven heeft mij altijd geïnteresseerd 

en doordat het in mijn portefeuille 

zit kreeg ik meer inzicht in de gang 

van zaken. Ik moet zeggen, het was 

een lastige periode.

Door corona viel het verenigings

leven stil. Gebouwen stonden leeg, 

er waren geen activiteiten en inkom

sten meer, terwijl de kosten gewoon 

doorliepen. Ik heb meer gesprekken 

gevoerd over hoe wij als gemeente 

de verenigingen door deze moeilij

ke tijden heen konden helpen, dan 

over zaken als nieuwe activiteiten en 

contacten leggen. 

Nu de gemeenteraad gevormd 

is, zijn de taken opnieuw verdeeld. 

René gaat zich onder meer bezig

houden met welzijn, WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning)

en jeugd. De verenigingen, behal

ve de culturele, vallen hieronder. 

René neemt het beleidsdeel voor 

zijn rekening en ik ga me meer 

bezighouden met bijvoorbeeld het 

vastgoeddeel. Het is een kwestie van 

veel samen werken en dat is goed.”

Mensen enthousiasmeren
„Zo is dat, en ik verheug mij erop”, 

neemt René Zoetemelk als nieuwe 

wethouder het stokje over. Als ge

boren en getogen Voorschotenaar 

ben ik nauw betrokken met wat er 

allemaal in Voorschoten gebeurt. 

In de tijd dat ik voor de plaatselijke 

kranten werkte, kwam ik vaak bij 

de verschillende activiteitencentra 

binnen en heb mij verwonderd over 

de inzet en het enthousiasme van de 

vrijwilligers. Door corona zijn veel 
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mensen wat anders gaan doen en 

daar ligt een probleem. De mensen, 

en zeker de jongeren, moeten over

tuigd worden dat er nog steeds veel 

te beleven valt binnen het vereni

gingsleven. Ik zie het als een mooie 

uitdaging om mensen te enthou

siasmeren zich bij een vereniging 

aan te sluiten en zich hiervoor in te 

zetten.”

Zien te verbinden
„Het is belangrijk dat de 

mensen de verenigin

gen weer weten te vin

den”, zegt Paul. „Kijkend 

naar het verleden zijn de 

Boschbloem en Alettahof 

gestart met activiteiten voor jonge

ren en ouderen. Momenteel zijn het 

meer activiteiten voor ouderen, net 

als bij de VOV. Als gemeente willen 

we de samenhang in de wijken 

versterken. Dat betekent dat de 

doel groepen van de verenigingen 

ver breed moeten worden. 

Belangrijk is om te kijken hoe 

we zowel de jongeren en senioren 

als de groep daar tussenin kunnen 

bereiken. Zijn er geen leeftijdgeno

ten waarmee je verbinding voelt of 

zijn er geen activiteiten voor jouw 

leeftijdsgroep, dan heb je niet de 

neiging je aan te sluiten. Laat staan 

om vrijwilligerswerk te doen. 

Eén van mijn taken als wethou

der is om te verbinden. Je praat veel 

met verschillende partijen en dan 

hoor je over ideeën. Je kan partijen 

samen brengen en verbinden. Daar 

zie ik grote meerwaarde in. Zo zijn 

wij het erover eens dat de nieuw 

aan te stellen cultuurcoördina

tor bij ons in dienst zou 

moeten komen. Deze 

kan de buurthuizen en 

verenigingen meer met 

elkaar verbinden en 

erop aansturen dat er 

intensiever wordt samen

gewerkt. Dat is belangrijk en 

geef ik als opdracht aan de nieuwe 

wethouder mee!”

Het belang van verenigingen
„De verenigingen noem ik altijd het 

cement van de samenleving”, zegt 

René enthousiast. „Via verenigingen 

breng je mensen bij elkaar. De vraag 

is hoe je het verenigingsleven in 

stand houdt. Zeker nu, met nieuwe 

culturen in de wijken.” „Ja”, vervolgt 

Paul, „dat is een aandachtspunt voor 

de nieuwe wijken die gaan komen. 

De gemeente wil dat daar vereni

gingen komen en sportactiviteiten 
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kan je het niet bolwerken en heeft 

extra ondersteuning of geld van de 

gemeente geen zin.”

Kostenontwikkeling
René: „Vooral de energiekosten 

rijzen de pan uit en daar ligt bij de 

gemeente een taak. De buurthuizen 

en verenigingsgebouwen worden 

door de gemeente beheerd en bij 

ons ligt een verduurzamings plicht, 

maar dat kost tijd. 

Hoe kunnen we slim in de 

gebouwen en dus ook in de buurt

huizen investeren? Zo wordt er 

gekeken of geplande maatregelen, 

zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, 

vervroegd kunnen worden door

gevoerd.” „Punt is”, vervolgt Paul, 

„dat de verenigingen nu hoge 

kosten hebben en wij als gemeente 

tegen precies hetzelfde aanlopen. 

Begrijp mij goed, het is geen onwil, 

we willen alles zoveel mogelijk on

dersteunen en in de lucht houden. 

We moeten goed nadenken of we 

met lande lijke subsidies de kosten 

beter kunnen dekken, maar ook hoe 

we de buurt huizen kunnen helpen 

meer inkomsten te genereren. Het 

zou toch heel fijn zijn als we de 

buurthuizen met zijn allen in stand 

kunnen houden.’ •

Paul de Bruijn (l) en René Zoetemelk zetten zich in voor de Voorschotense buurthuizen en verenigingen.  FOTO Hester Dolkens

Over deze krant
Alettahof, De Boschbloem, Stich

ting Assalem, Vereniging Ouderen

belang Voorschoten (VOV) en 

Voorschoten Voor Elkaar (VVE) 

hebben de handen ineengeslagen 

en samen deze krant ontwikkeld 

waarin u in één overzicht kunt zien 

wat zij allemaal te bieden hebben.

Maar dat is nog niet alles: er zijn 

meerdere organisaties en initiatie

ven die nu nog niet in het over

zicht zijn verwerkt. Kijk daarom 

voor een compleet aanbod  

van alle leuke bezigheden op 

www.meedoeninvoorschoten.nl.

Wij roepen iedereen op om nieuw 

georganiseerde activiteiten op 

deze website kenbaar te maken.

Binnen de gemeente Voor-
schoten zijn verschillende 
 activiteitencentra, buurthuizen 
en stichtingen actief op het 
gebied van gemeenschappe-
lijk welzijn. Wethouders Paul 
de Bruijn en René Zoetemelk 
vertellen over het belang van 
deze verenigingen.
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en culturele ontmoetingen mogelijk 

worden.” René gaat verder: „Waar ik 

mij zorgen over maak, is dat binnen 

deze verenigingen vaak dezelfde 

personen verschillende belangrijke 

functies uitvoeren, dat maakt een 

vereniging kwetsbaar. Als zo iemand 

wegvalt, valt er meteen een gat. 

Het Weekend van Voorschoten 

is belangrijk voor de gemeenschap. 

Daar kunnen bezoekers zien wat er 

op het gebied van activiteiten en het 

verenigings leven allemaal georga

niseerd wordt. Misschien willen zij 

zich als vrijwilliger opgeven.”

Hoe zien jullie de toekomst?
René: „De gemeente zal op verschil

lende fronten harde beslissingen 

moeten nemen. Belangrijk is dat we 

dit met elkaar doen in een goede 

sfeer. De kracht zit in het gebruik

maken van elkaars faciliteiten en het 

samen nadenken over oplossingen. 

Hier zie ik een belangrijke rol voor 

ons, wethouders.”

Paul: „Het is wat jullie nu eigenlijk 

al doen met het uitgeven van deze 

krant: de krachten bundelen, het 

valt of staat met die samenwerking. 

Als je als organisatie alles zelf wilt 

blijven doen, ga je het niet redden, 

denk ik. Als je de mensen niet hebt, 

„ 
We willen  

jongeren, senioren 
en de groep daar-
tussenin bereiken  „ 
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Binnen de gemeente Voorschoten worden leuke, leerzame,  

spannende en ontspannende activiteiten voor jong en oud georgani-

seerd. Om u een idee te geven van wat er allemaal is en kan, vindt u op deze en 

volgende pagina’s een overzicht.  

Op de achterkant van de krant staan contactgegevens en kijk ook op de websites.
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llAlzheimer Café
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met 

dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers, hulp 

verleners of andere geïnteresseerden. Het heeft de gezellig 

heid van een café en biedt voorlichting, contact met lot

genoten en de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het 

uitwisselen van ervaringen. Onder leiding van een gespreks

leider wordt ingegaan op allerlei aspecten van dementie.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis –  

3e woensdag van de maand

llArabisch
Leer de oriëntaalse taal Arabisch spreken, verstaan en lezen. 

Deze lessen worden speciaal georganiseerd voor kinderen.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem – vrijdagavond

llBallroomdansen / stijldansen
Ballroomdansen is een dansvorm waarbij door paren in bij 

een stijl behorende figuren wordt gedanst – volgens tamelijk 

strakke regels – op de specifiek daarbij behorende muziek.  

Binnen het stijldansen worden de stijlen verdeeld in ballroom/

standaard dansen en LatijnsAmerikaanse dansen. De Engelse 

wals, tango, quickstep, slowfox en Weense wals worden on

der de ballroomdansen gerekend. Houdt u van deze dansen 

dan zijn de dansmiddagen echt iets voor u.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – vrijdagmiddag (1e en 3e van de maand)

– VOV – zondagmiddag 1 x per maand

llBewegen voor ouderen
Bewegen is belangrijk, zeker bij het ouder worden. Bewegen 

maakt botten en spieren sterker en verbetert de concentratie. 

Het zorgt ook voor een positief effect op de geest en zelf

redzaamheid. Kom de groep versterken en in een gezellige en 

ontspannen sfeer onder deskundige begeleiding werken aan 

uw conditie! Het is ook een leuke manier om in contact met 

anderen te komen.

Waar/wanneer:

– Alettahof – maandagochtend

– De Boschbloem – dinsdagochtend

– Voorschoten Voor Elkaar, Parkhuis – maandagochtend

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – donderdagochtend

llBiljarten
Een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten 

stok (de keu) ballen in een rechthoekige bak met lage randen, 

het biljart (de tafel), worden bespeeld. Daarbij mag met de 

punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op 

zijn beurt andere ballen moet raken. Dat is biljarten. 

U kunt gezellig met zijn tweeën biljarten. Denk 

hierbij aan Libre, bandstoten of driebanden. 

Maar u kunt ook met meerdere personen 

de ’strijd’ aangaan en bijvoorbeeld tien

overrood spelen.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – maandag tot 

en met vrijdag in de ochtend

– VOV – woensdag en vrijdag

middag, donderdagavond

llBingo
Bij bingo heeft elke speler een eigen 

formulier met getallen (de bingokaart). 

De spelleider trekt een getal en roept dit 

duidelijk om. Iedere speler die dit getal op 

zijn kaart heeft, streept het door. De speler 

die als eerste al zijn getallen heeft doorgestreept 

is winnaar. Komt u ook gezellig een prijs winnen met 

bingo spelen op onze soosmiddag?

Waar/wanneer:

– VOV – vrijdagmiddag
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llBloemschikken / ikebana
Een van de vormen binnen bloemschikken is ikebana. Ikebana 

is Japans voor ’levende bloemen’ en is een bloemschiktraditie 

waarbij u met weinig bloemen en takken 

aan de slag gaat. Wilt u ook de kunst 

van ikebana leren? Dat kan bij  

de Boschbloem.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – 

donderdagmiddag  

2 x per maand 

llBoetseren
Boetseren is een ma

nier om van klei een 

object te vormen wat 

na drogen gebakken kan 

worden tot keramiek. Als 

u hier interesse in hebt, kijk 

dan bij Keramiek/boetseren in 

dit overzicht (pag. 6). 

llBridgen
Bridge is een boeiend kaartspel voor jong en oud, dat onder 

de noemer denksporten valt. Het vereist concentratie, logisch 

denken, geheugen, en een goede samen werking tussen part

ners. Het spel wordt gespeeld met – per tafel – vier personen 

(twee paren) en 52 speelkaarten. Iedere speler krijgt 13 kaar

ten. Het wordt zowel in competitie als in recreatief verband 

gespeeld. Wilt u een gezellige en ontspannen sfeer met uw 

bridge partner de strijd met anderen aangaan? Kom dan bij 

een van ons in competitie verband spelen! Als competitie

verband niets voor u is, dan is het mogelijk om óf alleen 

óf met een vriendin, familielid, vriend of partner te komen 

bridgen op recreatieve basis.

Waar/wanneer:

– Alettahof –  

dinsdagavond, woensdag en donderdagmiddag

– De Boschbloem – 

maandagavond (competitie), dinsdagmiddag (recreatief)

– VOV – maandagmiddag, dinsdagavond, donderdagmiddag

llBuurtcirkel
In een Buurtcirkel bent u er voor elkaar, want iedereen is 

wel ergens goed in. Samen naar de tandarts, boodschappen 

doen, een administratieve klus of iets in huis, het zijn soms de 

kleine dingen waar u elkaar mee kunt helpen. U leert mensen 

in de omgeving beter kennen en hoe u dingen zelfstandiger 

doet. Een Buurtcirkel draagt bij aan uw ontwikkeling omdat 

u bijvoorbeeld leert om hulp te vragen, zelf vertrouwen krijgt, 

een netwerk opbouwt en zelfstandiger wordt. 

Bij een Buurtcirkel gaat het erom wat  

u wél kan.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, 

  Vliethuis –  

donderdagmiddag

llCollegereeksen voor senioren
Voor senioren die op zoek zijn naar meer cognitief uitdagen

de activiteiten worden in samenwerking met Stichting Oud 

Geleerd Jong Gedaan regelmatig collegereeksen over 

verschillende onderwerpen georganiseerd. Deze 

lessen worden gegeven door studenten, zodat 

generaties worden verbonden en kennis 

wordt gedeeld. Voor deelname wordt 

een kleine bijdrage gevraagd. Daarvan 

worden een ’reader’ en een kopje thee 

of koffie bekostigd.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, 

     Vliethuis – wisselende avonden,   

    hou hiervoor onze kanalen in de 

      gaten (website en sociale media)

llComputer
     inloopochtend

De computerinloopochtenden zijn bestemd 

voor iedereen die vragen heeft over computer, 

tablet, of smartphone. Werkt een en ander niet 

naar behoren, dan kunt u hier ook  terecht voor gratis 

hulp en advies.

Waar/wanneer:

– VOV – donderdagochtend

llDansen
Dansen is een soort bewegen, meestal op het ritme van mu

ziek, en bij voorkeur met anderen. Het is een sport, een vorm 

van ontspannen en een sociaal gebeuren. Je hebt verschil

lende stijlen dansen, net als je verschillende soorten muziek 

hebt om op te dansen. Ballroom/stijldansen en linedance zijn 

dansactiviteiten die in Voorschoten mogelijk zijn. Dansen is 

leuk om te doen! Wilt u ook dansen, kijk voor informatie bij 

de afzonderlijke soorten in dit overzicht.

llDementie, cursus voor mantelzorgers
Via de cursus over dementie voor mantelzorgers leert u ’om 

te gaan’ met het moeilijke ziekteproces dementie en krijgt u 

handvatten om te voor komen dat u over belast raakt.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – 2 x per jaar, 

hou voor data en tijden onze kanalen in de gaten.

llEngels (cursus)
In deze cursus oefent u de basisvaardigheden: spreken, luis

teren, lezen en schrijven. Vooral de conversatie, dus luisteren 

en spreken, krijgt veel aandacht. De cursus is bedoeld voor 

mensen die al wat Engels spreken. U ontwikkelt uw vaardig

heden verder door uitbreiding van uw woordenschat, veel 

oefenen en soms wat uitleg over grammatica. Vaak bereiden 

de deelnemers als ‘huiswerk’ een kleine presentatie voor 

over een onderwerp dat hem of haar interesseert. De andere 

deelnemers reageren hierop met vragen en opmerkingen, 

wat een levendig en vaak vrolijk gesprek oplevert. Iedereen 

komt in een gemoedelijke sfeer aan bod. Plezier hebben is het 

belangrijkste. De cursus wordt gegeven door Harm Ensing.

Waar/wanneer:

– Alettahof – dinsdagmiddag

llEvenementen en excursies
Een excursie is een uitstapje met een groep mensen, meestal 

met educatieve of amuserende doeleinden. Zo worden er 

 gezamenlijke theaterbezoeken, paaslunch, kerstdiner en 

bezoeken aan een attractiepark voor de verschillende doel

groepen georganiseerd binnen Voorschoten. Maar ook gezel

lige dag en meerdaagse reizen staan op het programma.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem – jaarlijks verschillende aanbiedingen

– VOV – jaarlijks verschillende aanbiedingen
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Het activiteitencentrum Aletta-
hof is een actieve, creatieve en 
betrokken wijkvereniging die 
functioneert als verbindende 
schakel voor de inwoners van 
met name de wijk Noord- 
Hofland onder het motto: 
Samen maken we de buurt  
nog mooier!

De wijk had begin jaren tachtig 

veel overlast van hangjonge

ren. Om hiervoor een oplossing te 

bieden werd het plan opgevat om 

een buurtclubhuis voor de jeugd te 

realiseren. Met dit voor ogen werd  

op 25 mei 1982 door wijkbewoners  

de Vereniging NoordHofland op

gericht en een subsidieverzoek bij 

de gemeente ingediend. Vervol

gens werd een bestuur in het leven 

geroepen om als gesprekspartner 

met de gemeente hierover mee te 

praten en denken. De activiteiten 

van de vereniging werden door 

een brede groep wijkbewoners, 

zowel jong als oud, gesteund. Een 

tenniskeet, gekocht in Katwijk en 

gefinancierd door de gemeente, 

diende als eerste onderkomen. Op 

27 november 1982 werd het onder

komen ’Het Arsenaal’ officieel door 

wethouder Marselis geopend. Nu er 

op ontplooiing van recreatieve en 

sociale mogelijkheden van de jeugd 

en de inwoners van Voorschoten.

Activiteiten
Voor onze 300 leden worden acti  vi  

 teiten zoals keramiek maken, foto  

grafie, schilderen, yoga, tekenen, 

bridgen en klaverjassen georgani

seerd. Daarnaast wordt wekelijks 

een bestuur met een onder komen 

en de bijbehorende verantwoorde

lijkheden was, werd het hebben van 

een statuut een vereiste. Dat werd 

op 20 januari 1983 via de notaris 

bekrachtigd.

De vereniging heeft als doel 

het beheren van het activiteiten

centrum Alettahof. Het bevorderen 

en uitvoeren van activiteiten gericht 

gerepeteerd door een zang en 

dansvereniging, en kunt u Engelse 

les volgen. De ouderen uit de wijk 

komen wekelijks op woensdag

ochtend naar ons seniorencafé. 

Informatie: www.alettahof.nl.

Bestuur
Het bestuur van activiteitencentrum 

Alettahof is op zoek naar enthousi

aste en gemotiveerde bestuurders. 

Iets voor u? Onze voorkeur gaat 

uit naar kandidaten met enige 

bestuurs ervaring maar vooral met 

affiniteit met het maatschappelijk 

doel van onze vereniging. Het be

stuur behartigt de belangen van de 

vereniging NoordHofland en haar 

activiteitencentrum Alettahof. Zij 

onderhoudt contact met gemeen

tebestuur, met politieke en maat

schappelijke organisaties, andere 

verenigingen en coördineert alle 

activiteiten in ons activiteitencen

trum. Binnen het bestuur worden 

functies en taken in goed overleg 

verdeeld onder de bestuursleden.

Belangstelling?
Bent u enthousiast geworden om 

Alettahof te ondersteunen en wilt 

u een bijdrage leveren aan onze 

maatschappelijke doelstellingen? 

Laat ons weten wat u voor ons kunt 

betekenen. Neem contact op met: 

Bart van der Ploeg, 06 1646 2942.

Kijk ook op www.alettahof.nl •

Hanky Terpstra is enthousiast Raja yoga-beoefenaar.

’Ik kijk elke zondag uit 
 naar de Raja yoga!’

Hanky Terpstra is enthousiast deelneemster van de 

Raja yoga-groep op de zondagmorgen in het Alettahof. 

‘Het is zo fijn om in de stilte van de ochtend naar het 

Aletta hof te fietsen, op mijn matje te gaan zitten in de 

grote zaal en in die stilte te blijven tot de les begint.’

Wat houdt Raja yoga in?

„We doen alijd een aantal eenvoudige ontspannings,  

adem halings, en energieoefeningen. Tussendoor komen 

we steeds terug naar de stilte. De groep wordt geleid 

door Kries Mannie Sing, een zeer ervaren yogadocent. Hij 

is naast ervaren ook bijzonder omdat hij vanuit intuïtie en 

inspiratie les geeft. Naar mijn mening zijn er maar weinig 

mensen die dat kunnen. Ik persoonlijk wordt altijd heel 

rustig en blij van deze lessen.”

Wat betekent het Alettahof voor jullie als groep?
„Heel veel! De zaal die we mogen gebruiken is schitte

rend, de sfeer in het gebouw is heel plezierig, de 

bestuursleden zijn kanjers, heel betrokken en verzetten 

bergen werk. Ze zijn zo aardig en staan altijd voor je 

klaar. Het Alettahof is een geweldige ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Er zijn zoveel verschillende activiteiten 

waaraan je kunt deel nemen, er is voor elk wat wils.”

Wat betekent het Alettahof voor jou persoonlijk?

„Naar mijn mening is het superbelangrijk dat het centrum 

er is en iedereen in de wijk aan een of meerdere activitei

ten kan deelnemen. Dit vermindert de kans op eenzaam

heid en de mensen zijn meer verbonden met elkaar. Bij 

het centrum ontmoet ik mensen met dezelfde interes

ses en dat is fijn. Ook de rust die van de plek uit gaat is 

belangrijk voor mij. Ik kijk elke week uit om naar deze 

unieke les te gaan!” •

In gesprek met 
Ben Arends
Als oud bestuurslid, vrijwilliger en activiteiten-

deelnemer van het Alettahof vertelt Ben Arends 

graag over het activiteitencentrum en hoe hij 

momenteel met veel plezier de cursus Engelse  

taal volgt. 

Wat houdt de cursus Engels in?

„Het accent van deze cursus ligt op 

basisvaardigheden zoals spreken, 

luisteren, lezen en schrijven. Vooral 

de conversatie, dus luisteren en 

spreken, krijgt veel aandacht. Van 

de cursisten wordt verwacht dat zij 

goed genoeg Engels spreken om 

zich bijvoorbeeld in een winkel of 

restaurant te kunnen redden. In de 

cursus wordt de spreekvaardigheid 

verder ontwikkeld door uitbreiding  

van de woordenschat, veel oefe nen 

en zo nu en dan wat uitleg over de 

grammatica.”

Wil je nog iets meegeven?

„Ja zeker, ik denk dat de taak en 

functie van het activi teitencentrum 

Alettahof worden onderschat. Er 

zijn zoveel mogelijkheden voor alle 

leeftijden. Jammer dat er momen

teel wat weinig aandacht is voor de 

jongeren. Het is belangrijk dat jon

geren een plek krijgen waar zij met 

hun problemen terecht kunnen, 

zoals dat voorheen in de WalkIn 

mogelijk was.” •

Wie ben je?

„Mijn naam is Ben Arends en ik 

woon al veertig jaar in Voorscho

ten. Na mijn pensionering op 

62jarige leeftijd heb ik acht jaar 

met veel plezier als vicevoorzitter 

in het bestuur van het Alettahof 

gezeten. Als bestuurder heb ik altijd 

gezocht naar de behoeften van de 

bewoners in de wijk. Zo heb ik mij 

destijds ingezet voor een Senioren

café op de woensdagochtend. In  

middels ben ik 73 en nog steeds 

een actieve vrijwilliger die hand en 

spandiensten verricht. En ik volg de 

cursus Engels op dinsdagmiddag.” 

Wat is het Alettahof voor je?

„Het is een bijzonder plezierige plek 

met een positieve uitstraling waar 

ik dankbaar gebruik van maak en 

mij zeer betrokken bij voel. Voor 

mij is het een belangrijke ontmoe

tingsplaats met oude bekenden 

en omdat het een laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor iedereen in 

Voorschoten is, leer ik er ook nieu

we mensen kennen en dat is fijn.” 

Musicalvereniging Otis verzorgde een optreden tijdens de peurbakkentocht in Leiden.  FOTO Alettahof

Alettahof
Aletta Jacobsplantsoen 97
TELEFOON (071) 576 6811 
E-MAIL verenigingnoordhofland 
          @gmail.com

Samen maken we de buurt  
nog mooier!
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llFitfiftyplus
Een mooie combinatie van yoga, stretch en en wat kracht

training voor mensen boven de 50 die fit, gezond en sterk 

ouder willen worden. Een resultaat van het programma is dat 

de spieren lang en stevig zijn en de gewrichten zacht en soe

pel blijven. De les bestaat uit een warming up, oefeningen uit 

de yoga en krachttraining en wordt afgesloten met een korte 

ontspanning. Uw hele lichaam wordt in één uur geactiveerd 

en gestimuleerd. Iedereen is welkom en kan in eigen tempo 

meedoen, jong en oud, soepel of wat stijver. Komt u eens 

kijken en meedoen.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – woensdagochtend

llFlight Simulator
Een vliegsimulator of vluchtnabootser (flight simulator) is een 

technisch systeem waarmee de omgang met een vliegtuig op 

de grond gesimuleerd kan worden. Een groep enthousiaste 

actieve mensen die de flight simulator als hun hobby hebben, 

komt eens per maand in Voorschoten bij elkaar. Op mee

gebrachte computers laten ze iedereen meegenieten van de 

laatste ontwikkelingen en delen hun ervaringen en kennis 

op het gebied van de flight simulator. Ze vliegen met de 

computer over onze mooie planeet aarde. Komt u eens kijken 

hoe het werkt. Er is altijd wel een plekje beschikbaar. Heeft u 

de smaak te pakken en wilt u advies over de vele beschikbare 

programma’s voor op uw computer thuis? Dan helpen we u 

graag. Kijkt u ook eens op www.fsfan.nl.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – zondag 1 x per maand 

llFormulierenbrigade
Voorschotenaren die het lastig vinden om een formulier goed 

in te vullen kunnen ondersteuning krijgen van de Formu

lierenbrigade. De vrijwilligers, die speciaal getraind zijn om 

samen met de aanvragers formulieren in te vullen, worden 

bijgestaan door een sociale raadsvrouw.

Waar/wanneer:

– Bibliotheek Voorschoten – dinsdagochtend 

llFotografie
Heeft u een passie voor fotografie? Sluit dan aan bij de FDCV 

fotoclub van Voorschoten. Deze club bestaat uit enthousi

aste leden die allemaal een passie voor fotografie hebben. 

Iedereen werkt op zijn eigen niveau en onderling wordt van 

elkaar geleerd. Op de clubavond worden de gemaakte foto’s 

ge presenteerd en besproken met als doel ervan te leren. Er is 

ruimte voor eigen creativiteit en er is geen clubstijl of fotogra

fische correcte mening. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, 

bijvoorbeeld natuur, macro, portret, architectuur en abstract. 

Sommige leden spreken uit jarenlange ervaring en ande

ren beginnen net. Verder worden regel matig 

excursies naar bijzondere fotolocaties 

georganiseerd en worden praktijk

opdrachten in de clubruimte 

uitgevoerd. Regelmatig wor

den de gemaakte foto’s 

ge ëxposeerd binnen en 

buiten Voorschoten. 

Geïnteresseerd? 

Komt u dan een 

keer vrijblijvend een 

avond bij wonen en 

kijkt u eens op  

www.fdcv.nl.

Waar/wanneer:

– Alettahof –  

maandagavond,  

donderdagavond

llFrans (cursus)
Een cursus om de Franse taal te leren  

spreken en schrijven. Vindt u het leuk  

om Frans te leren of te perfectioneren?  

Touché: dat kan! Hoeveel leuker is het  

om tijdens uw vakantie in Frankrijk verder  

te komen dan bonjour en au revoir. Als u zelf  

in het Frans uw stokbrood of kopje koffie kunt  

bestellen, of de weg kunt vragen. Beheerst u de Franse  

taal al en wilt u uw kennis van de taal en woordenschat ver

groten en uitspraak verbeteren, dan is de cursus gevorderden 

een aanrader.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – donderdagavond, beginners 

                             – woensdagavond, gevorderden

llGoudborduren
Bij goudborduren worden uiteenlopende materialen gebruikt: 

DMCgaren, zijdegaren, goud en zilverdraad, pailletten, 

kraaltjes, bandjes, noem maar op. Elk van die materialen 

vraagt een andere manier van toepassen. Metalen draadjes 

bijvoorbeeld kunnen met een draad in dezelfde kleur worden 

vastgezet. Daarbij worden allerlei steken toegepast.

De groep goudborduren bestaat uit dames afkomstig van 

de groep van Ulrike Müllners, een autoriteit op het gebied van 

goudborduren. Na haar restauratiewerkzaamheden aan de 

Gouden Koets is ze weer naar Duitsland teruggegaan. Dit was 

het moment voor de groep om samen verder te gaan. Binnen 

de groep helpen we elkaar met het borduurwerk, geven tips 

en wisselen nieuwtjes uit. Bij de groep is zeker nog plaats voor 

borduursters die zelfstandig kunnen werken en iets anders 

willen doen dan kruissteekborduren.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem –  

donderdagochtend 4e van de maand

llHandwerken
Het gaat hier om breien en haken. Het grootste verschil 

tussen die twee is dat je haakt met één haaknaald en breit 

met twee of meer breipennen. Wilt u nieuwe steken leren of 

nieuwe patronen kunnen maken, ervaringen uitwisselingen 

over haken en breien? Dat kan allemaal bij onze gezellige brei 

en haakgroep.

Waar/wanneer:

– VOV – dinsdagochtend

llHappy2gether
Happy2gether is een gezellige gemengde zanggroep met 

ruim veertig enthousiaste leden. Er worden zowel Engels als 

Neder landstalige liedjes gezongen, uit een vrolijk repertoire.  

U hoeft geen zangervaring te hebben, het gewoon leuk vin

den om te zingen is genoeg. 

                Waar/wanneer:

                         – VOV – zaterdagochtend

Fotograf e            FOTO Esther Remmerswaal

llHiphop
Leer de hipste dansmoves tijdens de 

Marente Hiphop voor alle 60plus

sers die plezier hebben in lekker 

dansen en bewegen. Onder lei

ding van een dansdocent kunt u 

zich uitleven op moderne beats. 

Van bouncen tot sidesteps en 

van schouder shakes tot moon-

walks, de hipste dansmoves 

 komen voorbij. Ga de uitdaging 

aan en blijf op eigentijdse manier 

in beweging en werk aan de condi

tie, de spieren en evenwicht. 

Waar/wanneer:

– Boschbloem – donderdagochtend 

Huism
uziekensem

b
le

l Huismuziek-
ensemble

 Enthousiaste amateurmusici 

komen bij elkaar om muziek 

te maken in het Alettahof. Op 

het programma staat muziek van 

 Mozart, Händel, Barbershop kwartet

muziek en Jazz van Hannon. Onder leiding 

van en uitgelegd door een dirigent wordt de muziek 

beoefend. Hierbij is aandacht voor het uit proberen van de 

muziek door het langzamer of sneller   spelen, het vertraagd 

spelen, door het te herhalen, het stem voor stem te spelen 

door de blokfluiters, fagottist en de dwars fluitiste. Bij dit alles 

staat plezier hebben in en kunnen  lachen met het maken van 

muziek voorop! Heeft u zin ge kregen in samen musiceren en 

wilt u kijken of dit ensemble is wat u zoekt? Kom eens langs 

en maak kennis met het Huismuziekensemble. Er is plaats 

voor meer muzikanten.

Waar/wanneer:

– Alettahof – woensdagavond in de even weken

llHuiswerkbegeleiding
Er wordt een plek geboden aan kinderen om hun huiswerk  

te maken en zo te voorkomen dat ze doorstromen naar 

een lager schoolniveau dan nodig. Tijdens de huiswerk

begeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, kunnen er 

vragen gesteld worden over de stof én wordt gecontroleerd 

of hij/zij de lesstof goed kent. Hierdoor heeft uw kind minder 

stress, meer vrije tijd en behaalt het betere resultaten.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis –  

dinsdag en donderdagmiddag

llIkebana
Ikebana, wat Japans is voor ‘levende bloemen’ is een bloem

schiktraditie waarbij u met weinig bloemen en takken aan de 

slag gaat. Vaak kunt u iets in uw eigen tuin vinden om mee te 

werken. U heeft maar een beperkt aantal bloemen, takken en 

andere natuurlijke materialen nodig om een volledige com

positie te creëren. Deze bloemschiktrend is ook ideaal voor 

kleine boeketten, werkt bijzonder ontspannend, en u hoeft 

er helemaal geen ervaren bloemschikker voor te zijn. Onder 

professionele begeleiding leert u de kneepjes van het vak.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – donderdagmiddag 2 x per maand 

llJeu de Boules
De van oorsprong Franse sport jeu de boules omvat alle spel

len die met metalen ballen worden gespeeld. Voor petanque 

is weinig of geen uitrusting nodig. Het is een sportactiviteit 

waar iedereen plezier aan kan beleven. Het is een spel dat 

veel oefening vereist en waar u ook spelinzicht en tactiek 

voor nodig heeft. Kortom: een spannende, plezierige en uit

dagende activiteit voor jong en oud. Er zijn zestien jeude

boulesbanen die beheerd worden door de petanqueclub 

De Six Prêt. Kom eens meespelen en raak in de ban van het 

spel. Kijkt eens op www.dspvoorschoten.nl.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – maandagmiddag, donderdagavond, 

zaterdag en zondagmiddag

– VOV, dinsdagochtend – april tot met oktober

llJongerenavond
Voor de islamitische jongeren in Voorschoten worden gezel

lige jongerenavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden 

worden spelletjes gedaan, zaalvoetbal gespeeld of naar een 

film gekeken.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem – zaterdagavond 
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Oudste buurthuis in Voorschoten  
en altijd bruisend en gezellig
De Vereniging Buurthuis  
Bloemenwijk Boschgeest, 
 beter bekend als De Bosch-
bloem bestaat al ruim 42 jaar 
en is een begrip in Voorscho-
ten. Door vele vrijwilligers 
worden met succes activitei-
ten en bijeenkomsten ge-
organiseerd voor de ruim  
450 leden. Het buurthuis biedt 
ook onderdak aan de Cirkel-
bus en de jeu-de-boules- 
vereniging De Six Prêt.

De Boschbloem is opgericht op 

9 november 1979 en is daarmee 

het oudste buurthuis van Voor

schoten. Na diverse verhuizingen 

is op 28 januari 1980 ons huidige 

buurthuis, aan de Baron Schimmel

penninck van der Oyelaan, door 

de toenmalige wethouder Marselis 

geopend. 

Doel van de vereniging is het 

aanbieden van culturele, educa

tieve, sportieve en vooral gezellige 

activiteiten. Het bestuur behartigt 

de belangen van de vereniging en 

onderhoudt contacten met het 

gemeentebestuur en politieke en 

maatschappelijke organisaties. 

Zij is verantwoordelijk voor de 

Activiteiten
De Boschbloem is naast een buurt

huis een levendig en zeer actief 

activiteitencentrum waar voor het 

bevorderen van het onderlinge 

contact vele activiteiten worden 

 georganiseerd zoals bridgen, 

klaver jassen en schaken. U kunt 

komen biljarten of wellicht danst 

u liever? Dan is er de mogelijkheid 

samenwerking en afstemming met 

bestaande buurthuizen en vereni

gingen in het sociale veld – binnen 

Voorschoten – en coördineert de 

activiteiten. We zetten ons in om de 

onderlinge contacten van inwoners 

van Voorschoten te bevorderen, 

waardoor een belangrijke bijdrage 

aan het welzijn van de inwoners 

wordt geleverd.

De dinsdagmiddagbridgeclub in actie.  FOTO Ria Alleman

Links een voorbeeld van quilten, rechts van goudborduren.

Madelein Sint Nicolaas

Gezocht:  
nieuwe  
activiteiten
Heb je een leuk idee voor het 

opzetten van een activiteit? Dan 

nodigen we je van harte uit om 

vrijwilliger te worden en je idee 

uit te voeren. Met jouw hulp 

willen we graag nieuwe activi

teiten organiseren, vooral voor 

jongeren. 

Kan je bijvoorbeeld heel goed 

met een smartphone omgaan? 

Weet je hoe je YouTube filmpjes 

maakt? Of waar je allemaal op 

moet letten als je meedoet aan 

TikTok, Instagram of Twitter? Én 

je vindt het leuk om je kennis met 

anderen te delen, dan zou je een 

smart phoneclubje kunnen be

ginnen. Ook knutselen met een 

groepje of een Legobouwclub 

kunnen hartstikke leuk zijn. 

Of vind je het gezellig om met 

ouderen iets te onder nemen en 

je hebt een idee voor een leuke 

activiteit? Je bent van harte 

welkom.  

 

Vrijwilligerswerk brengt je nieu

we contacten en het geeft een 

goed gevoel iets voor anderen 

te doen. Stuur een email met 

je ideeën of vragen naar info@

boschbloem.nl, je hoort dan snel 

van ons.

Goudborduren en quilten, 
leuk om te doen!

tot stijldansen of linedance. Iedere 

week kunt u Franse les komen 

volgen. Bent u liever op een crea

tieve wijze met uw handen bezig? 

Dat kan ook! We hebben gezellige 

groepen die samen met elkaar 

mooie (kleding)stukken naaien, 

goudborduren, quilten, tekenen en 

schilderen, of aan ikebana (bloem

schikken) doen. 

Madelein Sint Nicolaas be geleidt al jarenlang de activiteiten quilten en 

goudborduren bij de Boschbloem. Het is iedere keer weer een ver-

rassing om te zien wat een mooie kunstwerken de dames maken met 

stofjes en garen/draadjes. Ze vertelt graag wat over de activiteiten.

Buurthuis De Boschbloem is een 

levendig en gezellig activiteiten

centrum waar veel activiteiten wor

den georganiseerd. Ik doe verschil

lende vrijwilligerswerkzaamheden, 

waaronder bege leider bij de quilt-

bee en de groep goud borduren. In 

beide groepen heerst een gezellige 

sfeer. De dames helpen elkaar en 

wisselen tips uit. Ook nieuwtjes op 

quilt en borduur gebied komen aan 

bod.”

 

Wat houdt quilten in?

„Binnen de quiltwereld bestaan er 

verschillende manieren om een 

quilt te maken. Wij werken op de 

klassieke manier waarbij met lapjes 

katoen wordt gewerkt. Om te 

beginnen wordt de ’top’ gemaakt, 

door lapjes aan elkaar te naaien – 

naar eigen inzicht of volgens een 

patroon, handmatig of met de naai

machine. De top wordt voorzien 

van een tussenvulling en achterlap, 

en afgewerkt met randen. Daarna 

ga je quilten: de drie lagen ga je 

aan elkaar naaien met een kleine 

rijg steek. Daarbij werk je vanuit 

het midden naar de randen, in een 

patroon of de naden volgend, of in 

het wilde weg, zogenaamd mean

derend.”

 

Wat is goudborduren? 

„Bij het fascinerende goudborduren  

worden uiteenlopende materialen 

gebruikt: DMCgaren, zijdegaren, 

Liever bewegen? Denkt u dan eens 

aan onze activiteiten als Fitfiftyplus, 

Yoga, BlijFit: bewegen voor oude

ren, Zumba of Hiphop. 

U kunt ook de cursus Vitaal door 

kunst volgen of naar het Senioren

café komen. Kom een keertje kijken 

en meedoen. U kunt vast niet wach

ten tot de volgende keer. Naast 

onze eigen activiteiten worden 

ook door derden activiteiten bij de 

Boschbloem georganiseerd. Zo zijn 

de FSFan club (flight simulator) en 

de jeudeboules vereniging De Six 

Prêt bij ons te vinden.

Gewoon doen
Wilt u een activiteit organiseren?  

Wij bieden u de mogelijkheid daar

toe. Stuur een email naar 

info@boschbloem.nl.

Kijk voor meer informatie over 

de Boschbloem en hoe u lid kunt 

worden op www.boschbloem.nl. 

Gewoon doen! •

De Boschbloem

Baron Schimmelpenninck
van der Oyelaan 39

TELEFOON (071) 561 7900 

E-MAIL info@boschbloem.nl

goud en zilverdraad, pailletten, 

kraaltjes, bandjes, noem maar op. 

Elk van die materialen vraagt een 

andere manier van toepassen. Me

talen draadjes bijvoorbeeld kunnen 

met een draad in dezelfde kleur 

worden vastgezet. Daarbij worden 

allerlei steken toegepast.”

 

„Bij onze quiltbee en de groep 

goudborduren kun je in een fijne 

sfeer met anderen samenwerken. 

In beide groepen zijn nieuwe leden 

welkom, er is nog plaats.” •

„
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llKeramiek / boetseren
Klei wordt nadat het bewerkt, gevormd en gedroogd is, 

gebakken tot een steenachtig materiaal: keramiek. De 

keramiekclub bestaat uit een groep die bij een professione

le keramiste is begonnen. Er wordt geen les gegeven maar 

met hun gecombineerde ervaring en kennis helpen de leden 

elkaar met raad en daad. Er worden gebruiksvoorwer

pen gemaakt, zoals schalen, borden, vazen en 

kandelaars, maar ook beelden en abstracte 

objecten. Iedereen neemt haar of zijn 

eigen gereedschap mee. Er worden 

kant en klare glazuren gebruikt. 

De VOV beschikt over een 

keramiekoven, die u tegen 

een kleine vergoeding mag 

gebruiken. Het Alettahof 

heeft geen eigen oven. 

Een bevriende keramiste 

bestookt de objecten daar. 

Heeft u interesse? Neemt 

u dan contact op met een 

van de organisaties waar de 

activiteit gegeven wordt.

Waar/wanneer:

– Alettahof – maandagochtend

– VOV – dinsdagochtend

llKerstdiner
Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is het kerstdiner.  

Dan wordt er rond de kerst gezellig met de andere leden van 

de VOV genoten van een overheerlijk muzikaal aangekleed 

diner op een toplocatie. De laatste jaren brachten de Dixie 

Dames kerstliederen ten gehore tijdens het diner, wat de 

sfeervolle ambiance compleet maakte.

Waar/wanneer:

– VOV – rond Kerstmis 

llKinderclub
Kinderen in de basisschoolleeftijd (412 jaar) zijn van harte 

welkom bij de kinderclub. Wekelijks is er plek voor vier tot 

twaalf kinderen. Samen met de creatieve juf wordt geknutseld 

en bij mooi weer worden er buiten spelletjes gedaan. Kinde

ren kunnen gewoon binnenwandelen, vooraf aanmelden is 

niet nodig.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – woensdagmiddag

llKlaverjassen
Wie kent het niet! Het is een kaartspel dat gespeeld wordt 

door vier personen in twee paren. De twee tegenover elkaar 

zittende personen vormen een team. Het gaat dus om twee 

tegen twee. Het is één van de populairste kaartspelletjes 

van Nederland en wordt door jong en oud gespeeld. Onder 

het genot van een drankje wordt in een gezellige en infor

mele sfeer gespeeld en zijn er iedere week mooie prijzen te 

winnen. Het klaverjassen vindt plaats in competitieverband, 

uiteraard kunt u ook deelnemen op incidentele basis.

Waar/wanneer:

– Alettahof – vrijdagavond in de even weken

–  De Boschbloem – dinsdagavond

–  VOV – dinsdagmiddag

llLinedance
Bij linedance wordt door een groep mensen in een of meer 

rijen gedanst, met dezelfde bewegingen en in dezelfde maat. 

Al jarenlang wordt in Voorschoten met plezier en enthousi

asme op verschillende soorten muziek en op verschillende 

niveaus gelinedanced. Het dansen bestaat niet meer alleen 

uit het hakkentenen en de duimen hoeven niet meer achter 

de buckle, er mag met het hele lichaam bewogen worden. 

De avonden worden afgesloten met dansen op verzoek

nummers.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – woensdagavond

llMeidenavond (vanaf 15 jaar)
Druk met school, sociale media of sport en zin om te relaxen 

met een groep meiden? En vind je het gezellig om bij elkaar 

te komen en leuke dingen te doen, zoals: kletsen, muziek 

luisteren, relaxen tijdens het kijken van een serie/ YouTube of 

iets lekkers maken? Kom dan naar de meidenavond.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – 

maandagavond om de week

llMindful wandelen 
voor zorgouders

Tijdens een mindful wan

deling wandelt u bewust 

en langzaam door de 

natuur. Het wordt ook wel 

’bosbaden’ genoemd en 

het geeft allerlei positieve 

effecten. Zo werkt het 

stressverlagend en is het 

goed voor uw gezond

heid. Wandel mee met deze 

mindful wandeling speciaal 

voor zorgouders en laat u 

verrassen door wat de natuur u 

te vertellen heeft! De wandelingen 

worden rondom Voorschoten gegeven 

door een natuurcoach. Voorafgaand aan de 

wandeling wordt er tussen 18.00 en 18.30 uur geza

menlijk een hapje en een drankje genuttigd. Daarnaast wordt, 

indien gewenst, ook voor het thuisfront eten geregeld.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar – wisselende dagen,  

hou voor data en tijden onze kanalen in de gaten

llMusicalgezelschap Otis
Musicalgezelschap Otis is een ensemble van ruim veertig 

theaterliefhebbers. De leden van de vereniging repeteren elke 

maandag en donderdagavond onder begeleiding van een 

professionele regisseur, zangcoach, choreograaf en repetitor 

in het Alettahof in Voorschoten. 

De passie voor theater spat van het podium tijdens onze 

grote show, die we eens in het anderhalf jaar opvoeren in  

een groot theater in de regio. De afgelopen jaren stonden  

we onder meer in de Leidse Schouwburg, Theater De Muze 

in Noordwijk aan Zee, Stadstheater Zoetermeer en De 

Theater hangaar in Valkenburg. Daarnaast worden we met 

regelmaat gevraagd voor diverse grote en kleine 

optredens in Leiden en omgeving. Dit vinden 

we fantastisch om te doen en hieraan 

verlenen we graag onze medewerking. 

Binnen het gezelschap vinden we het 

verenigingsaspect erg belangrijk en 

worden de talenten van de leden 

graag ingezet voor de realisatie 

van decor, kostuums en publici

taire activiteiten.

Waar/wanneer:

– Alettahof –  

maandag en donderdagavond

llMuziek
Muziek is de kunstzinnige schikking  

en combinatie van klanken van muziek

instrumenten en/of de menselijke stem. Er 

kan muziek worden gemaakt om schoonheid te 

ervaren of uitdrukking van emotie te bereiken maar ook 

gewoon voor het plezier. Wilt u ook muziek maken met een 

instrument of eigen stem? Het kan in Voorschoten bij het 

Huismuziekensemble, bij het OdenseHuisOrkest, in musical

vorm bij musicalgenootschap Otis of bij de zanggroep 

Happy2gether. Kijk onder de activiteiten afzonderlijk wat ze 

inhouden.

llNaaien
Naaien is een oud ambacht waarbij textiel, leer, dierenhuiden,  

bont of andere materialen door middel van naald en draad 

worden verbonden (gestikt). Niets is leuker dan om voor uzelf 

of voor iemand anders een kledingstuk, baby of poppen

kleertjes, dekentjes, gordijnen, kussens of andere mooie 

creaties te maken. Confectiekleding zit niet altijd goed en het 

is leuk om zelf iets aparts te maken wat bovendien goed past. 

Onder deskundige leiding kunt u komen naaien en onderling 

ervaringen uitwisselen. U bent van harte welkom om eens te 

komen kijken of nog beter: kom gewoon een keer meedoen, 

u steekt er altijd iets van op.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – dinsdagochtend

llNederlandse taal- en inburgeringsles
Wekelijks worden Nederlandse taal en inburgeringslessen 

gegeven aan vrouwen die de Nederlandse taal niet goed 

beheersen en behoefte hebben aan lessen om zich in te 

 burgeren in de Nederlandse samenleving.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem – woensdagochtend

llOdensehuiskamer
De Odensehuiskamer Voorschoten is een laagdrempelige 

inloopplek voor ontmoeting en informatieuitwisseling voor 

mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie  

en hun mantelzorgers. Op verschillende dagen worden 

acti viteiten, zoals bijvoorbeeld schilderen en muziek maken, 

georganiseerd.

Waar/wanneer:

– Vliethuis – maandag, donderdag

llOdenseHuisOrkest
Bezoekers van de Odensehuiskamer (onze laagdrempelige 

inloopplek voor mensen met geheugenklachten en/of be

ginnende dementie en hun naasten) kunnen op donderdag

middag op een laagdrempelige manier meespelen en zingen 

met het OdenseHuisOrkest (OHO). Greet Meesters (project  

en orkestleider) stelt wekelijks een repetitieprogramma 

 samen. Bij de samenstelling van het repertoire en de inhoud 

van het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehou

den met de wensen en mogelijkheden van de bezoekers.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – donderdagmiddag

llOntmoeten in Parkhuis
Blijft u graag in contact met anderen 

en wilt u even uit de sleur van alle 

dag? Komt u dan naar het Park

huis en wissel van gedachten 

met elkaar onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 

U kunt hier ook terecht voor 

een spelletje en tegelijkertijd 

is er gelegenheid u te infor

meren over de mogelijk

heden voor activiteiten, zorg 

en/of hulp.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar,  

        Parkhuis – maandag en  

             woensdagochtend
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Keramiek  FOTO Mo van der W
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Ontmoeten in Parkhuis

Zelf  
een activiteit  organiseren? Neem contact op met één van de organisaties



Stichting Assalem is op gericht in 

1982 door de islamitische gemeen-

schap in Voorschoten omdat deze 

groep behoefte heeft aan meer 

verbinding met de niet-islami tische 

 Voorschotense gemeenschappen.  

De stichting heeft haar onder-

komen in de buurt ontmoetingsplek 

Vliethuis aan de Professor Einstein-

laan 2.

Hoofddoel van de stichting is 

om de saamhorigheid van de 

multicultu rele gemeenschap binnen 

Voorschoten te bevorderen. De 

bestrijding van analfabetisme staat 

hoog in het vaandel, net als het 

helpen oplossen van onderlinge 

problemen binnen deze groepen.  

Verder wil de stichting meer ken

nis over de vredelievende islam 

opdoen en deze kennis net als de 

islamitische normen en waarden 

delen binnen de gemeenschap in 

Voorschoten.

Stichting Assalem houdt zich 

verder bezig met het integratie

proces van de islamitische gemeen

schap binnen Voorschoten. Hier  

voor vinden uitwisselingen tussen 

de Arabische en Nederlandse 

cultuur plaats en wordt veel aan

dacht besteed aan het verbeteren 

van de communicatie tussen de 

islamitische en de nietislamitische 

gemeenschappen.

Activiteiten
Om deze doelen te ondersteunen 

worden binnen de stichting vele 

excursie naar een attractiepark 

georganiseerd, vindt een ontmoe

tingsdag met de Raad van Kerken 

plaatst en zijn er informatieve uitjes 

voor vrouwen.

Activiteiten van religieuze aard 

worden ook binnen de stichting 

georganiseerd. Zo zijn er dagelijkse 

gebedsdiensten op vijf vastgestelde 

tijdstippen. Op vrijdagmiddag is 

een uitgebreide gebedsdienst en 

wordt tijdens de maand ramadan 

extra aandacht gegeven aan het 

geloof door middel van uitgebreide 

gebedsdiensten en gezamenlijke 

eetavonden op elke vrijdagavond.

activiteiten georganiseerd – voor 

jongeren en volwassenen, op regu

liere en jaarlijkse basis, al dan niet 

van religieuze aard.

Op reguliere basis vinden thee

avonden met andere dorpsgenoten 

plaatst, worden inburgerings en 

Nederlandse taallessen gegeven en 

worden in samenwerking met de 

projectgroep Marhaba vrouwen

avonden georganiseerd.

Voor de kinderen en jongeren 

organiseert de stichting Arabische  

taallessen, kinderactiviteiten, sport  

activiteiten, filmavonden en jonge

renavonden. Jaarlijks wordt een 

Toekomstplannen
Om meer aansluiting met andere 

organisaties binnen Voorschoten 

te vinden wil de stichting in de 

toekomst meer activiteiten gaan 

organiseren. Bedoeling is dat er 

schaaklessen worden georgani

seerd voor kinderen en jongeren. 

De sportactiviteiten voor kinderen, 

dames en heren worden uitgebreid. 

Het aanbod aan Arabische taalles

sen voor vrouwen, Nederlandse 

taallessen voor mannen en het aan

tal Nederlandse lezingen willen we 

gaan vergroten, en zijn er plannen 

om naailessen voor de dames en 

open spreekuren voor vragen en/

of hulp bij het invullen van allerlei 

documenten te organiseren.

Wilt u meer informatie over de 

activiteiten en weten hoe u hieraan 

kunt deelnemen? Neem contact op 

met Stichting Assalem, telefoon  

06 3622 9452. •

Heb jij veel vrije tijd, bijvoorbeeld omdat je (even) 
geen werk hebt of de kinderen de deur uit zijn? 
Of ga je met pensioen? Je kunt heel veel dingen 
doen om je tijd te vullen. Maar uiteindelijk gaan 
hobby’s wennen en geeft het misschien minder 
voldoening dan in het begin. Om actief te blijven 
en midden in de samenleving te staan kun je ook 
vrijwilligerswerk doen. 

Veel organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers, zoals de 

activiteitencentra of het buurthuis bij jou in de buurt. Het is 

nuttig werk, je draagt iets bij aan de maatschappij. Het ver

groot je eigen netwerk, je doet sociale contacten op, je blijft 

actief en het geeft je voldoening dat je iets kunt betekenen 

voor anderen. 

Stichting Assalem StichtingAssalem 7

Vrijwilliger zijn kan op veel manieren. Je kan bijvoorbeeld een 

bestuursfunctie vervullen, een activiteit begeleiden, gast

vrouw of gastheer zijn bij verschillende activiteiten, bijeen

komsten en evenementen. Maar je kan ook behulpzaam zijn 

met technische ondersteuning, als vraagbaak voor gebruik 

van digitale apparatuur of als webmaster. 

Je kunt werkzaamheden doen waar je blij van wordt. Dit 

doe je wanneer het jou schikt en past in je agenda. Wil jij je 

inzetten voor de maatschappij en een steentje bijdragen? 

DOEN, je krijgt er echt energie van.

Ben je benieuwd naar vrijwilligerswerk dat bij jou past? Infor

meer bij Alettahof, De Boschbloem, Stichting Assalem, VOV  

of Voorschoten Voor Elkaar naar de mogelijkheden. 

Je kunt ook eens kijken op www.vrijwilligvoorschoten.nl 

Ben jij een van onze nieuwe 

vrijwilligers?

Stichting Assalem

Professor Einsteinlaan 2E 

TELEFOON 06 3622 9452 

E-MAIL stichtingassalem
          @hotmail.nl    

Uitwisselingen tussen Arabische  
en Nederlandse cultuur

Tekenen en kleuren. Kindermiddag. Jongerenavond.  FOTO’S Stichting Assalem
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llOntmoetingsdag met Raad van Kerken
Twee keer per jaar wordt door de islamitische gemeenschap 

een ontmoetingsdag georganiseerd met de Raad van Kerken 

waarbij de deelnemers gezellig bij elkaar komen onder het 

genot van een kopje koffie.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem – 2 x per jaar

llOpen Koffietafel
Samen koffiedrinken, een praatje maken, een spelletje doen, 

een krantje lezen of borduren. Alles kan en iedereen is wel

kom. Samen zijn en elkaar ontmoeten, dat is het belangrijkste 

doel van deze ochtenden. 

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis – dinsdagochtend

llPaaslunch
Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is de paaslunch. Gezel

lig met de andere leden genieten van een overheerlijke 

lunch op een toplocatie, wie wil dat nu niet!

Waar/wanneer:

– VOV – rond Pasen

llPortrettekenen
Wilt u ook goed en gelijkend 

leren portrettekenen of 

uw techniek verbeteren? 

Komt u dan naar de 

groep portrettekenen. 

Deze groep bestaat 

 momenteel uit acht 

personen die allen min 

of meer geschoold zijn 

in tekenen en schilderen. 

In een zaal met een goede 

lichtinval en met genoeg 

ruimte voor de schilders ezels 

en tafels, kunt u een levend model 

portretteren. Er wordt geen les ge

geven maar wel wordt het werk geëvalu

eerd en adviezen voor verbeteringen door de 

deelnemers gegeven. Bent u geïnteresseerd en wilt u 

komen kijken en kennismaken met de groep? Dat kan tijdens 

de koffiepauze die gehouden wordt van 11.0011.30 uur.

Waar/wanneer:

– Alettahof – vrijdagochtend

llQuilten
Binnen de quiltwereld bestaan er verschillende manieren om 

een quilt te maken. Er is art quilten, hierbij worden allerlei 

materialen gebruikt, zoals katoen, tule, breisel en kraaltjes. 

Daarnaast kennen we de klassieke manier. Bij de klassieke 

manier wordt alleen met verschillende lapjes katoen gewerkt. 

Allereerst wordt de ’top’ gemaakt door naar eigen inzicht de 

lapjes aan elkaar te naaien of een patroon te volgen. Dat doe 

je handmatig of met de naaimachine. De top wordt voorzien 

van een tussenvulling en achterlap en wordt afgewerkt met 

randen. Het eigenlijke quilten is met een kleine rijgsteek de 

drie lagen op elkaar naaien. Werkend vanuit het midden naar 

de randen, in een patroon of de naden volgend of ’meande

rend’ in het wilde weg. 

In de verschillende quiltgroepen kun je op de klassieke 

manier in een leuke en gezellige sfeer met anderen quilten. 

Indien nodig helpt iedereen elkaar en er worden nieuwtjes op 

quiltgebied uitgewisseld. 

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – dinsdagmiddag in oneven weken,  

vrijdagochtend 1 x per maand

– VOV – woensdagochtend

llRaja yoga
‘Doe twee weken yoga en je slaapproblemen zijn verdwenen’, 

stelt de Indiase yoga ing. Raja yoga optimaliseert het lichame

lijk en geestelijk functioneren door middel van speciale yoga   

oefeningen. Raja yoga is een overkoepelende naam. Raja 

gaat over het visualiseren, je zit met je ogen dicht en denkt 

aan een mooie bloem die straalt. De ademhaling is de sleutel. 

Belangrijk zijn de concentratieoefeningen waarbij je alleen 

maar let op je ademhaling. Het moet een diepe ademhaling 

zijn rond de navel. Dat zorgt voor ontspanning en vermin 

dert stress. Je hele lichaam ontspant. De bewegingen zijn 

simpel en na afloop voelt alles weer soepel. Na anderhalf  

uur is er rust in het hoofd en een ontspannen gevoel ont

staan. De mooie bloem is gebleven. Kijk ook bij yoga of op  

www.rajayoga les.nl.

Waar/wanneer:

– Alettahof – zondagmorgen

llReizen
Met een groep gelijkgezinden onbezorgd een mooie en 

gezellige dagreis of boeiende meerdaagse reis 

 maken. Ieder jaar worden er verschillende 

 reizen binnen Nederland of daarbuiten 

door een reiscomité georganiseerd. 

Het is geheel verzorgd en de gezel

ligheid staat hierbij voorop!

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem –  

   verschillende keren per jaar  

– VOV –  

   verschillende keren per jaar 

llReligieuze  
   islamitische 
   activiteiten

Gedurende het hele jaar wor  

den verschillende activi teiten  

van religieuze aard georganiseerd. 

Denk hierbij aan onder  andere de 

dagelijkse gebeds diensten op vijf vastge

stelde tijd stippen, de wekelijks uitgebreide 

gebeds dienst op vrijdagmiddag, uitgebreide 

gebedsdiensten tijdens de ramadan met op de vrijdag 

een gezamenlijke eetavond en de viering van islamitische 

feestdagen.

Waar/wanneer:

– Stichting Assalem –  gedurende het jaar 

llSchaken
Een spel voor jong en oud is het schaakspel. Het 

spel wordt gespeeld door twee spelers die 

elkaars tegenstander zijn en tegenover 

elkaar aan het schaakbord zitten. 

De ene speler speelt met licht

gekleurde en de andere met 

donker gekleurde stukken. Elke 

speler beschikt over zestien 

schaakstukken die bij het 

begin van het spel volgens 

een vaste regel op het bord 

staan opgesteld. Het is een 

spel met veel speelmogelijk

heden. Vaak is het onmo

gelijk de consequentie van 

elke zet te overzien. Inzicht, 

ervaring en moed bepalen de 

zetkeuze met als doel de vijande

lijke koning te verslaan. Wilt u leren 

schaken of uw schaakspel verbeteren 

kom dan gezellig schaken. Of u nu beginner 

of grootmeester bent dat maakt niet uit, het is voor 

alle niveaus.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem – maandagmiddag

llSchilderen / tekenen
Altijd al willen leren schilderen of uw technieken willen ver

beteren? Dat is mogelijk bij de cursus schilderen. Er wordt 

met verschillende soorten verf gewerkt waarmee u schil

derijen of aquarellen maakt. Het gebruik van de schilders

materialen zoals doeken, papier en verf zijn net als het 

inlijsten van het werk onderdeel van de cursus. U werkt 

individueel en kunt kiezen of u vrij of liever naar stillevens wilt 

werken. De cursus wordt door een deskundige gegeven.

Waar/wanneer:

– Alettahof – zaterdagochtend

– Boschbloem – dinsdagmiddag, donderdagmiddag/avond

–  VOV –maandagochtend, woensdagmiddag

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis (als onderdeel van de 

Odense huiskamer voor mensen met geheugenproblemen) 

– maandagmiddag

llSeniorencafé
Heeft u zin in een (gratis) kopje koffie of thee? In een spelletje 

doen of gewoon een babbeltje maken met leeftijdgenoten?  

Het kan in het seniorencafé! Er worden ook regel matig 

thema ochtenden georganiseerd. Thema’s over wonen in 

Voorschoten, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of 

veiligheid in en om de woning worden besproken door men

sen uit de praktijk. U kunt ook vragen stellen die de experts 

op het betreffende vakgebied graag beantwoorden. Komt u 

eens vrijblijvend langs, wij ontmoeten u graag.

Waar/wanneer:

– Alettahof – woensdagochtend

– De Boschbloem – donderdagochtend

llSociaal Raadslieden
Regels en regelingen kunnen best ingewikkeld zijn en soms 

zie je door de bomen van wet en regelgeving het bos niet 

meer. Inwoners van Voorschoten kunnen terecht bij onze 

Sociaal Raadslieden. Zij helpen bij sociaaljuridische vraag

stukken. Bijvoorbeeld vragen over uitkeringen, toeslagen, 

belastingen, werk of schulden. Ook kunnen zij fondsen 

 aanvragen of doorverwijzen naar betaalbare activiteiten  

zoals huiswerkbegeleiding.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar – 

neem contact met ons op via telefoon of email

llSoosmiddag
Of u nu langskomt voor een babbeltje of een potje rummikub, 

voor het winnen van een prijs met de bingo of gewoonweg 

om anderen te ontmoeten, het kan allemaal tijdens de weke

lijkse soosmiddag.

Waar/wanneer:

– VOV – vrijdagmiddag

llSpoor- en tramwezen
Heeft u belangstelling voor het spoor 

en tramwezen? Dan is de Nederland

se Vereniging van Belangstellenden 

in het Spoor en tramwezen 

(NVBS) misschien interessant voor 

u. De NVBS is opgericht in 1931 en 

telt zo’n 4.400 leden. Het is een 

actieve vrijwilligersorganisatie met 

een bibliotheek, boekwinkel en 

grote beeldbank in Amersfoort. Er 

worden excursies en reizen naar in

teressante railgebonden onderwerpen 

georganiseerd en eens per maand komt 

het blad Op de rails uit. De NVSB kent ook 

een afdeling modelbouw. De bijeenkomsten van 

de afdeling Rijnland vinden in het Alettahof plaats. Meer 

weten en/of lid worden? Kijk op www.nvbs.com.

Waar/wanneer:

– Alettahof – woensdagavond 1 x per maand 
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Spoor- en tramwezen

Portrettekenen

Zelf  

een activiteit  

organiseren? 

Neem contact op 

met één van de 

organisaties
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 VOV:

Géén saaie bejaardenclub!     
De VOV, voluit Vereniging 
Ouderenbelang Voorschoten, 
is anders dan u zou verwach-
ten bij deze al van oudsher 
bestaande naam: géén saaie 
bejaardenclub! Integendeel! 
Met bijna 1.700 leden zijn we 
een van de grootste vereni-
gingen in Voorschoten en 
omstreken. Ons doel is met 
elkaar ontspannen oud te 
worden door het organiseren 
van allerlei vormen van soci-
aal contact. Lidmaatschap is 
al mogelijk vanaf 50 jaar.

Het VOV seniorencentrum aan  

de Professor Einsteinlaan 3 

bruist elke dag van de activiteiten,  

waaraan leden gratis kunnen deel

nemen (exclusief eventueel een 

kleine bijdrage voor materialen of 

prijzenpot). 

Allerlei activiteiten
Er zijn kleine clubs voor creatieve

lingen, zoals schilderen, tekenen, 

boetseren/keramiek, quilten en 

breien. Voor de liefhebbers van het 

kaartspel zijn er drie bridgeclubs, 

van groot tot intiem, of een echt 

ouderwets grote klaverjasclub.

Op woensdagmiddag of donder

dagavond kunt u komen biljarten 

en op vrijdagmiddag is de soos 

heerlijk gedanst kan worden op 

bekende (dans)muziek.

Buitenshuis wordt er ook van 

alles georganiseerd, zoals: ge

zamenlijk theaterbezoek, een 

paas  lunch, de jaarlijkse feestavond 

en een kerstdiner. Alles onder de 

enthousiaste begeleiding van de 

evenementencommissie. De reis

commissie neemt u zorgeloos mee 

op gezellige dagreizen of boeiende 

meerdaagse reizen.

vooral gezellig met altijd wel een 

spelletje bingo met leuke prijzen. 

Natuurlijk mogen we niet verge

ten onze zater dagse zanggroep 

Happy2gether te noemen. Happy

2gether is een gezellige gemengde 

zanggroep die uit ruim veertig 

enthousiaste leden bestaat. Voor 

dansliefhebbers is er één keer 

per maand op zondagmiddag het 

VOVdanscafé waar met of zonder 

instructies van een dansbegeleider 

De VOV heeft een eigen magazine 

dat negen maal per jaar bezorgd 

wordt bij onze leden en er is een 

website met alle informatie: 

www.vovvoorschoten.nl.

Word lid en sluit u aan!
Aan het lidmaatschap zijn vele 

voor delen verbonden, zoals korting 

bij een aantal plaatselijke winkeliers 

en het Filmtheater. De contributie  

bedraagt €25 per persoon per 

De VOV op dagtrip naar Amsterdam.  FOTO Mo van der Werf

  FOTO Willem van der Graaf

Niet ín het koor, maar ervoor
Henny van Noort (75) is koorleider 

van zanggroep Happy2gether en 

kwam vijf jaar geleden samen met 

haar man in Voorschoten wonen. 

In haar voormalige woonplaats 

Leidschendam is zij jarenlang met 

veel plezier koorleider van een 

middelgroot koor geweest. 

Henny: „Eenmaal hier in de Bram 

Limburgstraat kreeg ik de tip 

dat de VOV ging starten met een 

eigen zangkoor. Zingen is mijn lust 

en mijn leven, dus ik meldde mij aan 

met de bedoeling als koorlid mee 

’Als de koffie is 
 ingeschonken 
 doe ik zelf mee’

alweer meer dan een jaar de koffie 

op de dinsdagochtend en soms op 

andere dagen zoals op de Ladies 

Day. Dat vind ik zo leuk om te 

doen. Als de koffie is ingeschonken 

doe ik zelf mee met het hand en 

breiwerk. Het is altijd supergezellig 

en daarom kijk ik er elke week weer 

Anneke Gerrits (68), verzorgt de 

  koffie op de dinsdagochtend.

Anneke: „Twee jaar geleden ben 

ik met mijn schoonmoeder bij het 

boetseren en handwerken van de 

VOV gaan kijken. Met haar creatieve 

handen zou het een leuke tijds

besteding voor haar kunnen zijn, 

maar haar gezondheid liet het niet 

toe. Zelf was ik meteen aangesto

ken door de gezellige sfeer die ik 

binnen het groepje van zo’n veer

tien dames aantrof. 

In die tijd was ik door privé

omstandigheden net gestopt met 

werken en afleiding zou mij goed 

doen. Op de vraag van Thea Zweers 

van de VOV of ik het leuk zou 

vinden om op dinsdagochtend voor 

de boetseer en handwerkclub de 

koffie te verzorgen, antwoordde ik 

dan ook direct positief.

Het is leuk om onder de mensen 

te zijn. Vroeger, toen ik nog in 

Leiden woonde, bezocht ik wel 

drie verschillende verenigingen en 

buurthuizen. Bij de VOV regel ik 

te doen. Maar het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan; ik bood aan om 

iets meer te betekenen dan alleen 

koorlid te zijn. Zodoende sta ik nu 

voor de zanggroep. Ik geniet zo van 

het enthousiasme van de groep!

Mijn belangrijkste doel daarbij 

is mensen leren ‘te durven zingen’. 

Dat lukt heel goed op nummers 

zoals bijvoorbeeld Que Serà Serà 

van Doris Day, Hallelujah van Milk 

&  Honey of Rosanne van Nick & 

Simon. Ons uitgebreide repertoire 

bestaat uit Nederlands en Engels

talige muziek die ik steeds verder 

aanvul met nieuwe nummers en 

met eigen geschreven teksten.

Happy2gether bestaat uit onge

veer dertig vrouwen en tien man

nen. We zingen elke zaterdagoch

tend van 1012 uur. Het zingen doet 

ons zo goed. Ik zing zelf alle partijen 

mee, en dan te bedenken dat ik 

geen nóót kan lezen! We hebben 

plezier en daar gaat het om. Kom 

gerust eens een keer meedoen!” 

Henny maakt ook deel uit van 

Lief & Leed, een groep vrijwilligers 

die regelmatig de oudste VOV 

kalenderjaar; twee personen op 

hetzelfde adres €37,50. Om lid te 

worden belt u (071) 561 4084 of u 

stuurt een email naar ledenadmi

nistratie@vovvoorschoten.nl •

Hanneke Gerrits

VOV
Professor Einsteinlaan 3 
TELEFOON (071) 888 8634 
E-MAIL secretaris@ 
          vovvoorschoten.nl



 
 
 10

llStijldansen / ballroomdansen
Stijldansen is een dansvorm waarbij door paren in bij een stijl  

behorende figuren wordt gedanst – volgens tamelijk strakke 

regels – op de specifiek daarbij behorende muziek. Binnen  

het stijldansen worden de stijlen verdeeld in ballroom/

standaard dansen en LatijnsAmerikaanse dansen. De Engelse 

wals, tango, quickstep, slowfox en Weense wals worden on

der de ballroomdansen gerekend. Houdt u van deze dansen 

dan zijn de ballroom/stijldansmiddagen echt iets voor u. 

Waar/wanneer:

– Boschbloem – vrijdagmiddag 1e en 3e van de maand

–  VOV – zondagmiddag 1 x per maand

llTabletactie
Wilt u beeldbellen met uw (klein)

kinderen of een spelletje doen met 

iemand op afstand? Dit en nog 

veel meer kan allemaal met 

een seniorentablet. Voor 

mensen die wel nieuws

gierig zijn naar digitale 

middelen, zoals tablets 

en smart phones, maar 

hier weinig ervaring mee 

hebben is het project 

’Sluit ouderen niet uit, 

maar aan‘ gestart. Hierbij 

kunnen geïnteres seerden 

een leentablet krijgen 

én begeleiding thuis door 

een vrijwilliger uit de buurt. 

Belangrijk om te weten is dat we 

nooit zomaar bij u thuiskomen, er 

wordt altijd eerst een afspraak gemaakt.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar – thuis op afspraak

llTekenen / schilderen 
Tekeningen worden gemaakt met bijvoorbeeld grafiet

potlood, houtskool, contépotlood, Siberisch krijt, pastel of 

inkt, getekend op papier of een ander soort materiaal. Met 

verschillende soorten verf kunt u schilderen of aquarelleren. 

Maar ook kunt u mooie portretten leren maken of werken 

met Oost Indische inkt. Tijdens de tekenlessen leert u hoe u 

naar vormen, lijnen, ruimten, licht en donker moet kijken om 

beter te kunnen weergeven wat u ziet. Ontdek in een ont

spannen en inspirerende sfeer wat uw creatieve en expres

sieve mogelijkheden en vaardigheden zijn. Leer van uw eigen 

proces, maar ook van de andere cursisten. Zowel beginners 

als gevorderden kunnen hier aan de slag. Kijkt u ook in dit 

overzicht bij de activiteiten Schilderen/tekenen, Portret

tekenen en Tekenen met OostIndische inkt.

Waar/wanneer:

– Alettahof – zaterdagochtend

– Boschbloem – dinsdagmiddag, donderdagmiddag/avond

– VOV –maandagochtend, woensdagmiddag

– Voorschoten Voor Elkaar, Vliethuis (als onderdeel van de 

Odense huiskamer voor mensen met geheugenproblemen) 

– maandagmiddag

l Tekenen met Oost-Indische inkt  
  (Sumie-E)
De Japanse term ’sumi’ betekent zwarte inkt en ’e’ betekent 

schilderij. Het wijst naar een eeuwenoude techniek die 2500 

voor Christus in China is ontstaan. In de 13e eeuw is deze 

techniek door Zenmonniken naar Japan gebracht. Net 

als bij Zen, wordt de werkelijkheid terug gebracht tot zijn 

zuiverste essentie. De leegte in de tekening is belangrijk en 

er wordt alleen geschilderd met zwarte inkt. De inkt wordt 

aangemaakt door de wrijving van een inktstaaf (sumi) met 

water op een inktsteen (suzuri). Er wordt getekend op dun 

‘rijstpapier’. Om de tekening te verstevigen wordt hij vaak op 

een ander vel rijstpapier geplakt, hiermee krijgt de teke

ning een krachtiger uitstraling. Traditioneel is het 

gebruikelijk om de tekeningen te verwerken in 

een grote rol (de scroll), die opgehangen 

wordt. Er wordt ook wel getekend op 

grote kamerschermen. Tegenwoor

dig worden de werken meestal 

ingelijst.

Waar/wanneer:

– Alettahof – vrijdagmiddag

llTheaterbezoek
Wilt u graag naar het theater 

maar ziet u ertegenop om 

alleen te gaan. Het is mogelijk 

om samen met anderen ge

zellig naar het theater gaan! Wij 

organiseren regelmatig een leuk 

avondje uit. 

Waar/wanneer:

VOV – periodiek

llVitaal door kunst
Ervaar hoe een kunstzinnig werk uw levenskracht kan ver

sterken en uw eigen gezondheid kan ondersteunen! Met een 

verhaal als basis een kunstzinnige opdracht maken, bedoeld 

om te verbinden: met jezelf, met elkaar, in vitaliteit en wel

zijn. Elke bijeenkomst heeft een vaste opbouw. Het begint 

met aankomen en landen. Om daarna naar een gedicht of 

verhaal te luisteren en naar aanleiding daarvan een kunst

zinnige opdracht te maken. Er wordt afwisselend gewerkt 

met bijenwaskrijt, pastelkrijt, aquarelverf, zijdevloeipapier, 

houtskool of klei. Speciale kennis of ervaring is niet nodig, 

iedereen is welkom. Het doel is: ontmoeten en verbinden, 

met jezelf en met elkaar.

Waar/wanneer:

– Alettahof – woensdagochtend

– De Boschbloem – maandagavond 

llVrijwilligerscafé
Het Vrijwilligerscafé is een plek 

waar u andere vrijwilligers kunt 

ontmoeten, ervaringen kunt 

delen, tips uit kunt wisselen 

of gewoon gezellig samen 

kan zijn. Maar het is ook 

een gelegenheid waar 

u terecht kunt met 

eventuele vragen over 

vrijwilligerswerk. Een 

bezoekje is geheel vrij

blijvend. Komt u ook?

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor 

Elkaar, Vliethuis  – 

woensdag ochtend  

1e van de maand

llYoga
Yoga is een woord afkomstig uit het Sanskriet en in het 

Nederlands zou het vertaald kunnen worden als ’verbin

den’. Wilt u meer balans brengen tussen uw lichaam en 

geest? Kom naar de seniorenyoga waar zachte en praktische 

oefeningen worden gedaan die goed zijn voor lichaam en 

geest. De les bestaat uit een warming-up waarbij spieren en 

gewrichten worden losgemaakt. Daarna volgen een reeks 

oefeningen (staand, zittend en liggend) waarbij rekening 

wordt gehouden met het ouder wordende lichaam. De les 

wordt afgesloten met een liggende ontspanningsoefening. 

Iedereen kan meedoen en luisterend naar zijn lichaam de 

 oefeningen doen. Kijkt u ook eens bij Raja yoga in dit over

zicht.

Waar/wanneer:

– Alettahof – dinsdagochtend, donderdagavond

– De Boschbloem – woensdag en vrijdagochtend 

llZaalvoetbal
Is een zaalvariant van het voetbal en wordt binnen gespeeld. 

Het is goed voor de conditie en sociale contacten. Voor de 

islamitische jongeren in Voorschoten in de leeftijd van 12 tot 

18 jaar wordt dit georganiseerd.

Waar/wanneer:

Stichting Assalem – zondagavond

llZorgouder bijeenkomsten
Regelmatig worden er activiteiten voor zogeheten ‘zorg

ouders’ georganiseerd. Zorgouders zijn ouders die meer 

dan de gebruikelijke zorg hebben voor hun kind vanwege 

een ziekte of beperking. De activiteit kan een ontspannende 

en informatieve avond zijn, maar ook bijvoorbeeld mindful 

wandelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u tips over hoe 

u goed voor uzelf blijft zorgen en is er gelegenheid om in 

gesprek te gaan met andere zorgouders. Alle activiteiten 

zijn gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Daarnaast wordt, indien gewenst, ook voor het thuisfront 

eten geregeld.

Waar/wanneer:

– Voorschoten Voor Elkaar – wisselende dagen/avonden

avonden, hou hiervoor onze kanalen in de gaten

llZumba
Zumba staat voor ftness op opwindende LatijnsAmerikaan

se muziek die u vrolijk maakt. u hoeft niet eerst pasjes te 

leren en te onthouden. Het is kijken en meedoen! Uitgangs

punt is de vrolijke muziek en dat het niet moeilijk is. Genie

ten, het krijgen van een goed gevoel en lol hebben is belang

rijker dan het goed doen. Je sport zonder het te merken. 

Zumba betekent letterlijk ’snel bewegen en lol 

hebben’. Binnen de zumba is een gold 

variant met een lagere intensiteit 

en heel geschikt voor begin

ners en/of senioren.

Waar/wanneer:

– De Boschbloem –  

dinsdagochtend      •

Activiteiten van A-Z  |   IEDEREEN DOET MEE

Tabletactie

 Zumba

Colofon 

’IEDEREEN DOET MEE’ kwam tot stand vanuit een 
samenwerking tussen   
– Activiteitencentrum Alettahof  
– Buurthuis en activiteitencentrum De Boschbloem  
– Stichting Assalem Voorschoten 
– Vereniging Ouderenbelang Voorschoten en  
– Voorschoten Voor Elkaar

REDACTIE Bart van der Ploeg, Nico Fennes,  
    Okke de Boks, Immadine Hader, Dik Zweers,  
    Esther Paauw, Antoinette Schalke, Mo van der Werf
EINDREDACTIE Ria Alleman
VORMGEVING Gerrie van Adrichem
OPLAGE 8.000 in Voorschoten
DRUK Drukwerkdeal.nl, Deventer
BEZORGING Bart van der Ploeg
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 Voorschoten Voor Elkaar:

Met en voor elkaar!      
Voorschoten Voor Elkaar is dé 
brede welzijnsorganisatie van 
Voorschoten en staat voor een 
betrokken lokale samenleving 
waar iedereen aan mee kan 
doen. Wij ondersteunen en 
versterken inwoners die dat 
(tijdelijk) niet zelfstandig kun-
nen. Dat doen wij niet alleen, 
maar samen met vele vrijwil-
ligers en partners, onder het 
motto: met en voor elkaar!

Voorschotenaren van alle leef

tijden kunnen met problemen  

of vragen op het gebied van op

voeden en opgroeien, geldzaken 

en rege lgeving, wonen, sociale 

contacten en relaties, vrijwilligers

werk, mantelzorg en meer terecht 

bij Voorschoten Voor Elkaar. Onze 

sociaal werkers informeren, onder

steunen en wijzen de weg binnen 

het landschap van activiteiten, 

dienstverleners en/of regelgeving. 

Als brede welzijns organisatie wer

ken wij samen met veel verschil

lende partners, zoals de politie, 

buurthuizen en activiteitencentra, 

jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale 

vrijwilligersorganisaties, huisartsen,  

lokale zorgaanbieders en de ge

meente.

Wat wij doen
Sinds de oprichting in 2018 is er veel 

bereikt. Denkt u bijvoorbeeld aan de 

Odensehuiskamer (onze laagdrem

pelige inloop voor mensen met 

willigers en onderhouden het plat 

form www.vrijwilligvoorschoten.nl.  

Op dit platform komen vraag en 

aanbod voor vrijwillige inzet samen. 

Hiernaast faciliteren en organiseren 

wij cursussen en workshops voor 

vrijwilligers, en voor organisaties die 

met vrijwilligers werken.

Ter ondersteuning van onder 

andere de buurthuizen en activitei

tencentra is de website Meedoen 

in Voorschoten opgericht. Een 

website waar u vele activiteiten 

kunt vinden die binnen het sociaal 

domein van Voorschoten georga

niseerd worden. Kijkt u eens op  

www.meedoeninvoorschoten.nl,  

er gaat een wereld voor u open.

geheugenproblemen en hun naas

ten). Het creëren van één centrale 

toegang tot instanties en organi

saties én alle activiteiten in onze 

levendige buurtcentra. Ons aanbod 

omvat: mantelzorgondersteuning, 

Welzijn Op Recept, Alzheimer Café, 

jongerenwerk, sociaal raadslieden

werk, jeugd en gezinsondersteu

ning, individuele ondersteuning 

en sociaal werk in de wijk. Verder 

werken we ook graag samen met 

buurtbewoners en ondersteunen 

we regelmatig burgerinitiatieven. 

Een mooi voorbeeld hiervan is 

de huiswerkklas voor kinderen in 

buurthuis Vliethuis.

Ook zetten wij ons in voor vrij

Heeft u vragen, ideeën, suggesties? 

Neem gerust contact op met één 

van onze medewerkers. Zij zijn 

tijdens kantooruren altijd bereikbaar 

voor informatie en advies.  

Informatie, ook over activiteiten, 

staat ook op onze website:  

www.voorschotenvoorelkaar.nl,  

en natuurlijk op website Meedoen: 

www.meedoeninvoorschoten.nl •

De sociaal werkers van Voorschoten Voor Elkaar zijn de inwoners van Voorschoten graag van dienst. FOTO Rob van Hilten

Ton Goemans, geboren en getogen in Den Haag, kwam begin jaren ’80 met echtgenote Gemma en hun 

twee kinderen naar Voorschoten. „Bij Shell had ik een drukke baan en werkte ik vele jaren in het buitenland. 

Na mijn pensionering in 2000 werd ik gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van voormalig 

verpleeg- en verzorgingshuis Parco in Leidschendam. Ik ben dus bij toeval in het welzijn terechtgekomen.”

En niet onverdienstelijk, want Ton 

heeft als vrijwilliger door de jaren 

heen veel betekend voor tal van 

projecten en stichtingen waaraan 

zijn bestuurlijke kwaliteiten hebben 

bijgedragen, zoals het Alzheimer

café Voorschoten, Welzijnsorgani

satie Voor Elkaar en recentelijk de 

website Meedoen in Voorschoten. 

Ook Tons (inmiddels overleden) 

echtgenote Gemma was altijd heel 

actief in het vrijwilligerswerk. „Het 

was altijd een fijn onderwerp om 

met elkaar over te sparren. Zonder 

Gemma was ik niet zo ver gekomen. 

Zij motiveerde mij.” 

Ton, 82 jaar nu en trotse opa 

van vijf kleinkinderen (’fantastisch 

spul’), is nu nog voorzitter van het 

Seniorenmagazine Voorschoten en 

bestuurder bij de stichting Kunst 

Verbind. Hij vertelt enthousiast 

over het laatste project waar hij bij 

betrokken is: door middel van kunst 

ouderen en jongeren in Haagse wij

ken met elkaar in contact brengen. 

„Verbinden. Dat is iets wat ik als 

bestuurder graag doe.”

Wat is er leuk aan vrijwilligers-
werk op bestuurlijk niveau?

„Als bestuurder moet het onder

werp je ’pakken’. Je moet weten 

waar de stip op de horizon staat, 

weten waar je naartoe wilt. Vervol

gens proberen de juiste mensen om 

je heen te verzamelen. Als je deze 

weet te enthousiasmeren en je aan 

hen je visie weet over te dragen kun 

je samen zoiets moois neerzetten! 

Ook de verantwoording van de gel

den die beschikbaar worden gesteld 

is de laatste jaren steeds professio

neler geworden. Als bestuurder kun 

je hier eveneens goed bij helpen. 

Maar de kunst van het leidinggeven 

betekent ook delegeren. Er werd mij 

weleens gezegd ’Ton, jij moet niet 

de tehuizen binnenlopen, dat doen 

wij wel voor je’.” 

Wat zou je tegen anderen willen
zeggen over vrijwilligerswerk?

„Vrijwilligers zijn onmisbaar. Je 

kunt als vrijwilliger echt het verschil 

maken. Kies iets wat bij je past, dat 

is voor iedereen anders. Het geeft 

je uitdaging en zingeving. En het is 

mooi om resultaat te zien van wat 

je doet. Dat motiveert en geeft je 

energie. Wat ik zelf ook altijd zo 

leuk heb gevonden hier in Voor

schoten is de bereidwilligheid van 

de mensen. Dat is fantastisch om 

te zien. Kijk nu naar het Senioren

magazine dat vijf maal per jaar uit

komt. Het is een groot succes en dat 

allemaal dankzij vrijwilligers.” •

  Ton Goemans, rasbestuurder, over zijn vrijwilligerswerk:

’Samen met enthousiaste mensen 
 kun je zoiets moois neerzetten!’

Voorschoten Voor Elkaar

HOOFDKANTOOR Zwaluwweg 4

TELEFOON (071) 561 9001 

E-MAIL info@voorschotenvoor elkaar.nl

ANDERE LOCATIES:   

• Buurthuis Vliethuis – Professor Einsteinlaan 2F

• Parkhuis – Prins Bernhardlaan 78

• Walk-In (Jongerenwerk) – Aletta Jacobsplantsoen 97  

• De Groene Kikker – Frans Halsplantsoen 10
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BO
SC

HBL
OEM

de www.boschbloem.nl

ACTIVITEITENCENTRUM

Dit is een overzichtstabel van de in deze krant beschreven activiteiten. 

De meest actuele data en tijden vindt u op de verschillende websites, of bel/mail met de genoemde contactpersoon.

 Activiteit Bij welke organisatie / wanneer / telefoon of e-mail
Alzheimer café  Voorschoten Voor Elkaar 
 3e woensdag van de maand,  T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Arabisch Stichting Assalem 
 Vrijdagavond, Immadine Hader T06 3622  9452

Ballroom dansen Boschbloem 
 Vrijdagmiddag (1e en 3e vd maand), Aad Stevens T(071) 561 7900

 VOV 
 Zondagmiddag (maandelijks), Aad en Emmie Bechtholt T06 2342 7377

Bewegen voor ouderen  Alettahof 
 Maandagochtend, Noortje Sanberg T06 4171 5185

 Boschbloem 
 Dinsdagochtend, Lydia van Leeuwen T06 5382 5030

 Voorschoten Voor Elkaar 
 Maandag/donderdagochtend, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Biljarten Boschbloem 
 Maandag t/m vrijdag, Lydia van Leeuwen T06 5382 5030 

 VOV 
 Woensdag, donderdag, H. Looijensttein T06 4639 1088  
 Vrijdagmiddag, John Smit T(071) 561 6520       

Bingo VOV 
 Vrijdagmiddag, Thea Zweers T(071) 561 4084 (10.0017.00 uur)

Bloemschikken Boschbloem 
 Donderdagmiddag 2 x maand, Marian Bartels T06 1369 3619

Boetseren Alettahof 
 Maandagochtend, Joyce van Boldrik T(070) 327 0267

 VOV 
 Dinsdagochtend, Lisette van der Born T(071) 576 1524 (18.0020.00 uur)

Bridgen Alettahof 
 Dinsdagavond, Nanneke van der Meer T(071) 515 6249  
 Woensdagmiddag, Bram van Hilten T062334 5263  
 Donderdagmiddag (tweewekelijks), Nel Ryan T(071) 561 6289  
 Donderdagmiddag VNV (tweewekelijks), Lidy Bleumers T(071) 576 8444

 Boschbloem 
 Maandagavond (competitie), Jan Berg T(071) 561 3456   
 Dinsdagmiddag (recreatief), Fia Oudshoorn T06 2713 4211

 VOV 
 Maandagmiddag, E lianboumans@hotmail.com   
 Dinsdagavond, Wil Niersman T(071) 580 3742   
 Donderdagmiddag, Heti en Rob Rietveld T06 1969 5760

Buurtcirkel Voorschoten Voor Elkaar 
 Donderdagmiddag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Collegereeksen voor Voorschoten Voor Elkaar 
senioren Wisselende avonden, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Computer inloop- VOV 
ochtend Donderdagochtend, Chris van der Jagt T(071) 561 8480 (na 10.00 uur)

Dansen Zie Ballroom dansen, Linedance, Hiphop en Zumba

Dementie (cursus Voorschoten Voor Elkaar 
voor mantelzorgers) Woensdag (2 x per jaar), T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Engels (cursus) Alettahof 
 Dinsdagmiddag, Ben Arends T06 4677 1552

Evenementen en  Stichting Assalem 
excursies Jaarlijks verschillende aanbiedingen, Immadine Hader T06 3622 9452

 VOV  
 Jaarlijks verschillende aanbiedingen, Els van Steeg T(071) 576 6974, 
 Eevenementen@vovvoorschoten.nl

Fitfiftyplus Boschbloem 
 Woensdagochtend, Anja Slegt T06 2959 4357

Flight Simulator Boschbloem 
 Zondag 1 x per maand, www.fsfan.nl

Formulierenbrigade Voorschoten Voor Elkaar 
 Dinsdagochtend, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Fotografie Alettahof 
 Maandag/donderdagavond, Esther Remmerswaal T(071) 572 3815

Frans (cursus) Boschbloem 
 Woensdagavond (gevorderden) en donderdagavond (beginners),  
 Renske van den Berg T06 2192 2880

Goudborduren Boschbloem 
 Donderdagochtend 4e vd maand, Madelein Sint Nicolaas T06 1954 3344

Handwerken VOV 
 Dinsdagochtend, Lisette van der Born T(071) 576 1524 (18.0020.00 uur)

Happy2gether VOV 
 Zaterdagochtend, Corry Zoetemelk T(071) 561 3137

Hiphop Boschbloem 
 Donderdagochtend, Marente T(071) 409 3223

Huismuziekensemble Alettahof 
 Woensdagavond in even weken, Desiree Muurling T06 4709 2977

Huiswerkbegeleiding Voorschoten Voor Elkaar 
 Dinsdag/donderdagmiddag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Ikebana Boschbloem 
 Donderdagmiddag 2 x per maand, Marian Bartels T061369 3619

Jeu de Boules Boschbloem 
 Maandagmiddag, donderdagavond, zaterdag/zondagmiddag,  
 Ton van der Peet T(071) 561 7085

 VOV 
 Dinsdagochtend (april tot met oktober), Dik Zweers T(071) 561 4084

Jongerenavond Stichting Assalem 
 Zaterdagavond, Immadine Hader T06 3622 9452

Keramiek Alettahof 
 Maandagochtend, Joyce van Boldrik T(070) 327 0267

 VOV 
 Dinsdagochtend, Lisette van der Born T(071) 576 1524 (18.0020.00 uur)

Kerstdiner VOV 
 Rond Kerstmis, Thea Zweers T(071) 561 4084 (10.0017.00 uur)

Activiteit Bij welke organisatie / wanneer / telefoon of e-mail
Kinderclub Voorschoten Voor Elkaar 
 Woensdagmiddag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Klaverjassen Alettahof 
 Vrijdagavond (even weken), Leny Bakker T(071) 576 3820

 Boschbloem 
 Dinsdagavond, Edgar van der Krogt T06 2459 2177

 VOV 
 Dinsdagmiddag, Leny Bakker T(071) 576 3820 

Linedance Boschbloem 
 Woensdagavond, Suzanne de Groot T06 8390 7193 (na 16.00 uur)

Meidenavond Voorschoten Voor Elkaar 
 Maandagavond om de week, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Mindful wandelen Voorschoten Voor Elkaar 
voor zorgouders Wisselende dagen, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Musicalgezelschap Otis Alettahof 
 Maandag/donderdagavond, Monique IJsselstein T06 1139 2166

Naaien Boschbloem 
 Dinsdagochtend, Joke Coster

Nederlandse taal- en  Stichting Assalem 
inburgeringslessen Woensdagochtend, Immadine Hader T06 3622 9452

Odensehuiskamer Voorschoten Voor Elkaar 
 Maandag, donderdag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

OdenseHuisOrkest Voorschoten Voor Elkaar 
 Donderdagmiddag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Ontmoeten in Parkhuis Voorschoten Voor Elkaar 
 Maandag/woensdagochtend, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Ontmoetingsdag Stichting Assalem 
met de Raad van Kerken 2 x per jaar. Informatie Immadine Hader T06 3622 9452

Open koffietafel Voorschoten Voor Elkaar 
 Dinsdagochtend, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Paaslunch VOV 
 Rond Pasen, Thea Zweers T(071) 561 4084 (10.0017.00 uur)

Portrettekenen Alettahof 
 Vrijdagochtend, Simone van Beurden T(071) 561 8657

Quilten Boschbloem 
 Dinsdagmiddag in oneven weken, Madelein Sint Nicolaas T06 1954 3344 
 Vrijdagochtend 1 x per maand, Enny Alleman T064480 6706

 VOV 
 Woensdagochtend, Lia Winkelman T(071) 576 51 00

Raja yoga Alettahof 
 Zondagochtend, Kries Mannie Sing T(020) 664 9442

Reizen Stichting Assalem 
 Jaarlijks verschillende aanbiedingen, Immadine Hader T06 3622 9452

 VOV 
 Jaarlijks verschillende, André in ’t Veen Ereiscommissie@vovvoorschoten.nl

Religieuze islamitische Stichting Assalemm 
activiteiten Jaarlijks verschillende aanbiedingen, Immadine Hader T06 3622 9452

Schaken Boschbloem 
 Maandagmiddag, Teun Meirink T(071) 561 7646

Schilderen/tekenen Alettahof 
 Zaterdagochtend, Willem Kerklaan T(0152) 563 565

 Boschbloem 
 Dinsdagmiddag, donderdagochtend/avond , Cees Westhoek T(071) 561 3066

 VOV 
 Maandagochtend, dinsdagmiddag, Diane van Bohemen T06 1748 9592

 Voorschoten Voor Elkaar (onderdeel van Odense huiskamer,  
 voor mensen met geheugenproblemen) 
 Maandagmiddag, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Seniorencafé  Alettahof 
 Woensdagochtend, Iona Richardson T06 1202 3650

 Boschbloem 
 Donderdagochtend, Wim Wolting T06 1945 9733

Sociaal Raadslieden Voorschoten Voor Elkaar 
 Individueel, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Soosmiddag VOV 
 Vrijdagmiddag, Thea Zweers T(071) 561 4084 (tussen 10.00 en 17.00 uur)

Spoor- en tramwezen Alettahof 
 Woensdagavond 3e vd maand, Peter van de Kerk T(071) 561 5309

Stijldansen Zie Ballroom dansen

Tabletactie Voorschoten Voor Elkaar 
 Aan huis, T(071) 561 90 01, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Tekenen Zie bij Schilderen/tekenen, Portrettekenen en Tekenen met OostIndische inkt

Tekenen met Oost- Alettahof 
Indische inkt (Sumie-E) Vrijdagmiddag, Jean Cristobal T(071) 531 7561

Theaterbezoek VOV 
 Periodiek, Aad en Emmie Bechtholt T06 2342 7377

Vitaal door kunst Alettahof 
 Woensdagavond, Sandra van Mameren T06 1032 1577

 Boschbloem 
 Maandagavond, Sandra van Mameren T06 1032 1577

Vrijwilligerscafé Voorschoten Voor Elkaar 
 Woensdagochtend 1e van de maand, T(071) 561 9001  
 E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Yoga Alettahof 
 Dinsdagochtend, donderdagavond, Greetje Boelhouwer T(071) 561 2593

 Boschbloem 
 Woensdagochtend YogaClass, Corinne Broeder T06 2284 4774   
 Vrijdagochtend, Anja Slegt T06 2959 4357

Zaalvoetbal Stichting Assalem 
 Zondagavond, Immadine Hader T06 3622 9452

Zorgouder- Voorschoten Voor Elkaar 
bijeenkomsten Wisselende dagen/avonden, T(071) 561 9001, E info@voorschotenvoorelkaar.nl

Zumba Boschbloem 
 Dinsdagochtend, Lydia van Leeuwen T06 5382 5030


