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Januari 2022 

De Boschbloem gaat weer voorzichtig open 

16 januari 2022 

Afgelopen vrijdag – 14 januari –  heeft Mark 

Rutte samen met Ernst Kuipers 

een  persconferentie gegeven. Met daarin het 

goede nieuws: we kunnen ondanks de 

toenemende coronabesmettingen voorzichtig 

aan uit de lockdown. De Omikron variant is dan 

wel besmettelijker maar maakt de mensen 

minder erg ziek, waardoor de opnames in het 

ziekenhuis en IC dalen.  

Veel mag weer, maar nog niet alles. De horeca, bioscopen, theaters en evenementen mogen nog niet 

open of doorgaan. Voor de Boschbloem betekent dit dat we de activiteiten weer mogen 

opstarten.  Wel met inachtneming van de maatregelen. 

Spelregels 

Om de activiteiten door te kunnen laten gaan zijn er een paar spelregels waar we ons aan moeten 

houden. 

Bij binnenkomst moet je, je coronavaccinatiebewijs laten zien, of een GGD-test die bewijst dat je niet 

besmet bent. Dit moet iedere keer als je komt! 

We houden allemaal de anderhalve meter afstand in acht. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

We letten er allemaal op dat er goed geventileerd wordt. 

Mocht je na deelname aan een activiteit erachter komen dat je besmet bent met het coronavirus 

geeft dit direct aan de desbetreffende activiteitleider door. Deze zal voor verder communicatie 

binnen de groep zorgen. Dan is het aan de andere deelnemers of ze zichzelf laten testen en/ of in 

vrijwillige quarantaine gaan. 

Bar  blijft gesloten 

De bar blijft tot nader order gesloten. Het is wel mogelijk om koffie, thee of water te drinken. Deze 

maatregel kan zijn  gevolgen voor een paar van onze avondactiviteiten zoals: linedance, bridge, 

klaverjassen, Franse les, tekenen, Vitaal door kunst hebben. Het kan zijn dat de activiteitenleider in 

goed overleg met de deelnemers en de Boschbloem de activiteit naar overdag kan plaatsen of deze 

liever nog niet opstart. De activiteitenleider houdt je hierover op de hoogte  

Het bestuur hoopt van harte dat de activiteiten – al is het op een laag pitje- herstarten.  En dat we 

met zijn allen, ondanks de nieuwe coronaperikelen, met veel plezier aan de activiteiten kunnen 

meedoen. 

  



Februari 2022 

Het  begin van het buurthuis 

Door Ria Alleman 

Tweeënveertig jaar geleden is het Activiteitencentrum de Boschbloem 

ontstaan. Hoe het idee van het buurthuis ontstond en wat er allemaal bij 

kwam kijken voordat het gebouw stond vertelt Riet van der Peet. Een van 

de twee oprichters van de Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest. 

Eind jaren zeventig is het zaadje voor het eerste buurthuis in Voorschoten 

geplant‘ vertelt de kwieke 86 jarige Riet van der Peet. ‘Bewoners in de 

Bloemenwijk begonnen allerlei activiteiten in huiskamers te organiseren. 

Het begon allemaal met een paar moeders die bij elkaar op de kinderen 

gingen passen, gezellig koffie met elkaar dronken en de Engelse les. Het 

duurde niet lang of er werden meer activiteiten, zoals handvaardigheid en 

kaarten, binnen de huiskamers georganiseerd. Op een dag onder het genot van een kopje koffie 

kwamen Pieternel de Zwart en ik op het idee om een Buurthuis op te richten, waar alle activiteiten 

een onderdak zouden hebben. Samen zijn wij naar de Gemeente gestapt om te onderzoeken of dit 

mogelijk was. De toenmalige wethouder Marselis vond het aanvankelijk geen goed plan en zag niets 

in een Buurthuis. Lange tijd zijn Pieternel en ik iedere zaterdagochtend naar het spreekuur bij de 

gemeente geweest om ons sterk te maken voor een Buurthuis. We hielden vol dat het een 

levensvatbaar plan was en lieten ons niet met een kluitje het riet insturen. Uiteindelijk stuurde de 

wethouder ons de wijk in om handtekeningen te verzamelen. Met een tiental anderen zijn we 

enthousiast en energiek op pad gegaan en hebben naast het verzamelen van de handtekeningen 

gelijk gevraagd of ze les wilde geven aan de medebuurtgenoten. Daar kwamen veel positieve reacties 

op.’ 

De start 

‘De gemeenteraad ging uiteindelijk met een kleine subsidie akkoord en van dat geld hebben we in 

Delft een oude directiekeet op de kop getikt. Dit bescheiden onderkomen is door ongelooflijk veel 

vrijwilligers in elkaar gezet aan de Sixlaan. Maar ook ambtenaren hielpen ons mee om de start van 

het buurthuis met bruikbare middelen en tips gestalte te geven. Zo wist een van de vrijwilligers, 

werkzaam bij de belastingdienst, ons te vertellen dat belastingdienst in het centrum van Leiden ging 

verhuizen. Wij mochten de overbodige spullen ophalen, dat was een mooie opsteker! De feestelijke 

opening van gebouwtje op 26 april 1980 door Burgemeester Cannegieter en wethouder Marselis 

staat mij nog goed voor ogen. Het werd een daverend succes en het buurthuis groeide als kool qua 

activiteiten. Al gauw kwamen we ruimte te kort en breidde we uit met één lokaal van de toenmalige 

kleuterschool “de Robbedoes”. Alle deelnemers betaalden naast lidmaatschap van het buurthuis een 

afdracht voor de energie en huisvestingskosten zodat er een gezond financieel plaatje ontstond en 

zonder noemenswaardige subsidie van de gemeente gedraaid kon worden.’ 

Verhuizen 

‘Het noodlot sloeg in 1984 toe! Het houten gebouw aan de Sixlaan en later de “Robbedoes” brandde 

helemaal af en we moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. Een tijdelijk onderkomen werd 

gevonden door het betrekken van een lokaal in de Parkschool. In 1985 zijn we verhuist naar de Mgr. 

Bekkerschool en zijn daar gebleven tot de nieuwbouw gerealiseerd was. Ik weet mij nog te 

herinneren dat in de periode dat we in de Mgr. Bekkerschool zaten de onderhandelingen voor een 

nieuw multifunctioneel centrum goed op gang kwam. Dit gebouw moest een onderkomen gaan 

Riet van der Peet  



bieden aan ons buurthuis, de kinderspeelzaal “De Boschfluiters” en de jeu de boules vereniging “De 

Six Prêt”. Het grasveld tegenover de Moeder Godskerk werd door de gemeente als 

nieuwbouwlocatie aangewezen en eind 1989 is de eerste paal voor het huidige buurthuis in de grond 

geslagen.’ 

Opening 

‘De opening op 28 januari 1990 door wethouder Marselis was een hele happening. Direct na de 

opening – door het wegtrekken van een groot lint – wilde de mensen zo graag naar binnen dat de 

wethouder bijna omvergelopen werd! We hebben niet stilgezeten en zijn enthousiast verder gegaan 

met het organiseren van activiteiten. In de loop van de jaren zijn vele activiteiten gekomen en 

gegaan. Maar het belangrijkste is dat het een ontmoetingsplaats is waar mensen bij elkaar komen en 

leuke dingen doen en ondernemen. Ik hoop echt dat het buurthuis nog lang mag bestaan.’ 

9 februari 2022 

 

  



Graag stel ik mij even voor! 

Mijn naam is Okke de Boks en geboren en getogen in het mooie Middelburg. 

Ik ben opgegroeid in een warm tuindersgezin waarin iedereen een stevige 

bijdrage leverde. Uit Zeeland vertrokken (maar nooit echt van losgekomen) 

om te gaan studeren in Delft. Na een lange loopbaan in het bedrijfsleven ben 

ik recent met pensioen gegaan. Sinds 1990 woon ik samen met mijn vrouw 

met veel plezier in Voorschoten. We hebben drie kinderen en drie 

kleinkinderen. 

Nu ik de tijd heb wil ik mij graag inzetten voor het dorp en mijn kennis en ervaring breed inzetten. 

Eerlijk gezegd heb ik eerst een beetje de kat uit de boom gekeken en wilde niet te snel ergens in 

stappen. Eerst wilde ik even van mijn vrije tijd genieten! Het toeval wil dat ik te horen kreeg dat de 

Boschbloem een nieuwe penningmeester zocht en daar ben ik nu met volle overtuiging ingestapt. 

Het buurthuis vervult in mijn beleving een belangrijke rol voor de sociale samenhang in het dorp en 

buurt. Het biedt een breed scala aan activiteiten waar velen plezier aan beleven. 

Het buurthuis heeft ook historisch een belangrijke rol gespeeld in de buurt zoals ik heb gelezen in de 

archieven. Persoonlijk verwacht ik dat in de sterk veranderende samenleving de rol van buurthuis 

zelfs nog sterker kan worden. Naast het goed op de verenigingscentjes letten wil ik mij goed voor het 

buurthuis inzetten. Ik hoop in de komende maanden met velen van u kennis te maken en wie weet 

sluit ik me wel aan bij een van de activiteiten! 

Okke de Boks 

9 februari 2022 

  

Okke de Boks  



Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Op 28 februari is het bestuur weer bij elkaar geweest en zijn verschillende zaken de revue 

gepasseerd. De algemene ledenvergadering is verder uitgewerkt,  er is gesproken over de gevolgen 

voor de Boschbloem, nu deze voor drie dagen (14, 15 en 16 maart) als stemlokaal voor de 

Gemeentelijke verkiezingen wordt ingericht. De normale activiteiten kunnen die dagen niet 

doorgaan.  

De voorbereidingen voor de aanstaande Algemene ledenvergadering zijn in volle gang en de agenda 

is vastgesteld. Nu nog een passende datum. Het wordt in ieder geval eind maart of begin 

april.  Marjan Vegt heeft aangegeven dat zij zich niet verkiesbaar stelt voor de functie van 

ledenadministrateur. Na vele jaren dit met plezier gedaan te hebben wordt het tijd om het stokje 

door te geven aan iemand anders. Helga Tijhuis is bereid  om deze taak op zich te nemen en stelt zich 

in de aanstaande Algemene ledenvergadering verkiesbaar. Het is belangrijk dat alle wijzigingen die 

zich voordoen voor de ledenadministratie door de leden wordt doorgegeven. Denk hierbij aan 

adreswijzigingen, heb je een e-mailadres gekregen of wijziging daarin geef het door 

aan ledenadministratie@boschbloem.nl!  En nog een kleine herinnering: wie zijn contributie 2022 

nog niet betaald heeft wil je dit alsjeblieft snel doen 

De volgende keer meer met waar het bestuur mee bezig is en je graag van op de hoogte houdt. 

  

mailto:ledenadministratie@boschbloem.nl


Maart 2022 

Vrijwilliger vanaf het begin! 

Door Ria Alleman 

Een vrijwilliger van het eerste uur is Fia Oudshoorn. Bij de oprichting van het 

buurthuis, ruim veertig jaar geleden, was Fia al van de partij. Ze herinnert zich 

het een en ander nog goed en vertelt ons er graag over. 

 

 

Wie ben je? 

‘Ik ben Fia, 74 jaar en getrouwd met Huub. In 1969 zijn we in Voorschoten komen wonen. Eerst op de 

Dobbeweg, toen de van Kempenstraat en inmiddels wonen we alweer heel wat jaren in de Vlietwijk. 

Ik heb twee fijne zonen Patrick en Dennis en twee prachtige kleinzonen Mats en Hemi.’ 

Hoe ben je bij de Boschbloem terecht gekomen? 

‘Op de van Kempenstraat kwamen buurtbewoners langs om te vragen of ik een handtekening wilde 

zetten voor een buurthuis die ze wilde gaan oprichten. Ze vroegen ook of ik interesse had om iets te 

organiseren, vooral voor de kinderen uit de buurt. Huub ging helpen om een aangekochte oude 

directiekeet op te bouwen aan de Sixlaan, ons eerste buurthuis, en Ik ben gaan helpen met hand en 

spandiensten.’ 

Wat doe je zoal bij de Boschbloem? 

‘In de loop der jaren heb ik mij ingezet als bestuurslid, ledenadministrateur en kinderactiviteiten 

zoals bijvoorbeeld na de speurtocht pannenkoeken bakken. Van het begin af aan klaverjaste ik en 

heb de leiding overgenomen. Ik maakte ook schoon en weet nog goed dat ik hard heb moeten 

strijden om een stofzuiger te krijgen. Dat was nergens voor nodig en een overbodige luxe. De 

klaverjassers konden best wel midden in het zaagsel een kaartje leggen, lacht Fia. We gaven ook een 

krantje uit en dat was altijd een hele happening als het gemaakt werd. Onder veel gelach en plezier 

werd het boekje in elkaar gezet en vervolgens liep iedereen zijn eigen wijk. Een mooie tijd was dat.’ 

Verhuizen 

‘Het houten gebouw brandde af. We verhuisden naar een deel van een nabij gelegen kleuterschool 

en kregen een pipowagen tot onze beschikking. Helaas brandde de kleuterschool ook af. We vonden 

een tijdelijk onderkomen in een lokaal van de Parkschool en verhuisden uiteindelijk naar de 

leeggekomen kleuterschool , de Mgr. Bekkerschool. Inmiddels was het bestuur in gesprek met de 

gemeente over nieuwbouw en Glenn Zeelt was onze contactpersoon. Eind 1989 werd de eerste paal 

de grond ingeslagen. Ik herinner mij nog dat het heien niet mocht beginnen voordat onze voorzitter, 

Lau van der Zwet, een paar centen op de betonnen paal geplakt had. Dit had ik nog nooit eerder 

gezien en vond het een leuk gebruik.’ 

Hoe ben je op het idee van bridgen gekomen? 

‘De AVRO startte begin jaren 80 een bridgecursus op de televisie. Lau kwam op het idee om ook een 

bridgeavond te organiseren. Na wat lessen in de Parkschool ben ik met Fred Achttien gaan bridgen. 

De eerste avonden werden geleid door Maria Noort. We zijn ervaring gaan opdoen bij het Cultureel 

Centrum en al snel waren Fred en ik de activiteitenleiders. Later ben ik samen met Bert Kort de 

activiteit gaan leiden.’ 

Fia Oudshoorn  



Hoe lang geef je de activiteit? 

‘Op 9 januari 1985 is de bridge gestart en begonnen met één lijn. Deze maandagavonden heb ik bijna 

30 jaar lang met veel plezier georganiseerd en geleid. Bridgelessen geven was dé manier om nieuwe 

leden aan te trekken. Toen de docent stopte heb ik het overgenomen. Tijdens de cursus werden de 

eerste 4 boekjes van het Acol biedsysteem behandeld en kon de cursist in competitieverband gaan 

spelen. Daardoor groeide het aantal leden en uiteindelijk speelde we in drie lijnen. In 2018 ben ik 

gestopt ben met lesgeven en heb toen de recreatieve bridgemiddagen van Willy van der Heden 

overgenomen en dat nog steeds met plezier doe.’ 

Wat wil je andere meegeven over vrijwilligerswerk? 

‘Doe vooral wat jezelf leuk vind. Als je er geen plezier in hebt kun je het ook andere niet naar hun zin 

maken. Je maakt leuke nieuwe sociale contacten en blijft bij veel dingen betrokken.’ 

Mis je activiteiten? 

Nieuwe activiteiten zijn hard nodig om het buurthuis levendig te houden. Als nieuwe activiteiten zou 

ik zeggen, denk eens aan het organiseren van fiets- of wandeltochten.’ 

8 maart 2022 

  



Graag stel ik mij even voor! 

 Mijn naam is Helga Tijhuis en woon al meer dan dertig jaar in Voorschoten. Ik 

woon samen met mijn partner Ton en samen hebben we 3 kinderen van 

respectievelijk 26, 24 en 23 jaren oud. De oudste woont nog thuis, de andere 

twee hebben hun vleugels al uitgeslagen en zijn op zichzelf gaan wonen. 

Momenteel ben ik voor een paar dagen in de week werkzaam als 

projectmanager bij een organisatie voor ouderenzorg in Den Haag.  

In mijn vrije tijd doe ik aan Pilates en tuinier graag. Verder wandel ik samen met Ton met veel plezier 

lange afstandspaden, een leuk weetje is dat langs het buurthuis het Marskramerpad loopt. Dit is een 

pad van 360 kilometer lang en loopt van Scheveningen naar Bad Bentheim. Wij hebben dit pad in 

2017 gelopen. 

Nu de meeste kinderen de deur uit zijn, heb ik tijd om iets nieuws op te pakken. Ik hoorde dat bij het 

buurthuis gezocht werd naar iemand die de ledenadministratie op zich wilde nemen. Daar heb ik op 

gereageerd omdat het mij leuk lijkt om dit te doen en in het bestuur te zitten om zo een aandeel te 

leveren aan het buurthuis en haar activiteitenaanbod. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met 

iedereen. 

Helga Tijhuis 

8 maart 2022 

  

Helga Tijhuis  



Tweede groep “Vitaal door kunst” 

Door Ria Alleman 

Vanaf 21 maart 2022 start een nieuwe groep “Vitaal door kunst”. Voor 

deze groep worden vijf bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is: 

ontmoeten en verbinden, met jezelf en met elkaar. Speciale kennis of 

ervaring is niet nodig, iedereen kan meedoen, er is plaats voor acht 

deelnemers. 

Begonnen wordt met een korte oefening: even aankomen en landen. Dan volgt een kort verhaal of 

gedicht en daarna gaat de groep aan de slag met een kunstzinnige oefening met houtskool, 

pastelkrijt. bijenwaskrijt, aquarelverf of klei. Het ervaren staat centraal, niet het resultaat. De opzet is 

geïnspireerd op ‘Juf, ik ben een kunstenaar!’ en ‘Vitaal door kunst’ van Thea Giessen en Marijke de 

Mare. 

Kunstzinnig werken is als het bouwen van een brug, een regenboog brug. Zoals de regenboog hemel 

en aarde verbindt, verbindt kunstzinnig werk lichaam, ziel en geest. Het versterkt je vitaliteit en 

levenskracht en verbindt je op een natuurlijke manier met je omgeving. 

De eerste groep startte in oktober 2021 met acht deelnemers, die er nog allemaal zijn. Anderen 

hebben geprobeerd om later aan te sluiten, dat kan voor de groep heel prima, maar de groep blijkt 

toch al veel te hebben geleerd dat je niet zomaar inhaalt! Vandaar de keuze voor een nieuwe start. 

Leuk als je meedoet. 

De bijeenkomsten zijn op maandag van 10:00  tot 12:00 uur in het buurthuis. Per keer wordt €5,00 

(materiaal inbegrepen). Informatie en aanmelden: sanvanmameren@gmail.com of bel 06 10 32 15 

77. 

 

  

Sandra van Mameren 

mailto:sanvanmameren@gmail.com


Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Op 28 februari is het bestuur weer bij elkaar geweest en zijn verschillende zaken de revue 

gepasseerd. De algemene ledenvergadering is verder uitgewerkt,  er is gesproken over de gevolgen 

voor de Boschbloem, nu deze voor drie dagen (14, 15 en 16 maart) als stemlokaal voor de 

Gemeentelijke verkiezingen wordt ingericht. De normale activiteiten kunnen die dagen niet 

doorgaan.  

De voorbereidingen voor de aanstaande Algemene ledenvergadering zijn in volle gang en de agenda 

is vastgesteld. Nu nog een passende datum. Het wordt in ieder geval eind maart of begin 

april.  Marjan Vegt heeft aangegeven dat zij zich niet verkiesbaar stelt voor de functie van 

ledenadministrateur. Na vele jaren dit met plezier gedaan te hebben wordt het tijd om het stokje 

door te geven aan iemand anders. Helga Tijhuis is bereid  om deze taak op zich te nemen en stelt zich 

in de aanstaande Algemene ledenvergadering verkiesbaar. Het is belangrijk dat alle wijzigingen die 

zich voordoen voor de ledenadministratie door de leden wordt doorgegeven. Denk hierbij aan 

adreswijzigingen, heb je een e-mailadres gekregen of wijziging daarin geef het door 

aan ledenadministratie@boschbloem.nl!  En nog een kleine herinnering: wie zijn contributie 2022 

nog niet betaald heeft wil je dit alsjeblieft snel doen 

De volgende keer meer met waar het bestuur mee bezig is en je graag van op de hoogte houdt. 
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April 2022 

Tekenen helemaal in mijn straatje 

Door Ria Alleman 

Cees Westhoek is al jarenlang activiteitenbegeleider tekenen en aquarelleren bij 

ons buurthuis. Ruim vijfendertig jaar geleden is hij bij de Boschbloem terecht 

gekomen. Tijdens een gezellig en geanimeerd bezoek vertelde hij daar van alles 

over. 

 

 

Wie ben je? 

‘Ik ben Cees en 83 jaar oud en geboren in Voorschoten in het Burgemeester Vernèdepark. Mijn hele 

leven woon ik in dit mooie dorp. In 1964 ben ik getrouwd met Elly Verhagen ook uit Voorschoten. 

Samen hebben we twee dochters en één kleindochter gekregen. Twaalf jaar geleden is Elly 

overleden. Mijn vrije tijd gebruik ik om te fietsen, wandelen en andere hobby’s zoals tekenen, 

schilderen, fotografie en houtbewerken.’ 

Hoe ben je bij de Boschbloem terecht gekomen ? 

‘Halverwege de 70er jaren heb ik voor twee jaar een tekencursus onder leiding van Willem Vis 

gevolgd in het Creatief Centrum aan de Molenlaan en één jaar fotografie van Ruud Jansen. Daarna 

tien jaar niets. In 1985 las ik een advertentie in een Voorschotense krant over een tekencursus in de 

Boschbloem door Frida Naaborgh. Toen heb ik het tekenen weer opgepakt en ben bij haar op les 

gegaan. Na tien jaar stopte Frida met lesgeven en vroeg of ik het wilde overnemen. Na overleg met 

de cursisten heb ik ja gezegd.’ 

Hoe lang geef je de activiteit al? 

‘In 1995 ben ik gestart met een groep van 14 cursisten. Dit aantal groeide al snel en het duurde niet 

lang of we hadden een beginners en een gevorderden groep. Weet nog goed dat een man naar mij 

toekwam die wel wilde leren tekenen maar er bij zei dat hij er niets van kon, waarop ik hem vroeg of 

hij kon schrijven. Als je kunt schrijven dan kan je ook leren tekenen. Het was mooi om te zien dat hij 

na een jaar mooie tekeningen maakte, kijk daar doe je het voor. Na verloop van tijd kwam Nora 

Tamerus met het verzoek om les te geven met aquarel in de Boschbloem en of ik daar bezwaar tegen 

had. Integendeel zelfs ik heb me als eerste cursist opgegeven. In het begin gaf ik les volgens een plan 

om de vorm -en diepgangtechnieken te behandelen maar na verloop van tijd ben ik daar vanaf 

gestapt en is het een vrije cursus geworden. Ieder doet wat hij of zij leuk vindt en kiest zelf het 

materiaal waarmee ze willen werken uit, Ik help bij problemen en dat bevalt goed. Zo nu en dan geef 

ik college bij een onderwerp als perspectief of portret tekenen. Ieder seizoen wordt afgesloten met 

een expositie van de gemaakte tekeningen en schilderijen. ik weet nog de eerste keer dat Frida en ik 

een expositie gingen inrichten in nog het houten schooltje, we hingen de tekeningen met 

knijpers aan waslijnen, prachtig was dat. De exposities zijn in al die jaren altijd een succes geweest. 

Het is mijn cadeau aan de cursisten, waarvan de meesten meer dan twintig jaren meedoen, dat geeft 

wel aan hoe leuk het is. 

Andere activiteiten 

Ja, ik heb ook andere activiteiten gedaan. Zo ben ik een aantal jaren coördinator van de Engelse 

cursus geweest, maar toen mij gevraagd werd om de tekencursus over te nemen wilde ik wel graag 

Cees Westhoek  



van de Engelse cursus af. Het geluk was aan mijn zijde, want Ge Meester wilde Engelse les geven in 

het Buurthuis en ik kon hem een complete cursus met leerlingen overhandigen. Ik kon mij bezig gaan 

houden met tekenen en schilderen. Wat wel mijn straatje is. Voor het 20 jarig bestaan van het 

Buurthuis heb ik samen met Ria de Hollander een herinneringsboom gemaakt die nog steeds in de 

hal hangt. Mijn 25-jarig jubileum in 2020 is helaas verdronken in de Corona crisis, op naar de 30 dan 

maar. 

Buiten het Buurthuis maak ik foto’s die ik op facebook onder de groep ”je bent een Voorschotenaar 

als je…” plaats en die zo nu en dan ook in de krant terechtkomen. Verder maak ik ook houtsculpturen 

zoals bijvoorbeeld Totempalen, je merkt wel ik verveel me geen moment.    

Wat wil je andere meegeven over vrijwilligerswerk? 

‘Doe datgene waar je plezier in hebt en draag je hobby uit. Plezier hebben met elkaar is het 

belangrijkste en het is leuk om te zien wat iedereen kan bereiken. ‘ 

12 april 2022 

  



Graag stel ik mij even voor! 

  

Mijn naam is Arjan de Wit,  ik ben 64 jaar en woon al mijn hele leven in 

Voorschoten. Ik ben geboren en opgegroeid op een boerderij in de wijk die nu 

Boschgeest heet. Op de boerderij is het heel normaal om je steentje bij te 

dragen aan het vele werk wat verricht moet worden. Ik ben getrouwd met 

Maria en samen hebben we twee zonen van 34 en 29 jaar een dochter van 33 

jaar en 

drie kleindochters. 

 

Na de lagere school in Voorschoten te hebben doorlopen ben ik verder gaan studeren in Leiden en 

Haarlem. Ik ben altijd in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Mijn laatste baan was als 

technisch  gebouwenbeheerder van ongeveer 150 gebouwen in Nederland. Sinds ik in 2012 vier 

dagen in de week ben gaan werken doe ik weer vrijwilligerswerk. Vorig jaar ben ik vroegtijdig met 

pensioen gegaan en las dat de Boschbloem ondersteuning voor de werkzaamheden van 

penningmeester zocht. Tijdens mijn gesprek met Lydia van Leeuwen kwam mijn verleden als 

technisch gebouwbeheerder ter sprake en omdat de Boschbloem daar eigenlijk meer behoefte aan 

had ben ik mij hiervoor gaan inzetten. 

De taken van een technisch gebouwbeheerder zijn best heel breed. Ik zeg altijd van verwarming en 

verlichting tot gordijnen, en alles wat daartussen zit. Al ben ik gewend om zelf de handen uit de 

mouwen te steken, ik kan niet alles! Mooi  is het dat de 

Boschbloem een klussenteam heeft met diverse disciplines en ervaringen. Zo kunnen en helpen we 

elkaar daar waar nodig is. Op technische vlak onderhoudt ik de contacten met de gebouweigenaar de 

Gemeente Voorschoten. Momenteel wordt door de gemeente het glaswerk van de buitenzijde 

vervangen en alles opnieuw geschilderd. Dit jaar wil de gemeente in samenwerking met onder 

andere de Boschbloem meer aan duurzaamheid doen, ook daar ben ik bij betrokken. 

Als er technisch iets niet in orde is laat het mij weten! De snelste manier voor een oplossing is door 

mij een e-mail sturen via gebouwbeheer@boschbloem.nl 

Arjan de Wit 

11 april 2022 

  

Arjan de Wit  
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Een impressie van de algemene ledenvergadering 

Door Ria Alleman 

Op dinsdagavond 5 april 2022 was het zover! De algemene ledenvergadering is weer als vanouds 

in  de Boschbloem gehouden. De aanwezigen leden hebben het jaarverslag over 2021 goedgekeurd, 

décharge verleend aan het bestuur, afscheid genomen van de twee aftredende bestuursleden en 

ingestemd met de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden.  Verder is er stilgestaan bij de 

nieuwe ontwikkelingen. Kortom er was veel te bespreken! 

De  voorzitter Wim Wolting heet iedereen welkom. De notulen van de algemene 

ledenvergadering  2021 worden vastgesteld en het jaarverslag  2021 wordt besproken. Een paar 

diepte- en hoogtepunten worden hier uitgelicht, gelukkig zijn er meer hoogte – dan dieptepunten. 

De gevolgen van de coronaperikelen waar wij net als andere buurthuizen last van hebben gehad 

vormden wel hèt dieptepunt van 2021. Als hoogtepunten worden genoemd: het nieuw ingevoerde 

boekhoudsysteem, onze deelname aan de pilot “Project verduurzaming” door de Gemeente 

Voorschoten, de vernieuwde website en de nieuwsbrief. Fijn is dat er een toenemende interesse is in 

schaken, bloemschikken, yoga en biljarten. De bridge-activiteit is het meest favoriet! En er is een 

nieuwe activiteit gestart: “Vitaal door kunst”.   

Financiële verantwoording 

Het woord wordt aan de aftredende penningmeester Rob Rietveld gegeven. Met behulp van een 

mooie PowerPointpresentatie vertelt Rob op een duidelijke en heldere wijze alles over de baten en 

lasten  2021, de balans per 31 december 2021 en de begroting voor 2022.  De baromzet was laag, we 

hebben minder afdrachten ontvangen omdat activiteiten niet of maar ten dele konden doorgaan. De 

Gemeente heeft ons goed geholpen met compensatie vanwege de corona-verliezen. 

Tevreden  vertelt Rob dat de liquiditeit goed is, waardoor we onze reserves zelfs wat hebben kunnen 

aanvullen. Reserveringen om in de toekomst de nodige investeringen met betrekking tot het 

onderhoud en energietransitie te kunnen doen. De cijfers over 2021 zijn de basis voor de begroting 

voor 2022. De verwachting is dat in 2022 de baromzet en de afdrachten licht zullen stijgen. 

Afscheid 

Het is  tijd om de twee aftredende bestuursleden Marjan Vegt (ledenadministratie) en Rob Rietveld 

(penningmeester) in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vele werk en enthousiaste 

inzet. De voorzitter hield voor beiden een speech en reikte bloemen en cadeaubonnen uit. Okke de 

Boks (onze nieuwe penningmeester) bedankte Rob Rietveld persoonlijk voor zijn goede en gedegen 

werk en voor zijn hulp bij de selectie van het nieuwe contactloze betaalsysteem. Na het afscheid 

worden de nieuwe bestuursleden benoemd. Helga Tijhuis als ledenadministrateur, Okke de Boks 

penningmeester en Ria Alleman voor de communicatie. Dit wordt onder applaus van de aanwezigen 

gedaan. 



 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat we overgaan naar een nieuw betaalsysteem. Dit 

systeem maakt contactloos betalen, pinnen dus, mogelijk. De overstap vergt nog wel enige tijd, en de 

implementatie zal in verschillende fases gebeuren. Verder doen we dit jaar mee aan de 

Gemeentelijke pilot “Project Verduurzaming”. In 2022 staat ook de intensivering van 

de  samenwerking met andere maatschappelijke organisaties binnen Voorschoten op het 

programma. Dan rest het de voorzitter iedereen te bedanken en hij nodigt iedereen uit om nog even 

gezellig na te praten onder het genot van een drankje en hapje. 

 

12 april 2022 

  



Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Het bestuur is op woensdag 30 maart jongstleden bij elkaar geweest en heeft vele onderwerpen 

besproken. Naast de vast terugkerende agendapunten stonden dit keer ook het contactloos 

betaalsysteem, de laatste voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering en evaluatie 

jubileumfeest op de agenda.   

De  laatste voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering die op 5 april plaatsgevonden 

heeft,  worden besproken. Lees ook  “Een impressie van de algemene ledenvergadering” om een 

indruk te krijgen van wat allemaal besproken is. 

In 2020 is het bestuur een onderzoek gestart om te kijken of een nieuw betaalsysteem met pinnen 

voor ons haalbaar zou zijn. Rob Rietveld heeft hiervoor een gedegen onderzoek en analyse van de 

verschillende systemen gemaakt. Door corona was het niet eerder mogelijk om een keuze te maken. 

Nu is het dan zover! Het bestuur heeft besloten om naar het betaalsysteem EMS/Clover over te 

stappen. Een systeem waar ook het buurthuis Alettahof gecharmeerd van is. Het is een kassa- en 

pinsysteem in één, en dat is vrij nieuw. De overstap vergt nog wel enige tijd, en de implementatie zal 

in verschillende fases in goed overleg met de activiteitenleiders gebeuren. 

Uiteindelijk is besloten om het “Jubileum” feest dat in eerste instantie in april gepland was, niet door 

te laten gaan! De reden hiervoor is dat het al vrij laat in de tijd is en het volgende jubileum, bij wijze 

van spreken,  alweer voor de deur staat. Het bestuur heeft daarom ingestemd om het feest niet te 

laten plaatsvinden en hoopt over twee jaar een mooi feest te geven als we 45 jaar bestaan. 

De volgende keer meer met waar het bestuur mee bezig is en je graag van op de hoogte houdt. 

12 april 2022 

  

https://www.boschbloem.nl/een-impressie-van-de-algemene-ledenvergadering/


Mei 2022 

Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest is een geweldig initiatief 

geweest! 

Door Ria Alleman 

Tijdens een geanimeerd gesprek in de hobbyruimte in de Boschbloem haalt Glenn 

Zeelt, voormalig beleidsmedewerker bij de Gemeente Voorschoten, herinneringen 

op. Herinneringen aan hoe veertig jaar geleden vorm is gegeven aan het buurthuis 

en hoe een en ander tot stand kwam. Ten slotte deelt hij zijn toekomstvisie voor 

het buurthuis met ons. 

Glenn woont ruim vijftig jaar in Voorschoten en heeft alles bij elkaar zo’n 23 jaar 

voor de Gemeente Voorschoten gewerkt. Op 1 januari 1980 is hij bij de afdeling 

Welzijn en onderwijs begonnen om daarna beleidsmedewerker subsidie en accommodatiebeleid te 

worden. Het was in deze periode dat de Gemeente nadacht over eventuele accommodaties voor de 

verschillende verenigingen die binnen Voorschoten actief waren en zijn. 

‘In mijn herinnering komt het buurthuis voor het eerst in beeld door de familie van der Peet’, vertelt 

Glenn. Zij waren de drijfveer achter het idee. Riet en Cor van der Peet vonden dat er iets gebeuren 

moest om de mensen uit de Bloemenwijk en Boschgeest uit hun isolement te halen. Dit wilde ze 

doen door één plek te creëren waar zowel ontmoetingen als betaalbare activiteiten georganiseerd 

konden worden. Het grote probleem was echter dat er geen gebouw beschikbaar was. De Gemeente 

heeft een subsidie gegeven, waarvan een directiekeet in Delft gekocht kon worden. De keet werd 

door vele vrijwilligers opgebouwd aan de Sixlaan en vanuit daar werden verschillende activiteiten 

gestart. De activiteiten breidden zich uit en het gebouwtje werd al snel te klein. Een uitbreiding werd 

gevonden door een leegstaand schoollokaal erbij te betrekken. Het houten gebouw brandde af en 

toen kwam de gemeente in beeld’. 

‘Het was in deze periode dat er ook besloten werd om huizen te gaan bouwen op de voormalige 

gronden van Eggink. En daar stonden nou net gebouwen van de Boschbloem. De gemeente was in 

1985 al bezig om een accommodatiebeleid te maken. Hierbij ben ik als beleidsmedewerker nauw 

betrokken bij geweest. Ik heb er meen ik vijf jaar aan moeten schrijven voordat besloten werd tot de 

bouw van een nieuw buurthuis De Boschbloem. 

De denklijn binnen de gemeente was dat niet voor iedere vereniging een eigen gebouw moest 

komen. Veel interne politieke discussie is aan de vormgeving van het buurthuis vooraf gegaan. De 

heer Marselis, de toenmalige CDA-wethouder, worstelde met vele vragen rond een nieuw buurthuis. 

Nieuwbouw zou veel geld gaan kosten. Is het levensvatbaar? Wat als er geen opvolgers voor de 

familie Van der Peet zijn om het buurthuis te leiden, dan zou er leegstand komen. Het plan op zich 

vond hij goed, en het zou zeker in een behoefte gaan voorzien. Alleen politiek moest het nog landen. 

Om draagvlak te creëren organiseerde Riet van der Peet een enquête in de wijk, herinnert Glenn 

zich, ‘deze heeft bij de positieve besluitvorming bijgedragen!’ 

‘Ik vond het belangrijk dat er een buurthuis zou komen’ zegt Glenn en onder het motto “wie schrijft 

die blijft” werd er uiteindelijk een beslissing genomen! De  wijken: Noord-Hofland, Vlietwijk en 

Boschgeest zouden een buurthuisvoorziening krijgen. Voor de gemeente was het realiseren van een 

buurthuis een behoorlijke politieke gewenning en de gemeente is zeker niet over één nacht ijs 

gegaan. Vragen als hoe financieren we het gebouw? Hoe groot moet het gebouw zijn? Het mocht 

Glenn Zeelt  



niet te klein zijn, maar moest ook groeimogelijkheden bieden. En bij de bouw moest rekening 

worden gehouden dat, als het buurthuis zou mislukken er woningen van gemaakt konden worden. 

Bij het slaan van de eerste paal werd door de toenmalige voorzitter Lau van der Zwet voor het geluk 

van het buurthuis een stuiver op de paal geplakt. Die stuiver werkt lacht Glenn: ‘het buurthuis is nog 

steeds levendig en bloeiend. Wat ik tot op de dag van vandaag wel jammer vindt is dat de 

peuterspeelzaal ”De Boschfluiter” een eigen ingang heeft. Het was toen niet mogelijk om alles door 

één deur te geleiden’. 

 ‘In de bouw is door veel vrijwilligers en vooral Cor van der Peet gigantisch veel tijd en energie 

gestoken. Ik zie Cor nog op een steiger staan om het plafond in de grote zaal te timmeren. Die 

zelfwerkzaamheid heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de haalbaarheid van het plan. Het is 

mooi om te zien dat het gebouw nog steeds voldoet. De behoefte aan ontmoeten en activiteiten is 

door de jaren heen gebleven. Het is een prachtig initiatief geweest! En ik zie de toekomst rooskleurig 

in.’ 

Glenn is er van overtuigd dat de behoefte aan het buurthuis blijft bestaan. Het is een mooie locatie 

en accommodatie, belangrijk voor de buurt en Voorschoten. Ze biedt mensen de kans om uit hun 

isolement te komen en mensen te ontmoeten. Het is zeker nu onze welvaart terugloopt en alles 

duurder wordt belangrijk om samen activiteiten te ondernemen die betaalbar blijven. Belangrijk is 

dat er voldoende vrijwilligers van alle leeftijden zijn die voor voeding van activiteiten zorgen. Deze 

voeding moet vooral van de jongeren komen, want die zorgen ervoor dat het buurthuis levendig 

blijft. Zijn advies is: ‘kijk naar de sociale samenstelling van de wijk om te weten te komen welke 

behoeften er zijn en houdt alles betaalbaar. Bedenk wel dat de subsidies teruglopen en zorg daarom 

dat je ook andere inkomstenbronnen krijgt. Er zijn mensen die niet komen, maar het buurthuis wel 

een warm hart toedragen. Willen die ‘Vriend van De Boschbloem’ worden? 

Jullie zijn goed bezig en ga zo door! 

2 mei 2022 

  



Meer samenwerken met andere buurthuizen 

Door Ria Alleman 

Binnen de gemeente Voorschoten zijn verschillende buurthuizen en 

activiteitencentra bij elkaar gekomen om te praten óf en hoe we in 

de toekomst meer kunnen gaan samenwerken. Op 6 april 

jongstleden heeft het eerste oriënterende gesprek plaatsgevonden.   

Tijdens dit gesprek tussen Voorschoten voor Elkaar, Alettahof, 

Assalam ( gelieerd aan de moskee), Vereniging Ouderen Voorschoten 

en de Boschbloem is de wens geuit om meer te gaan samenwerken en 

hiervoor een soort protocol op maken. Onze penningmeester Okke de 

Boks zal meewerken aan het opstellen van dit protocol.  Verder wordt 

momenteel hard gewerkt om de activiteit “Bewegen voor ouderen” te (her)introduceren. Deze 

activiteit wordt al door Voorschoten voor Elkaar in het Vliethuis en Parkhuis georganiseerd. Het zou 

mooi zijn als de ouderen ook bij Alettahof en de Boschbloem terecht kunnen om onder deskundige 

leiding, meer aan beweging te doen. Het mooie van de samenwerking is dat we allemaal dezelfde 

docent kunnen inschakelen en wellicht via het Sportakkoord subsidie kunnen krijgen. 

Huis-aan-huis krantje 

Een ander idee is om éénmalig een gezamenlijk huis-aan-huis krantje uit te geven met daarin 

opgenomen alle activiteiten die binnen de verschillende buurthuizen en activiteitencentra worden 

georganiseerd.  De opmaak– en drukkosten worden wellicht door de gemeente betaald, de 

verspreiding is voor de deelnemers. Een brainstormgroepje gaat dit idee verder uitwerken en 

vormgeven. Voor de Boschbloem zullen Okke de Boks en Ria Alleman hieraan meewerken. 

“last but not least” wordt gekeken of voor de vluchtelingen uit Oekraïne, die gehuisvest zijn binnen 

Voorschoten, gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren  bij de 

Boschbloem. Hiervoor wachten we op informatie van de gemeente. Kortom leuke ontwikkelingen en 

je wordt uiteraard op de hoogte gehouden. 

2 mei 2022 

  



Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Een van de belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergadering van 20  april was de 

verduurzaming! Als gebruiker van een gemeentelijk pand doet ons buurthuis mee aan een proef om 

het gemeentelijk onroerend vastgoed te verduurzamen. Wat betekent dit voor ons en welke stappen 

worden genomen. 

In de eerste plaats wordt ons pand geïsoleerd. Je hebt vast wel gemerkt dat het buitenglas overal al 

vervangen is door HR+ glas. In opdracht van de gemeente is een onderzoek verricht naar mogelijke 

verduurzamingsmogelijkheden. Bij dit onderzoek is gekeken naar: waar is isolatie nodig en mogelijk, 

wat kan gedaan worden aan energiebesparing en is het zinvol om zonnepanelen te plaatsen. Het 

rapport is klaar, maar nog niet met de Boschbloem gedeeld. Dit zal naar verwachting snel gebeuren 

en uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig naar de uitkomsten. Wat de financiële consequenties voor de 

gemeente, en mogelijkerwijs voor ons, zijn  is nog onduidelijk.  Het bestuur wil graag dat de te 

nemen maatregelen niet alleen voor de korte termijn toereikend zijn, maar gericht zijn op 

toekomstige ontwikkelingen. Voorbeeld: stel dat nu of later iets aan een beter klimaat in het gebouw 

gedaan wordt, en gas door elektriciteit wordt vervangen dan moet daar nu al rekening mee worden 

gehouden. De voor ons belangrijke klimaatbeheersing en gastransitie zitten niet in het huidige 

programma van de gemeente. De gemeente wil open en transparant de verschillende mogelijkheden 

verkennen en samen met ons stap voor stap de nodige keuzes maken. Dit voor een beter milieu, 

(energie) kostenbeheersing en comfort voor generaties leden. Het bestuur is blij dat de gemeente 

deze verduurzaming in goed overleg met ons wil realiseren. 

De volgende keer meer 

2 mei 2022 

  



Juli 2022 

Twee Parels van Voorschoten bij de Boschbloem! 

Door Ria Alleman 

Afgelopen zaterdag was het extra feest tijdens de jaarlijkse vrijwilligers 

barbecue. Twee vrijwilligers van de Boschbloem van het eerste uur Cees 

Westhoek en Fia Oudshoorn kregen als blijk van waardering voor het 

jarenlange vrijwilligerswerk voor ons buurthuis een Parel van Voorschoten 

uitgereikt. 

Terwijl de vrijwilligers van een hapje en drankje aan het genieten waren, kwam 

rond vier uur burgemeester Nadine Stemerdink binnen lopen. Verrast keek 

iedereen op: wat gaat er gebeuren? Dat werd algauw duidelijk toen Nadine het 

woord nam. Ze was op zoek naar Cees Westhoek en vroeg of hij naar voren 

wilde komen. “Mijnheer Westhoek draagt al jarenlang, vanaf het begin van de 

Boschbloem, zijn steentje bij” zo begon Nadine haar lovende woorden. Ze vertelt hoe Cees 

bescheiden en met een groot gevoel voor humor en relativeringsvermogen drie keer per week 

aanwezig is om de tekencursus te geven. In een gemoedelijke sfeer staat Cees de cursisten met raad 

en daad terzijde. Cursisten die hem zeer trouw,  sommige meer dan twintig jaar, zijn en van de lessen 

genieten. Ieder jaar wordt het cursistenseizoen afgesloten met een tentoonstelling van de gemaakte 

werken. Aangehaald wordt dat Cees heeft meegewerkt aan de mooie “Boschbloemboom” die in de 

hal hangt. 

Naast het vele werk voor de Boschbloem vindt Cees ook nog tijd om mooie 

foto’s van Voorschoten te maken en deze op de Facebookpagina “je bent 

Voorschotenaar als” te plaatsten. Nadine sluit de speech af met de  woorden 

van Cees zelf: “doe datgene waar je plezier in hebt en draag je hobby uit. 

Plezier hebben met elkaar is het belangrijkste”, daar ben ik het helemaal mee 

eens en daarom overhandig ik graag deze mooie Parel van Voorschoten aan u”. 

Cees wordt gevraagd om even plaats te nemen omdat Nadine graag aan nog 

iemand een Parel wil uitreiken. Terwijl Cees, met Parel en bloemen, aan het 

verwerken is wat hem is overkomen zit Fia Oudshoorn niets vermoedend 

gezellig met Riet van der Peet te praten. Riet een van de oprichters van de 

Vereniging is speciaal, met haar man Cor, voor deze gelegenheid gekomen. Dit 

onderonsje werd onderbroken toen Fia werd gevraagd naar voren te komen. 

 “Mevrouw Oudshoorn u bent al sinds 1980, dus al 42 jaar, vrijwilligster bij de 

Boschbloem. Een vrijwilligster van het eerste uur!” begon de burgemeester. 

Nadine gaat in op het feit dat Fia zich in de loop der jaren heeft ingezet als 

bestuurslid, ledenadministrateur, hielp – en nog helpt – bij het schoonmaken en 

meehielp bij de kinderactiviteiten. Voor dit laatste bij de knutselclub en 

pannenkoeken bakken voor na de speurtochten. Daarnaast werd gememoreerd 

dat samen met andere met veel plezier een krantje werd gemaakt en 

rondgebracht. Ook het feit dat Fia een tijdje de Klaverjasavonden heeft geleid 

en dit verruilde voor de bridge kwam natuurlijk aan de orde. Ruim 24 jaar heeft 

zij de maandagavondbridge geleid en bridgelessen gegeven, nu houdt ze zich 

bezig met de recreatieve bridge op de dinsdagmiddag.  

Fia en Cees met de parels  

Cees pakt de parel uit  

Fia wordt toegesproken  



Rotsvast vertrouwen in kleuren 

Door Ria Alleman 

Sandra van Mameren is sinds oktober 2021 activiteitenbegeleider Vitaal door 

Kunst bij de Boschbloem. Wie zij is, en hoe zo op het idee van deze cursus is 

gekomen vertelt ze enthousiast onder het genot van een kopje koffie in de 

Boschbloem. 

 

 

Wie ben je? 

‘Ik ben Sandra, 53 jaar en woon samen met mijn man Han en twee kinderen in de Bloemenwijk. We 

hebben 20 jaar geleden het oude bakkerspand waar eerst bakker Duijnisveld en later Jansen heeft 

gezeten gekocht. Je kunt je wel indenken dat, toen we het pand kochten er veel aan opgeknapt en 

verbouwd moest worden. Onze beide kinderen, Denise van 19 en Tim 16 jaar zijn in dit huis geboren. 

Naast mijn vrijwilligerswerk en het geven van de cursus werk ik drie dagen in de week.’ 

Eerste kennismaking met de Boschbloem 

‘Tijdens mijn zwangerschap van Denise heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de Boschbloem. Ik 

wilde graag leren schilderen en tekenen en ben op les gegaan bij Cees Westhoek. Ik heb veel van 

Cees geleerd en heb goede herinneringen aan die tijd.  Bij de geboorte van Tim heeft Cees een mooie 

tekening gegeven: Japie Krekel met paraplu!’ 

Kunstzinnige therapie 

‘Ik was als psychologe werkzaam in het onderwijs en was zo druk, dat het op een gegeven moment 

moeilijk was om alle ballen in de lucht te houden. Ik wilde meer rust in mijn leven en ben op zoek 

gegaan hoe ik die kon krijgen. Na een zoektocht kwam ik op het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag en 

daar begon ik aan een opleiding Medische Schildertherapie. Tijdens deze opleiding leer je alles over 

kleuren en hoe je daarmee de gezondheid ondersteunt. Ik ervaar aan mijzelf dat dat ook echt werkt.’ 

Activiteit Vitaal door kunst 

‘Vorig jaar mei verscheen het boek “Vitaal door kunst” en nadat ik het gelezen had dacht ik: Wauw 

wat is dit een concreet op het lichaam en geest gerichte benadering. Na een verhaal, muziek of 

gedicht is er een kunstzinnige opdracht met verschillende soorten materiaal zoals houtskool, pastel- 

of bijenwaskrijt, verf of klei.  Voor mij is het een nieuwe ervaring om hiermee een groep te 

begeleiden. Het was voor mij logisch om te vragen of dit op de Boschbloem zou mogen. Want zo is 

het toegankelijk voor alle mensen uit de buurt. Het is bijzonder om te zien hoe verschillend de 

werken worden. Want iedereen heeft dezelfde opdracht en het zelfde materiaal. Kunst verbindt 

mensen met zichzelf en met elkaar, dat is het mooie ervan!’ 

vrijwilligers werk 

‘Naast de Boschbloem ben ik vrijwilliger bij het studiecentrum Antroposofie in Den Haag. Eigenlijk 

zou iedereen vrijwilliger moeten zijn, je helpt een ander maar ook jezelf. Geven is ontvangen.’ 

2 juli 2022 

 

 

Sandra van Mameren  



 

Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Met de jaarlijkse barbecue voor onze vrijwilligers die  op 2 juli jongstleden is gehouden gaat ook bij 

de Boschbloem het zomerprogramma in. Er zijn activiteiten die doorgaan maar ook die een 

zomerstop hebben. 

Ieder jaar wordt door het bestuur een barbecue aan de enthousiaste vrijwilligers onder ons gegeven 

om ze te bedanken voor hun inzet. Zo ook dit jaar. Dit jaar was het een extra feestelijk happening 

omdat twee van onze vrijwilligers, beide actief vanaf het begin, door de burgemeester Nadine 

Stemerdink, in het zonnetje zijn gezet. Het gaat hier om Cees Westhoek en Fia Oudshoorn die beide 

een Parel van Voorschoten hebben ontvangen. Het bestuur werd bij de organisatie van de dag 

uitstekend en deskundig geholpen door Nel Ryan en Christel Mahabier waarvoor onze hartelijke 

dank. 

In de zomer gaat de Boschbloem op een laag pitje door. Er zijn activiteiten die stoppen tot eind 

augustus, maar sommige activiteiten gaan gewoon door! Om te weten welke activiteiten doorgaan 

kijk op onze website bij: Deze week. Hier vindt je per week een activiteitenoverzicht. 

Misschien weet of bedenk je een activiteit die je het leuk vindt om te organiseren, dat kan natuurlijk 

altijd. Neem hiervoor contact op met info@boschbloem.nl of nog beter spreek een van de 

bestuursleden aan en je hoort wat er allemaal mogelijk is. Heel veel! 

Ook voor het bestuur breekt een vakantieperiode aan en zal iets minder frequent bij elkaar komen. 

Wel gaan de voorbereidingen voor het contactloos betalen en de deelname aan het 

verduurzamingsproject met de Gemeente door. De Boschbloem gaat meedoen aan het Weekend van 

Voorschoten op  zaterdag 10  en 11 september aanstaande waar wij ons samen met De Alettahof 

willen presenteren aan alle Voorschotenaren. Daar kijken wij naar uit. 

Het bestuur wens iedereen een fijne en mooie 

zomer toe en hoopt je in september weer te 

zien. 

2 juli 2022 

  



Mag de Boschbloem op jouw stem rekenen?   

Wij doen als Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest ook dit jaar mee aan de 

Rabo ClubSupport actie voor een financiële ondersteuning.  Heb je een 

particuliere bankrekening bij de Rabobank, dan kun je een stem uitbrengen 

voor de Boschbloem. 

  

Het bedrag dat de Boschbloem krijgt is afhankelijk van het aantal stemmen dat op de vereniging 

wordt uitgebracht. We doen mee in de categorie samenleving van de regio Den Haag. Je kunt van 5 

tot en met 27 september je stem uitbrengen. Gewoon doen! 

Iedereen met een particuliere bankrekening bij de Rabobank en lid is in de Regio Den Haag kan 5 

stemmen uitbrengen, te verdelen over minimaal 3 en maximaal 5 doelen. Breng je stem uit in de 

Rabo App of online op rabobank.nl/ClubSupport. Je vindt ons bij Regio Den Haag, categorie 

samenleving , De Boschbloem. Je kunt stemmen van 5 tot 27 september 2022. In oktober volgt de 

finale en de donatie uitreiking. Volg hiervoor de webpagina van de Rabobank Regio Den Haag. 

We willen het gebouw nóg toegankelijker maken voor bezoekers die mindervaliden zijn. Dit door een 

hellingbaan bij de nooduitgangen te plaatsen, die het aanzienlijke hoogteverschil van 20 cm 

overbrugd voor de activiteitendeelnemers en bezoekers die slecht ter been zijn of met een rollator 

c.q. scootmobiel het buurthuis bezoeken. Ook willen we de nooduitgangen voorzien van een knop 

om de deuren automatisch te openen. 

Je begrijpt hoe meer stemmen we krijgen des te meer financiële ondersteuning door de Rabobank! 

We hopen dat we het mooie resultaat van vorig jaar gaan evenaren en misschien dit jaar wel meer 

stemmen krijgen. Breng voor  27 september je stem uit.  

Alvast hartelijk dank voor je stem!  



September 2022 

Leuk om bezig te zijn en mooie dingen van stofjes en draadjes te 

maken 

Door Ria Alleman 

Madelein Sint Nicolaas is al jaar en dag bij de Boschbloem te vinden. Eerst als 

activiteitendeelneemster, bestuurslid en later als gastvrouw bij verschillende 

activiteiten. Tijdens een gezellig en geanimeerd gesprek vertelt ze hier met 

twinkelende ogen alles over. 

 

 

Wie ben je? 

‘Ik ben Madelein 74 jaar en nu alleenstaand. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen, ik heb één zusje en 

6 broers. Samen met mijn ex partner Nico, waar ik nog steeds een goede band mee heb, hebben wij 

een dochter Leontine en een zoon Constantijn en een prachtige kleindochter Jolijn van bijna 1 jaar. 

Als 4 jarige zat ik al naast mijn moeder die altijd wel met de brei- of naaimachine in de weer was en ik 

leerde spelenderwijs om leuke dingen te maken. Het bezig zijn met mijn handen is echt met de 

paplepel ingegoten. In het begin was dat vooral borduren, breien en haken later veranderde dat en 

ging ik meer met stoffen werken.’ 

Hoe ben je bij de Boschbloem terecht gekomen? 

‘In 1989 ben ik in de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan komen wonen. Er kwamen kinderen 

en ik wilde graag zelf kinderkleding gaan maken. In 1990 ben ik naar naailes gegaan bij Bep de Hooge 

en Ank Planje. In deze tijd volgde ik ook af en toe leuke creatieve workshops bij Anneke van der 

Meer. Ja, ik ben echt altijd bezig. 

Bezig bijtje 

‘Naast mijn drukke baan bij Shell, de geboorten en het opgroeien van mijn kinderen heb ik mij 

ingezet als vrijwilliger voor de Boschbloem. Het begon toen ik door Henk Hooiveld werd gevraagd om 

de plotsklap vrijgekomen functie van secretaris te vervullen. Dit heb ik van 2000 tot 2009 met plezier 

gedaan. Je bent dan echt een spin in het web, en dat is leuk. In deze periode ben ik ook betrokken 

geraakt bij het organiseren van het kerstdiner op de tweede kerstdag voor alleenstaande ouderen. 

Eerst met Frans Vissers, later met een team vrijwilligers. Dit heb ik 15 jaar gedaan, de vraag ernaar 

veranderde en is hier helaas een einde aangekomen. Bij de discoavonden die voor de jeugd werden 

georganiseerd heb ik in samen met Cora, Christel en anderen in toerbeurten achter de snoepkraam 

gestaan. Naast de zitkussens en discolampen waren er ook schuimparties. Je kunt je wel voorstellen 

wat een ravage dat gaf! Met trekkers hebben we de boel tot in de kleine uurtjes weer droog 

gekregen. Verder heb ik, samen met Ria, creatieve zaterdagmiddagen georganiseerd. Daar maakten 

we onder andere kettingen en tuinbeelden van paverpol. Momenteel ben ik gastvrouw bij de 

linedance, ikebana en de oldtimersclub en inzetbaar bij ad-hoc activiteiten. Naast het 

vrijwilligerswerk bij de Boschbloem ben ik gastvrouw bij de Tennisvereniging Adegeest, al meer dan 

20 jaar actief als lid bij het het stembureau, reserve bij de gymclub Avanti, collecteerde ik tot voor 

kort voor de Maag- , Lever- en Darm Stichting en nu nog steeds voor de Alzheimer Stichting 

Nederland. 

Madelein Sint Nicolaas 



Hoe ben op het idee van quilten gekomen? 

‘In 1997 kwam ik door reorganisatie thuis te zitten en een buurvrouw vroeg mij mee naar een 

quilttententoonstelling in Haarlem. Daar ontdekte ik dat je hele mooie dingen met stofjes kunt 

maken en ik was hélemaal verkocht toen ik de mooie stoffen in een winkeltje zag. Al snel ben ik 

cursussen gaan volgen en op les gegaan. Ik heb vele tentoonstellingen bezocht in binnen- en 

buitenland, onlangs was ik nog in Birmingham. Zalig om daar door de zalen te dwalen, ik ben dan 

echt in mijn eigen wereldje!’ 

Wanneer ben je met de quiltbee begonnen? 

‘Naast de cursus edelsmeden 2 keer per maand ging ik 1 keer per maand naar de quiltbee “De 

Vlietsteek” In het kerkgebouw van de Moeder Godskerk. Dat vond ik eigenlijk echt te weinig, lacht 

Madelein vrolijk. Omdat edelsmeden om de 2 weken was opperde ik om in de Boschbloem een 

quiltbee te beginnen op de andere dinsdagmiddagen. Zo gezegd, zo gedaan en in 2008 ben ik met 

een paar dames van de Vlietsteek in de Boschbloem de quiltbee begonnen. We hebben een groep 

van ongeveer 10 personen. De beginselen van het naaien moet je wel kennen, maar verder helpen 

we elkaar met het vinden van oplossingen, keuzes maken in de kleuren van de stoffen, welke rand 

het beste bij je werk past. Nieuwe mensen zijn welkom om onze gezellige bee te komen versterken’. 

Goud- en vrij borduren 

‘Dit is een activiteit die op de boerderij Woelwijk werd gegeven door de van oorsprong Duitse Ulrike 

Müllners, die een autoriteit is op het gebied van goudborduren. In het fascinerende 

goudborduurwerk worden veel verschillende materialen gebruikt en elk van die materialen vraagt 

een andere manier van toepassen. Ulrike kende ik van de Nutsschool waar onze jongens bij elkaar in 

de klas zaten en met elkaar speelden. Op creatieve middagen/avonden zat zij rustig in een hoekje de 

meest mooie borduurwerken te maken en ik dacht, dat wil ik ook. Er was een wachtlijst bij haar 

groep maar uiteindelijk kwam er een plekje vrij op de donderdagochtend. Jaren heb ik daar de 

activiteit gevolgd. Misschien is de benaming goudborduren een te eng begrip. Er wordt met allerlei 

soorten draad gewerkt, niet alleen goud- en zilverdraad maar ook met zijdedraad, DMC, pailletten en 

kraaltjes. Helaas, Ulrike verhuisde terug naar Duitsland en met een paar mensen zijn we verder 

gegaan in de Boschbloem. Net als bij het quilten wordt er geen lesgegeven maar helpen we elkaar 

met tips, raad en daad. Onze groep bestaat uit 10 dames en we komen 1 keer per maand op 

donderdagmorgen bij elkaar.’ 

Wat zou je anderen willen zeggen over vrijwilligers 

‘Vrijwilligers verdienen veel waardering. Er kan altijd een beroep op ze worden gedaan. De 

belangstelling van de vrijwilliger is groot en zij hebben veel contacten. Er gaat een wereld voor je 

open. Het heeft mijn inburgering in een voor mij nieuwe woonplaats wel makkelijker gemaakt. Wat 

mij betreft zou je, net als vroeger de militaire dienstplicht, de jeugd een tijdje vrijwilligerswerk 

moeten laten doen. Ze zien dan wat er te koop is in de wereld en dat vrijwilligerswerk echt nodig is!’ 

september 2022 

  



Boschbloem zet de knop om 

De enorme stijging van de energieprijs raakt ons allemaal en heeft 

ook  grote financiële gevolgen voor  de Boschbloem. Ons huidig contract 

loopt op 31 augustus aanstaande af en we hebben een contract met een 

nieuwe leverancier  – die de laagste prijs bood- afgesloten. De 

energiekosten gaan schrikbarend omhoog en wel met een factor 3! Het 

bestuur wil graag samen met jou de knop omzetten en 

energiebesparende maatregelen nemen.   

Met het nieuwe contract gaat zoals gezegd de prijs met een factor 3 omhoog. Dit betekent voor de 

Boschbloem dat we van €4500,00 naar €13.000,00 per jaar gaan. Een dramatische stijging die 

ons  voor een enorme financiële uitdaging en opgave stelt. 

Als bestuur wisten wij natuurlijk dat de stijging eraan kwam en zijn we een aantal maanden geleden 

begonnen om een energiebesparend plan te maken. Een plan om deze kostenstijging zo goed 

mogelijk het hoofd te bieden. Een contributieverhoging of verhogen van de barprijzen zien we niet 

als een oplossing. Immers we hebben betaalbaar en laagdrempelig in onze doelstelling staan. Toch is 

het is niet uit te sluiten dat we in de toekomst – ook gegeven de hoge inflatie-  tot een prijsverhoging 

moeten overgaan.    

Gemeente 

In het plan zijn verschillende stappen gedefinieerd, waarvan sommige stappen al gezet of 

opgestart  zijn. Als eerste stap zijn de gesprekken met de gemeente om de verduurzaming van het 

gebouw  versneld uit te voeren geïntensiveerd. Aangezien de voorgestelde maatregelen moeten 

passen in het bredere verduurzamingsbeleid voor gemeentelijk vastgoed en binnen de gemeente nog 

een politieke besluitvorming moet plaatsvinden zal hier nog wel enige tijd overheen gaan. De 

verwachting is dat bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen niet voor midden volgend jaar kan 

worden gerealiseerd. We blijven maximale druk op de gemeente uitoefenen om de plannen versneld 

te gaan uitvoeren 

Boschbloem zet de knop om 

Binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan een plan hoe we ons energieverbruik aanzienlijk kunnen 

verlagen. We hebben zelf de controle op het energiegebruik binnen de Boschbloem uitgevoerd en na 

een onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbeteringen. Een speciaal energie projectteam is 

momenteel druk bezig om hiervoor een plan te maken. Met als hoofddoel om tenminste  25 % 

besparing op ons energieverbruik te realiseren. Met dit project sluiten we aan bij de Landelijke 

campagne: zet ook de knop om. Onder de naam  “Boschbloem zet de knop om! “ gaan we hard aan 

de slag om deze doelstelling samen met jou te halen. De energiebesparing kan alleen succesvol 

bereikt worden als we dit samen doen. 

Wat kun je de komende tijd van ons verwachten? 

Naast een aantal meer technische maatregelen hebben veel besparingsmaatregelen te maken met 

ons gedrag en hoe wij gezamenlijk de voorgestelde maatregelen in de praktijk naleven en uitvoeren. 

Het projectteam gaat meerdere details verder uitwerken en verschillende activiteitenbegeleiders 

benaderen. Tijdens deze gesprekken lichten we toe wat de achtergrond is en kijken we gezamenlijk 

naar hoe en waar een bijdrage geleverd kan worden. Ook willen wij graag “energieambassadeurs” 

aanstellen. Ambassadeurs die met enthousiasme voor stimulans, coaching en naleving van de 

voorgestelde maatregelen binnen de activiteiten willen zorgen. 



Wat kan jij doen? 

Ideeën op het gebied van energiebesparing, zeker in dit uitwerkingsstadium, zijn meer dan 

welkom.  Graag maken wij gebruik van de aanwezige ervaring en inzichten van de leden. Neem 

contact op met de projectleider Okke de Boks als je ideeën hebt of je ervaringen wilt delen. Denk na 

of alle lichten tijdens een activiteit wel aan moeten of is minder ook goed? Help elkaar om scherp te 

blijven en attendeer elkaar op energiebesparende maatregelen die makkelijk tijdens een activiteit 

gerealiseerd kunnen worden. Alleen kunnen we het niet doen, het project is van ons allemaal en we 

hebben elkaar hard nodig om de 25% reductie te halen. 

Tot slot, ja de energiebesparing is bittere noodzaak voor de Boschbloem! We zien dit project als zeer 

positief en willen er samen met jou enthousiast aan werken. We geloven sterk dat het een positieve 

stimulans kan zijn voor de  Boschbloem als geheel, op een zo maatschappelijk relevant onderwerp. 

Dit project kan, nee moet ook leuk zijn. Alleen zo houden we het samen vol! 

Namens het projectteam, 

Okke de Boks 

Penningmeester 

september 2022 

 

  



Graag stel ik mij aan je voor 

Mijn naam is Simon Duindam, nog steeds een volbloed Leienaar van 

inmiddels 70 jaar en al 47 jaar getrouwd met Sophie. 

Door mijn grote interesse in alles wat met techniek te maken heeft, 

gecombineerd met mijn opleiding, ben ik altijd in de technische 

richting werkzaam geweest. De ‘laatste’ 40 jaar als technisch 

onderwijs assistent en systeembeheerder in het voortgezet 

onderwijs. Voor de minder jongeren onder ons zullen termen als 

(talen)practica, overheadprojectoren, dia- en filmprojectoren bekend 

in de oren klinken. Toen de automatisering zijn intrede deed in het 

onderwijs, lag het dan ook voor de hand dat ik dat oppakte. Na heel wat freaken en bijscholen en het 

zelf aanleggen van het eerste fysieke netwerk binnen de school, verdrong dit steeds meer mijn 

andere werk en werd ik verantwoordelijk voor het hele ict-gebeuren. Op deze manier ben ik ook mee 

kunnen groeien in het digitale tijdperk. 

Los hiervan heb ik thuis altijd verbouwd en geklust. Van het maken van de bouwtekeningen, het 

metselen van uitbouwen, tot de laatste verfstreek. Prachtig om dat uit je handen te kunnen laten 

komen. Via vrijwilligersorganisaties/sites doe ik buiten de zomermaanden inmiddels ook klusjes voor 

anderen. Voor mijn ‘klanten’ grote problemen, voor mij vaak een wissewasje. Fijn de opluchting en 

waardering te merken. 

Naast dit alles heb ik vele andere hobby’s (gehad). (Lig)Fietsen, roeien, kanoën, skeeleren, surfen, 

fotograferen en héél belangrijk, stijldansen.  Sinds onze pensionering kunnen we ons hier nog meer 

in uitleven. Voor mij geldt dit nog meer dan voor Sophie, want ik vind het prachtig om dit ook samen 

met anderen te beleven. Een vlotte quickstep, een zwevende Engelse wals, een uitdagende staccato 

tango, een zwierende Weense wals, prachtig om hier iets leuks van te maken. En dat het soms bij een 

‘vreemde’ dame in het begin meer lijkt op een partijtje vrij worstelen, mag de pret (juist) niet 

drukken. Ik/wij dans(en) vaak 4 keer per week bij dansscholen, maar ook bij buurthuizen zoals de 

Boschbloem waar de mannen meestal in de minderheid zijn. Daar word je als man dan ook met open 

armen ontvangen. Dus heren, als je nog een béétje kunt bewegen, grijp je kans.😊 

Door het stijldansen ben ik in aanraking gekomen met de Boschbloem. Op de website zag ik dat je 

daar op de vrijdagmiddag kunt dansen. Bij het informeren naar de coronavoorwaarden bleek ik 

beantwoord te worden door Lydia die al zo’n 45 jaar tot onze vriendenkring behoort. Zo zie je maar 

weer hoe klein de wereld is. De dag dat ik er voor het eerst ging dansen bleken er grote problemen 

met de wifi, dus dat werd een klusje.  😊 

Het bleek toch wel wat meer dan ‘even’ werk, want de installatie was niet voorzien van enige 

documentatie. Alle problemen zijn inmiddels opgelost en het netwerk is meteen uitgebreid en 

gedocumenteerd. 

Mooi om te zien dat er toch aardig wat vrijwilligers actief zijn. Dit zeker in een tijd dat veel mensen 

graag consumeren, maar niet beschikbaar zijn om te produceren. Jammer hoor, want die missen toch 

het ontmoeten van nieuwe mensen en de voldoening van het samen bouwen aan zo’n mooie 

activiteitenorganisatie. 

september  2022 

  

Simon Duindam  



Twee nieuwe activiteiten bij de Boschbloem 

Door Ria Alleman 

Begin september start bij de Boschbloem twee nieuwe activiteiten op het gebied van bewegen. Het 

zijn de activiteiten “ Blij Fit: Bewegen voor ouderen” en “Zumba”. Beide lessen kunnen onder 

deskundige leiding van Ashley Zaat gevolgd worden op de dinsdagochtenden. 

‘Fijn dat we in september met deze activiteiten bij de Boschbloem kunnen 

starten. Het zijn twee activiteiten gericht op het bewegen en een mooie 

aanvulling op het activiteitenprogramma. Ik was drie jaar oud toen ik begon 

met dansen en later ben ik ook gaan turnen. Tot op de dag van vandaag dans 

ik nog steeds met veel plezier en geef ik lessen. Je kunt kiezen of je één van de 

twee activiteiten of allebei komt volgen. De les duurt in totaal een uur, 

waarvan we driekwartier lekker bewegen en afsluiten met het gezamenlijk 

drinken van een drankje’  

Blij Fit: bewegen voor ouderen 

Bewegen is belangrijk, zeker bij het ouder worden. Van 

bewegen worden botten en spieren sterker en verbetert 

de concentratie. Het heeft ook een positief effect op de 

geest en zelfredzaamheid. Bij de lessen wordt rekening 

gehouden met het ouder wordende lichaam. Kom de 

groep versterken en in een gezellige en ontspannen sfeer 

werken aan jouw conditie! Het is ook een leuke manier 

om in contact met anderen te komen. Vanaf 6 september iedere dinsdagochtend van 10:00 – 10:45 

uur.  

Zumba 

 Zumba staat voor fitness op opwindende Latijns – Amerikaanse 

muziek die je vrolijk maakt. Je hoeft niet eerst pasjes te leren en te 

onthouden. Het is kijken en meedoen! Uitgangspunt is de vrolijke 

muziek en dat het niet moeilijk is. Genieten, het krijgen van een goed 

gevoel en lol hebben is belangrijker 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 beginners en/of senioren. Deze variant wordt vanaf 6 september op 

de dinsdagochtend van 10:45-11:30 uur bij de Boschbloem gegeven. Aansluitend kun je gezellig met 

elkaar iets drinken. Kom een keertje meedoen en je kunt vast niet wachten tot de volgende les. 

Interesse? Voor meer informatie of je opgeven bel Lydia van Leeuwen,  06 5382 5030 

september 2022 

  

Ashley Zaat  



Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Een van de belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergadering van 24 augustus was de enorme 

stijging van de energieprijs. De energiekosten gaan schrikbarend omhoog en wel met een factor 3! 

Ons huidig contract loopt op 31 augustus aanstaande af en we hebben een contract met een nieuwe 

leverancier – die de laagste prijs bood- afgesloten. Binnen het bestuur is het project “Boschbloem zet 

de knop om” gestart om ons energieverbruik aanzienlijk te verlagen. 

Binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan een plan om ons energieverbruik aanzienlijk te verlagen. 

We hebben zelf de controle op het energiegebruik binnen de Boschbloem uitgevoerd en na een 

onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbeteringen. Een speciaal energie projectteam is momenteel 

druk bezig om hiervoor een plan te maken. Met als hoofddoel om tenminste 25 % besparing op ons 

energieverbruik te realiseren. Met dit project sluiten we aan bij de Landelijke campagne: zet ook de 

knop om. Onder de naam “Boschbloem zet de knop om! “ gaan we hard aan de slag om deze 

doelstelling te halen. Je gaat daar nog veel over horen, en wij rekenen op jouw hulp. 

Valt je gebreken aan het gebouw op of heb je verduurzamingssuggesties geef dit door aan onze 

gebouwbeheerder Arjen de Wit. Dit doe je door een e-mail te sturen 

naar gebouwenbeheer@boschbloem.nl 

Op 10 en 11 september is de het Weekend van Voorschoten. Dit jaar doen wij samen met de 

Alettahof mee. Op 10 september staan we gezamenlijk bij een kraam waar we de bezoekers 

attenderen op onze activiteiten en mogelijkheden. 

De zomer is bijna voorbij en de activiteiten worden of zijn weer opgestart. Mooi nieuws is dat op 6 

september twee nieuwe activiteiten starten: “Blij Fit: bewegen voor ouderen” en “Zumba” 

september 2022 

  

https://www.boschbloem.nl/boschbloem-zet-de-knop/
mailto:gebouwenbeheer@boschbloem.nl
https://www.boschbloem.nl/twee-nieuwe-activiteiten-bij-de-boschbloem/


Laatste kans om op de Boschbloem te stemmen!    

Wij doen als Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest ook dit jaar mee aan 

de Rabo ClubSupport actie voor een financiële ondersteuning.  Heb je 

een particuliere bankrekening bij de Rabobank, dan kun je een stem 

uitbrengen voor de Boschbloem. 

 

  

Het bedrag dat de Boschbloem krijgt is afhankelijk van het aantal stemmen dat op de vereniging wordt 

uitgebracht. We doen mee in de categorie samenleving van de regio Den Haag. Je kunt van 5 tot 

en met 27 september je stem uitbrengen. Gewoon doen! 

Iedereen met een particuliere bankrekening bij de Rabobank en lid is in de Regio Den Haag 

kan 5 stemmen uitbrengen, te verdelen over minimaal 3 en maximaal 5 doelen. Breng je stem 

uit in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. Je vindt ons bij Regio Den Haag, 

categorie samenleving , De Boschbloem. Je kunt stemmen van 5 tot 27 september 2022. In 

oktober volgt de finale en de donatie uitreiking. Volg hiervoor de webpagina van de 

Rabobank Regio Den Haag. 

We willen het gebouw nóg toegankelijker maken voor bezoekers die mindervaliden zijn. Dit 

door een hellingbaan bij de nooduitgangen te plaatsen, die het aanzienlijke hoogteverschil van 

20 cm overbrugd voor de activiteitendeelnemers en bezoekers die slecht ter been zijn of met 

een rollator c.q. scootmobiel het buurthuis bezoeken. Ook willen we de nooduitgangen 

voorzien van een knop om de deuren automatisch te openen. 

Je begrijpt hoe meer stemmen we krijgen des te meer financiële ondersteuning door de 

Rabobank! We hopen dat we het mooie resultaat van vorig jaar gaan evenaren en misschien 

dit jaar wel meer stemmen krijgen. Breng voor  27 september je stem uit.  

Tip geef het ook door aan je vrienden en familie die ook een Rabobank rekening hebben. 

Alvast hartelijk dank voor je stem!  



November 2022 

Rabobank stemmers  bedankt voor je stem 

Door Ria Alleman 

De uitslag van de Rabobank ClubSupport Actie 

2022 is bekend. En wij willen graag de 

Rabobankleden die op de Boschbloem hebben 

gestemd bedanken. Dit jaar deden meer 

instellingen in Voorschoten mee, in totaal 14 

organisaties.  De Boschbloem heeft met 62 

stemmen het mooie bedrag van €1024,99  ontvangen. Zonder jullie stem hadden we dit resultaat 

niet kunnen bereiken. Van dit geld wordt een betere toegankelijkheid van het gebouw door het 

plaatsen van hellingbanen bij de nooduitgangen  gerealiseerd.    

Stemmers bedankt! 

Het bestuur van de Boschbloem 

7 november 2022 

  



Nieuws van “De Boschbloem zet de knop om” 

Door Ria Alleman 

Als “Boschbloemers” en gebruikers van het gebouw kunnen we op een 

groot aantal punten letten om het energieverbruik te verlagen. Het 

energieteam onder leiding van Okke de Boks is sinds september jongst 

leden, voortvarend aan de slag gegaan en heeft energiebesparende 

maatregelen genomen en tal van tips geformuleerd. Mocht je nog andere 

ideeën hebben of zie je meer mogelijkheden tot verlaging van het 

energieverbruik geef het door aan een van de energieambassadeurs of 

het energieteam! 

Om het energieteam te helpen is een groepje van activiteitenbegeleiders en andere gebruikers van 

ons pand bereid gevonden om “energieambassadeur ” te worden. Zij helpen met het naleven van 

energiebesparende maatregelen en geven tips en raad om alles nog beter te laten verlopen. De 

ambassadeurs zijn: 

Theo Westerbeek – DSP 

Henny Hammink – Godcentre 

Fred Veldman – Cirkelbus 

Edgar van der Krogt – Klaverjassen 

Fokje Nicolai – Line Dance 

Teun Meirink – Schaken 

Jan Berg – Bridge, competitie 

Schroom niet om deze personen aan te spreken als je een idee, suggestie of vragen hebt. Of benader 

iemand van het energieteam (Okke de Boks, Arjan de Wit, Helga Tijhuis, Lydia van Leeuwen, Fokje 

Nicolai en Ria Alleman). 

Bij de Boschbloem is al veel gedaan om het energiegebruik te verlagen. Zo is driedubbel glas 

aangebracht, zijn alle lampen vervangen door LED verlichting, is software geplaatst om het 

verbruik  per dag/uur/apparaat in de gaten te houden en achter de radiatoren is aluminiumfolie 

aangebracht. In de winter zal een infrarood onderzoek uitgevoerd worden om te zien of er nog 

kieren en gaten in het gebouw zijn, die moeten worden gedicht. 

Omdat de gevoelstemperatuur heel anders kan zij dan de werkelijke temperatuur zijn in de drie zalen 

thermometers geplaatst, we kunnen nu allemaal zien wat de werkelijke temperatuur is. Mocht het 

nodig zijn kan in overleg met de gebouwbeheerder de verwarming hoger of lager afgesteld worden. 

De verwarming wordt klok gestuurd op 19ᵒ Celsius overdag/avond en ’s nachts op 15ᵒ Celsius. 

Met de gemeente, als eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor de verduurzaming, vindt 

periodiek overleg plaats. Al het gemeentelijk onroerend goed moet in 2030 beschikken over een 

energielabel A en moet in 2050 energieneutraal zijn. Samen met de gemeente kijken we naar wat op 

de korte en op langere termijn haalbaar is. Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige cv-ketel 

vervangen gaat worden door een systeem waarbij iedere ruimte (grote zaal, inloopzaal en 

hobbyruimte) voorzien wordt van een airco unit met een luchtwarmte pomp. Hiermee kan zomers 

gekoeld en in de winter verwarmd worden. Als dat gerealiseerd is zijn we grotendeels van het gas af. 

Een en ander is besteld en hopelijk (afhankelijk van beschikbaarheid van materiaal) in het eerste 

kwartaal 2023 draaiend. Verder zal de huidige WTW unit (ventileren om frisse lucht van buiten naar 

binnen te brengen, om zo het binnenklimaat gezond te houden) worden vervangen door een 



ventilatiesysteem dat energiezuiniger is en dat ook het CO2 niveau in de binnenruimte regelt, de 

offertes zijn aangevraagd. Er wordt een kleine (15liter) boiler in de keuken geplaatst en als kers op de 

taart komt er een zonweringssysteem van boven naar beneden aan de zuidkant van het gebouw in 

de vorm van een buitenraam screen, dat automatisch op de zon reageert én handmatig bediend kan 

worden. Al met al een mooi resultaat! De laatste grote stap die ons grotendeels energie neutraal kan 

maken is de plaatsing van zonnepanelen. Door alle voorgaande maatregelen gaan we meer elektra 

gebruiken, dus het wordt nog belangrijker om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. De 

discussie hierover met de gemeente is nog gaande. We verwachten de zonnepanelen op zijn vroegst 

pas midden 2023 operationeel te hebben . Allereerst moet het gemeentelijk beleid nog geformuleerd 

worden en worden goedgekeurd, en ten tweede hebben we te maken met lange levertijden 

vanwege schaarste van materialen. 

Tips 

Soms lijkt het vanzelfsprekend maar toch wil het energieteam je graag een paar tips meegeven. Tips 

die makkelijk te realiseren zijn en weinig moeite kosten. Hier komt de top acht: 

• Trek warme kleren aan. 

• Zet géén materialen of meubilair voor de radiatoren, dit houdt warmte tegen. 

• Belangrijk is dat alle deuren zoveel mogelijk gesloten blijven, stel daarom de drangers die op de 

deuren zijn geplaatst niet uit! 

• Gebruik zoveel mogelijk daglicht, open de gordijnen overdag. 

• Sluit s’ avonds de gordijnen. 

• Doe de verlichting alleen aan in de ruimte die gebruikt wordt. 

• Help elkaar alert te blijven op energiebesparende maatregelen. 

• Check bij het verlaten van het pand of alle lichten uit zijn, alle ramen en deuren dicht. 

Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang via de nieuwsbrief, website en 

mededelingenborden in het gebouw. 

Alle observaties, suggesties, ideeën en klachten rondom klimaatbeheersing en energiebesparing die 

opkomen zijn waardevol. Hier leren we van! Graag doorgeven aan: Okke de Boks T 06 55 12 34 22 of 

e-mail naar penningmeester@boschbloem.nl 

7 november 2022 

  



Van de bestuurstafel 

Door Ria Alleman 

Naast de gebruikelijke agendapunten stond de bestuursvergadering van 2 november in het teken van 

de energiebesparing en verduurzaming , de kostenstijging (huur, inkoop) en hoe hiermee om te gaan. 

Verder is gesproken over het Seniorencafé, de huis-aan-huis krant “Iedereen doet mee” en de 

nieuwjaarsreceptie. 

Onder leiding van Okke de Boks heeft een energieteam (Okke de Boks, Arjan de Wit, Helga Tijhuis, 

Fokje Nicolai, Lydia van Leeuwen en Ria Alleman) het de afgelopen tijd druk gehad met de 

verduurzaming binnen de Boschbloem. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de gemeente en daar 

zijn mooie investeringsafspraken gemaakt om te verduurzamen, die in de komende maanden 

gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn met directe ingang, een aantal maatregelen genomen om 

het energieverbruik naar beneden te brengen. Het energieteam “De Boschbloem zet de knop 

om”  heeft voortvarend gehandeld en mag blij zijn met het tot nu toe behaalde resultaat. In de 

maand december zal een overzicht gemaakt worden van wat de maatregelen tot nu toe hebben 

opgeleverd. 

Goed nieuws is dat op 10 november het Seniorencafé , onder leiding van Wim Wolting, als nieuwe 

activiteit bij de Boschbloem gaat starten. In samenwerking met Alettahof, Stichting Assalem, VOV en 

Voorschoten Voor Elkaar is de krant  “iedereen doet mee” gemaakt en deze zal begin november huis-

aan-huis binnen Voorschoten bezorgd worden. Dus let op je brievenbus! Als je een nee-nee, een nee-

ja sticker op de deur hebt of niet in Voorschoten woont, kun je er een meenemen als je in De 

Boschbloem bent. Daar zal een aantal exemplaren klaar liggen. 

Nieuwjaarsreceptie 

Door Corona is het een aantal jaren niet mogelijk geweest om de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te 

houden. Gelukkig mag het weer en op 7 januari 2023 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Het 

bestuur hoopt je dan te kunnen ontvangen, reserveer de datum in je agenda! Je krijgt nog een 

officiële uitnodiging met de juiste tijden. 

7 november 20227 

  



December 2022 

Boschbloem doet mee aan ‘Warme Kamers’ in Voorschoten 

Door Ria Alleman 

Niemand mag in de kou zitten. Ook niet als de gasprijzen zo hoog zijn als nu. 

Iedere Voorschotenaar die even wil opwarmen zonder zich zorgen te maken 

over haar/zijn energierekening kan bij een aantal buurthuizen in Voorschoten 

terecht. Zo ook bij de Boschbloem. 

Op 17 december is de zogenoemde ‘Warme Kamer” gestart waar jong en oud 

welkom is voor een praatje of spelletje, maar ook om gewoon je huiswerk te 

maken, een boek te lezen, te studeren of werken. Op elke locatie is een 

gastvrouw of -heer aanwezig en wordt gratis koffie of thee geschonken. 

Ook zijn de deuren van de bibliotheek in Voorschoten elke dag geopend tijdens hun gebruikelijke 

openingsuren. Zo willen we samen met elkaar en de gemeente ervoor zorgen dat iedereen in de 

buurt een plek heeft om naartoe te gaan voor warmte en gezelligheid. 

Je hoeft geen lid van de Boschbloem  of andere deelnemers te zijn, de koffie en thee is gratis. 

De Warme Kamers zijn te vinden op de volgende locaties: 

Activiteitencentrum Alettahof: Maandag van 10.00 – 15.30 uur. 

Buurthuis Vliethuis: Dinsdag van 10.00 – 15.30 uur. 

Buurthuis de Boschbloem: Donderdag van 10.00 – 15.30 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnen komen lopen. 

  



Klaverjassen en meer waar muziek inzit 

Door Ria Alleman 

Al vele jaren is Edgar van der Krogt een actief lid van de Boschbloem. Het 

vrijwilligerswerk is hem vanuit huis met de paplepel ingegeven. Momenteel 

vervult hij verschillende functies binnen en buiten de Boschbloem. Bij ons is 

Edgar activiteitenleider klaverjassen op de dinsdagavond. Wat hij allemaal heeft 

gedaan en nu nog doet vertelt hij graag. 

Edgar is 55 jaar oud en een geboren en getogen Voorschotenaar. Nu alweer twee 

jaar geleden getrouwd met Wilma en samen wonen zij in Noord-Hofland. Uit het 

eerste huwelijk heeft Wilma drie dochters van respectievelijk 29, 27 en 25 jaar 

oud. Edgar: “Het voelt als mijn eigen dochters en ik vind het altijd gezellig als ze thuis zijn.” 

“Door mijn moeder ben ik in het vrijwilligerswerk gerold. Mijn zus Joke (Coster) en ik zijn de enige 

van vijf kinderen die ook vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Joke heeft jarenlang naailes bij de 

Boschbloem gegeven en ik ben door mijn moeder bij de klaverjas terecht gekomen. Mijn ouders 

klaverjasten bij de voetbalvereniging SVLV en hiervoor hield mijn moeder de standen bij. Toen de 

voetbalverenigingen van Voorschoten fuseerden tot één voetbalvereniging Voorschoten ’97 zijn we 

bij de reeds jaren bestaande BBB klaverjasclub gaan kaarten in de Boschbloem, en zo ben ik bij de 

Boschbloem terecht gekomen. Al vrij snel, 1998, heb ik de leiding van Frans van Duinhoven en Huub 

Duivenvoorde overgenomen en doe dit nog steeds met veel plezier. 

Als activiteitenleider zorg ik ervoor dat er voldoende spelende klaverjassers zijn. Momenteel hebben 

we een kern van rond de 30 klaverjassers die zich inschrijven als ze willen spelen. Mochten er een 

keer te weinig inschrijvers zijn, dan heb ik altijd de reservelijst met namen die ik kan benaderen. De 

aanwas gaat goed, voornamelijk door mond-tot-mond reclame en dat is het beste wat je kunt 

hebben. Verder zorg ik ervoor dat de tafels klaar staan en dat de kaarten en scorelijsten op de tafels 

liggen. Ik koop  de prijzen in en met de feestdagen wat extraatjes zoals een chocolade letter met Sint 

en eieren met Pasen. Met kerst is de grote prijsuitreiking aan de winnaar van het seizoen en extra 

leuke prijzen en hapjes. Blij ben ik met Sandra als gastvrouw en zeker met Peter van Duinen die na 

afloop de scorelijsten verzamelt en de scores in een Excelbestand verwerkt, zodat de week daarop de 

prijsuitreiking is. De laatst geëindigde krijgt altijd een kraslot: de poedelprijs! Verder organiseer ik 

binnen de regio het Oranjetoernooi. De Voorschotense Oranjevereniging schenkt een oranjebittertje 

en de Koningin Wilhelmina Oranjevereniging sponsort het toernooi waardoor we leuke prijzen 

kunnen kopen.“ 

Bestuursfuncties 

“In de loop der jaren heb ik verschillende bestuursfunctie bij de Boschbloem gehad. Ik ben ongeveer 

in 2000 begonnen als 2e secretaris en heb dat drie jaar gedaan. Toen waren Edith de Graaf en ik de 

benjamins van het bestuur en dat zorgde weleens voor wat spanning lacht Edgar. “Dat komt omdat 

de oudere het wilde houden zoals het was en wij graag veranderingen wilde doorvoeren” gaat hij 

verder. “In 2003 ben ik voorzitter geworden en hoe dat gekomen is, is een verhaal apart. De 

toenmalige voorzitter Rinus Pieterse was onverwachts overleden en de functie van voorzitter kwam 

vrij. Tijdens mijn vakantie heeft het toenmalige bestuur de Algemene ledenvergadering (ALV) 

voorbereid en een agenda opgesteld. Een van de agendapunten was het terugbrengen van het aantal 

bestuursleden van 7 naar 5, waarbij de functies van Edith en mij zouden komen te vervallen. Aan -de 

toenmalige vicevoorzitter – gaf ik aan dat dit geen schoonheidsprijs verdient en je zo niet met andere 

bestuursleden om kan gaan. Het enige wat ik kon doen was om mij, volgens de regels op te geven als 

Edgar van der Krogt 



kandidaat voorzitter. Het werd een spannende ALV waar ter plaatste gestemd zou worden wie de 

nieuwe voorzitter zou worden: hij of ik. Bij de eerst stemronde was het aantal stemmen gelijk en in 

de tweede ronde werd ik als voorzitter gekozen. Het was een lastig begin! Ik heb veel gehad aan Cor 

Verlooij – oud gemeentesecretaris- die een luisterend oor was en altijd klaar stond met raad en daad. 

Dit heb ik tot 2013 gedaan en Willy van der Heden is mij als voorzitter opgevolgd. Ik ben nu nog 

steeds actief klaverjasser en ben altijd bereidt om hand en spandiensten te doen”. 

Veranderingen 

Met een nieuw bestuur is het onontkomelijk dat er veranderingen plaatsvinden. Als echte 

Boschbloemer draagt Edgar de vereniging een warm hart toe maar vind het soms lastig om met het 

nieuwe beleid, lees verzakelijking, om te gaan. “In het verleden werden de bestuursfuncties vanuit 

de leden van de vereniging vervult. Vrijwilligers groeide naar zo’n positie toe. Nu zie je vrijwilligers 

van buiten de vereniging op bestuursfunctie komen. Begrijp mij goed, dat is niet verkeerd maar 

hierdoor zie ik een verzakelijking optreden waar ik, die al 20 jaar meeloopt en de Boschbloem een 

warm hart toedraagt soms moeite mee heb. En laat ik wel onderstrepen dat iedereen het goed 

probeert te doen voor de Boschbloem. Wel mis ik de zichtbaarheid van het bestuur en dat is jammer. 

Ik wil dan ook graag als advies meegeven: laat je bij de activiteiten zien zodat iedereen weet wie jullie 

zijn! Neem de leden mee in het besluitvormingsproces als er grote veranderingen zijn dat helpt voor 

de transparantie en draagvlak. 

Ander vrijwilligers werk 

Naast zijn 40-urige werkweek en activiteitenleider Klaverjassen is Edgar voorzitter van de 

muziekvereniging Laurentius en de Cultuurfabriek. Edgar: “Dat ging zo. Nadat het voorzitterschap 

voor de Boschbloem door Willy was overgenomen kwam een oude buur mij vragen of ik het geen 

penningmeester voor Laurentius, ook al speel ik geen enkel instrument, wilde worden. Dat wilde ik 

wel en zo ben ik in het bestuur van Laurentius gerold en ben nu voorzitter. Hier heb ik verschillende 

commissies ingesteld met elk een vertegenwoordiger vanuit het bestuur. Dat werkt fantastisch! Dit 

doe ik al weer enkel jaren en als Laurentius volgend jaar haar 100-jarig bestaan heeft gevierd wordt 

het tijd om het stokje over te dragen. Door het voorzitterschap bij Laurentius ben ik bij de 

Cultuurfabriek terecht gekomen. De Cultuurfabriek is namelijk vanuit de muziekwereld ontstaan. Hier 

ben ik voorzitter. Het is een moeilijke tijd om vrijwilligers te vinden, dat merk je ook bij je Laurentius 

en Cultuurfabriek”. 

Ik wil graag meegeven dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor jezelf en anderen. Het is belangrijk om 

iets voor de medemens te doen en je krijgt er veel voldoening van en waardering voor, dus gewoon 

doen! 

19 december 2022 

 

 

  



Nieuws van de Boschbloem zet de knop om 

Door Ria Alleman 

Het energieteam is druk bezig om samen met jou het energieverbruik voor 

de Boschbloem te verlagen. Er is een goede start gemaakt en veel 

maatregelen zijn doorgevoerd. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt 

over de verduurzamingsmaatregelen en worden naar het zich laat aanzien in 

het jaar 2023 uitgevoerd. 

  

Zoals al eerder vermeld, zijn er verschillende maatregelen genomen om het energiegebruik te 

verlagen. Zo is driedubbel glas aangebracht, zijn alle lampen vervangen door LED verlichting en 

achter de radiatoren is aluminiumfolie aangebracht. Bij de biljarttafel is een tijdklok geïnstalleerd en 

dat geeft een significante reductie van het energieverbruik te zien. Verder is er aandacht besteed aan 

het sluimergebruik bij de Boschbloem. Hiervoor is software geplaatst om het verbruik per 

dag/uur/apparaat door te meten. Dit heeft een goed beeld gegeven welke apparaten het meeste 

opsoupeerde en waar iets aan gedaan kon worden. Dit resulteerden in een vermindering van 7,7 

naar 6 Kwh dat gelijk staat aan €30,00 per maand. De ambitie om een besparing van 25% te 

realiseren lijkt haalbaar, dat zou echt een mooi resultaat zijn! 

Gasverbruik 

Ook het gasverbruik laat een positieve en bemoedigende start zien. Natuurlijk heeft het tot voor kort 

milde weer hierin een belangrijke factor gespeeld, maar de eigen inspanningen zijn ook goed 

zichtbaar. Een leerproces voor ons allemaal is hoe met de temperatuur om te gaan. Het mag zeker 

niet te koud worden tijdens de activiteiten. Wat zeker helpt is om lekkere warme kleren te dragen. 

 



 

               

 Norm staat voor het verwachte gebruik op basis van historische gegevens 

Verduurzaming 

Samen met de gemeente zijn stappen gezet om duurzamer te worden. Als alles volgens plan 

verloopt, is medio 2023 over de hele zuidgevel een zonwerend screen geplaatst die automatisch 

maar ook handmatig te bedienen is. Zijn de airco/warmte pomp units in de drie ruimtes geïnstalleerd 

en is er een nieuw ventilatiesysteem, waarmee het binnenklimaat gezond gehouden kan worden. Op 

deze manier zijn we in principe van het gas af, al blijft de huidige CV (gas) nog in tact, voor het geval 

dat nodig mocht blijken. Dit zijn grote investeringen die door de gemeente bekostigd worden en 

momenteel is nog niet bekend hoe deze investeringen doorwerken op de huurprijs. Het grote 

aandachtspunt is de plaatsing van de zonnepanelen. Door met name de airco/warmtepompen zal het 

elektriciteitsverbruik gaan toenemen, daarom is het belangrijk om zelf energie op te wekken en zo de 

kosten te drukken. In december vraagt de gemeente offertes voor de zonnepanelen aan en hopelijk 

wordt in januari hierover een besluit genomen. Verder vinden gesprekken over de compensatie voor 

de hoge energiekosten plaatst. De verwachting is dat de zonnepanelen op zijn vroegst midden 2023 

operationeel zijn. 

Alle observaties, suggesties, ideeën en klachten die rondom klimaatbeheersing en 

energiebesparing  opkomen zijn waardevol. Geef ze door aan Arjan de Wit 

(gebouwbeheer@boschbloem.nl) of Okke de Boks (penningmeester@boschbloem.nl). Hier leren we 

van! 

19 december 2023 
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Nieuwe barprijzen 

Door Ria Alleman 

De afgelopen maanden hebben we het allemaal gemerkt: boodschappen 

doen is een stuk duurder geworden. Zo ook voor de Boschbloem! Met 

de stijgende inkoopprijzen voor de dranken heeft het bestuur moeten 

besluiten om de barprijzen per 1 januari 2023 te verhogen. 

In een klein comité is zorgvuldig gekeken wat de inkooprijzen nu zijn en 

wat de barprijzen gezien de inkoopprijsstijging zouden moeten worden. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat het voor iedereen betaalbaar moet blijven en dat er iets 

op verdiend wordt. De verdiensten worden van oudsher gebruikt om algemene kosten  te dekken en 

nieuwe investeringen voor de Boschbloem te doen. 

De oplettende lezer zal opmerken dat niet alle drankjes met hetzelfde percentage zijn verhoogd. Dit 

komt omdat de inkoopprijzen niet altijd in dezelfde mate zijn gestegen. Het bier is procentueel meer 

verhoogd dan bijvoorbeeld de wijn. In het verleden was de marge op het bier altijd lager dan bij de 

andere dranken en dit is nu gelijk getrokken. Verder is ernaar gestreefd om de drankjes zo te prijzen 

dat, zolang er nog geen pinmogelijkheid is, minder wisselgeld nodig is. Voor het gebruik van de 

frituur zal voor niet leden, denk bij feesten en zaalhuur door derden, een kleine vergoeding gevraagd 

worden. 

Op grond van de uitgangspunten en de “gezonde”  financiële situatie van de Boschbloem zijn de 

nieuwe barprijzen per 1 januari 2023 vastgesteld. 

De nieuwe prijzen zijn als volgt: 

 Huidige prijs Nieuwe prijs  

Koffie/thee € 0,75 € 0,80 

Kan koffie  € 9,00 € 9,00 

Water € 1,00 € 1,00 

Cola, cassis, tonic,  
bitterlemon, sinas, spa, ijsthee 

€ 1,30 € 1,50 

Appel- sinaasappel, - 
tomatensap 

€ 1,60 € 1,80 

Bier € 1,50 € 1,80 

Wijn, port en sherry € 1,70 € 1,80 

Portie bitterballen € 2,50 € 3,00 

Gebruik frituur ( eigen) Geen Geen 

Gebruik frituur ( verhuur) Geen €1,00 

 

19 december 2022 

 

  



 

 


