
Tijdens het Weekend van Voorschoten hebben wij samen met de Boschbloem een 

mooi ingerichte kraam mogen delen tijdens de Cultuur- &  Verenigingsmarkt op het 

Kerkplein in het dorpscentrum. Tijdens deze markt hebben wij aandacht gevraagd voor 

alle activiteiten in ons centrum. Wij hebben een flyer uitgedeeld aan voorbijgangers. 

Tevens hebben wij keramiek, portrettekeningen en schilderijen etc. tentoongesteld. 

Helaas bleek de kraam kleiner dan verwacht waardoor wij niet alles hebben kunnen 

laten zien.  Met deze markt hebben wij gewerkt aan verbetering van de naamsbekend-

heid van ons Alettahof. Of dit nieuwe leden oplevert is vanzelfsprekend lastig te peilen. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor haar of zijn    bijdrage aan deze acti-

viteit. 

VAN HET BESTUUR  
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Bestuur 

 

• Sjaak Spann 

• Walraven Koster 

• Nico Bode 

• Bart van der Ploeg 

• Martie  Bornsgeest 

(kandidaat) 

WEEKEND  VAN VOORSCHOTEN  

Het kan u niet ontgaan zijn, maar de Vereniging Noord-Hofland vierde haar 8e        

lustrum en bestaat dus 40 jaar. Een mooie mijlpaal die we op zaterdag 22 oktober op 

gepaste wijze hebben gevierd, waarbij velen van u aanwezig zijn geweest. Een mooi 

feest waar het bestuur met voldoening op terug kijkt. 

Corona 

In tegenstelling tot de afgelopen twee “corona”-jaren hebben we dit jaar  vanaf    

februari weer nagenoeg normaal onze activiteiten kunnen bezoeken. Hoewel corona 

niet weg is en we nog steeds voorzichtig moeten zijn verwacht het bestuur geen lock-

down meer. Maar volg wel de adviezen van de overheid op en blijf bij klachten thuis, 

doe een zelftest en ga zo nodig in isolatie.  

Energiekosten 

Als je alle problemen gehad denkt te hebben, schiet ineens de gasprijs naar grote 

hoogte. Het bestuur beraadt zich nog op passende maatregelen, maar wij vragen u 

om de instructies t.a.v. de verwarming goed op te volgen. Als iedereen bij een bezoek 

aan het centrum een trui aan doet kunnen wij de kachel wat lager zetten.  

VAN HET B ESTUUR  



HUIS  AAN HUIS  KRANT  

Doe u ook mee? 

Op 19 september is Noortje Sanberg met een groepje ouderen enthousiast van start gegaan. Inmiddels bestaat de 

groep uit 11 deelnemers, maar er is nog steeds plaats. Bewegen is goed voor lichaam en geest: botten en spieren 

worden sterker, ook de concentratie verbeterd en het heeft een positieve invloed op zelfredzaamheid. Iedereen 

kan meedoen naar zijn / haar eigen mogelijkheden en de lessen zijn betaalbaar. Op en rond de stoel zijn we, met 

verschillende materialen en op muziek, gedurende 45 minuten lekker in beweging. De lessen zijn gericht op het 

behouden van de conditie, de spierkracht en mobiliteit van het hele lichaam en het trainen van de balans, om zo 

het risico op vallen in en om het huis te beperken (valpreventie). Ook het trainen van de hersenen zit in de        

oefenstof verweven. Hierdoor blijft zelfredzaamheid langer behouden en kunnen deelnemers langer thuis blijven 

wonen. De deelnemers ervaren daarbij veel gezelligheid en doen nieuwe contacten op. Voor meer informatie of 

voor het afspreken van een proefles kunt u contact opnemen met Noortje Sanberg: tel. 06-41715185 of via email 

nsanberg@ziggo.nl. 

Informatie 

Locatie:  Activiteitencentrum Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten 

Wanneer: Maandagochtend van 11:00 – 11:45 uur 

Periode: tot en met 16 januari 2023 

Kosten:  De kosten bedragen € 4,00 per les (inclusief lidmaatschap van de Vereniging Noord-Hofland) 

  Na aanmelding ontvangt u een totaalfactuur voor de lessen. 

De gezamenlijke HUIS AAN HUIS KRANT is bijna klaar en wij verwachten de komende weken dat de krant ver-

spreid kan gaan worden. In deze krant wordt voor alle activiteiten, die in de diverse centra worden gehouden, 

aandacht gevraagd. Verder vind u in de krant informatie over de diverse activiteitencentra aangevuld met inter-

views en foto´s. Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers die elk circa 150/200 kranten willen bezorgen in de wijk 

Noord-Hofland. Schatting is dat u maximaal 2 uurtjes aan het wandelen bent. Het mag ook verspreid worden 

over meerdere dagen. En wandelen is nog gezond ook. U kunt zich opgeven bij Bart van der Ploeg, 06-16462942. 

BEWEG EN IN  ALET TAHOF  

SENIORENCAFE  

Bij het senioren café is men op zoek naar  gebruikte of nieuwe glazen waxinelichthouders, zonde om weg te 

gooien, die gebruikt kunnen worden bij diverse activiteiten in het Alettahof. Inleveren in het Alettahof bij     

Tonnie Spann of Martie Bronsgeest.  

LUSTRUMFEEST  

Wij mogen terugkijken op een mooi en druk bezocht lustrumfeest. Tijdens de receptie heeft wethouder Hans van 

der Elst ons gefeliciteerd met het 40 jarig jubileum en heeft daarbij benadrukt dat vrijwilligers bijdragen aan de 

sociale verbinding in de wijk Noord-Hofland en Voorschoten en dus  belangrijk zijn voor het activiteitencentrum 

Alettahof.  

Verder werden de aanwezigen verrast door een sprankelend en energiek optreden van Musicalgezelschap Otis. 

De vele aanwezigen waardeerde het optreden enorm en zongen vol enthousiasme mee. Musicalgezelschap Otis 

repeteert al sinds jaar en dag in ons centrum.  

Daarna stond er voor de feestgangers een buffet klaar en werd de avond verder opgeluisterd door de tweemans 

formatie The Tickets. Op de klanken van dit orkestje werd door de aanwezigen ook nog een dansje gemaakt.     

De avond werd rond 21:00 uur afgesloten en kon iedereen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest.  
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VERENIGING  NOORD -HOFLAND 40  JAAR  

Het ontstaan van de vereniging Noord-Hofland begint 40 jaar geleden maar eigenlijk al veel eerder: Begin jaren   

80 ontbrak het in de wijk Noord-Hofland aan voorzieningen, m.n. voor de jeugd. Er was in die tijd behoorlijk veel 

overlast van hangjongeren in de wijk. De gemeente Voorschoten heeft destijds aan een aantal ouders gevraagd 

om mee te werken aan een oplossing. Een aantal mensen heeft toen een comité gevormd en is met de gemeente 

Voorschoten in gesprek gegaan. Vervolgens heeft dit comité op 25 mei 1982 de vereniging opgericht, maar er  

waren nog geen statuten en ook geen leden. Er werd wel een bestuur gevormd en de activiteiten van de vereni-

ging werden door een brede groep van Noord-Hofland bewoners, zowel jong als oud, gesteund.  

In die periode stelde de gemeente Voorschoten subsidie beschikbaar en er werd een oude tenniskeet gekocht uit 

Katwijk. Op 27 november 1982 werd het onderkomen "Het Arsenaal" officieel geopend door de toenmalige wet-

houder Marselis. Nu er een bestuur was met een onderkomen en bijbehorende verantwoordelijkheden werd de 

noodzaak van statuten een vereiste. Deze zijn toen opgemaakt en op 20 januari 1983 via de notaris formeel be-

krachtigd.   

In het voorjaar van 1987 werd een buurtonderzoek gedaan en toen bleek dat in de wijk Noord-Hofland zeer zeker 

belangstelling bestond voor een volwaardig buurthuis. Een buurthuis dat aan de weg wilde timmeren: met een 

nieuw gebouw, centraal gelegen en makkelijk bereikbaar voor de buurtbewoners, waar activiteiten voor jong en 

oud plaatsvinden. Ook de gemeente Voorschoten deelde deze mening en op 31 januari ‘91 is door de gemeente-

raad besloten tot de bouw van een multifunctioneel gebouw. In maart werd de eerste paal geslagen en eind    

december kreeg de vereniging de sleutels van het nieuwe onderkomen: Het Activiteitencentrum Alettahof was 

geboren. De officiële opening vond op zaterdag 11 april 1992 plaats.   

Momenteel heeft de vereniging Noord-Hofland een 300 actieve leden en een grote groep vrijwilligers die de     

activiteiten leiden in het centrum. De inzet van al deze vrijwilligers is van grote betekenis voor het in stand hou-

den van het centrum. Wij zijn hun veel dank verschuldigd.  

Het ontstaan van dit centrum was vooral bedoeld om jongeren uit de wijk een eigen plek te geven waar zij kunnen 

chillen. Daarom is het wel jammer dat er momenteel geen activiteiten voor de jeugd meer plaatsvinden. Wij zijn 

daar echter nog niet klaar mee en zullen wederom met de betrokken instanties in gesprek gaan. Wij denken dat 

er wel degelijk behoefte is onder jongeren voor een eigen plek. Er bereiken ons ook berichten van problemen met 

hangjongeren in de wijk. Het bestaansrecht van het centrum inclusief een plek voor jongeren is daarmee nood-

zakelijker dan ooit. 

De wereld veranderd in een razend tempo. We kennen de geschiedenis van de vereniging en haar activiteiten-

centrum, maar wat de toekomst ons zal brengen weet vanzelfsprekend niemand. Dan komen er bij het bestuur 

een aantal vragen naar boven: Hoe komen we tot een toekomstbestendig activiteitencentrum? Wat heeft ons 

centrum dus nodig om klaar te zijn voor die toekomst? Past datgene wat we aanbieden aan activiteiten ook nog 

bij de behoefte van de bewoners in de wijk Noord-Hofland en Voorschoten? En welke maatschappelijke rol      

kunnen wij als vereniging en activiteitencentrum vervullen? Vragen waar wij als bestuur ook niet direct een      

antwoord op hebben, maar waarbij wij de steun van onze leden, Gemeente Voorschoten en andere maatschap-

pelijke organisaties wel degelijk nodig hebben.  

Wij prijzen ons daarom gelukkig met een goede relatie met die maatschappelijke organisaties in het dorp: De 

Boschbloem, VOV en Voorschoten Voor Elkaar. En ook de verstandhouding met de Gemeente Voorschoten is uit-

stekend te noemen. 

Tot slot: De wijk Noord-Hofland is de grootste wijk van Voorschoten en daarmee is het  Activiteitencentrum 

Alettahof een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschap in Noord-Hofland en in Voorschoten. 

Allen van Harte Gefeliciteerd! 




