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Stichting Fenomeen Bovenveen in een notendop 
Sport en Spel door en voor de buurt 
 
Sinds dit jaar is het zover …we zijn een Stichting geworden.  
In korte tijd is Stichting Fenomeen Bovenveen een bekend verschijnsel geworden in 
Bovenveen. Een Fenomeen. Door haar inzet heeft St. Fenomeen Bovenveen de regie in 
handen genomen om ‘het sportief participeren door wijkbewoners’ te bevorderen. St. 
Fenomeen Bovenveen is mogelijk geworden door een subsidie van de gemeente 
Leidschendam Voorburg die daarmee de participatiegraad in de wijk Bovenveen wil 
bevorderen. In 2016 werd middels een zgn. Buurttender aan buurtbewoners gevraagd 
waar zij het geld aan zouden willen besteden. De meeste stemmen gingen naar Sport- en 
Spelactiviteiten. 
 
Fenomeen Bovenveen brengt wijkbewoners met elkaar in contact, zorgt voor verbinding 
wat goed is voor de sociale cohesie in de wijk terwijl tegelijkertijd wijkbewoners die 
actief mee helpen aan de evenementen nieuwe talenten ontdekken.  
Er is meer leven in de brouwerij. Het behaalde resultaat willen wij de komende jaren 
graag verder uitbouwen.  
Wij zijn blij dat dit tot nu toe mogelijk gemaakt werd door bijdragen van Fonds 1818, 
Vlietwensen en alle samenwerkende organisaties en verenigingen. 
 
Onderling heeft St. Fenomeen Bovenveen veel leerzame zaken geleerd en toegepast.  
Marianne van Kesteren is als nieuw bestuurslid geen onbekende en heeft de benodigde 
taken opgepakt. Desiree van de Eijnde heeft diverse secretaris taken opgepakt begin van 
2020 meer in te willen zetten voor de Stichting. Sinds 1 november heeft zij middels de 
inschrijving bij de KvK dit officieel als secretaris op schrift bevestigd. 
 
 
Bijdragen aan succes van anderen 
 
Verder droeg Fenomeen Bovenveen actief bij aan door andere partijen georganiseerde 
activiteiten zoals organisatie Bovenveen Samen waarmee de Sing & Shine actie voor de 
gemeentebreed was opgezet., daarnaast ook samen met Mimiet een actie voor ouderen 
tijdens de 1e coronagolf 
 
 
 
Samenwerking met de buurt 
 
Omdat St. Fenomeen Bovenveen nog een kleine organisatie is zoekt zij steeds actief de 
samenwerking met andere organisaties en verenigingen in de wijk en bouwt daarmee 
ook aan haar netwerk. Zo was de organisatie van het bus evenement niet mogelijk 
geweest zonder de hulp van Kerk en Buurt in samenwerking met de Koningkerk en een 
lunch verzorgd door wijkbewoonster Francisca v d Meer welke een voortreffelijke lunch 
heeft geregeld.  
 
 
 
 



Marianne van Kesteren neemt deel aan een samenwerkingsverband in de wijk  
als afgevaardigde van St. Fenomeen Bovenveen. In de samenwerking word door diverse 
organisaties een gezamenlijke agenda opgemaakt voor de bewoners in de wijk. Hierdoor 
word voor bewoners zichtbaar wie welke activiteiten voert en wanneer deze 
plaatsvinden. Dit jaar is Sing & Shine door dit samenwerkingsverband tot stand 
gekomen tezamen met Midvliet Radio 
 
 
Sociale cohesie en leefbaarheid 
De activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie in de wijk en daardoor ook aan de 
gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een 
informele manier in een ontspannen omgeving.  
 
Door de keuze van Park ’t Loo als locatie komt het tot dan toe stille park iedere keer 
weer helemaal tot leven en gaan de ogen van velen open voor de mogelijkheden van dit 
prachtige natuurgebied midden in Voorburg. In 2020 hebben we hier helaas door 
Corona niet veel gebruik van kunnen maken. 
 
 
 
Sport- en Spelmiddagen 
 
In 2020 organiseerde de Stichting de volgende activiteiten: 
 

- 22 januari busreis  
- 18 april paasactie  
- 18 april geluidswagen met muziek Mimiet  
- 21 juli Vitality Club  
- 23-8 Duikevenement in Rijswijk  
- 29-8 Opening Speelplek  
- 26-9 Opschoondag/Burendag  
- 24-12 Sing & shine  
- 31-12 Nieuwjaarswens (verslagje moet nog gemaakt worden) 

 
 
 
 

Busreis 
 
Op woensdag 22 januari werd er een busreis verzorgd door Touringcarbedrijf 
Van Heugten. 
Hierdoor konden bewoners (valide en minder valide) uit de wijk Bovenveen en 
daarbuiten, gratis een geheel verzorgde dag weg. De reis ging naar Rotterdam 
haven en Maasvlakte. De gratis lunch verzorgd via Francisca v d Meer was 
heerlijk. Het was een zeer geslaagd uitje..  
Midvliet maakte hierover een deze prachtige reportage. Deze is te bekijken op: 
 
https://youtu.be/ccyJAMp43g0 
 



 
 
 
Paasactie 
 
Wegens de Corona uitbraak organiseerde St. Fenomeen Bovenveen een online 
tekenactie rondom het thema Pasen. Daarvoor kon iedereen een leuke tekening 
of knutsel inleveren middels een foto. 
Hier werden 2 winnaars uitgekozen en beloond met een leuke prijs welke corona 
proof werd uitgereikt. 
  
Naast de teken/knutselactie heeft Fenomeen Bovenveen tezamen met Mimiet 
ook een muziektour langs ouderen georganiseerd. Hierbij werden diverse 
ouderenlokaties bezocht waarbij diverse muziek uit oudere jaren werd gedraaid. 
Voor iedere locatie was tevens wat lekkers geregeld door Mimiet 

 
 

Afscheid Ilse 
 
Op 21 juni hebben we helaas afscheid genomen van Ilse. Zij was de draaiende 
motor bij de opstart van de vitalityclub in Voorburg op de fitplek. Zij deed dit 
vanuit het samenwerkingsverband met S&W hierin voor 2x per week. 
Wij zijn Ilse immer dankbaar voor haar inzet hierin.  
 
 
Duikevenement jongeren 
 
Op 23 augustus konen 20 jongeren voor het eerst via Fenomeen Bovenveen zich 
in de vakantie opgeven om een proefduik met perslucht te kunnen ervaren. 
Bij aankomst in Zwembad  “ de Schilp”  kregen zij een professionele uitleg wat zij 
gingen doen en hoe zij konden “praten onder water”. 
 
Zowel de ervaren duikers als de ontdekkende duikers hebben een hele leuke 
middag gehad in het gratis ter beschikking gestelde zwembad. Hierbij speciale 
dank aan Optiesport en de duikvereniging die deze middag mogelijk maakte. 
Een filmimpressie staat op de facebook pagina Fen Bovenveen. 
 

 
 Opening Speelplek 
 

Op zaterdag 29 augustus  werd de nieuw aangelegde speelplek feestelijk 
geopend. 
Nicolette Ligtermoet had meegedaan met het indienen van een plan over het te 
realiseren van de speelplek in park het Loo. 
Vanuit haar idee werd het plan verder ontwikkeld en aangelegd. 
Overigens deed Nicolette dat vanuit haar eigen persoon. 
Maar als voorzitter van Fenomeen Bovenveen grepen we die kans wel aan om 
juist doordat we weinig kunnen doen tijdens de coronaperiode en op dat moment 
met strikte maatregels wel kon.  



Wilden we er toch een klein en feestelijk moment van maken. 
Helaas waren de weergoden ons ook niet gunstig gezind en kwam er een hoop 
regen uit de lucht vallen.  
Maar met een totaal van ongeveer 30 personen die middag mogen we het een 
geslaagde opening vinden. 
Wethouder Nadine Stemerdink opende het officieel. 
Voor de kinderen waren er volop activiteiten Springkussen 
schminken/glittertattoos suikerpinnen en kleurplaten kleuren. 
Ook aan de volwassenen was gedacht door koffie/thee te serveren. 

 
 
 Opschoondag Bovenveen 
 

Op zaterdag 26 september tijdens Nationale burendag. Organiseerde we in 
samenwerking met Gemeente Belangen de opschoonochtend. 
In deze ochtend gingen we gezamenlijk het zwerfafval te lijf. Er zijn heel wat volle 
zakken verzameld. 
De prikkers  en ringen werden voorzien via Stadsbeheer 
Leidschendam/Voorburg. De vuilniszakken, handschoenen via supporter van 
schoon. 
De volle zakken konden in de ondergrondse containers  weggegooid worden. 
De koffie/thee met lekkernijen en de belegde broodjes werden verzorgd door de 
Koningkerk. 
Met een opkomst van totaal 14 deelnemers.  6 leden van de gemeente Belang 2 
vrijwilligers van Fenomeen Bovenveen en ongeveer 6 buurtbewoners  werd er in 
2 uurtjes  tijd het zwerfafval opgeruimd in de wijk.  
Er werd via (social) media aandacht aan besteed.  
Omdat er veiligheidsmaatregels rondom de corona in achtnemend waren kon er 
ook niet teveel aandacht aan verleend worden. Anders was de prikploeg wellicht 
nog groter geweest. 

 
St. Fenomeen Bovenveen wil vaker opschoon acties gaan organiseren. 

 
 
 

Sing & Shine 
 
Op 24 december hebben we i.s.m. Bovenveen Samen deelgenomen aan het 
project Sing & Shine. De diverse organisaties deelde in het kader van 
eenzaamheid lichtjes uit in de wijk(en) waarbij op deze avond door Radio 
Midvliet de ingediende kerstliederen ten gehore werden gebracht waarbij 
bewoners op bv hun balkon of tuin konden meezingen en dansen. 
Dit alles om toch SAMEN de kerstdagen in te luidden nu Corona ons land 
beheersde. 
 
Nieuwjaarsactie 
Voor oud & nieuw konden alle inwoners online een mooie nieuwjaarswens 
aanleveren. De mooiste werd gedeeld op de facebookpagina van Fen Bovenveen. 

 



 
 
 
 

1. Financiën 
Het is Stichting Fenomeen Bovenveen dit jaar met behulp van Vlietwensen en 
Fonds 1818 weer gelukt alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Met het budget 
werden o.a. de huur van sport en spelattributen via de Sport-O-Theek en de 
ondersteuning door Sport en Welzijn gefinancierd. De medewerking aan de 
Burendag word uitgevoerd door middel van gebruik van het abonnement bij de 
Sport-o-theeK. 

 
2. Publiciteit 

Het Fenomeen had geen gebrek aan publiciteit voor de door haar georganiseerde 
sport en speldagen. Berichten werden geplaatst in Het Krantje en de digitale 
krant Voorburgs Dagblad en ook in nieuwsbrief/website Bovenveen.  
Omroep Midvliet nam uitgebreid de tijd voor een interview voorafgaand aan de 
Sport en Speldag en wil nog een documentaire maken van de Vitalityclub. 
Natuurlijk spande het fenomeen zich zelf ook actief in om haar activiteiten 
bekend te maken. Persberichten werden verzonden aan de media en Huis aan 
huis bladen/kranten en via de basisscholen Dijsselbloem en Driemaster werden 
voor elk evenement de flyers via de email verspreid (dit in verband met het 
milieu). In de winkelcentra werden 50-75 posters verspreid. Ook via de eigen 
facebookpagina die inmiddels aardig wat vrienden heet werd ruchtbaarheid 
gegeven aan de evenementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


