Overzicht locaties

Contact

Badhoevedorp
- Dorpshuis Badhoevedorp
- ‘t Rietland

Hoofddorp
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- De Nieuwe Silo
- Het P-Punt
- De Amazone
- De Boerderij
- De Boskern
- ‘t Kattegat
- De Veste
- De Lans
- Studio 5

Vijfhuizen
- Dorpshuis D’ Oude Waterwolf

Burgerveen
- Dorpshuis Marijke

Beinsdorp
- ‘t Eiland

Lisserbroek
- De Meerkoet
- De Nooduitgang

Nieuw-Vennep
- Linquenda
- Ontmoetingscentrum
- ‘t Zomerpark
- De Hype

Zwanenburg
- De Basis

Stichting Maatvast
Postbus 166
2130 AD Hoofddorp
Email
info@stichtingmaatvast.nl

Telefoonnummer
0252-830303

Website
www.stichtingmaatvast.nl

Informatie
Vrijwilliger
bij Maatvast...
Iets voor u?

Wie zijn wij?

Vrijwilligerswerk iets voor u?

Interesse?

Stichting Maatvast beheert en exploiteert ruim 20 sociaal

Voor het organiseren en begeleiden van al deze

Heeft u interesse zich op vrijwillige basis in te zetten

culturele accommodaties binnen de gemeente

activiteiten is Maatvast continue op zoek naar

voor uw buurt of wijk? Meld u dan aan via email:

Haarlemmermeer. U kunt hierbij denken aan dorpshuizen,

vrijwilligers.

vrijwilliger@stichtingmaatvast.nl

Het doen van vrijwilligerswerk brengt veel voordelen

Uiteraard kunt u hier ook terecht als u nog aanvullende

met zich mee. Zowel voor u als vrijwilliger als voor de

vragen heeft. We nemen z.s.m. contact met u op.

wijkgebouwen, jongerencentra, maar bijvoorbeeld ook
een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Doel van Maatvast is om deze locaties de huiskamer te

samenleving. Het is een plezierige vrijetijdsbesteding,

laten zijn van de wijk, buurt en kern.

maar ook een goede manier om mensen te leren kennen

Bellen mag natuurlijk ook.

Een ontmoetings- en activiteitenplaats voor jong en oud.

en (werk-)ervaring op te doen.

Via telefoonnummer 0252-830303 staan we
u graag te woord.

Kortom, iedereen die hier gebruik van wil maken, is bij ons
van harte welkom.

Bovendien kan het vrijwilligerswerk afgestemd worden op
uw eigen talenten en vaardigheden.

Hoe doen we dat?

Meer informatie
Voor meer informatie over de locaties van Stichting
Maatvast, adresgegevens, contactpersonen,

Dit doen we onder meer door burgers te helpen bij het

voorbeelden van activiteiten en ons laatste nieuws:

organiseren van activiteiten. Of door zelf ideeën aan te

kijk op www.stichtingmaatvast.nl

dragen voor maatschappelijke activiteiten. Of het nu gaat

U vindt hier ook ons actuele vacature-aanbod!

om sport en spel, een gezamenlijke maaltijd voor senioren
of een cursus.
Zolang het maar voldoet aan de vraag van de buurt– en
wijkbewoners. Zeven dagen per week staan onze
accommodaties tot de beschikking.

www.stichtingmaatvast.nl

