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Beste wijkbewoners,

In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd 
door verschillende aanbieders in onze wijk Graan voor Visch. 
De activiteiten zijn ingedeeld in de categorieën
0-12 jaar, 12-18 jaar, 18-88 jaar, senioren en tot slot de categorie: alle leeftijden.
Bij elke categorie vindt u per aanbieder het activiteitenprogramma. 
Achterin de brochure staat meer informatie over de aanbieders inclusief 
contactgegevens waar u informatie kunt opvragen hoe u zich aan kunt 
melden.

Wij wensen u veel plezier bij de diverse activiteiten in Graan voor Visch.

Met vriendelijke groet,

Stichting Marhaba, MeerWaarde, P-Punt, Team Team Sportservice Haarlemmermeer, 
Stichting Maatvast, P-team Haarlemmermeer, De Goudvisch, IKC Wereldwijs, 
Wijkraad Graan voor Visch, SISCCH
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0-12 jaar

Stichting Maatvast

Meiden Middag en Kookcafé

Leeftijd Frequentie Tijd

10-12 
jaar

Elke woensdag 15.00 - 20:00 uur

   
Creatief bezig zijn en bewust (halal) koken 
met een max. van 6 meiden. Aan tafel worden 
verschillende onderwerpen besproken zoals 
werk, school, pesten en meiden onderwerpen. 
Inschrijven kan via whatsapp: 06519051066.

Datum 5 februari
Kosten Gratis
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Middag inloop jongeren

Leeftijd Frequentie Tijd

10 - 12 
jaar

Elke zondag 16:00-18:00 uur

   
Elke maand staat er een nieuwe activiteiten-
schema waaronder: spellen middag, quiz, 
bingo, ps4, FiFa battle, knutselen, koken, sport 
& spel in gymzaal.  

Datum 2 februari
Kosten Gratis
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Stichting  
Marhaba

Kickboksen

Leeftijd Frequentie Tijd

0 - 12 
jaar

3x per week Di 19:00 - 20:00/ 
Wo 18:00 - 19:00/ 
Vrij 19:00 - 20:00

   
Tijdens deze sportactiviteit wordt er, onder be-
geleiding van een of meerdere trainers, aan de 
conditie gewerkt. Ook wordt de basistechniek 
van het “kickboksen” geoefend.

Datum dinsdag, woensdag en vrijdag
Kosten € 10,00 per mnd
Door Stichting Marhaba
Waar Gymzaal GVV

Team Sportservice 
Haarlemmermeer

Sportinstuif GVV

Leeftijd Frequentie Tijd

6 - 12 
jaar

Elke dinsdag 16.00 - 17.00 uur

   
De sportinstuif in Graan voor Visch is gratis en 
je hoeft je niet van te voren aan te melden. Er 
komen allerlei sporten en spelletjes voorbij 
tijdens de instuif, van trefbal tot verstopper-
tje. Zorg voor makkelijk zittende kleding en 
zaalschoenen, kom langs en werk je lekker in 
het zweet!

Datum Dinsdag
Kosten Gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar Gymzaal GVV

Squash instuif

Leeftijd Frequentie Tijd

6 - 12 
jaar

Elke dinsdag 16.00 - 17.00 uur

   
Lijkt het je leuk om een keer op de squashbaan 
te staan? Dan is dit je kans! Bij ‘MeerSquash 
in Hoofddorp kan je nu gratis en vrijblijvend 
squashles krijgen. De club speelt een promi-
nente rol binnen de Nederlandse squashsport 
en heeft al tientallen nationale (jeugd)kampi-
oenen voortgebracht. Tijdens de doordeweek-
se lessen en de trainingsstructuur wordt je aan 
de hand van je leeftijd en niveau ingedeeld. 
See you on court

Datum Dinsdag
Kosten 3x gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar Meersquash

Kinder activiteiten week

Leeftijd Frequentie Tijd

6-12 
jaar

1x per jaar 10.00 - 16.00 uur

   
Van dinsdag 11 augustus tot en met donder-
dag 13 augustus kunnen kinderen van 6 -12 
jaar zich vermaken met spelletjes, creatief be-
zig zijn, sportactiviteiten en andere activiteiten.   

Datum Dinsdag 11-08-2020
Kosten € 2,50 zonder lunch, € 3,50 met lunch
Door Stichting Maatvast
Waar P-Punt + kleine parkeerplaats P-Punt
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Team Sportservice 
Haarlemmermeer

Tennis & Spelactiviteit

Leeftijd Frequentie Tijd

4 - 8 
jaar

Elke woensdag 
(muv schoolva-
kanties)

14.30 - 15.30 uur

   
Iedere woensdagmiddag kun je bij TV Hoofd-
dorp meedoen met de tennis & spelactiviteit. 
Kinderen tussen de 4 en 8 jaar kunnen mee-
doen aan tennisoefeningen, tenniswedstrijden 
en conditiespelletjes. Alles is tennisgerelateerd 
en geen les is hetzelfde! Kom lekker een keer 
tennissen met je vriendje of vriendinnetje. 
Wanneer je geen lid bent van TV Hoofddorp 
mag je 3x gratis mee doen!

Datum Woensdag
Kosten 3x gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar TV Hoofddorp

Tennis & Spelactiviteit

Leeftijd Frequentie Tijd

9 - 13 
jaar

Elke woensdag 
(muv schoolva-
kanties)

15.30 - 16.30 uur

   
Iedere woensdagmiddag kun je bij TV Hoofd-
dorp meedoen met de tennis & spelactiviteit. 
Kinderen tussen de 9 en 13 jaar kunnen mee-
doen aan tennisoefeningen, tenniswedstrijden 
en conditiespelletjes. Alles is tennisgerelateerd 
en geen les is hetzelfde! Kom lekker een keer 
tennissen met je vriendje of vriendinnetje. 
Wanneer je geen lid bent van TV Hoofddorp 
mag je 3x gratis mee doen!

Datum Woensdag
Kosten 3x gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar TV Hoofddorp

Sport en Spelles Plein 16000

Leeftijd Frequentie Tijd

6 - 12 
jaar

Elke donderdag 16.00 - 17.00 uur

   
Geen zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet, 
dankzij de wekelijkse sport- en spelles Plein 
16000 in Graan voor Visch! Tijdens de sport en 
spelles komen allerlei sporten aan bod. Heb jij 
zin om lekker te bewegen in de buitenlucht, 
kom dan eens gezellig langs!

De activiteit is tot aan de herfstvakantie

Datum Donderdag
Kosten Gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar Plein 16000
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MeerWaarde

Home-Start

Leeftijd Frequentie Tijd

0-14 
jaar 
met 
ouders

gem. 1 dagdeel 
per week

in overleg

   
Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoe-
ding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers 
bieden -op basis van hun eigen ervaring- on-
dersteuning, praktische hulp en “vriendschap” 
aan gezinnen met ten minste één kind van 
veertien jaar of jonger. De gezinnen geven 
zélf aan waar zij steun bij wensen: hun vragen 
staan centraal. Home-Start wil met het 
programma het zelfvertrouwen van ouders 
vergroten en hun sociale relaties versterken. 
Voor meer info bel Nynke Wijbenga 
06-57594040, Bidi Stam 06-34945291 of 
Magriet Kolkman 06-11299188.

Dag in overleg
Door MeerWaarde, Humanitas
Kosten Gratis 
Locatie Bij gezinnen thuis
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Team Sportservice 
Haarlemmermeer

Zaalvoetbal jongeren

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

Elke dinsdag 17.00 - 18.00 uur

   
Elke dinsdag kunnen jongeren van 12 tot 18 
jaar een balletje trappen in Graan voor Visch. In 
de gymzaal tegenover de moskee worden on-
der toeziend oog van Hennie Meijer partijtjes 
gespeeld. Meedoen met het zaalvoetballen 
is gratis en je hoeft je niet van te voren aan te 
melden. Zorg wel voor sportieve kleding en 
zaalschoenen.

Datum Dinsdag
Kosten Gratis
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar Gymzaal GVV

Stichting Marhaba

Kickboksen

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

3x per week Di 19:00 - 20:30
Wo 19:00 - 20:00
Vrij 19:00 - 20:00

   
Tijdens deze sportactiviteit wordt er, onder be-
geleiding van een of meerdere trainers, aan de 
conditie gewerkt. Ook wordt de basistechniek 
van het “kickboksen” geoefend.

Datum Dinsdag, woensdag en vrijdag
Kosten € 10,00 per mnd
Door Stichting Marhaba
Waar Gymzaal GVV

Stichting Maatvast

Avond inloop jongeren

Leeftijd Frequentie Tijd

13 - 23 
jaar

Elke zondag 19.00 – 21.00 
uur

   
Elke maand staat er een nieuwe activiteiten-
schema waaronder: spellen middag, quiz, 
bingo, ps4, FiFa battle, knutselen, koken, sport 
& spel in gymzaal.

Datum 2 februari
Kosten Gratis, tenzij dit wordt aangegeven
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

MeerWaarde

STACKS!

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

Elke week NVT

   
Wat is STACKS? STACKS is een jongeren (vanaf 
13 jaar) bijbanen project van MeerWaarde en 
staat voor diverse bijbaantjes die je kunt doen 
na schooltijd en/of in de schoolvakanties. Het 
werk wat je doet doe je zoveel mogelijk in 
je eigen buurt. Je verdient tussen de 2,15 en 
2,50 per uur, hiernaast worden er workshops 
aangeboden om jezelf te ontwikkelen. STACKS 
is een doorlopend project, je tekent een 
contract en gaat aan het werk voor STACKS Als 
je meedoet ben je op tijd, laat je weten wat je 
van zaken vindt, zet je jouw kwaliteiten in en 
heb je plezier! 

Datum Doorlopend project
Kosten Geen
Door MeerWaarde
Waar Diverse

12-18 jaar

Atelier de Goudvisch

Huiswerkbegeleiding voor basis- en 
voortgezet onderwijs

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

2x per week 16:00-18:00

   
De begeleiding wordt gegeven door Netty.

Datum Maandag 13-01-2020
Kosten € 6,- per uur
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Huiswerkbegeleiding

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

Elke donderdag 16:00-18:00

   
Huiswerkbegeleiding voor leerlingen.

Datum Donderdag
Kosten € 6,- per uur
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Wijkraad Graan voor Visch

Mozaiek bankjes opknappen

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

Variabel Zie
aankondiging

   
De betekenisvolle ontmoetingsbankjes in de 
wijk hebben groot onderhoud nodig. We gaan 
samen met de bewoners de bankjes op-
knappen onder begeleiding van een Mimoni 
Mozaike workshops. Help je mee?

Datum Zondag 06-01-2020
Kosten Gratis
Door Wijkraad Graan voor Visch
 Stichting Maatvast
Waar P-punt

Sociaal werk jeugd

Leeftijd Frequentie Tijd

12 - 18 
jaar

Elke week NVT

   
Het Sociaal werk van MeerWaarde richt zich
op de doelgroep 12 - 23 jaar. Het team sociaal
werk van MeerWaarde wat in Graan voor
Visch werkt, bestaat uit Mirjam Luyten en
Iliass Marghich. Wij zijn er voor jongeren tussen
de 12 en 23 jaar. Anders dan voorgaande
jaren richten wij ons steeds meer op de vraag
van de jongeren, hierdoor staan er minder
vaste activiteiten genoemd. Wij willen graag
vanuit jongeren horen waar behoeftes liggen
en wat er gemist wordt in de wijk. Dit kan
bijvoorbeeld een activiteit zijn, denk aan
sport-, kook-, meidenactiviteiten etc. Maar
dit kan ook gaan om voorlichtingen rondom
bepaalde (maatschappelijke) thema’s, vragen
en begeleiding op het gebied school (keuze),
werk, solliciteren, relaties, seksualiteit, alcohol,
drugs, pesten, huiswerkbegeleiding etc.
Wij willen graag samen met jullie nieuwe
dingen gaan organiseren!
Heb je vragen of ideeën, mail dan naar:
mirjam.luyten@meerwaarde.nl of
iliass.marghich@meerwaarde.nl.

Door Meerwaarde
Door Mirjam Luyten en Iliass Marghich
Waar De nieuwe silo



7

Atelier de Goudvisch

Ka-Do

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

1 x per week 9.30 - 12.00 uur

   
We geven advies bij het maken van sieraden 
en hebben ook ideeën als u die zelf niet heeft. 
Tevens passen wij ons programma aan per 
seizoen bv herfst-, kerststukjes.
Alle materialen zijn bij ons voor ene heel rede-
lijk bedrag te koop.

Dag Woensdag
Kosten €2,00
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Naailes

Leeftijd Frequentie Tijd

18+ om de week 13.30 - 16.00 uur
   
Creëer je eigen kledingstukken of maak iets 
anders

Dag Zaterdag
Kosten €10,00
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Energetische Massage / Stoelmassage

Leeftijd Frequentie Tijd

18-88+ om de week 13.00 - 18.00 uur
   
Massage met olie voor verlichting bij ver-
moeidheid of pijn: Rug, nek/schouder, hoofd/
gezicht en handen/voeten. Elke combinatie 
mogelijk afname per 15 minuten tot een uur

Dag Vrijdag
Kosten € 11,50 per 15 minuten
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Stichting Marhaba,
Stichting Maatvast

Themabijeenkomsten

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

1x per maand 17:00 - 20:00 uur

   
De thema’s gaan over verschillende onderwer-
pen en meestal zijn het onderwerpen die ac-
tueel zijn en waarover de doelgroep behoefte 
aan informatie heeft.

Datum Zaterdag
Kosten Gratis
Door Stichting Marhaba, Stichting Maat-

vast
Waar P-Punt

SISCCH
Inloopspreekuur en activiteiten i.s.m. 
Amstelring (creatieve middag op de 
maandagen)

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

elke maandag 13:00 - 15:00 uur

   
spreekuur in combinatie met een activiteit 
door en voor vrouwen, te denken valt aan: 
breien, haken, Franse les, koken en bakken e.d.

Datum Elke maandag
Kosten Gratis
Door SISCCH
Waar De Nieuwe Silo

Team Sportservice 
Haarlemmermeer

Wandel-training Graan voor Visch

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Elke donderdag 09.30 - 10.30 uur

   
Wandelen in de buitenlicht verbetert niet 
alleen de conditie, maar verfrist ook de geest 
en vergoot je sociale netwerk. Meedoen op 
eigen niveau. Ook voor mensen die minder 
goed ter been zijn of weinig uithoudingsver-
mogen hebben is dit een uitstekende activiteit. 
De deelnemers worden begeleid door een 
professionele docent van Team Sportservice 
Haarlemmermeer, die de les aan het niveau 
van de individuele wandelaars aanpast. Tijdens 
het wandelen komen verschillende thema’s 
aan bod, zoals wandeltechniek, spierverster-
kende oefeningen en het verbeteren van de 
conditie.

Datum Donderdag
Kosten € 2,00 per keer
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar De Nieuwe Silo

Cardio kickboksen (vrouwen)

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Elke maandag 18.30 - 19.30 uur

   
Zoek jij een sportles waarin je conditie op-
bouwt, spieren traint en jezelf uitdaagt? Dan 
ben je bij Cardio Kickboksen voor vrouwen aan 
het juiste adres. Docente Assia Chaghouaoui 
biedt de les aan op maandag van 18.30 – 19.30 
uur in de gymzaal GVV. De les is alleen toegan-
kelijk voor vrouwen.

Datum Maandag
Kosten 5x voor €12,50 of 10x voor €25,00
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar Gymzaal GVV

Wijkraad Graan voor Visch

Crea Doe

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

elke laatste 
donderdag van 
de maand

19.45 - 22.00 uur

   
Een gezellige creatieve activiteit waar we 
samen aan mooie kunst-stukjes werken.

Datum Donderdag 30-01-2020
Kosten € 5,00 per keer
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar De Nieuwe Silo

18-88 jaar

Wijkraadsvergadering

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Elke 3e donder-
dag vd maand

19.45 - 22.00 uur

   
Eens per maand hebben we als bestuur van 
de wijkraad een open vergadering. Hier zijn 
alle bewoners welkom. Wel graag even van te 
voren aanmelden zodat we weten dat je langs-
komt secretaris@graanvoorvisch.info

Datum Donderdag
Kosten Gratis
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar De Nieuwe Silo

Mozaiek bankjes opknappen

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Variabel Zie
aankondiging

   
De betekenisvolle ontmoetingsbankjes in de 
wijk hebben groot onderhoud nodig. We gaan 
samen met de bewoners de bankjes op-
knappen onder begeleiding van een Mimoni 
Mozaike workshops. Help je mee?

Datum Donderdag 17-01-2020
Kosten Gratis
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar De nieuwe Silo
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Schaken (volwassenen)

Leeftijd Frequentie Tijd

18-88 Elke maandag 20.00 uur
   
Tijdens de wekelijkse clubavonden wordt in 
een interne competitie gespeeld tegen andere 
seniorleden van de club. Ook zijn er geregeld 
externe wedstrijden in de regio. Kennis van de 
spelregels is vereist om deel te nemen, enige 
ervaring is aanbevolen. Voor meer informatie: 
www.schaakclubhoofddorp.nl.

Dag maandag
Kosten Gratis proberen, daarna contributie
Door Schaakclub Hoofddorp
Waar De Nieuwe Silo

Meerwaarde

Participatie Cursussen

Leeftijd Frequentie Tijd

18-88+ 
jaar

ma t/m vrij 
(muv schoolva-
kanties)

N.v.t.

   
Binnen het participatie punt organiseren wij 
diverse cursussen om de Nederlandse taal te 
leren. Van beginners niveau tot gevorderd. Ook 
verzorgen wij taalcoaches zodat deelnemers 
de mogelijkheid hebben om individueel aan 
taalbevordering te kunnen werken. Naast taal-
lessen bieden wij fietslessen, computerlessen, 
assertiviteitscursussen en meer. Heb je vragen 
over ons aanbod, of wil je meer informatie 
neem dan contact met ons op of kom langs: 
023 -569 88 77 
participatie@meerwaarde.nl 

Dag Maandag
Kosten Cursus afhankelijk
Door Meerwaarde
Waar P-punt

Participatieteam
Haarlemmermeer

8  maart viering 2020

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

1 x per jaar 09.30 - 14.00 uur

   
8 maartviering 2020 i.v.m. Internationale Vrou-
wendag. 8 maart valt dit jaar op zondag en 
wordt daarom op 7 maart georganiseerd

Dag Zaterdag 07-03-2020
Kosten Gratis
Door P-team Haarlemmermeer
Waar P-punt, Graan voor Visch 14301

Stichting Maatvast

Wijk Quiz

Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Eenmalig 20.00 - 23.00 uur

   
Bij de wijkquiz krijg je vragen maar ook 
opdrachten waarbij de diverse groepjes tegen 
elkaar spelen. De groep die de meeste vragen 
weet te beantwoorden heeft gewonnen. Vorm 
een groepje met buren en vrienden om tegen 
elkaar te kunnen spelen in de wijkquiz.

Dag 28-03-2020
Kosten Alleen consumpties worden berekend
Door Wijkraad Graan voor Visch
 Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Schaakclub Hoofddorp

Jaarvergadering
Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Eenmalig 19.00 - 22.00 uur

   
De jaarvergadering van de wijkraad. Elk jaar 
hebben we deze vergadering om je als bewo-
ner te informeren wat er speelt en wat we als 
wijkraad organiseren.

Datum Woensdag 18-03-2020
Kosten Gratis
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar De nieuwe Silo

Stichting PCSOH

De Sociëteit
Leeftijd Frequentie Tijd

Vanaf 
65 jaar

Elke woensdag 10.00 - 14.00 uur

   
De Sociëteit is een ontmoetingsplek speciaal 
voor senioren. Tijdens de openingstijden staat 
ontmoeten centraal, er is altijd een professio-
nele begeleider aanwezig. Woont u zelfstandig 
en bent u op zoek naar gezelligheid, een kop 
koffie, zin in een praatje of een spelletje? U 
bent van harte welkom. U heeft geen indicatie 
nodig, de toegang is gratis zo ook de koffie en 
thee.

Datum Woensdag
Kosten Gratis
Door Stichting PCSOH 
Waar De Nieuwe Silo

Vereniging van Modelbouwers 
en Wargamers  

Haarlemmermeer (VMWH)

Modelbouw

Leeftijd Frequentie Tijd

18-88 
jaar

Donderdags 
oneven weken

19.00-22.00 uur

   
Hier wordt aan plastic modelbouw gedaan.
Techniek uitwisselen, werken aan meege-
brachte modellen / bouwdozen, praten over
de hobby. Kom eerst eens langs om te kijken. 
Voor informatie kunt u mailen naar
erhart@quicknet.nl of bellen met Rene Erhart 
06-24468555

Dag Donderdag
Kosten € 35,00 per jaar
Door VMWH
Waar De Nieuwe Silo

Iftar
Leeftijd Frequentie Tijd

18 - 88+ 
jaar

Eenmalig Zie
aankondiging

   
Wij organiseren als wijkraad een diner van de 
dialoog. Dit doen we tijdens de ramadan en 
nodigen u als wijkbewoner uit om in de avond 
gezamenlijk een diner te eten. Dit wel nadat 
de zon onder is gegaan om echt gezamenlijk 
te kunnen eten. Alles omlijst met muziek, 
sprekers en een heerlijke maaltijd.

Datum Donderdag 15-05-2020
Kosten Gratis, donaties welkom
Door Wijkraad Graan voor Visch, Stichting 

Marhaba, Stichting Maatvast, Meer-
waarde, Raad van Kerken, Moskee 
Ar-Rahman

 Migrantenorganisaties
Waar De Nieuwe Silo

Wijkraad Graan voor Visch
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Stichting Maatvast
 
Creatieve Workshop

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

2e maandag vd 
maand

09.30-11.30 uur

   
Creatief bezig zijn onder begeleiding van een 
ervaren cursusleidster. Elke keer leert u weer 
iets anders creatiefs te maken.

Datum Maandag
Kosten € 5,00
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Silo’s Dinercafé

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

1e en 3e dins-
dag vd maand 
het hele jaar 
door

17.00 - 19.00 uur

   
Uit eten in uw eigen wijk? Dat kan in de Silo 
voor maar € 8,00 voor een 3-gangen maal-
tijd incl. 2 drankjes naar keuze. U zult verrast 
worden door de variatie. Vooraf aanmelden en 
betalen. Inloop vanaf 17.00 uur

Datum Elke 1e en 3e dinsdag van de maand
Kosten € 8,00
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Open ochtend IKC Wereldwijs

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

4x per
schooljaar

08.30 - 12.00 uur

   
Deze ochtend is een uitgelezen kans om sfeer 
te proeven en kennis te maken met onze 
opvang en het onderwijs. Wij zien uit naar uw 
komst!

Datum Maandag 03-02-2020
Kosten -
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs

Open middag IKC Wereldwijs

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

4x per
schooljaar

13.00 - 14.30 uur

   
Deze middag is een uitgelezen kans om sfeer 
te proeven en kennis te maken met ons onder-
wijs. Wij zien uit naar uw komst!

Datum Dinsdag 16-06-2020
Kosten Gratis
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs

Creamarkt

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Eenmalig 14.00 - 17.00 uur

   
Markt waarbij diverse creatieve standhouders 
hun spullen verkopen.Mogelijkheid om work-
shops te volgen. Leer wat er allemaal mogelijk 
is en wie weet heeft u er straks een nieuwe 
hobby bij.

Datum 17-10-2020
Kosten uw consumpties en/of uw aankopen
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Alle leeftijden

Bingo

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Elke 1e zaterdag 
per maand het 
hele jaar

20.00 - 22.00 uur

   
Een gezellig Bingo in uw eigen wijk met vele 
leuke prijzen. 

Datum Elke 1e zaterdag van de maand
Kosten Vanaf €  0,50 per lot
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Ladies Night

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Eenmalig 19.30 - 22.00 uur

   
Lekker een avondje uit speciaal voor de ladies. 
Diverse standhouders zullen u ‘verleiden’ met 
hun producten, zodat u leuke dingen kunt 
kopen. Denk aan beauty, wellness, fashion, 
lifestyle, sieraden, etc. 

Datum 20-06-2020
Kosten Gratis 
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Lunch in de Silo

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Elke 2e dinsdag 
van de maandag

12.00 - 13.00 uur

   
1 x per maand wordt er een lunch verzorgd 
voor iedereen die het leuk vindt om gezamelijk 
te eten en mensen te ontmoeten.

Datum Dinsdag 11-02-2020
Kosten €3,50
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo

Burendag 2020
Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Eenmalig 11.00 - 14.00 uur

   
Een spelletjesochtend met lunch.

Datum 26 september 2020
Kosten Gratis 
Door Stichting Maatvast
Waar P-punt

Wijkraad Graan voor Visch
Kofferbakverkoop

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

laatste zaterdag 
van de maand

10.00 - 14.00 uur

   
De gezelligste kofferbak verkoop van de regio. 

Datum Laatste zaterdag van de maand
Kosten Gratis toegang, koffie en thee tegen 

betaling beschikbaar.
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar Parkeer terrein P-Punt / CJG

IKC Wereldwijs

Landelijke opschoondag

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
Leeftij-
den

Eenmalig 10.00 - 14.00 uur

   
We gaan weer samen kijken of we zwerfvuil kun-
nen vinden. Als dank zorgen wij voor koffie, thee, 
limo en nog veel lekkers! Ook zorgen we dat de 
deelnemers een klein bedankje krijgen.

Dag Zaterdag 21-03-2020
Kosten Gratis
Door Wijkraad Graan voor Visch
Waar Dat gaan we in de wijkkrant
 vermelden!

Koffie inloop

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Elke maandag-
ochtend

10.00 - 12.00 uur

   
Elke maandagochtend kunt u gezellig bij 
elkaar komen om te praten, spellen te spelen, 
te haken of te breien onder het genot van een 
kopje koffie.

Datum Maandag 03-02-2020
Kosten Gratis, alleen koffie/thee indien 

genuttigd
Door Stichting Maatvast
Waar De Nieuwe Silo
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PlusPunten MeerWaarde

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Iedere vrijdag 09.00-12.00 uur

   
Open inloopspreekuur waar u informatie en 
advies kunt krijgen m.b.t  vragen die u heeft . 
U kan ook op andere dagen terecht bij de 
PlusPunten van MeerWaarde in uw eigen 
woonwijk. U kunt op onze website bekijken bij 
welk PlusPunt u terecht kan op basis van uw 
postcode.  
Website: www.MeerWaarde.nl

Datum Vrijdag
Kosten Gratis
Door MeerWaarde
Waar P-Punt

PlusPunten MeerWaarde

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Iedere vrijdag 14.00-17.00 uur

   
Open inloopspreekuur waar u informatie en 
advies kunt krijgen m.b.t  vragen die u heeft . 
U kan ook op andere dagen terecht bij de 
PlusPunten van MeerWaarde in uw eigen 
woonwijk. U kunt op onze website bekijken bij 
welk PlusPunt u terecht kan op basis van uw 
postcode.  
Website: www.MeerWaarde.nl

Datum Vrijdag
Kosten Gratis
Door MeerWaarde
Waar De Nieuwe Silo

Open dag IKC Wereldwijs

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

4x per schooljaar 08.30 - 14.30 uur

   
Deze dag is een uitgelezen kans om sfeer te 
proeven en kennis te maken met onze opvang 
en het onderwijs. Wij zien uit naar uw komst!

Datum Vrijdag 13-03-2020
Kosten Gratis
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs

Zomerfeest en sponsorloop

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

1x per schooljaar 13.00 - 17.00 uur

   
Een feestelijk evenement voor alle leerlingen 
van I.K.C. Wereldwijs en hun ouders/verzorgers, 
maar ook voor (andere) wijkbewoners. 

Datum Vrijdag 26-06-2020
Kosten N.n.b.
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs

1 juli viering, afschaffing slavernij / 
keti koti

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

1x per schooljaar 12.00 - 14.00 uur

   
Herdenking afschaffing slavernij  in Suriname 
en de Nederlandse Antillen 

Datum Woensdag 01-07-2020
Kosten Gratis
Door P-team Haarlemmermeer
Waar Keti-koti monument in het park naast 

de kinderboerderij

Participatieteam
Haarlemmermeer

Stichting Maatvast
Migrantenorganisaties 

Haarlemmermeer

Migranten Inloop Spreekuur

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Elke vrijdag 14.00 - 17.00 uur

   
Migranten organisaties uit de Haarlemmer-
meer werken samen aan een gezamenlijk 
inloop spreekuur en de inrichting van een 
Kenniscentrum van Migranten Organisaties. 
Ontmoeten en informatie tbv een optimale 
dienstverlening voor migranten in de Haarlem-
mermeer

Datum Vrijdag
Kosten Gratis
Door Stichting Maatvast, Migrantenorgani-

saties Haarlemmermeer
Waar De Nieuwe Silo

MeerWaardeIKC Wereldwijs

Inloopochtend verder na verlies

Leeftijd Frequentie Tijd

Alle 
leeftij-
den

Elke eerste 
maandag v/d 
maand

10.00 - 12.00 uur

   
De inloopochtend Verder na Verlies is een 
ontmoetingsplek waar nabestaanden in een 
ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of 
thee gedachten, ervaringen en ideeën kunnen 
delen.

Dag Maandag 6 januari
Kosten Gratis, vrijwillige bijdrage welkom
Door Stichting Nabestaandenzorg
Waar De Nieuwe Silo
 Graan voor Visch 14302
 Hoofddorp

Stichting
Nabestaandenzorg

Peutermeespeelochtend

Leeftijd Frequentie Tijd

2-4 jaar 4x per schooljaar 08.30 - 09.30 uur
   
Peuters mogen deze ochtend meedraaien in 
groep 1/2. Kom gezellig langs met uw peuter.

Datum Woensdag 03-06-2020
Kosten Gratis
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs

Peutermeespeelochtend

Leeftijd Frequentie Tijd

2-4 jaar 4x per maand 08.30 - 09.30 uur
   
Peuters mogen deze ochtend meedraaien in 
groep 1/2. Kom gezellig langs met uw peuter.

Datum Woensdag 12-02-2020
Kosten Gratis
Door IKC Wereldwijs
Waar IKC Wereldwijs
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Team Sportservice 
Haarlemmermeer

55Fit sportles

Leeftijd Frequentie Tijd

Senio-
ren

Elke woensdag 09.30 - 10.30 uur

   
Voor dames en heren van 55 jaar en ouder die 
gezellig in een groep iets aan hun conditie 
willen doen en gezond willen blijven. Een les 
waarin wordt gewerkt aan spierversterking 
en verbetering van houding door middel van 
bewegen met diverse materialen. Deze les is 
ook geschikt voor mensen met lichamelijke 
klachten.  

Datum Woensdag
Kosten € 2,00 per keer
Door Team Sportservice Haarlemmermeer
Waar De Nieuwe Silo

P-Team Haarlemmermeer

MeerWaarde

Sjoelen

Leeftijd Frequentie Tijd

55+ 1x per week 13.15-16.00 uur
   
Sjoelen op donderdag is heel gezellig. Er staan 
2 sjoelbakken en men houdt er oog op dat er 
eerlijk wordt gespeeld en houdt de punten bij. 
Het is een leuke groep, er wordt veel gelachen 
en altijd neemt er iemand iets mee bij de koffie 
of thee. Dit is een inloop, dus u kunt komen 
binnenlopen om kennis te maken en inschrij-
ven is niet nodig.

Dag Donderdag
Kosten Gratis
Door MeerWaarde
Waar De Nieuwe Silo

Atelier de Goudvisch

Koffie ochtend met handwerk voor 
ouderen

Leeftijd Frequentie Tijd

55+ 1x per wk 10.00 - 12.00 uur
   
Bij een gezellig kopje koffie,thee lekker kletsen.
U kunt bij ons haken, breien of iets anders wat 
u leuk vindt, alles op creatief gebied. Spreekt 
dit u aan dan is ‘Atelier de Goudvisch’ het adres.

Dag DInsdag
Kosten € 1,00
Door Atelier de Goudvisch
Waar Atelier de Goudvisch

Senioren

Lunchbijeenkomsten voor senioren 
55-plus

Leeftijd Frequentie Tijd

Senio-
ren/55+

1 x per maand 12.30 tot 15.00 
uur

Ontmoetingsbijeenkomsten voor senioren 
met een warme lunch
   
Datum Zaterdag 18-01-20 
 Zaterdag 22-02-20
 Zaterdag 13-04-20
 Zaterdag 23-05-20
 Zaterdag 27-06-20
Kosten € 5,00 p.p
Door P-team/Asranti
Waar De Nieuwe Silo
 Graan voor Visch 14302
Aanmelden+Info
Elaine 023-5613783 / 06-14461178
Viviën 06-22135650
Asrantipteam@outlook.com



Deze brochure is een gezamelijk product en mede mogelijk gemaakt door:

Contactgegevens:
info@graanvoorvisch.info
Secretariaat: Rob Stam 06-13463830
secretaris@graanvoorvisch.info
Twitter: @wijkraadGVV
Facebook: wijkraad Graan voor Visch
Website: www.graanvoorvisch.info
Instagram: wijkraadgvv
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Stichting Wijkraad Graan voor Visch initieert voor de bewoners uit de wijk Graan 
voor Visch o.a. mogelijkheden om verbondenheid en het woongenot te bevor-
deren. Op verzoek worden er daarom voor diverse doelgroepen 
CREA Doe workshops/ HF4Y (kinderinloop) Dit kan alleen doordat vrijwilligers 
uit de wijk zich in willen zetten en hun tijd beschikbaar stellen. In de maandelijk-
se WIJkkrant kunt u hier meer informatie over lezen.

De stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum Haarlemmermeer (SISCCH) 
houdt zich bezig met de belangenbehartiging van ouderen in de Haarlemmer-
meer. Het is van groot belang dat kwetsbare ouderen niet vergeten worden en 
blijven meedoen in onze samenleving. Bij de participatie van ouderen zit een 
heel programma aan vast waar voortdurend aandacht aan wordt besteed. Als 
SISCCH richten wij ons op de drie pijlers “Begeleiding, Zorg en Wonen” die ook 
de doelstelling vormen van het WMO beleid.

Contactgegevens:
Glenn Hussain
De Vleyen 7, 2134 ZC Hoofddorp
Email: secretariaat.iscch@gmail.com
Tel: 0622482554
Derya Yilmaz (secretaris) 06-15645721
Coördinatoren activiteiten: Aicha Benhrziyel,  
Nordjan Autchi, Irene Ishaak

Vrijwilligsters uit de wijk verzorgen gevarieerde activiteiten in de 2 lesruim-
tes onder flat 19000 naast de benzinepomp. Ymere heeft deze ruimtes ter 
beschikking gesteld om bewoners de mogelijkheid te geven om met elkaar 
in contact te komen en activiteiten te ondernemen.

Stichting Marhaba is opgericht in 1995. De stichting is een Marokkaanse zelfor-
ganisatie met als doel om zowel allochtone als autochtone mensen bij elkaar 
te brengen voor sociale activiteiten. Dit zijn onder andere sportactiviteiten, 
voorlichting bijeenkomsten, huiswerkbegeleiding, Oud en Nieuw feest, etentjes 
etc. Deze activiteiten zijn bedoeld voor mensen uit de Haarlemmermeer, jong en 
oud. De stichting is ook onderdeel van de koepelorganisatie SMOM (Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning Migranten).

Welzijnsorganisatie MeerWaarde informeert en adviseert op diverse gebieden binnen de maatschappe-
lijke dienstverlening en biedt waar nodig ondersteuning.  Worstelt u met een probleem en weet u niet 
waar u terecht kunt? Neem dan contact op met een sociaal werker via het MeerWaarde PlusPunt of loop 
even binnen tijdens de inloopspreekuren. De spreekuren (voor postcodegebied 2131 en 2132) zijn op 
dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur, woensdag- en donderdagochtend van 9.30 – 12.30 uur. Op andere 
dagen/tijden uitsluitend op afspraak. Wilt u graag nieuwe mensen leren kennen of weet u de weg niet 
in de wijk? En heeft u hierbij behoefte aan iemand die op weg helpt. Neem dan contact op met de 
sociaal makelaar. Op www.MeerWaarde.nl vindt u meer informatie over het veelzijdige aanbod.

Team Sportservice Haarlemmermeer organiseert graag activiteiten die aanslui-
ten bij uw wensen. Indien u een sport wilt beoefenen die momenteel nog niet in 
de wijk wordt aangeboden, laat het ons dan weten. 
Heeft u een initiatief in de wijk? Wilt u bijvoorbeeld een sportgroep beginnen? 
Misschien speciaal voor kinderen, of ouderen of mensen met een beperking? 
Wilt u met een paar kennissen of vrienden een sportevenement organiseren? 
Neem dan contact op met Sportservice Haarlemmermeer. 

Stichting Maatvast beheert en exploiteert alle gemeentelijke sociaal culturele 
accommodaties. In onze kwaliteit, activiteiten en klantvriendelijkheid zijn 
we één. Daarbinnen bestaat alle ruimte voor eigenheid en herkenbaarheid 
omdat de programmering wordt afgestemd op de behoefte van de wijk.

IKC Wereldwijs is kinderopvang en onderwijs in één. Het IKC heeft een peuter-
speelzaal, kinderdagverblijf en een basisschool. 
Eén doorgaande pedagogische en didactische lijn voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. IKC Wereldwijs, elke dag een ontdekkingsreis! Nieuwsgierig naar de mo-
gelijkheden voor uw kind(eren)? Kom gerust langs voor een kennismaking!

Contactgegevens:
Graan voor Visch 193 box 292
Contactpersoon: Marion Ebbers
Telefoonnummer: 06 46118528
Mailadres: marebbers@hotmail.com

Contactgegevens:
Graan Voor Visch 16001, 2132 XA Hoofddorp
Mail: stichtingmarhaba@hotmail.com
Telefoonnummers:
Stichting Marhaba: Said Akkabi: 06 215 37 590
Sport activiteiten GvV: Majid Afakir: 06 557 05 678
website: www.stichtingmarhaba.nl

Contactgegevens: 
PlusPunt Hoofddorp Centrum
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
023-5698868
Mail: pluspuntcentrum@MeerWaarde.nl
Sociaal Makelaar yvonne.vandenberg@MeerWaarde.nl 
tel. 06-11513458 (ma,di,wo)

Contactgegevens:
Burgemeester Pabstlaan 10-E1
2131 XE Hoofddorp
023 205 55 00  
Coördinator: Danny Pieterse 
dpieterse@teamsportservice.nl  
www.sportservicehaarlemmermeer.nl

Contactgegevens:
De Nieuwe Silo: Beheerder Tiny Guit
Tel: 023 5656400 / 06 53 27 6000
Silo@Maatvast.nl, Facebook: De Nieuwe Silo
P-Punt: Beheerder Petra de Jong, 
Tel: 023 5635082 / 0614332118
P-Punt@Maatvast.nl, Facebook: P-Punt
website: www.maatvast.nl 

Contactgegevens:
Graan voor Visch 14402
2132 VH  Hoofddorp
023-5615029
Directeur: Nicole van Kan
Mailadres: info@ikcwereldwijs.nl
Website: www.ikcwereldwijs.nl

wonen, leven, groeien

Opmaak en print

Het P-team bevordert de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen 
in Haarlemmermeer door deze vrouwen te stimuleren in hun ambities naar 
scholing / arbeid en vrijwilligerswerk. Maar ook ondersteuning in de gezinssitu-
atie en bij de opvoeding van hun kinderen. Verder adviseren we de gemeente 
en andere organisaties bij de begeleiding van deze vrouwen, in wat ze nodig 
hebben en hoe ze te bereiken. Bekend is ook onze multiculturele seniorenkring 
‘Asranti”, voor ontmoeting ennvoorlichting over wonen, welzijn en zorg aan 
senioren 55-plus

Contactgegevens:
P-team Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14301, 2132 VJ Hoofddorp
Contactpersoon: Elaine Veldema
Telefoon: 06-14461178
E-mail: p_teamhaarlemmermeer@live.nl


