
COLUMN MAARTEN 

Blijf voorzichtig en geniet!

Als je wilt weten hoe belangrijk ons werk is voor ouderen in de Haarlemmermeer, dan moet je bij de 

eerste dag van “we gaan weer open” op een locatie gaan staan om te kijken hoe het ging verlopen.

Bezoekers die met tranen in hun ogen hun dankbaarheid uitspraken dat ze weer naar buiten en bij ons naar 

binnen konden. Ik denk dat we ons werk soms onderschatten en ik denk dat we nog steeds niet volledig 

kunnen beseffen wat het is om je dagen gedwongen in eenzaamheid te moeten slijten.

Ik denk dat we ons niet volledig realiseren in wat voor bijzonder onwezenlijke situatie we ons hebben 

bevonden en nog bevinden. Langzaam maar zeker gaan we weer groeien in onze openstelling en de 

motivatie om dat goed te doen, om er te zijn voor de samenleving, klinkt afstandelijk. Maar op onze 

locaties krijgt die samenleving een gezicht, een blij gezicht.

En natuurlijk zijn de biljarters aan het morren, biljarten kan nog niet, mag nog niet. Zijn bridgeverenigingen 

ongeduldig (klaverjassers ook). Mogen er maar vijf bezoekers tegelijk naar binnen voor de bibliotheek, 

dus wachten is geen pretje, het was bijna 30 graden.

Maar van een “lock down”, is daar geen Nederlands woord voor (?), naar een veilige en ruimere openstelling 

zijn stappen die voorzichtig gezet moeten worden. En dat doen we….!

En zover ik het nu kan overzien doen we dat goed.

De volgende stap is 15 juni, dan 1 juli, en dan? Kijk naar je bezoekers, praat met je gebruikers, luister naar je 

vrijwilligers en dan weten we allemaal weer waar we het voor doen. Je zou er bijna geen salaris voor willen 

hebben, zo mooi is ons vak :-)

Ondertussen gaan we ook de zomermaanden in. De kinderactiviteitenweken mogen niet in de vorm die we 

gewend waren. Maar kleinschaliger mag wel, dat vergt weer nieuwe creativiteit, vergt weer nieuw denkwerk, 

weer puzzelen, maar mijn (zelf)vertrouwen is zo groot dat we hoe dan ook er weer iets moois van gaan 

maken. Veel kinderen gaan/kunnen niet op vakantie. Dan is er voor ons een rol weggelegd.

“We hebben het nog nooit gedaan, ik weet zeker dat we het kunnen”!

Blijf voorzichtig en geniet!

Maarten



Inmiddels zijn we ruim een week verder nadat onze locaties op 

1 juni jl. vanwege een versoepeling van maatregelen voorzichtig 

open konden. 

Bijgaand de eerste mooie, bijzondere maar ook grappige 

ervaringen.  

Op dinsdag 2 juni jl. werd voor de 1 keer sinds maanden in 

wijkgebouw ’t Rietland een Verhalentafel georganiseerd. De 

senioren deelnemers werden door beheerder Gerda Popken 

volgens de instructies bij de deur welkom geheten. Soms gaf ze 

aan drie dames aan, die in de hal te dicht bij elkaar stonden, om de 

1,5 meter afstand te houden. Uiteraard wel hier gehoor aan 

gegeven, maar wel met de mededeling dat het niet veel uitmaakte 

omdat de dames samen in 1 auto waren gekomen…. 

Zoals in de protocollen is vastgelegd vraagt ons personeel bij 

binnenkomst of bezoekers gezondheidsklachten hebben. Zo ook bij 

’t Rietland waar een oudere heer blij was met deze belangstelling. 

Op de vraag over zijn gezondheid deed hij een boekje open over zijn medisch dossier. Onder meer gaf hij aan 

dat zijn knieën niet meer zo goed wilden……

DE EERSTE ERVARINGEN VAN ‘T RIETLAND

We zijn weer open...

Buiten deze grappige anekdotes was het goed te zien hoe 

blij de bezoekers waren met de mogelijkheid elkaar weer te 

kunnen ontmoeten na een lange sociale isolatie. Zo vloeiden 

er zelfs tranen wanneer bezoekers elkaar, de beheerder en 

vrijwilligers van ’t Rietland, soms na lange tijd, weer zagen. 

Voor iedereen die onze locaties nog komt bezoeken; kijk op 

de website van Maatvast naar het protocol van de locatie die 

u gaat bezoeken zodat u weet wat de richtlijnen zijn. 

Zie https://www.stichtingmaatvast.nl/news/locaties-

maatvast-voorzichtig-open-per-1-juni/

En houd natuurlijk de regels in acht, in ieders belang:



Heropening ‘t Rietland

Hieronder de hoogtepunten van de 1e week openstelling na bijna 3 maanden sluiting van wijkcentrum 

’t Rietland in Badhoevedorp, ingezonden door de beheerder Gerda Popken. 

Dinsdag om 09.15 uur kwamen de eerste leden van de Verhalentafel naar ’t Rietland voor hun koffierondje. Velen 

heel emotioneel en blij om eindelijk weer haar/zijn maatjes te ontmoeten. Ook ik werd hier best een beetje 

emotioneel van, omdat pijnlijk duidelijk werd in wat voor isolement sommige mensen maanden hebben geleefd! 

Het was tevens het afscheid van Marianna den Breejen die gedurende 5 jaar de Verhalentafel fantastisch heeft 

geleid. Martine Chardon, die het stokje heeft overgenomen, zette haar in het zonnetje met een prachtige plant en 

lieve wenskaarten. Zij had ook taart bij de koffie geregeld via vrijwilliger Diana Celie, die bakclub ’t Rietland leidt. 

Ze hebben besloten wekelijks dit koffierondje te herhalen.

Donderdag stond om 11.10 uur de 1e  bezoeker voor het koffierondje van de Spelletjesclub voor de deur. Deze 

begon om 11.30 uur. Zij had werkelijk waar 3 maanden binnen gezeten en dit was haar eerste uitje sinds tijden. 

Ze had de tuinman hiervoor afgezegd, want ze had eindelijk weer een doel! Hoe dubbel…verdriet en blijdschap 

vielen in elkaar. Nel trakteerde op blikjes wijn en rosé om mee naar huis te nemen, omdat zij 9 juni jarig is…zo lief. 

Het clubje was heel blij elkaar weer te zien en heeft besloten dit 2-wekelijks te herhalen.

Vrijdag kwam mijn vriendinnetje Annie na 3 maanden ‘gevangenschap’ weer naar ‘t Rietland voor een 

gezellig praatje met koffie en taart. Zij heeft een beperking en ik heb haar leren kennen tijdens mijn 

vrijwilligerswerk bij de Cirkel, een woongemeenschap van Ons Tweede Thuis. Grote tranen die het 

verdriet lieten stromen…zo hartverscheurend! We hebben elkaar vreselijk gemist. Ook zij wil regelmatig 

afspreken voor dit uitje.

En dan het ‘nieuwe normaal’!

De bezoekers en wij (vrijwilliger in de keuken en ik)  moeten aan de nieuwe situatie wennen. Al doende 

komen er nieuwe, betere ideeën naar voren. Er wordt af en toe een beetje lacherig aan de regels voldaan 

en men heeft er gelukkig begrip voor. Er komen mensen naar ’t Rietland die geen afspraak hebben ge-

maakt, terwijl dit verplicht is. Ik attendeer in een gesprek de bezoekers hierop en zij reageren begripvol.

De kop is eraf en het was een onwennige, emotionele, bijzondere en hartverwarmende week voor 

iedereen.

Persoonlijk hoop ik dat we straks door een nieuwe wet niet permanent 

vastzitten aan de 1,5 meter maatschappij. Hier wordt niemand blij van 

en het beperkt ons teveel op onze locaties, wat voor onze bezoekers en 

vrijwilligers heel schrijnend is.

Groet, Gerda Popken

NOG MEER ERVARINGEN...



Donderdag 4 juni was het dan zover, na de sluiting op vrijdag 13 maart en het aanbrengen de afgelopen weken 

van alle aanpassingen van de 1,5 meter regel, mochten we weer kleinschalig bezoekers gaan ontvangen.

Jos en ik waren erg blij dat we weer onze bezoekers mochten ontvangen, maar vonden het best wel spannend…..

en waren eigenlijk ook best wel een beetje nerveus of alles wel goed zou gaan. Voor iedere bezoeker hadden we een 

persoonlijke welkomstkaart geschreven en we hebben de hele week (om de “heropening“ te vieren) een stuk 

appeltaart met slagroom voor elke bezoeker.

Maar natuurlijk kan niet iedereen zo maar binnen lopen… eerst even bellen of mailen en een afspraak maken.

De eerste bezoekers die op afspraak kwamen waren onze lieve vrijwilligers om 9:30 uur in de Hobbyruimte. Zij hielden 

zich netjes aan de 1,5 meter regel en handen desinfecteren bij binnenkomst en ze waren gelukkig niet ziek :-)

Het was gezellig om ze weer te zien en even lekker bij te kletsen na zo’n lange tijd en de kaart en appeltaart werden 

goed ontvangen. Ze waren blij weer in De Amazone te zijn en iedereen had wel iets te vertellen na drie maanden.

Om 10:00 uur kwamen de volgende bezoekers: de hobby/crea dames die altijd in de barruimte zitten. Deze groep is in 

tweeën gesplitst, want twintig personen gaat nu even niet tegelijk. De dames komen nu om de week met tien 

personen. Goed en veilig opgelost. 

“HEROPENING“ WIJKCENTRUM DE AMAZONE

Ook de dames waren blij weer naar De Amazone te kunnen…..sommigen hebben ook echt drie maanden 

binnen gezeten….en ze zeiden “ ook dit is voor ons een uitje!!” Met een breed lachend gezicht erbij. “We 

zijn zo blij even naar buiten te mogen!” Daar waren wij het natuurlijk helemaal mee eens…. ook wij waren 

blij de dames gezond en wel weer te zien.

Deze dag is goed verlopen en iedereen gaf ook aan als ze gebruik gingen maken van het toilet zodat 

Jos of ik het meteen konden desinfecteren…. We konden op deze dag dan ook met tevredenheid terug 

kijken….iedereen had zich goed aan de regels gehouden. En het is eigenlijk best wel fijn om met kleine 

groepjes te beginnen. Ook wij moeten wennen aan het constant desinfecteren van alles, het afstand 

houden. Ook de bezoekers moeten natuurlijk ook nog wennen aan alle nieuwe regels.

Maandag 8 juni stond onze volgende afspraak in de agenda. Om 10:00 uur onze wandelgroep GNW onder 

begeleiding van Joop en/of Yvonne. Nu ook in een kleinere groep van niet meer dan tien personen 

tegelijk. Zij hadden afgesproken om met wandelen te starten bij de voordeur van De Amazone en 

natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar (ook onder het wandelen), wat leuke plaatjes opleverden. Ze 

hadden er weer zin in en waren blij Jos en mij weer te zien na zo’n lange tijd van afwezigheid ….en dat was 

natuurlijk ook wederzijds. Na afloop van de wandeling kwamen ze een voor een naar binnen en hielden 

zich keurig aan de regels. Na hun handen gedesinfecteerd te hebben namen ze plaats in onze barruimte 

om koffie te drinken….. en natuurlijk ook voor hun de kaart en appeltaart wat erg gewaardeerd werd. 

Samen zijn we sterk!



Om 10:15 en 10:30 uur hadden we een afspraak staan met 

twee vaste bezoekers. Beiden  gaven aan er wel aan toe te 

zijn. De één vertelde dat de muren op hem afkwamen en hij 

blij was even bij ons een bakje koffie te komen drinken. De 

andere bezoekster heeft normaal gesproken een hulphond 

bij zich, maar dit keer niet. Wat bleek, heel triest, ze gaf aan 

dat hij pas was afgekeurd voor het werk als hulphond en nu 

bij een gezin geplaatst was om zijn laatste jaren daar te 

slijten. Op dat moment werd ze heel verdrietig en ik stond 

daar en kon geen armen om haar heen slaan om te troos-

ten…..dit was echt heel vervelend!! Je wilt het wel, maar het 

mag niet…. Iemand heeft verdriet en je moet op afstand 

blijven en het enige wat je op dat moment kunt doen is met 

woorden aangeven hoe vervelend en verdrietig je dit vindt.

We kunnen terugkijken op 2 geslaagde dagen ….iedereen was blij elkaar weer te zien na zo’n lange tijd. Het was weer 

ouderwets gezellig! Na maanden van stilte in het Wijkcentrum eindelijk weer lekker sociaal bezig zijn met…..mensen 

over de vloer…. Dit is toch één van de redenen waarvoor we allemaal bij Maatvast werkzaam zijn.

Op naar de volgende dagen met afspraken die in onze agenda staan! 

Groetjes, Edith Vormer

VERVOLG “HEROPENING“ WIJKCENTRUM DE AMAZONE

De wandelgroep

In een eerdere nieuwsbrief kondigden we dit toffe 

project al aan. We kunnen jullie nu melden dat Plant een 

Zaadje gestart is! De tuinierpakketjes zijn af en de eerste 

zaadjes zijn al geplant. We hebben 100 pakketten 

gereserveerd voor jongeren en 50 pakketten voor ouderen. 

Ken jij mensen die graag groene vingers willen kweken en 

met hun handen in de aarde willen wroeten, laat ze zich dan 

aanmelden door dit formulier in te vullen: 

https://s.surveyplanet.com/xz3XixQe1. Het pakket kan 

afgehaald worden in een van onze jongerencentra of het kan 

worden thuisbezorgd. Op = op. Volg het project op Instagram 

en op Facebook op “plant_een_zaadje” voor leuke tips en 

tricks en om de groei van je plantjes te delen. 

PLANT EEN ZAADJE IS GESTART: 
VRAAG EEN TUINIERPAKKET AAN 

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!



Als reactie op de vraag van Maarten hoe we onze batterij weer opladen hier 

een tip van mij.

De huidige situatie vraagt veel van ons aanpassingsvermogen, we hebben 

geen controle, moeten patronen doorbreken en loslaten. Voor mij heeft dit de 

afgelopen twee jaar al behoorlijk centraal gestaan. Aan het begin van deze 

periode merkte ik daarom dat ik het thuis moeten blijven gemakkelijk kon 

accepteren. De laatste weken, nu de scholen weer zijn gestart, al onze 

clubjes voor ons een aangepast programma aan willen bieden en we soms weer 

afspraken voor ons werk maken, merk ik dat het ons meer energie kost om 

alles bij te benen en we (man, tweeling van zes en ik) ons constant aan moeten 

passen. Een dag naar school, een dag werken, les geven en een extra vrije dag. 

Ik merkte dat ik er onrustig van werd. Ik kreeg de behoefte weer even zelf de 

controle te pakken en er even tegenin te gaan. Op een thuis lesdag besloot ik 

daarom om afgelopen vrijdag en dinsdag meteen na het wakker worden in de 

auto te stappen en met de kinderen naar het strand van Langevelderslag te 

rijden. Zo arriveerden we dus om 8.30 uur. Voor de drukte en de hitte even 

samen genieten. Een gevoel van even alleen op de wereld. Het gaf ons rust, 

vrijheid en gezelligheid. Ook had ik hierdoor leuk contact met wandelaars die 

een praatje met me maakten omdat ze het zo leuk vonden dat we de enige 

nog met een handdoekje op het strand waren. Ik weet zeker dat mijn kids veel geleerd hebben in die uren op het 

strand. Natuurlijk heb ik de kinderen toen we om 12 uur weer thuis waren alsnog hun schoolwerk laten maken. 

Dat goede begin van onze dag pakt niemand ons meer af :-)

Hopelijk tot gauw.

Groetjes, Sawinah Voortman

BATTERIJ OPLADEN! HOE DAN?

Twee toeristen bezoeken het plaatsje Natchitoches in Louisiana (VS). 

Ze discussiëren over hoe je nou eigenlijk de naam van dit plaatsje uitspreekt. Omdat ze er maar niet 

uitkomen, besluiten ze ergens in het dorp even een hapje te gaan eten. De ene toerist vraagt aan de blonde 

serveerster: “Mevrouwtje, kunt u eens, lángzaam en duidelijk uitspreken, voor twee simpele toeristen, 

hoe de plaats heet waar wij ons op dit moment bevinden?” De serveerster buigt zich over de tafel en zegt: 

“Buuuuuurrrrrrr-geeerrrrrr-kiiiiiiingggggggg…”

GRIENEN MET TINE (BUIS)

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!



VAN DE NOODUITGANG LISSERBROEK

Gelukkig kunnen we ook weer een programma aanbieden voor de kids van jongerencentrum 

De Nooduitgang in Lisserbroek, op het plein van De Meerkoet. 

Onderstaand de aankondiging via social media van dit goede nieuws:

De afgelopen maanden zijn we niet open geweest maar zijn we op de achtergrond toch bezig geweest 

om jullie te vermaken met de wekelijkse challenges & filmpjes. Ook is er hard gewerkt aan protocollen 

en mogelijkheden om jullie weer mogen te ontvangen

Maar er is nieuws....... vanaf 3 juni komt er weer een programma!!!!!!

Woensdag 13:30 -15:30 sport & spel (6-12 jaar)

Donderdag 15:00-17:00 huiswerkbegeleiding (10+)

Vrijdag 15:00-21:00 individuele projecten (12+)

Zondag 13:00-15:00 sport en spel (6-12 jaar)

De sport & spel activiteiten zullen plaatsvinden op het plein van De Meerkoet. ( uiteraard bij goed weer)

Mocht iemand zelf een leuke activiteit willen draaien dan horen wij dat graag!

Wij hebben iedereen enorm gemist en kijken er naar uit om ( op gepaste afstand) met jullie aan de slag te 

kunnen gaan!

Voor vragen, neem gerust contact op, stuur een bericht via Facebook Messenger.

Tot snel! 

Tijmen van Drongelen,
Sociaal beheerder De Nooduitgang

Programma voor kids



HET RECEPT VAN DE WEEK

Spaghetti met spinazie, champignons, 
spekjes en kruidenkaas

Makkelijk en snel, bij mij thuis wordt het enthousiast ontvangen. 

In een half uur op tafel, succes gegarandeerd… 

Ingrediënten (voor 4 personen)                

 • 600 g verse spinazie       • 400 g volkoren spaghetti 

 • 2 ui         • 10 g basilicum

 • 250 g kastanjechampignons      • 1 el olijfolie

 • 200 g verse kruidenroomkaas      • zout

 • 150 g spekjes        • peper

Bereiding

Snipper de ui en snij de champignons in plakjes. Verhit de olijfolie in een grote koekenpan en fruit de ui 

1 minuut aan. Voeg de spekjes toe en bak 5 minuten.

Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Hak intussen de spinazie grof en 

voeg de spinazie in delen toe aan de koekenpan tot de spinazie helemaal geslonken is. Voeg de champignons 

en kruidenkaas toe en warm nog 5 minuten door op laag vuur. Breng op smaak met peper en zout.

Pluk de blaadjes van de takjes basilicum. Serveer de spinazie met de spekjes, kruidenkaas en spaghetti. 

Garneer met de verse basilicum.

Tip: Lekker met geraspte Grana Padano.

Peter Schrauwen

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

Mail je recept en foto naar:  peter.schrauwen@maatvast.nl


