
COLUMN MAARTEN 

Wat heel duidelijk is geworden nu we weer open zijn is dat de sociaal beheerders er een taak bij hebben. 

Ze zijn nu ook handhavers geworden! Daar waar wij optimale veiligheid betrachten, nemen sommige 

bezoekers het minder nauw. Looproutes, mooi niet, ik neem de kortste weg. Handen desinfecteren, 

is slecht voor mijn huid. Afstand houden, alleen als u het vraagt. Ik moet toch even dat patroontje 

laten zien….

De discipline is aan het verwateren, maar toch noodzakelijk wat mij betreft. Dus blijven we op onze 

anderhalve meter strepen staan. Maar het verdwijnen van discipline zie je overal, ik snap het niet. Juist die 

discipline heeft ons gebracht waar we nu zijn, weer open! En als we dat met zijn allen zo willen houden dan 

moeten we handhaven. Hoe vervelend het ook voor velen is. Dus waarschuwen we voor de 333e keer. 

En dat is weer vervelend voor ons (en nee, de hesjes zijn niet charmant :-), maar we blijven ze wel dragen!).

Kortom, bewogen weken…. Nog steeds zijn er groepen die niet kunnen en niet mogen en het begrip daar-

voor verdwijnt. Daar staat tegenover dat er veel dankbaarheid is. Vandaag ga ik met wethouder Marjolein 

Steffens op pad, een wethouder die zeer betrokken is en de afgelopen periode zeer goed gevolgd heeft wat 

er binnen Maatvast allemaal gebeurde. We gaan via Linquenda, enkele beheerders van Zuid zijn in overleg en 

het huiskamerproject, naar de bezoekers van ’t Rietland, naar Andrea voor de situatie in de jongerencentra 

en dan lunchen we bij het maaltijdproject in het Dorpshuis Badhoevedorp. Een dwarsdoorsnede, maar wel 

compleet voor de beeldvorming. Ik hoop wel dat de wethouder afstand houdt. Ik heb een hesje.

Wat mij de afgelopen week bijzonder raakte was de situaties van de groepen acht basisschool. Normaal zijn 

die met hun eindmusical op veel locaties aanwezig om met ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes het 

einde van hun schoolperiode te markeren. Ook dat gaat niet zoals normaal, ook de driedaagse kamp met 

je klas is op veel scholen niet doorgegaan. Ik kan mij mijn eigen schoolkamp nog herinneren, evenals mijn 

bescheiden rol in de musical. Dat was toch een hoogtepunt die je je de rest van je leven niet meer vergeet, 

net als de musicals van mijn kinderen. Prachtig was dat en zo triest dat dat voor veel kinderen nu niet door-

gaat. En er komt ook geen herkansing. Ook eindejaar gala’s, diplomeringsfeesten….moeten en gaan allemaal 

anders. Het is echt te hopen dat er snel een oplossing komt, zodat de groepen zeven van nu volgend jaar 

feestelijke groepen acht zijn… 

En natuurlijk…dat de biljarters weer mogen biljarten….!

Maarten

Samen zijn we sterk!



Zo fijn dat de Silo nu ook weer open is en niet alleen 

voor mensen die ik op het terras mocht ontvangen. 

Hoe gezellig dat ook was en waardoor ik zeer bruin ben 

geworden  ;-)

Deze week starten er al diverse activiteiten. En iedereen 

heeft goed meegedacht hoe ze toch zoveel mogelijk 

mensen op een veilige wijze kunnen ontvangen. Velen 

kiezen ervoor om de groep te splitsen, zodat men zoveel 

mogelijk mensen toch even kan zien en spreken. 

Weliswaar wat korter dan gebruikelijk, maar je ziet dat 

dat geen probleem is. De mensen komen echt met een blij gezicht binnen. Het mag weer……..!

Wat is dat weer heerlijk om mensen om me heen te hebben. Ik heb ze echt gemist.

Het gaat goed met het afstand houden. Af en toe sta ik met mijn armen wijd om even aan te geven dat men te 

dicht bij elkaar zit/staat.

Woensdagochtend 10 juni, de 55FIT groep heeft buiten op het Vischveldje hun sportles gehad en is daarna op het 

terras van de Silo neergestreken. Je ziet de mensen gewoon genieten dat ze elkaar weer kunnen zien en spreken.

In de pauze kwamen de mensen van de andere activiteiten ook even buiten op het terras. Heb heel wat stoelen op 

het terras erbij moeten zetten, maar dat is het waard.

Tiny Guit,
Beheerder

WE ZIJN WEER OPEN IN DE NIEUWE SILO!

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!



Fantastisch als vrijwilligster 

Safi langskomt in ’t Rietland met 

zelfgemaakte lekkernijen uit 

Somalië! Hartverwarmend! 

WE ZIJN WEER OPEN! 

En ook in De Boskern in Hoofddorp-Overbos 

was er ter viering van de opening taart voor de 

vrijwilligers! En deze week zijn de bezoekers weer 

welkom voor een kop koffie of een enkele 

activiteit. Altijd op afspraak natuurlijk! 

Samen zijn we sterk!

Ook de spelletjesclub van ‘t Rietland in 

Badhoevedorp is blij dat ze elkaar weer zien 

en spreken.



Ik zit op een kantoor in Haarlem. Wij hebben twee vrij grote ruimtes en iedereen heeft een eigen bureau. We kunnen dus 

ruim uit elkaar zitten en doen dat dan ook. Eigenlijk zijn we qua werk niet in lockdown gegaan en we waren daar allemaal 

heel blij mee. In het begin ging de telefoon niet meer, de laatste tijd is het weer drukker. Het is alsof het went. 

Wat wel anders is, is dat afspraken buiten de deur niet meer plaatsvinden. Overleggen gaan op digitale wijze. Aan de ene kant 

geweldig dat het allemaal kan en functioneert, maar aan de andere kant ook jammer en soms lastig, omdat het nu eenmaal 

prettiger is om mensen echt te zien.

Wij werken samen met collega-bureaus in het land en gezamenlijk hebben we een rapport gemaakt over klachten en 

meldingen die naar aanleiding van de coronacrisis bij ons zijn binnengekomen. Het begon al in februari toen Radio 10 een 

liedje liet horen dat zeer kwetsend en discriminerend over mensen van Chinese komaf was. Duizenden meldingen zijn hierover 

ingediend. Radio 10 is door het stof gegaan, maar de gekwetste gevoelens en ervaren discriminatie zijn er daarom niet minder 

om. Onlangs heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat ze het liedje juridisch gezien niet strafbaar vinden.

Ook sinds Nederland in lockdown is en het virus hier ook het leven bepaalt, is er veel discriminatie die gerelateerd is aan

corona. De meeste mensen die het ervaren hebben een Oost-Aziatisch uiterlijk.

Voorbeeld

Een vrouw met een Chinees uiterlijk wordt door meerdere jongens uitgescholden voor “coronavirus” 

op een treinstation. Ze wordt bespuugd, achtervolgd en een van de jongens probeert haar te schoppen.   

We zien dat alledaags racisme ook in deze tijden gewoon doorgaat. Zo zijn er verschillende meldingen 

over het wel aanspreken of beboeten van groepen mensen met een donkere huidskleur vanwege het 

samenscholingsverbod, terwijl dit niet gebeurt bij andere groepen bestaande uit witte mensen.

Ook verschillende maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus, en de naleving daarvan, 

blijken gevoelens van discriminatie teweeg te brengen. Een aantal melders voelt zich gediscrimineerd omdat 

zij door hun lichamelijke beperking niet toegelaten worden in de supermarkt. Het gaat om melders die in een 

rolstoel zitten of met krukken lopen en daardoor het verplichte winkelkarretje niet kunnen gebruiken.

Ik ben toch al het een en ander gewend als het gaat over wat mensen elkaar aan doen, maar als je het rapport 

leest, schrik ik toch weer. We zitten allemaal met dezelfde ellende vanwege corona en dan doen mensen elkaar 

dit toch nog aan.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over George Floyd en de 

wereldwijde protesten tegen racisme. Ik hoop dat iedereen tijd neemt om 

hierbij stil te staan en zich realiseert dat racisme overal is. Voor wie meer wil 

lezen of luisteren of kijken: www.withuiswerk.nl

Blijf gezond! 

Frederique Janss,
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN KENNEMERLAND 
IN CORONATIJD

Blijf gezond!



In de grote ruimte van Dorpshuis Badhoevedorp, 

anderhalve meter uit elkaar voelt het toch al snel wat 

kil en afstandelijk. Vrijwilliger Nico, bijna 82 jaar, had 

daar wel ideeën over. En dus spraken we op maandag-

ochtend af om de details te bespreken.  Uiteraard op 

gepaste afstand, hoewel Nico een nuchtere kijk heeft 

op “de opgedrongen Rutte regels”.

Over de tafelindeling had hij duidelijk al wel nagedacht. 

Met een rolmaat in zijn rechterhand liet hij me met 

gepaste trots zien dat de afstand exact 1.5 meter be-

droeg tussen de tafels die het dichts bij elkaar stonden. 

“En”, zei hij met een knipoog, “je kan ze altijd nog een 

beetje uit elkaar schuiven.”

Ook over de aankleding was Nico duidelijk. Een mooi 

gedekte tafel, bloemetje erbij, fijn licht, kamerschermen om het intiemer te doen laten lijken, kussentjes op de 

stoelen en een citroentje in de karaf water. Muziek is prettig, als het niet live kan met de huismuzikant 

Do-Re-Michiel, dan een passende playlist. 

Van tante Leen tot Andrea Bocelli, zorg dat iedereen aan zijn muzikale trekken komt. Wissel het volume tussen de 

gangen door af en men deint gegarandeerd mee…

SAMEN ETEN, IS DAT WEL GEZELLIG OP ANDERHALVE 
METER AFSTAND?

Samen gaan we door deze crisis heen!

Men vond het heel prettig om op deze manier toch met z’n viertjes aan tafel te kunnen zitten. 

De honger naar sociaal contact blijkt groter dan de eigenlijke eetlust.  Dankbaar rolden ze door de 

zij-uitgang weer naar buiten en lieten ze nog 1 keer horen:

“Wat hebben we dit gemist! Tot volgende week!”

Speciale dank aan Nico!

Noor van Bussel,
Beheerder Dorpshuis Badhoevedorp



In Cluster Midden gaan we afscheid nemen van een collega en verwelkomen we 

een ander… Jos van Rooijen, assistent Sociaal Beheerder op locatie De Amazone, 

zal in goed overleg de organisatie gaan verlaten per augustus. We bedanken hem 

voor zijn inzet, collegialiteit en zijn wil en lef om een nieuw avontuur te zijn 

aangegaan na zijn carrière als journalist. Jos bedankt!

WhatsApp Buurt Preventie en de WeHelpen App – 

kortweg Whapp – gaan elkaar versterken. Te beginnen 

met een communicatieproject waardoor twee groepen 

burgers elkaar straks beter vinden: buurtgenoten die 

een oogje in het zeil houden op straat, en mensen die 

onderlinge hulp in hun buurt organiseren. 

Beide geven invulling aan een veilig en vitaal Nederland. 

De methodiek en techniek wordt beschikbaar gesteld door 

twee stichtingen die allebei – met platformtechnologie – Nederlanders veilig met elkaar willen laten 

communiceren en elkaar helpen. 

(PERSONEELS-)NIEUWS UIT CLUSTER MIDDEN

WHATSAPP BUURTPREVENTIE EN WHAPP 
GAAN ELKAAR VERSTERKEN 

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!

Sylvia Huijg, op dit moment nog assistent 

Sociaal Beheerder in Dorpshuis 

Badhoevedorp komt per 1 juli het team 

Cluster Midden versterken. Zij zal werkzaam zijn 

op locatie De Amazone en locatie De Boskern. 

Sylvia van harte welkom in Team Cluster Midden. 

Eveline Thesing,
Clustermanager Midden

Jos van Rooijen

Sylvia Huijg



Stichting WhatsApp Buurt Preventie (WABP) is een landelijk platform voor een veilig Nederland. 

De stichting faciliteert buurtbewoners bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt. 550.000 Nederlanders 

dragen hier dagelijks aan bij, in een van de 9.250 aangesloten appgroepen. Beheerders coördineren het gesprek 

en de ondersteuning in elke groep volgens een helder protocol. 

Veilige buurt, veilige coronahulp 

Tijdens de coronacrisis gebruiken leden de buurtpreventie-groepen ook om hulp te zoeken en aan te bieden. 

De Whatsapp Buurt Preventie-groep is daar niet voor bedoeld en is daarvoor qua onderwerp en gevoeligheid 

minder geschikt. WABP zou graag verwijzen naar een app waar op een persoonlijke, veilige, betrouwbare en 

niet-commerciële manier hulpvraag en -aanbod in de buurt bij elkaar wordt gebracht.

Whapp je mee? 

Ga naar Whapp.nl en download de app. Vertel jouw buurtgenoten 

over Whapp. En kijk ook eens op de speciale buurtgenotenpagina 

van Whapp.

VERVOLG WHATSAPP BUURTPREVENTIE EN WHAPP 
GAAN ELKAAR VERSTERKEN 

Samen voor een veilige buurt

Een parkwachter gaf instructies aan een groep wandelaars. 

Hij waarschuwde: “het is niet uitgesloten dat u een grizzlybeer tegen komt. Maar grizzly’s gaan 

mensen meestal uit de weg en daarom is het goed als u een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt. 

Dan horen ze u aankomen en krijgen ze de kans om te vluchten. In de kampwinkel kunt u belletjes 

kopen voor twee Euro per stuk. Als u uitwerpselen van een grizzlybeer op uw pad vindt, kunt u maar 

beter maken dat u wegkomt!” “Maar hoe weten we of het de poep van een grizzly is?” vroeg een van 

de wandelaars. “Oh, geen probleem. Dat ziet u meteen. Uitwerpselen van de grizzly’s zitten namelijk 

vol met belletjes”.

GRIENEN MET TINE (BUIS)



HET RECEPT VAN DE WEEK

Recept chocolade granola

Onderstaand recept is van Tiny Guit, beheerder van De Nieuwe Silo die hierover zegt: 

‘simpel maar oh zo lekker. Ik heb een gerecht uit het boek Intermittent Fasting van de 

Foodsiters gekozen.

Chocolade Granola voor 5 dagen.

Deel 1                

• 100 gr. gepofte Quinoa (AH)  

• 100 gr. cashewnoten ongezouten/ongebrand

• 3 eetlepels pompoenpitten      

• 3 theelepels cacaopoeder 

• 3 eetlepels olijfolie

• 1 zakje vanillesuiker        

Deel 2

• 3 blokjes pure chocola 90% cacao (Lindt) in stukjes gehakt.

Deel 3

• 4 mangoblokjes

• 200 ml Griekse yoghurt

• 1 theelepel honing

Meng alles onder deel 1 door elkaar en spreid het uit op een bakplaat.

Bak de granola ca 5. minuten op 180 graden, roer het mengsel om en bak nogmaals 5 minuten.

Haal de granola uit de oven en als het is afgekoeld roer je de stukjes chocolade erdoor.

Verdeel de granola over 5 bakjes. 

Serveer 1/5 deel granola met 200 ml Griekse yoghurt, mango en honing. 

Je hebt een ontbijt of lunch waar je lang van geniet.

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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


