
WIE IS WILLY?

Namens haar, dank jullie wel!

Maarten

Het zijn bijzondere tijden...

Het zijn bijzondere tijden, daar weet een ieder nu alles van. 

In mijn privétijd ga ik wekelijks op stap met Willy, inmiddels 70 jaar oud. En dat al 7 jaar. Willy heeft een 

verstandelijke beperking en woont in een woonvorm op ’s-Heerenloo in Ermelo. Willy was 7 jaar geleden 

gevallen met haar fiets, daarna moest zij leren fietsen op een driewieler. Aangezien het personeel zoals voor 

zoveel zaken in de zorg, hier geen tijd voor had, werd ik als vrijwilliger gevraagd voor de fietslessen. Willy 

heeft namelijk geen directe familie meer. Het bleek een mooie uitdaging omdat Willy alleen maar rechtdoor 

wilde fietsen…… Dat lukt dus nergens in Nederland. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat als ik er een 

beloning tegenover zette, saucijzenbroodje, patatje, Willy wel bereid was om bochten te nemen. Wekelijks 

werd er geoefend en met resultaat. Maar toen was de zomer voorbij…. ik genoot net zo van Willy als 

andersom, een wekelijks hoogtepuntje. Willy is namelijk altijd blij en positief, heeft de mooiste lach van 

Nederland van iemand die blij is je te zien. Maar met slecht weer is het slecht fietsen, 

vooral het slakkengangetje waarin we reden draagt daar niet toe bij. 

Het fietsen werd omgezet in ritjes met de auto. Iedere zondagochtend hebben mijn maatje Willy en ik een 

uitje. Het eindigt wel vaak met eten, maar dat is in mijn geval toch al een prima gegeven. Happy Meal voor 

Willy, friet en burger voor mij. Afgewisseld met KFC, Burger King, de pannenkoekenhuizen in de buurt: 

ik ken ze allemaal. 

Inmiddels doe ik mijn boodschappen op zondag want dat is voor Willy ook gewoon een uitje.

Waarom schrijf ik dit? Willy komt nu niet meer buiten, ik mag niet op bezoek en de dagbesteding is gesloten, 

dat geldt voor heel veel mensen met een beperking. Maar wat leer ik van Willy, zij is nog steeds positief en 

doet deze hele kwestie af met de woorden…”het gaat vanzelf over”.

Als een regenbui tijdens het fietsen. 

IK deel haar mening dat het over gaat, maar het veroorzaakt heel veel ellende, eenzaamheid en langdurig dat 

ook. Maar het gaat weer over. En als de saamhorigheid die nu ontstaat kan worden vastgehouden, dan levert 

het ook iets moois op, ik heb van Willy geleerd positief te blijven.

Willy is heel blij met een kaartje, kleurplaat, stickervellen (ACTION) etc. etc. mocht je Willy blij willen maken, 

haar adres is:

Willy,

‘s -Heerenloo,

Ganzekamp 17, Haver 1, 3853 HA Ermelo



In de vorige nieuwsbrief deden we al bericht van de creatieve manier waarop de beheerders van onze 

jongerencentra contact houden met hun jongeren. Zo wordt er iedere week op vrijdag via de social 

kanalen van de jongerencentra een challenge uitgezet. 

Inmiddels is de actie verder uitgewerkt via een, hoe kan het ook anders, online overleg van de sociaal 

beheerders.  

ONLINE CONTACT JONGERENCENTRA

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Mooi om te zien hoe creatief en flexibel 
we bij Maatvast omgaan met deze 
situatie en we verantwoord het contact 
blijven houden met onze doelgroepen!

 DAG  THEMA  VERANTWOORDELIJKHEDEN

Maandag Sportdag Beau & Bram

Dinsdag Tutorial day Nathalie & Stagiaires

Woensdag Timmie Timmer (klussen) Tijmen

Donderdag Trowback Thursday (terugblik op 

een succesvol eerder evenement) 

of eigen vrijheid voor invulling 

vanuit je locatie 

Ieder voor zich

Vrijdag Grote Challenge Amber

Zaterdag Muziek Naomi & Rik

Zondag Koken Seher

Daarbij is in grote lijnen onderstaand weekoverzicht aan activiteiten afgesproken:



Houd contact

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal 

contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. In korte tijd zijn veel initiatieven ontstaan om te helpen. 

Op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/ 

staat een overzicht met tips en initiatieven om contact te houden of hulp te bieden. 

Initiatieven uitgelicht
Vraag-aanbodplatform

Ouderen en andere mensen in een risicogroep om ziek te worden, worden aangeraden om binnen te blijven. 

Niet iedereen heeft mensen in eigen omgeving om op terug te vallen. Dan biedt een online platform 

uitkomst. Om overzicht te creëren en vindbaarheid te vergroten kun je ‘Coronaproof’ hulp bieden en vragen 

via https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/

Jouw hulpvragen en aanbod op Coronahulp.nlvoorelkaar.nl 

Plaats als organisatie, naast misschien op je eigen website, ook je hulpvragen en aanbod op Coronahulp.

nlvoorelkaar.nl. Zo ontstaat één verzamelplek en krijgen de hulpvragen en het aanbod de meeste aandacht. 

Klik hier voor de inschrijflink voor organisaties. Vragen? Mail info@nlvoorelkaar.nl

Speciale telefonische hulplijnen

Verschillende organisaties hebben speciale telefonische hulplijnen geopend: ANBO, KBO-PCOB en Rode 

Kruis. Daarnaast zet de Luisterlijn in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen 24 uur per dag, 

zeven dagen per week een luisterend oor te bieden. Sinds gisteren zit de Luisterlijn ook in een speciale 

tv-spot van Omroep MAX. Hierin doet MAX-directeur Jan Slagter een oproep om ‘er voor elkaar te zijn, 

zonder dat we bij elkaar kunnen zijn’.

Van Eén tegen 
eenzaamheid Nieuwsflits!Nieuwsflits!SPECIAL

CORONA

Voorwoord
In deze bijzondere tijd deze extra nieuwsflits. We begrijpen dat ook veel 

van jullie je activiteiten en organisatie op dit moment moeten herzien. 

We wensen jullie daarbij veel wijsheid, creativiteit en sterkte. We hopen dat het opgebouwde netwerk rond het 

thema eenzaamheid zal helpen bij de samenwerking die nu nodig is. Vooral lokaal, in eigen wijk en straat, moeten 

mensen er voor elkaar zijn. Mooi dat gemeenten veel initiatieven opzetten en omarmen. Neem gerust contact op 

daar waar het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid een rol zou kunnen of moeten nemen. 

- Wimke Schuurmans, programmamanager Eén tegen eenzaamheid, ministerie van VWS.

IEMANDS EENZAAMHEID DOORBREKEN 
KUNNEN WE ALLEMAAL.



- Bellen met ouderen

Het Corona Quarantaine Contact van KRO-NCRV brengt mensen in contact via het Corona Quarantaine 

Contact. Je laat er je gegevens achter als je iemand wilt bellen of als je het leuk vindt door iemand gebeld te 

worden. Ook bij de Zilverlijn van het Nationaal Ouderenfonds kun je je opgeven als vrijwilliger of om gebeld te 

worden. 

- Digitale vaardigheid

Leren skypen met de kleinkinderen, foto’s van vroeger bekijken of handige apps gebruiken. Juist nu handig. 

Ouderen leren het via Welkom online. Nu vrijwilligers niet meer op pad gestuurd kunnen worden, hebben 

het Nationaal Ouderenfonds en VodafoneZiggo tot en met 6 april een telefonische Helpdesk Welkom Online 

ingesteld.  De bibliotheken werken aan meer online aanbod van boeken, spelletjes en trainingen. 

- Sporters voor elkaar

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond en Nederlandse Jeu de Boules Bond slaan de handen in één om 

sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen. Ze matchen sporters voor een telefonisch 

praatje via https://www.sportersvoorelkaar.nl

SPECIALE CORONA-ACTIES

Iemand een hart onder de riem steken!

Op allerlei manieren kun je iemand een hart onder de riem steken en contact houden. 

- Kaartje sturen

Een kaartje sturen kan altijd. ‘Coromapost’ noemt Omapost zijn actie ludiek. 

Via de app stuur je makkelijk een zelfgemaakte foto dat als een kaartje van 

papier aankomt. Het Nationaal Ouderenfonds brengt ‘schrijfmaatjes’ bij 

elkaar, net als Postmaatje. Bij Stichting Kletsmajoor kun je een gratis ‘pen 

pakket’ krijgen om van je opa, oma, buurman of buurvrouw een penvriend(in) 

te maken.

- Persoonlijke videoboodschap

Bekende Nederlanders en politici hebben een videoboodschap ingesproken om ouderen een #hartonderderiem 

te steken. Onder hen Eén tegen eenzaamheid-aanjager Ali B (bekijk hier zijn video 

https://www.youtube.com/watch?v=CDdmv_dc8LM&feature=youtu.be) De actie is een initiatief van ANBO. 

Zelf een videoboodschap insturen? Ga naar https://www.anbo.nl/hart-onder-de-riem



HET RECEPT VAN DE WEEK

Zonder bakpapier: vorm goed invetten met een beetje boter, vooral de groeven en op de bodem!

Het is anders heel moeilijk de cake los te krijgen.

Met bakpapier: ben je er zeker van dat je de cake in een keer uitkrijgt. Je ziet wel de vouwen in de cake en 

daarom ie het belangrijk dat het papier netjes gevouwen is. Waar de vouwen zitten daar blijft de cake wel 

een beetje groen, wordt dan niet mooi bruin. 

Ingrediënten:

7 medium eieren, gescheiden   ½ theelepel bakpoeder

200 g kristalsuiker    ½ theelepel cream of tartar

75 ml zonnebloem- of arachideolie  ½ theelepel zout

180 g tarwebloem    2-3 eetlepels pandan extract

Aan de slag

Je begint eerst met de oven voor te verwarmen op 180°C. Voor dit recept heb je 2 grote mengkommen 

nodig. Klop de eiwitten op met 120 gram van de suiker, tot het goed stijf wordt. Mix in een andere bak het 

eigeel met de rest van de suiker, de zonnebloemolie, het bakpoeder en de cream of tartar tot het mengsel 

luchtig en licht van kleur is. Voeg nu de pandan extract toe en mix op de hoogste stand. Meng dan de bloem 

en het zout door het eigeel mengsel. Zodra deze goed vermengd is, mix je het mengsel 5 minuten op de 

hoogste stand.

Doe een paar scheppen van het eiwitmengsel bij het eigeelmengsel en schep het om tot het goed door 

elkaar is. Voeg de rest van de eiwitten toe tot je geen losse stukjes eiwit meer ziet. Doe het mengsel in de 

cakevorm en bak de cake gedurende 40-45 minuten.

Zet de cakevorm op z’n kop en laat de cake volledig afkoelen. Is de cake helemaal afgekoeld? Haal hem 

voorzichtig uit de vorm met een mes en leg de cake op een bord. 

Gebruik je bakpapier, trek dan het papier er voorzichtig af. En bij geen gebruik van bakpapier, dan moet je 

met een mes langs elke groef van boven tot beneden gaan. Vorm omkeren en voorzichtig schudden en je 

cake komt los.

Heb je hier helemaal geen zin in, dan kun je bij de toko een pak pandan chiffon kopen! 

Sneller en is niet zo bewerkelijk maar ook erg lekker. 

Succes en eet smakelijk!

Cecile

In deze nieuwe rubriek een recept van een van onze collega’s. Dit keer van 

Cecile Kunz van het Cursusbureau die ons af en toe op kantoor verrast met 

een heerlijke, zelf gemaakte Pandan cake. Overigens was er totaal geen druk 

voor nodig vanuit Maarten richting Cecile om dit recept openbaar te maken ;-)  

Pandan cake ofwel sponge cake
Benodigdheden:

Gladde chiffon vorm ± 24 cm (hier zitten geen groeven in) (Mijn voorkeur, zie foto.)

Of een tulband met een anti aanbak laag (teflon) 

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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



TELEFONISCH CONTACT WETHOUDER - MAARTEN

In deze crisissituatie is er nauw contact tussen onze directie en wethouder Marjolein Steffens.

Zie via bijgaande link een samenvatting van hetgeen zij besproken hebben. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/directeur-maatvast-we-houden-de-verbinding

Gezien de tijd tussen het gesprek en de plaatsing in deze nieuwsbrief kan het natuurlijk zijn dat 

bepaalde informatie achterhaald is. Toch willen we jullie de inhoud van dit bijzondere contact niet onthouden.

Deze tijd vraagt om creatieve oplossingen!

Samen zijn we sterk!

Maarten zal vanaf donderdag 2 april aanstaande via een 

belronde alle medewerkers van Maatvast bellen om te horen 

hoe het met ieder gaat. Uiteraard zal hij niet iedereen die dag 

al kunnen bellen, maar wordt de belronde verspreid over een 

langere periode. 

Als je het telefoontje mist, mag je hem natuurlijk altijd zelf bellen. 

Of als er andere zaken zijn die je graag met hem wil bespreken. 

Daar waar het gaat om personeelszaken/-vragen is Jolanda ook 

telefonisch bereikbaar. 

BELRONDE MEDEWERKERS



Ook onze collega’s van Sportservice Haarlemmermeer zijn druk bezig om zoveel mogelijk van hun 

activiteiten online door te laten gaan. Onderstaand hun aanpak. Spreek je je eigen vrijwilligers, 

wijs ze dan ook op de verschillende mogelijkheden die Sportservice biedt. 

“Blijf bewegen, ook als alle sport- en beweegactiviteiten zijn 

afgelast”, is de boodschap van Team Sportservice 

Haarlemmermeer. Normaal zorgen zij voor een groot scala aan 

sportactiviteiten op schoolpleinen en in gymzalen, nu verplaatsen 

ze de lessen naar jouw woonkamer. Met online video’s bieden de 

sportdocenten lessen aan voor kinderen, volwassenen en ouderen: 

“Bewegen is gezond voor brein en lichaam.”

Het project Blijf Bewegen is gestart op woensdag 25 maart. Elke doordeweekse dag staan er 

verschillende lessen op het programma die je kan volgen via Facebook-live. De eerste les is gericht op 

kinderen. Zij  volgen pauzesport, zoals Team Sportservice dat normaal ook aanbiedt bij verschillende 

basisscholen. Daarna is er een beweegles met spierversterkende- en balansoefeningen voor 

60-plussers. Later in de middag kunnen volwassen even een half uur stoom afblazen in een sportles. 

De dag wordt afgesloten in de avond met een gevarieerde les voor allerlei leeftijden.

TEAM SPORTSERVICE

Blijf bewegen met online video’s!

Structuur aanbrengen

Ook de medewerkers van Team Sportservice werken vanuit huis en ervaren daardoor zelf hoe

belangrijk het is om toch een structuur aan te brengen, ervaart docent Dennis Govers: “De Coronacrisis 

vergt van iedereen behoorlijk wat flexibiliteit. We blijven zoveel mogelijk binnen; dus geen 

sportschoolbezoek of een gezellige groepswandeling. We missen het samen sporten en we zijn vast niet 

de enigen!” Ook hoopt Team Sportservice met de livestream voor kinderen de ouders en verzorgers 

een beetje te ontlasten. “Voor 30 minuten zorgen wij voor een leuke les.”

Meedoen?

De lessen vinden plaats volgens een weekrooster en zijn gratis. Het programma Blijf Bewegen start op 

woensdag 25 maart. Kijk op de website of social media van Team Sportservice voor het aanbod van de 

week en login op Facebook. “Zorg er ook voor dat je genoeg ruimte hebt om veilig en lekker te bewegen in 

huis.” Neem bij vragen contact op met docent Dennis Govers via e-mail dgovers@teamsportservice.nl 

of 023-205 55 00.


