
COLUMN MAARTEN 

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!

Ik wil en zal geen repeterende plaat zijn, dus ik ga ervan af nu vanuit dat eenieder zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid neemt en die grote verantwoordelijkheid terdege beseft. We gaan open. 

De instructies zijn helder.

Als ik naar mij eigen situatie kijk dan ga ik de laatste twee weken op maandag en dinsdag naar de 

Haarlemmermeer, ik beperk het aantal locaties waar ik kom. Verwacht dus niet dat ik direct op 1 juni overal 

langs ga komen. Laat duidelijk zijn, dat zou ik het liefste doen! Maar dat is gewoon niet slim, om het woord 

dom maar niet te gebruiken. Het zou toch wat zijn als ik op mijn gemakje een virus van A naar B ga brengen. 

Ik kan mij de reacties wel voorstellen (en de terechte hoon)!

Het voelt wel goed om weer een beetje onder de mensen te zijn, ook op afstand van 1,5 meter. Mijn vrouw is 

ook weer aan het werk, dus is het thuis minder “druk”  en er is geen relatiecrisis ontstaan, alhoewel het wel 

erg wennen was. Zoveel en zo vaak thuis, dat is de afgelopen dertig jaar gewoon nooit gebeurd, vakanties 

daar gelaten, maar het voelde echt niet als vakantie.

Mooi bruggetje, wat te doen met de vakantie? Tsjechië houdt de grenzen vooralsnog dicht, ik zou wel willen 

en durven, het vakantiehuis staat in een niemandsland en boodschappen doen, dat moet ik hier ook. 

Wandelen kan je daar uren zonder dat je iemand tegenkomt. Maar de president van Tsjechië denkt daar tot 

op heden anders over. Hoe gaan jullie om met de naderende vakanties? Frankrijk lijkt geen buitenlandse 

toeristen toe te laten. Kunnen we allemaal in Nederland op vakantie, ik zie de prijzen al omhoogschieten. 

Thuisblijven? Dat heb ik de afgelopen weken al genoeg gedaan. Ik heb echt een luxeprobleem, ik woon op de 

Veluwe, een plek waar heel veel mensen graag op vakantie gaan. 

Maar vooralsnog is het werk dat 110 % aandacht vraagt, dus schuif ik het vakantie ‘probleem’ maar voor mij 

uit. 

We gaan weer open. Er wordt opnieuw en als zo vaak in de hele organisatie keihard gewerkt, prachtig en 

indrukwekkend om mee te krijgen. Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek. Ondanks dat we beperkt 

opengaan en veel mensen teleurgesteld zullen zijn omdat we nu gewoonweg niet verder kunnen gaan waar 

we gebleven waren. Mensen zullen ook wel boos kunnen en gaan worden, waarom zij wel en wij niet? Dat 

hoor ik nu al. Wees wijs, emotie is goed maar gezond verstand beter. Dus richtlijnen blijven bepalend. Hoe 

vervelend dat ook is voor velen. De tijd komt wel weer…..alleen de vraag wanneer?

Met kleine stapjes kom je ook in Rome, nou ja nu even niet dan! Grens dicht.

Ik hoor en lees graag de verhalen, deel ze, laat Peter zijn mailbox volstromen, ook omdat we van elkanders 

ervaringen kunnen leren. Ondertussen sterkte en pas goed op jezelf! 

En hopelijk tot gauw.

Maarten



“We gaan weer open”, zegt directeur Maarten Askamp van Maatvast. Maar hij zegt het met een klein 

stemmetje. Niet omdat hij niet blij is dat de 26 dorpshuizen en wijk- en jongerencentra weer opengaan, 

want dat is hij juist wel. “Maar ik ben ook bezorgd.”

“Voor mijn personeel: de 70 mensen in dienst en de 350 vrijwilligers. Maar ook voor de bezoekers van wie 

we er normaal gesproken duizenden per week over de vloer komen. Van al die mensen wordt een enorme 

discipline gevraagd om zich aan de regels te houden. En geduld, want lang niet alles zal direct volle bak 

kunnen. Ik weet nu al dat we mensen moeten teleurstellen.”

Sluipgangetje 

De Maatvast-locaties zullen niet met één grote knal weer opengaan, maar in een sluipgangetje en een 

beetje bij beetje, zegt de directeur van Maatvast.  De eerste belangrijke datum is 1 juni. Vanaf die dag 

openen de verschillende sociaal-culturele accommodaties hun deuren voor maximaal 30 personen per 

locatie. Dat is inclusief Maatvast-personeel.

“Overal zal minstens één personeelslid van Maatvast aanwezig zijn. Hij of zij ziet erop toe dat alles gaat 

volgens de regels en grijpt als het nodig is in.” 

Vanaf 15 juni wil Maatvast meer activiteiten per locatie een kans geven.

“Dan hebben we al wat ervaring opgedaan en kunnen we beoordelen of het verantwoord is om nog meer 

open te gaan.” 

Vanaf 1 juli kunnen maximaal 100 personen in de dorpshuizen en wijk- en jongerencentra terecht. 
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Interview Maarten Askamp

Protocollen

Tot 1 juni hebben Askamp en zijn mensen hun handen vol aan protocollen. Om te beginnen een 

‘parapluprotocol’ namens Maatvast dat voor alle betrokkenen geldt. Verder één per locatie. “Er is niet 

één locatie hetzelfde, de situatie in De Waterwolf in Vijfhuizen is niet te vergelijken met het dorpshuis 

in Badhoevedorp”, zegt Maarten Askamp. En ook voor de verschillende activiteiten moeten afspraken 

worden gemaakt.

Niet om de hals vliegen

Maarten Askamp is duidelijk: voorlopig kan en mag er nog heel veel niet. “De vrijwilligers zullen op 1 juni 

als de deuren opengaan de beheerders om de hals willen vliegen. En andersom. Dat mag nog niet”, geeft 

hij als sprekend voorbeeld. Maar er zijn er veel en veel meer. “Neem ook onze ontmoetingsfunctie, onze 

basis. Die kunnen we niet waarmaken. Ik kan moeilijk een teller bij de deur zetten die bezoekers moet 

tegenhouden.” 

“Ik krijg er slapeloze nachten van”, zegt hij. “Ik wil niet in het nieuws komen als besmettingshaard. 

Ik wil niet dat er iemand ziek wordt door zijn werk in of bezoek aan een van onze locaties.”



Interview Maarten Askamp

Eenzaamheid 

Toch, maakt hij óók duidelijk, is dicht blijven tot de kust veilig is en al het coronagevaar geweken, geen optie.

“Juist de afgelopen maanden toen we de deuren op slot moesten houden, is ons duidelijk geworden dat wij 

onmisbaar zijn in de Haarlemmermeerse samenleving. Nog meer en nog langer eenzaamheid is voor heel veel 

ouderen echt niet te harden. Ik krijg signalen dat ze ten einde raad zijn, dat de muren op ze afkomen. Maar vergeet 

ook de jongeren niet. Die worden ook gek als ze dag in dag uit, maandenlang, niet verder komen dan op de bank 

bij hun ouders thuis.” 

“Er hebben zelfs vrijwilligers en bezoekers voor het raam gestaan met die ene onvervulbare wens: ik wou dat ik 

naar binnen mocht. Vergis je niet in de vrijwilligers. Voor hen is hun werk voor Maatvast een levensvervulling. Die 

ineens weg viel. Van diezelfde vrijwilligers en van de beheerders, die op alle mogelijke manieren contact hebben 

onderhouden met de bezoekers, heb ik veel signalen gekregen over de eenzaamheidsexplosie nadat wij dicht 

moesten. Samen eten. Weg was het. Mensen die al twintig jaar in de beginnersgroep Engelse les zitten. Niet 

omdat ze zo slecht in Engels zijn maar omdat die lessen hun contactmomenten zijn. Weg was het. Biljarters die 

nog maar weinig van elkaar vernamen en zich zorgen maken om elkaar. Echt schrijnende verhalen.”

Biljartballen

Hoewel Maatvast nog maar net is begonnen aan de protocollen, voorziet Maarten Askamp al enkele 

knelpunten. Bijvoorbeeld de regel dat maar één persoon tegelijk naar het toilet mag. Dat er maar één 

persoon achter het buffet is toegestaan. Dat zware koersballen (in tegenstelling tot biljartballen) niet 

gemakkelijk zijn schoon te maken. ”Koersbal zal voorlopig nog niet kunnen worden gespeeld.” 

Ook bingo in een grote groep niet. Sowieso ligt het voor de hand dat groepen moeten worden verdeeld. 

En ook zal het zo zijn dat er in het ene gebouw iets kan wat elders geen optie is.  

Wat directeur Maarten Askamp betreft zijn er maar twee mogelijkheden: óf iets gaat veilig en voorzichtig 

óf het gaat niet door. Een middenweg is er niet. “Niemand zit erop te wachten om geïnfecteerd te raken. 

Het virus is niet weg. Het besmettingsgevaar blijft.”
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In de nieuwsbrief van vorige week berichtten we al over een actie met bloemzaadjes voor onze bezoekers. Daar 

waar eerst werd gedacht aan het rondbrengen van de zaadjes is nu, ook gezien de aanstaande opening van onze 

locaties besloten om de zakjes met zonnebloemzaadjes uit te reiken als de bezoekers zich weer melden. 

De bezoekers krijgen zolang de voorraad strekt (er zijn 2500 zakjes besteld) een kaart met een zakje zonnebloemzaad 

mee naar huis. Maar wel met de opdracht of vraag of een foto te maken van de nieuwe zonnebloem. De mooiste foto, 

die kan worden ingeleverd op de eigen locatie, dingt mee naar een prijs. In de kaart wordt ook nog 

een gratis koffiebon gestopt die door de bezoeker kan worden gegeven aan een derde. Het liefst 

natuurlijk aan iemand die de kaart goed kan gebruiken. 

De actie is mogelijk gemaakt door een gulle gift van het coöperatiefonds van de Rabobank, 

waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank! 

BLOEMZAAD VOOR BEZOEKERS

Onlangs is onze super kok Lucas 50 jaar geworden! 

Lucas bereidt maandelijks, samen met de 

onmisbare Ontmoetingcentrum vrijwilligers, 

met plezier een heerlijk 3 gangenmenu!

Daarnaast vinden wij Lucas ook gewoon een gezellige 

man, het is altijd een feestje als we bezig zijn.

Helaas zijn de maaltijden om de bekende redenen 

tijdelijk gestopt maar uiteraard zijn wij, Tineke, 

Louise, Hanneke en ondergetekende zijn verjaardag 

niet vergeten.

Om hem te verrassen hebben we Lucas bezocht, feestelijk verkleed inclusief presentje en potten en 

pannen. En hebben we onze keeltjes schor gezongen voor hem en natuurlijk ook leuke momenten van de 

afgelopen tijd naar voren gehaald.

Het spreekt voor zich dat dit alles een lach en traan opleverde……….

We hopen dat Lucas nog heel lang verbonden zal zijn bij de OC maaltijden!

Trudy Hoogenboom,
Assistent-beheerder Ontmoetingscentrum Nieuw-Vennep

‘’ONZE’’ SUPER KOK LUCAS 50 JAAR GEWORDEN

We blijven verbonden met elkaar!



Reiskosten vergoeding voor woon-werkverkeer

Omdat de beIastingdienst de bestaande maatregel heeft herzien worden, in tegenstelling tot wat we eerder 

hebben bericht,  de reiskosten voor woon-werkverkeer gewoon doorbetaald. Iedereen die daar recht op heeft 

en vanaf 1 mei was begonnen met de registratie van daadwerkelijk gereden kilometers, kan daar mee stoppen. 

NIEUWS VAN HR 

Helaas zijn de Maatvast gebouwen door het Corona 

virus tijdelijk gesloten, maar niet getreurd we zijn 

alle achterstallige klussen aan het doen.

Ook vond ik dat de buitenboel wel een facelift kon 

gebruiken en heb een hele prettige buurman 

gevonden die me daarmee wilde helpen.

Ik ben dan ook heel blij dat Gert Jan van bloemenwinkel 

Somkido aan de Elemastraat 95 bereid was geheel 

belangeloos planten te schenken aan het 

Ontmoetingscentrum, echt heel bijzonder in deze 

ook voor hem lastige tijd………….!

Het is ontzettend mooi geworden, de foto spreekt 

voor zich!

Trudy Hoogenboom,
Assistent-beheerder Ontmoetingscentrum 
Nieuw-Vennep

MOOIE GIFT VAN BLOEMENZAAK SOMKIDO

Samen zijn we sterk!



HET RECEPT VAN DE WEEK

Zoet licht pittig soepje (Vegan)

Voor 4 personen:                

2 EL Sesam olie

2 EL verse gember (fijngemalen)

2 teentjes knoflook (fijngemalen)

1 Chilipeper (ik haal de pitjes er altijd uit)

180 gram tofu (In blokjes snijden)

1 bakje shiitake grof snijden

1 liter groentebouillon  

3 EL lichte soyasaus

1 EL misopaste

1 EL witte wijnazijn 

1 EL maple siroop (mag ook honing of agavesiroop zijn)

1 potje tuinbonen

35 gram verse venkel (fijngemalen)

100 gram paksoi 

50 gram taugé

Sesamzaad

Bereiding

Zet een grote wok of pan op het vuur en voeg de sesamolie toe.

Wacht tot de pan zo heet is dat er bijna rook vanaf komt en doe dan de gember, chili en knoflook in de pan.

Laat 1 minuutje sauteren en voeg dan de tofu en de shiitake toe. 2 minuutjes roeren in de pan en daarna nog 

een half minuutje laten sudderen.

Zet het vuur wat lager en voeg de bouillon, soyasaus, misopaste, witte wijnazijn en siroop/honing toe.

5 minuutjes laten pruttelen en dan de venkel, taugé en tuinboontjes erbij. 2 minuutjes laten koken.

Tot slot de paksoi erin en dan kan de soep na 1 minuut van het vuur.

Gelijk serveren met die lekkere sesamzaadjes! Ook lekker om nog wat lente-ui toe te voegen.

Eventueel kun je rijst erbij serveren, of noedels toevoegen.

Eet smakelijk!

Een heerlijk recept van Noor van Bussel, beheerder van het dorpshuis 
Badhoevedorp die voor recensies van het gerecht verwijst naar Maarten, 
Jolanda, Tine en Sylvia! 

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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



EEN HART VAN GOUD!

Onderstaand een mooi bericht van vrijwilligster Diana Celie van ’t Rietland in Badhoevedorp. 

Ik ben Diana Celie en werk bij ‘t Rietland in Badhoevedorp.

Ik bak iedere dinsdag taart voor bij de koffie die ze kunnen kopen voor een klein bedrag. 

Ook doe ik andere dingen die nodig zijn, zoals schoonmaak en opruimen. 

Maar ook hele leuke dingen: zo heb ik tweemaal een koffietafel mogen organiseren voor de eenzame 

ouderen die niet bij ons over de vloer komen. Dit in samenwerking met de sociaal makelaar en sociaal werker 

ouderenadvies die de mensen uitnodigden. Hierdoor hebben we wel weer 4 personen bij onze club mogen 

verwelkomen. 

Kerstsfeer maken in DE HUISKAMER: vlak voor de kerst hadden we Rietland Kerstland met een gezellige 

braderie en een loterij met onwijs mooie prijzen van de lokale winkelier en restaurant. 

Dit was een enorm succes en zeer druk bezocht.  

Daarbij heb ik nog een baan als regiochauffeur, wat ook erg leuk werk is. 

Door de corona uitbraak, weinig tot geen werk en met mijn hooikoorts kwam ik thuis te zitten. 

Gemiddeld 1x in de week kregen we een mail met tranen hoe zwaar ze het wel niet hadden als werkgever. 

Ook werden we verplicht om onze vakantiedagen op te nemen, deden we dat niet dan waren we niet 

behulpzaam naar hen toe.

De eerste week van april stond iedere dag wel een postpakket voor onze deur, dochterlief werd 21 jaar en 

de vrienden stuurden massaal pakketjes naar haar voor de verjaardag. Zo werd er op een dag weer 

aangebeld. Dochterlief kwam ook gelijk naar de deur, ditmaal was het een mooi plantenbakje. Tot onze 

verbazing niet voor haar maar voor mij. Met een kaart erbij, met de tekst: “de directie en medewerkers 

vergeten u niet. Ondanks alles wensen wij u prettige paasdagen en hopen u weer snel in goede 

gezondheid  te mogen begroeten op locaties.” 

Daarom is dit werk dus zo leuk, je wordt gewaardeerd voor wat je doet. We hebben vaak erg leuke dingen als 

dank voor onze inzet bij ’t Rietland en bij Maatvast, maar ik vond het nu echt hoog tijd dat dit van de daken 

geschreeuwd moet worden; Maarten bedankt voor al je fijne warme attenties die je ons geeft, veel 

werkgevers zouden bij jou in de leer moeten om te leren hoe makkelijk je met een gebaar je mensen 

gelukkig kan houden. Klein of groot, een gebaar met denk aan je, is erg warm. En we willen toch allemaal wel 

eens horen dat we het goed doen en dat de werkgever tevreden is met je inzet? 

Ja, ik loop weer op wolken en schreeuw het uit over de daken, denk dat velen het samen met mij doen. 

We zingen met zijn allen “Maarten bedankt, Maarten bedankt, je hebt een hart van goud”!

Met vriendelijke groet,

Diana Celie,
Vrijwilliger Rietland

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!


