Trots op ‘mijn’ organisatie!
COLUMN MAARTEN
Over het bezoek van wethouder Steffens aan onze locaties staat een apart artikel in de Nieuwsbrief,
maar wat ik erover kwijt wil is dat er ruim de tijd werd genomen om goed geïnformeerd te worden.
Dat is natuurlijk heel prettig, het was geen bliksembezoek. Mijn eigen gevoel aan het eind van het bezoek
was er een van grote trots. Trots op ‘mijn’ organisatie zoals we het hebben ‘geflikt’. En zoals Marjolein zei,
de waarde en functie van Maatvast is wel bewezen. Een groter compliment kunnen we niet krijgen.
Dat hebben we met zijn allen gewoon verdiend! Dus wees trots en ga door op deze ingeslagen weg.
De vakantieperiode breekt aan, zelf heb ik mijn vakantie naar Tsjechië afgezegd. Teveel onzekerheden
benamen bij mij/ons het vakantiegevoel, dus dan maar een jaartje later. Ik neem dezelfde periode vrij en zal
voornamelijk in eigen land ontspannen, ook mooi.
Wat doen jullie? Ik wil graag horen wat de plannen zijn of waren en hoe je nu gaat ontspannen, want dat is
ook belangrijk. Er wordt binnen Maatvast altijd hard gewerkt, maar de achterliggende periode was een hard
werken plus. Dus deel het via deze nieuwsbrief, collega’s kunnen er ook wat aan hebben.
Afgelopen donderdag zijn alle collega’s van kantoor weer eens bij elkaar geweest in Dorpshuis
Badhoevedorp. Het was lang geleden dat we zo compleet bij elkaar waren, het leek wel een reünie. Er is in
ieders leven in een korte tijd veel gebeurd en het was goed om even bij te praten. Er is afgesproken dat we,
rekening houdende met de richtlijnen, weer vaker op kantoor gaan werken. Estelle heeft een kantoor-app
gemaakt om dat af te stemmen. Er kunnen/mogen er nooit meer dan vijf tegelijk aanwezig zijn. Maar het is
goed om elkaar tegen te komen, afstemming van zaken gaat toch beter als je elkaar ziet. Overigens ben ik
niet de enige met ‘corona kilo’s’, dat was prettig om mee te krijgen :-)
De frequentie van de Nieuwsbrief gaat naar beneden, maar zal blijven verschijnen omdat de reacties
positief zijn en het zijn nut heeft bewezen. Peter communiceert daar verder over.
Benut de Nieuwsbrief vooral om ervaringen en kennis of leuke zaken te delen, minder leuk mag ook.
Ik ga weer langs de locaties dus ik hoop snel iedereen te zien.

Maarten

Wethouder Steffens
BEZOEK AAN MAATVAST-LOCATIES
Op woensdag 17 juni jl. bracht wethouder Marjolein Steffens tezamen met haar bestuursadviseur Lars
Wagener een informeel bezoek aan Maatvast. Doel van het bezoek hoe het gaat op de locaties van Maatvast
na de heropening per 1 juni jl., maar vooral ook om het gesprek aan te gaan met medewerkers, vrijwilligers
en bezoekers. Vanuit Maatvast werd mevrouw Steffens begeleid door directeur Maarten Askamp en
bestuurssecretaris Peter Schrauwen.
Gestart werd in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep waar mevrouw Steffens aanschoof bij een beheerdersoverleg cluster Zuid. In dit overleg vertelden de beheerders hun ervaringen van de afgelopen periode en hoe de
heropening met al haar veiligheidsmaatregelen verloopt. De wethouder gaf in dit gesprek aan dat de crisis weer
eens heeft uitgewezen hoe belangrijk de locaties van Maatvast zijn voor een deel van de inwoners van
Haarlemmermeer. Ook zij had de afgelopen periode van mensen terug gehoord hoe zeer zij het contact en de
ontmoeting hebben gemist en dat ze blij waren dat ze, zij het voorzichtig, weer terecht konden in de dorpshuizen
en wijkgebouwen. ‘ Juist die reacties tonen het bestaansrecht van Maatvast aan’, aldus de wethouder.
Na het gesprek met de medewerkers werd in een naastgelegen ruimte het gesprek aangegaan met de
deelnemers van de breiclub. Ook zij deelden mee weer blij te zijn de gang naar het wijkgebouw te kunnen maken
en met elkaar de activiteit uit te oefenen, maar veel belangrijker weer met elkaar het contact te hebben.
Na Nieuw-Vennep werd wijkgebouw ’t Rietland in Badhoevedorp aangedaan, een locatie van Maatvast die vooral
wordt bezocht door senioren van Badhoevedorp. Leden van de spelletjesclub waren hier bijeen voor een koffiemoment. Ook de voor het grootste deel alleenstaande ouderen hadden de afgelopen periode als zwaar, saai en
vervelend ervaren. Ook hier werd duidelijk hoe zeer deze bezoekers de ontmoeting in hun locatie hadden gemist.

In het dorpshuis Badhoevedorp had wethouder Steffens aansluitend een gesprek met Andrea van
Zoomeren, clustermanager van de jongerencentra. De jongeren kennen uiteraard een totaal andere
dynamiek dan de bezoekers aan de reguliere locaties van Maatvast, maar ook hier werd duidelijk hoe
belangrijk het is dat zij een plek hebben waar ze kunnen samenkomen, chillen, zichzelf ontwikkelen etc.
Het bezoek van de wethouder werd afgesloten met een lunch met bezoekers van het dorpshuis die
gelukkig weer op woensdag en vrijdag kunnen aanschuiven voor de maaltijdbijeenkomst. Ook voor deze
activiteit geldt: op 1,5 meter, in kleine groepen en veiligheid voor alles.
Maarten Askamp dankte de wethouder aan het einde van haar bezoek voor haar interesse in en
betrokkenheid bij Maatvast en haar vrijwilligers, betaald personeel en natuurlijk haar bezoekers.

Wethouder Steffens
VERVOLG BEZOEK AAN MAATVAST-LOCATIES
Onderstaand een impressie van het bezoek.

Gesprek met beheerders cluster Zuid

Gesprek met de breiclub wijkgebouw Linquenda

De dames van de spelletjesclub ’t Rietland vertellen
hun ervaringen

Clustermanager Jongerencentra Andrea van Zoomeren
over de ervaringen in haar locaties

In de Informeer schrijft wethouder Marjolein Steffens zelf nog over het bezoek dat zij bracht aan Maatvast.
Zie: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/op-anderhalve-meter

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!
HEROPENING WIJKCENTRUM DE VESTE
Na een periode waarin niks kon, gingen de deuren afgelopen donderdag 18 juni weer open van
wijkcentrum De Veste. Onder strenge voorwaarden met verschillende looproutes,
konden drie groepen terecht in het wijkgebouw.
Ook werd er door Annemieke
Heeremans weer een
geweldige lunch verzorgd voor
de cursisten die de hele dag in
het pand te gast waren.
De broodjes, onderdeel van
de lunch, veilig verpakt in een
afsluitbaar zakje door
keurslager Ron Wierda.
Nadat het programma van
overdag was afgelopen was de
ploeg van het Buurtrestaurant
al bezig met de voorbereidingen voor de avond.
Ad, Marlotte en Joop waren als vrijwilligers achter de schermen druk bezig om alles op tijd klaar te krijgen
voordat de eerste gasten zich gingen melden. Anneke, de koningin van de afwas, regelde zoals gewoonlijk weer
dat alle vaat als sneeuw voor de zon schoon in de kasten verdween.

Annemieke had alle gasten van het Buurtrestaurant afgelopen week telefonisch benaderd om te peilen
of er animo was om weer te komen eten. Nou, dat heeft zij geweten, het enthousiasme was enorm en de
groep werd zo groot dat deze opgesplitst moest worden.
Het gevolg hiervan is dat de twee groepen gelukkig nog twee kunnen komen dineren voor de zomerstop in
De Veste.
Het diner was heerlijk. Kippensoep, ovenschotel en een door Marlotte gemaakt kwark dessert was echt
genieten.
Aan het einde van de dag kunnen we terugkijken op een zeer drukke maar ook zeer geslaagde dag.
Voor iedereen spannend vanwege alle Corona maatregelen, maar het ging prima.

Joop, Ad, Marlotte en Anneke bedankt voor jullie inzet.
Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste

Samen zijn we sterk!
ZONNEBLOEMZAADJES VOOR BEZOEKERS
Zoals al eerder gemeld in deze Nieuwsbrief verrassen we onze bezoekers na de heropening van de locaties
bij binnenkomst op een mooie kaart inclusief een zakje zonnebloemzaadjes. Om onze blijdschap te tonen
dat we hen weer, voorzichtig, kunnen verwelkomen op onze locaties.
Ook in wijkgebouw De Amazone valt de attentie letterlijk in goede aarde. Net als bij wijkgebouw Linquenda
in Nieuw-Vennep en op het terras bij dorpshuis Badhoevedorp, getuige onderstaande foto’s.
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.
De actie is mogelijk gemaakt door een gulle gift van het coöperatiefonds van
de Rabobank, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!
JONGEREN MAKEN VERRIJDBARE BAR
VOOR BADDIES
In samenwerking met het Oranjefonds heeft
Jongerencentrum Baddies een verrijdbare bar
gemaakt tijdens NL Doet. De stagiaires, vrijwilligers
en tieners hebben vooraf bedacht wat zij voor het jongerencentrum wilden maken. Vervolgens zijn zij samen de
materialen gaan uitzoeken en bestellen. Ondanks de Coronacrisis hebben zij op 1.5m afstand in combinatie met
onderling online communiceren een mooi eindresultaat weten neer te zetten! Ze hebben moeten samenwerken,
overleggen en plezier maken op een andere manier dan zij normaal gewend zijn, maar dat konden zij zeker aan!
Op Instagram @jc.baddies is een leuk filmpje van het proces te zien. Jongerencentrum Baddies is voorlopig
iedere dinsdagmiddag van 14:30-17:30 uur en iedere dinsdagavond van 19:00-21:30 uur open.

Kom gezellig een keer langs!
Nathalie Hink,
Sociaal beheerder

GRIENEN MET TINE (BUIS)
Een jongeman zocht werk en kwam bij een boerderij waar alleen
een boerin woonde. Hij vroeg: “Kun je soms nog een knecht gebruiken?” De boerin zei: “Ja, maar dan
moet je eerst een proef afleggen. Ik ga in de kruiwagen liggen en dan moet je me het hele erf rond rijden..”
De knecht zei: “Oke”, en begon aan de klus. Doodmoe kwam hij weer terug en vroeg: “Ben ik
aangenomen?” “Dat kan ik nu nog niet zeggen, je hebt nog een opdracht”. “En dat is?”, vroeg de knecht.
“Ik ga nu in mijn blootje in de kruiwagen liggen en je moet dat stuk nog een keer kruien”. “Oke”, zei de
knecht en begon te kruien. Doodmoe kwam hij weer op die plek en zei: “Ben ik nu aangenomen?”
“Nee..”, zei de boerin. “Maar waarom dan niet?”, vroeg de knecht. “Omdat je het werk niet ziet liggen!”

Dat wordt smullen, eet smakelijk!
HET RECEPT VAN DE WEEK
Rijst met Champignon Roomsaus
Ook dit keer een recept van Tiny Guit, beheerder van De Nieuwe Silo en wel rijst
met champignon roomsaus. Smakelijk eten!
Ingrediënten, nodig voor 1 persoon:
75 gram zilvervliesrijst (ongekookt)
½ bakje kastanje champignons in plakken
1 ui gesnipperd
Boter
Dressing:
1 eetlepel mayonaise
1 eetlepel kookroom
2 takjes versie peterselie fijn gesneden
Peper en zout
Bereiding:
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Verhit een klontje boter in een koekenpan en fruit eerst de ui 2 minuten aan op halfhoog vuur.
Voeg vervolgens de champignons toe en bak nog 6 minuten mee.
Voeg in de laatste minuut de gekookte rijst toe. Voeg dan de ingrediënten van de dressing toe en verwarm
nog 1 minuut. Breng op smaak met peper en zout.
Lust je geen champignons, dan kun je dit vervangen voor courgette.

Ik kan echt genieten van de heerlijke gerechten! Ik hoop jullie ook.
Tiny
Wie is de volgende met een lekker recept?
Mail je recept en foto naar: peter.schrauwen@maatvast.nl

