
COLUMN MAARTEN 

Beste collega’s,

We gaan weer heel voorzichtig open per 1 juni…. Ik weet het, ik val in herhaling, maar dat is wel wat mij en

jullie de afgelopen week heeft bezighouden. De voorbereidingen vergen veel tijd en aandacht. Iedereen is 

druk met het schrijven van het locatieprotocol voor het eigen gebouw. Centraal is een zogenaamd en 

overkoepelend ‘paraplu’ protocol geschreven met richtlijnen en regels. Overigens van een dusdanige 

kwaliteit dat deze nu als een van de voorbeelden van een goed protocol wordt gebruikt op de website van 

Dorpswerk Noord-Holland. 

De tijd en aandacht die gegeven wordt aan de plannen is ook hard nodig. We zetten niet zomaar iets op 

papier. Het gaat zo dadelijk namelijk om de veiligheid van jullie als medewerkers en van onze, voor een groot 

deel qua leeftijd kwetsbare, vrijwilligers en bezoekers. Dus ja, een exacte plattegrond met looproutes is 

noodzakelijk. Ja, het is belangrijk waar we onze instructies ophangen, dat we veelvuldig voor, tijdens en 

na een activiteit de ruimte en contactpunten desinfecteren. En dus ja, ben ik en is het MT soms kritisch en 

moeten locatieprotocollen worden aangepast en bijgesteld. 

En dat alles in de wetenschap dat de praktijk straks weerbarstiger zal blijken. Want in de voorbereiding kun je 

het allemaal goed bedenken en opschrijven, straks krijgen we te maken met enthousiaste bezoekers die blij 

zijn elkaar en jullie weer te zien. Zijn er activiteitengroepen teleurgesteld omdat ze nog niet of in de 

volledige omvang hun activiteit kunnen uitoefenen. Ook krijg je te maken met mensen die de regels niet zo 

nauw zullen nemen, zie als voorbeeld de drukke stranden, winkelstraten en treinen. Tegen onze natuur in 

moeten we afstand houden en moeten we handhaven. Niet voor onze lol, maar voor de veiligheid. Ik kan het 

niet genoeg benadrukken. 

Daarnaast moeten we natuurlijk blij zijn dat we weer open kunnen. We gaan bezoekers straks, hoe marginaal 

ook, weer een plek bieden. Ik heb er vertrouwen in dat we ook deze klus, op de Maatvast wijze die haar 

kwaliteit altijd bewijst, weer gaan klaren. 

Tot slot; Jullie kennen mijn fietsmaatje Willy inmiddels vanuit deze nieuwsbrief en de foto’s die zij heeft 

teruggestuurd. Ook zij zit inmiddels 8 weken binnen zonder contact van buitenaf. Ik heb haar kort gesproken 

en zij en haar begeleiders hebben me verteld hoe blij ze was met de omvangrijke aantallen brieven, kaarten, 

knipsels, stickers en glitters die ze heeft ontvangen. 

Inmiddels is de stroom opgedroogd aan het raken. Ik wil jullie dan ook vragen, voor de laatste keer, 

om haar weer wat te sturen. In het besef dat zo’n klein gebaar voor Willy heel veel betekent.

Haar adresgegevens:

Willy,

‘s -Heerenloo,

Ganzekamp 17, Haver 1, 3853 HA Ermelo

Ik dank jullie ook namens haar van harte, veel succes nog met alle voorbereidingen!

Maarten

Samen zijn we sterk!



Bijgaand bericht is te lezen op de website van Zorg en 

Zekerheid. Dankzij een gulle bijdrage van hen kunnen 

we de campagne ten uitvoer brengen. Waarvoor 

uiteraard dank! 

Maatvast bedacht een idee waarbij jongeren 

tuinierpakketjes ontwerpen én rondbrengen bij mensen 

in de Haarlemmermeer. Zo kan iedereen plantjes 

kweken en zien ontstaan. Goed voor de natuur en een 

leuke activiteit om lekker te ontspannen. Laat de bijen 

maar komen!

Alleen maar voordelen

Het idee draagt ook bij aan het huidige milieu bewustzijn bij jongeren. Het was dus echt een win-win situatie 

op meerdere vlakken. Zo bleven de jongeren tijdens de coronacrisis verbonden met elkaar en met Stichting De 

jongeren hoefden zich dus niet te vervelen en voor de ouders was het fijn dat de schermtijd van de kinderen werd 

verminderd.

Stichting Maatvast zet zich in voor activiteiten, die worden geïnitieerd en bedacht door inwoners en vrijwilligers 

en biedt deze een plek in de buurt- en dorpshuizen en jongerencentra.

Geluk bij jou in de buurt

Wij vroegen iedereen in de regio ideeën aan te dragen die zorgen voor een beetje 

geluk tijdens de coronacrisis. Wij ontvingen ruim dertig ideeën, die mensen uit 

de regio in zeer korte tijd instuurden. Hiervan vindt ruim de helft daadwerkelijk 

plaats. We houden je hier op de hoogte van al deze mooie initiatieven.

Deze week staan in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp 

onderstaande borden voor onze vrijwilligers. Even een moment 

van aandacht op afstand…..

CAMPAGNE PLANT EEN ZAADJE

POSTERS VOOR VRIJWILLIGERS MAATVAST

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!



Het Cultuurgebouw heeft een besloten Facebook groep 

‘Samen Creatief ’ voor begeleiders en cliënten geopend! Deels 

om haar begeleiders te ontlasten en anderzijds om de cliënten 

een leuke tijdsbesteding te bieden.

Sinds een aantal maanden is alles veranderd, de coronacrisis 

heeft effect op ons allemaal. De dagbesteding valt weg en er zijn 

geen activiteiten meer.

Het Cultuurgebouw wil voor de meest kwetsbare doelgroep 

graag wat doen. Daarom zijn ze een Facebookgroep gestart 

vol creatieve opdrachten, tips, etc.. Het doel is weer plezier te 

krijgen en verbondenheid voelen met elkaar vanuit huis. Cliënten 

met Facebook kunnen gewoon zelfstandig lid worden van de besloten groep en ook zelfstandig thuis aan de slag. 

De opdrachten zijn allemaal te doen met huis-tuin-en-keuken spullen. De gemaakte kunstwerken kunnen worden 

gedeeld in de groep, men kan reageren op elkaar en zich verbonden voelen.

Samen Creatief is (vanwege privacy-redenen/kwetsbare groepen) een besloten groep, dus als men zicht wil 

krijgen op de berichten moet men vragen om lid te worden. 

Een openbare groep is FB groep: Verhalenplaats. Alle vormen van verhalen zijn welkom; video, poëzie, foto, 

verhalen, audio, collages, alles mag. Neem gerust eens een kijkje en geef het door aan bezoekers en vrijwilligers 

die hier wellicht iets mee kunnen. 

Andere inspiratie is te vinden op: https://muziekpier.pier-k.nl/ en www.24creatief.nl 

Vanaf 20 mei jl. hangt op iedere locatie van Maatvast de vlag 

‘Met elkaar, voor elkaar!’ uit. In totaal 26 vlaggen om uiting te geven aan ons respect aan allen 

die in deze moeilijke tijd de samenleving draaiende houden. We zijn trots! Ook op onze eigen 

medewerkers die vanaf 1 juni klaar staan om de eerste bezoekers weer te ontvangen en de 

afgelopen tijd hard hebben gewerkt aan de voorbereidingen het bezoek op zo’n veilige 

mogelijke manier te laten verlopen. 

VLAG MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

FACEBOOK GROEP ‘SAMEN CREATIEF’ 
CULTUURGEBOUW

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

https://www.facebook.com/groups/verhalenplaats/


Enkele mooie plaatjes: 

Vandaag ging ik even lekker een broodje halen bij de Subway.

Kom ik nog geen 10 minuten later terug, staat een agent een bon uit te schrijven. Dus ik zeg: “meneer 

agent, dat gaat zomaar niet”. Vervolgens begin ik te schelden tegen die agent, geeft die me gewoon 

nog een tweede bon. Mongool die je er bent… het bandenprofiel… achterlijke debiel… niet binnen de lijn 

geparkeerd… en zo ga ik en de agent nog even door. Na een tijdje schelden is er nog amper ruimte onder 

de ruitenwissers van de bonnen en besef ik me dat het protest geen zin heeft...

Ik geef het op en loop door naar mijn eigen auto om de hoek.

GRIENEN MET TINE

VERVOLG VLAG MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

Met Elkaar, Voor Elkaar!

Wijkcentrum ’t Kattegat, Hoofddorp Dorpshuis Badhoevedorp Wijkcentrum De Amazone, Hoofddorp 

Wijkcentrum De Boerderij, Hoofddorp



Vanaf 1 juni t/m vooralsnog 1 juli is het 

weer mogelijk om wekelijks op woensdag 

en vrijdag samen te eten in Dorpshuis 

Badhoevedorp. Vanuit het oogpunt van 

veiligheid maken we daar natuurlijk wel 

afspraken over met onze bezoekers. Zie de 

flyer voor de wijze waarop de maaltijden 

worden georganiseerd en doorgang kunnen 

vinden. 

Overigens wordt de flyer nog aangepast. Het 

afhalen van eten is nu nog niet mogelijk met 

name omdat dat een nieuwe stroom van 

‘verkeer’ tot stand brengt. 

Uiteraard vanwege de Coronacrisis later dan gepland is de 

NLdoet klus van dit jaar vorige week uitgevoerd bij dorpshuis 

het Eiland in Beinsdorp. Met behulp van vrijwilligers en 

natuurlijk met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften 

zijn de plantenbakken en borders bij het dorpshuis en in de 

nabije omgeving weer opgeknapt en ziet alles er weer 

verzorgd uit. Dank aan allen die hebben meegewerkt. 

Overigens wordt er nog een centraal moment gepland in het 

najaar waarop alle locaties die hun klus niet hebben kunnen 

uitvoeren, alsnog aan de slag gaan. Uiteraard indien dit volgens 

de richtlijnen van het RIVM en de regering weer mogelijk is. 

NLDOET ACTIE 
UITGEVOERD BIJ DORPSHUIS HET EILAND 

SAMEN ETEN IN DORPSHUIS BADHOEVEDORP

Samen zijn we sterk!


