
COLUMN MAARTEN 

Het zijn bijzondere tijden...

Heb ik in mijn vorige column gemeld hoe knap ik het vind dat Maatvast zo snel in een andere stand is 

komen te staan, de afgelopen week realiseer ik mij dat het woord “stand” niet de goede term is. Dit 

vooral gezien de veelheid aan alternatieve initiatieven die op onze locatie ontstaan. Mooi voorbeeld 

was al de ‘loungebank’ van Tiny Guit. Het woord ‘stand’ lijkt stilstand te suggereren, maar niets is

minder waar dus. 

De scholen gaan weer open, aangepast weliswaar, maar op een aantal plekken worden de locaties van 

Maatvast ingezet om extra ruimte te creëren. Collegae zijn daar druk mee. 

Buitenspelen/sporten voor kinderen tot 12 jaar mag, dus de voorbereiding van de kinderactiviteiten weken 

kunnen verder worden opgepakt. Goed nieuws, zeker gezien het feit dat men minder op vakantie kan en 

zal gaan en veel kinderen dus gedurende de hele vakantie thuis zijn. Uiteraard moeten we er heel goed over 

nadenken en voorbereid zijn, veiligheid voor alles. 

Op het bedrijfsbureau worden schermen geplaatst zodat daar met een beperkter aantal mensen weer 

gewerkt kan worden, sommige collegae zijn het thuiswerken zat.

Dus eigenlijk beweging zat, geen stilstand.

Waar ik ook trots op ben is de nieuwsbrief en recent de uitgebrachte nieuwsflits, ook omdat het heel goed 

gelezen wordt. We produceren natuurlijk niet voor niets, maar als een olievlek gaat de nieuwsbrief door de 

Haarlemmermeer. Veel relaties ontvangen deze nieuwsbrief nu ook op eigen verzoek of bekijken deze op de 

website. Ook het delen van (delen van) de nieuwsbrief wordt door externe relaties overgenomen. 

Eer van ons werk dus… 

De grote vraag blijft natuurlijk wanneer we weer open kunnen? Hoe graag ik het ook zou willen, 1 juni lijkt mij 

niet de datum waarop dat gaat gebeuren. De anderhalve meter regel en het tempo van veranderingen in de 

richtlijnen maken mij niet optimistisch. Ik kan mij er ook wel in vinden, het virus is niet weg en gaat ook niet 

weg. Gezien de kwetsbaarheid van het grootste deel van onze doelgroep moeten we dus voorzichtig zijn 

en blijven. Ik kan mij dus ook vinden in de woorden van onze premier. Het terugdraaien van maatregelen is 

pijnlijk en lastig, dus wachten we op meer zekerheden. Hoe moeilijk dan ook, het is verstandiger. 

Ondertussen is het goed dat we initiatieven blijven nemen die passen binnen de mogelijkheden, blijven we 

contact houden met vrijwilligers en anderen die het nu nog steeds en ook de komende weken nodig hebben.

Mocht je inspiratie nodig hebben, bel Tiny Guit. Je mag altijd op de bank bij De Nieuwe Silo, 

ik heb het ook gedaan! Het werkt! 

Maarten



Werken op het Centrum voor Jeugd en Gezin was altijd al anders dan werken op andere locaties van 

Maatvast. En dat is nu ook zo! 

Voor wie het niet weet, het CJG is een gemeentelijke organisatie waar jongeren, ouders en opvoeders, maar 

ook professionals terecht kunnen voor hulp en advies bij opgroeien en opvoeden. Voor het CJG werken 

consulenten die de vragen beantwoorden en meedenken. Behalve het CJG zelf werken er ook andere 

organisaties vanuit het gebouw, zoals o.a. de GGD (consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg), Passend 

Onderwijs, Brijder Jeugd (verslavingszorg).  Sommige organisaties hebben vaste werkplekken en ruimtes, 

daarnaast zijn er flexplekken en gezamenlijke spreekkamers, een vergaderzaal en een cursuslokaal.

Wij werken met een team van vier parttimers, bestaande uit Eveline Rens, Titia de Weerd, Yvonne Schippers 

en ondergetekende. We verdelen de uren onderling, waarbij we in de normale tijd op dinsdag- en donder-

dag een stukje overlappen omdat we een lunch verzorgen voor het CJG. Dat doen we in het naastgelegen 

P-Punt en iedereen (dus ook collega’s uit het P-Punt) mogen tegen betaling van slechts 1,20 inschrijven voor 

de lunch. Op de laatste donderdag van de maand organiseert het CJG altijd een netwerklunch voor 

professionals. Wij mogen dan de lunch verzorgen voor zo’n 25 tot wel 60 personen. Best een uitdaging.

WERKEN OP HET CJG TIJDENS DE CORONACRISIS 

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Op dinsdag- en donderdagavond is er avondopenstelling, vooral de GGD maakt daar gebruik van voor 

spreekuren of workshops en cursussen. Als receptioniste/telefoniste beantwoorden we de telefoon, 

verwerken we de post en email en houden we de reserveringen van de spreekkamers en de zalen bij in de 

agenda. We ontvangen bezoekers en houden de receptie netjes. Voor het CJG nemen wij alle inhoudelijke 

vragen aan, deze verwerken we in het computersysteem en de dienstdoende consulent pakt deze vraag 

dan op en belt met de vraagsteller. De meeste vragen zijn gelukkig niet zo ingewikkeld, maar er zitten 

soms best pittige dingen tussen. Het CJG is er niet voor spoed- en crisissituaties, die worden door politie 

en Veilig Thuis opgepakt, maar van de week nog kreeg ik een vraag binnen van een huisarts, waarvan de 

17-jarige patiënte eindelijk had toegegeven dat ze misbruikt wordt door haar vader. Dit meisje was niet in 

direct gevaar omdat haar ouders gescheiden zijn en ze bij haar moeder woonde, maar had ook ruzie met 

haar moeder en zat dus “opgesloten” in een te kleine woning. Deze tijd, waarin kinderen niet naar school 

kunnen, zorgt ook weer voor meer problemen. 

Al voor de officiële intelligente lockdown begon, besloot de gemeente dat alle medewerkers vanuit huis 

moesten werken. Aangezien de meeste organisaties in het CJG gemeentelijk zijn bleek dat het CJG 

eigenlijk ook wel dicht kon. Maar de GGD blijft doorwerken. Alle gezonde kinderen moeten ook nu volgens 

schema gevaccineerd worden. Er is toen afgesproken dat het CJG open blijft als het consultatiebureau 

open is of als de JGZ een vaccinatiespreekuur heeft.



Samen zijn we sterk!

De afspraak is wel dat de voordeur van het CJG dicht blijft 

en dat de GGD de “nooduitgang” gebruikt zodat wij van de 

receptie zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan andere 

mensen. Omdat de wachtruimte van het CB niet zo groot is 

hebben we de wachtruimte bij de receptie opnieuw ingericht. 

In plaats van 1 grote tafel zijn er nu 3 aparte tafels en met 

tafels en planten is de receptie afgescheiden van de wacht-

ruimte. Als het nodig is kunnen de ouders en kinderen met 

voldoende tussenruimte wachten tot ze aan de beurt zijn. 

Ze mogen geen koffie of thee meer pakken, alleen als iemand 

naar de wc moet dan zullen ze toch langs ons moeten, maar 

dat is geen probleem.

De baliediensten zijn hierdoor echter wel erg saai geworden! 

Buiten de openingstijden van de GGD werken we vanuit huis. Alexit heeft de telefoonsoftware op onze 

computers geïnstalleerd. Het was even wennen in het begin en ik moet zelf niet vergeten om mijn honden boven 

op te sluiten, want soms beginnen ze te blaffen en dan hoor ik niets meer ;-)

Ik wens iedereen veel sterkte en succes in deze lastige periode!

Rita Meyer

Bericht van Bianca Smit, assistent beheerder in cluster Zuid; 

Aangezien we al een poosje niet werken en dus het contact met onze bezoekers moeten missen,

kreeg ik het idee om maar eens wat bezoekers te gaan bellen.

Ik zit zelf ook al een tijdje thuis en merkte dat ik het contact met de bezoekers erg mis.

Ik kan jullie vertellen dat is eigenlijk nog best een lastige klus i.v.m. de Wet op de Privacy.

Je krijgt van verenigingen niet zomaar telefoonnummers van bezoekers.

Maar ik ben niet voor 1 gat te vangen en heb via via telefoonnummers gekregen.

De eerste maar eens bellen en vragen hoe het met diegene is.

Kunnen we nog iets voor iemand betekenen. Een boodschap een praatje.

Je merkt het doet de mensen goed om iets van ons te horen.

Fijn ook dat het met de mensen die ik bel allemaal best goed gaat.

Al voelen ze zich wel heel eenzaam en vinden ze het leven nu maar saai.

Ik heb afgesproken dat ik zo nu en dan maar eens contact met ze opneem.

En als ze echt willen mogen ze mij ook gerust even bellen.

Heerlijk om het contact zo een beetje warm te houden.

Bianca

MOOI INITIATIEF

VERVOLG WERKEN OP HET CJG

Beeld van het CJG



Persoonlijk vond.. en vind.. ik de omschakeling groot. Waar de eerste week de agenda leeg viel en er vooral 

veel zaken rondom projecten geannuleerd moesten worden, kwam er in de tweede week direct weer spirit in 

het team. En zo werd besloten dat we vooral niet niets gaan doen, maar het gewoon anders gaan doen (trots!). 

Wellicht hebben jullie de online challenges al wel eens voorbij zien komen.. of zijn jullie inmiddels zelfs al grote 

fan! Het wekelijks sporten met Beau & Bram, de Tutorials van Nathalie, Timmer Timmie die van alles in elkaar 

klust, de challenges van Amber, de muzikale filmpjes vanuit Rik & Naomi en het koken met Seher! kan jullie niet 

ontgaan zijn. En hier blijft het niet bij, want ook achter de schermen zijn zij druk bezig in contact te blijven met 

jongeren. Of dit nu door middel van live gaan op Instagram is of via de app Houseparty. Ze passen zich aan en 

proberen het uit.. Ook zijn we met elkaar aan het kijken hoe we de online Maatvast omgeving voor jongeren 

beter toekomstproof kunnen krijgen. 

Maar op de vraag of de online wereld het offline gedeelte volledig kan vervangen heb ik inmiddels gelukkig ook 

mijn antwoord. Want wat blijkt, dat ook het directe sociale contact door jeugd enorm gemist wordt.

Daarom hoop ik ook dat onze inzet online een aanvulling mag zijn, op wat we offline blijven doen!

Tot slot sluit ik graag af met een tweetal tips voor online vergaderen die ik van een van de jongeren in een 

online bijeenkomst kreeg. 

 1. Zorg dat je te allen tijde een broek aan hebt (voor als je per ongeluk opstaat) 

  en 

 2. Neem nooit je telefoon mee naar het toilet ;)

Stay safe en hopelijk zien we elkaar weer snel in het echt!

Andrea

Het zijn bijzondere tijden...

Zoals sommigen van jullie misschien al wel weten volg ik naast mijn werk (al enige tijd) een studie in 

Rotterdam. Deze deeltijdopleiding heb ik een beetje in stukjes geknipt en volg ik in losse modules. 

Zo begon begin dit jaar voor mij de module: Toekomstverkenning. In deze module leer je op basis van trends 

en ontwikkelingen toekomstige scenario’s te schetsen, waar je als organisatie dan vroegtijdig je koers op 

kunt bepalen en zogezegd op in kunt spelen. 

Kijkend naar jeugd, de toename van het gebruik van social media en het continue door elkaar lopen van de offline 

en online wereld.. Werd een van mijn scenario’s daarom ook: “Wat als de online wereld, de offline wereld volledig 

vervangt?”

Tja en toen.. door Corona.. werd dit scenario dus ineens de nieuwe werkelijkheid!

De nieuwe werkelijkheid waarin we ineens praktisch alles online moeten doen. Waarin we geen direct sociaal 

contact meer hebben en alleen nog door middel van communicatiemiddelen met anderen in contact te staan.

Een gekke bewustwording, dat als je alleen woont er soms dus echt dagen zijn dat je alleen anderen spreekt door 

middel van schermpjes. Maar, ergens ook een mooie kans om dat scenario eens verder te onderzoeken... en eens 

te pijlen hoe dit voor de jeugd is, want.. zij zitten immers toch altijd maar met hun neus in hun telefoon!

BIJDRAGE VAN CLUSTERMANAGER 
ANDREA VAN ZOOMEREN



Stond ik vorige maand nog in de krant met de, naar mijn idee, pakkende 

kop, “ beheerder van dorpshuis wil meer verbinding”, zit ik nu al 5 weken 

binnen. Maar die verbinding waar ik het over had in de krant, die is er.

Skypen, kaartjes op de post doen, een bloemetje langs brengen, 

paasstukjes via de lokale bloemist laten bezorgen, Face Time overleggen, 

telefoontjes, het is allemaal langzaam maar zeker heel normaal aan het 

worden. De uitspraak van Premier Rutte dat we “ stoppen met handen 

schudden”  lijkt een eeuwigheid geleden als je het mij vraagt. 

In het begin had ik de grootste moeite met thuiswerken. Regelmatig zei 

ik tegen Maarten “Dat thuiswerken, poeh… dat is niks voor mij.” Gelukkig 

maakte dat niet uit en kreeg ik de ruimte om rust en vooral balans te vinden 

in deze nieuwe situatie. Thuis was de plek waar ik JUIST NIET werkte. 

De plek waar ik vrij was en de laptop structureel dicht bleef. Thuis deed ik wel een hele hoop “ 

vrijwilligerswerk”, zoals de was en het huishouden, koken en stofzuigen, maar geen Maatvast… 

tot het moment dat thuis mijn nieuwe werkplek werd. 

Hotel Basisschool Maatvast heet het nu bij ons. Met hotelgasten die de deur niet uit gaan, maar wel op 

hun wenken bediend willen worden. Want juf had plaats gemaakt voor mama en dus was, net als Corona, 

ook taakvolwassenheid ineens niet meer welkom bij ons thuis. Dit heeft zeker drie lange weken geduurd. 

Ik werd overspoeld met mailtjes van bedrijven met nieuwe concepten, we kregen extra gratis zenders, 

filmkanalen werden uitgebreid, online sportlessen, yoga, zumba, bootcamptrainingen, er was ineens 

zoveel dat ik niet eens meer kon kiezen. 

Het liefst wilde ik met opgetrokken knietjes op de bank gaan zitten onder een dekentje met mijn kinderen 

onder mijn vleugels door oude fotoalbums bladeren en ze vertellen dat alles weer goed komt. En dat is 

ook precies wat ik gedaan heb. Em ja, daar voelde ik me best schuldig over, maar het voelde als hetgeen ik 

moest doen. 

Nu zijn we 5 weken verder. Ik heb een werkplek in huis gecreëerd en werk met kleine overzichtelijke doelen. 

Twee keer in de week heb ik werkoverleg met mijn collega’s via Skype. Naast de nodige zakelijke 

mededelingen en veranderingen hebben we ook veel lol samen en zijn we vooral betrokken.

Het dorpshuis is beperkt open, omdat we de GGD faciliteren. Ruud & Sylvia wisselen deze diensten af en ik 

wip af en toe langs voor een live kopje koffie op afstand. 

Tine maakt schoon schip in de Vluchthaven, waar we straks met frisse moed weer kunnen starten.

Sau-San werkt thuis de administratie bij voor het Cluster.

Ruud wordt trouwens wel in de maling genomen… Heeft ie het hele terras eindelijk vrij van onkruid, wordt 

er door een collega (Ik noem geen namen, maar het begint met een S.) nep onkruid in de randjes gestopt… 

Zie foto.

NEP ONKRUID EN HOTEL BASISSCHOOL MAATVAST

Bijdrage Noor van Bussel



Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Al met al gaat het dus goed. Ik ben benieuwd naar de persconferentie van 21 april en vermoed dat we nog lang 

niet klaar zijn met COVID-19, maar ergens vind ik dat dus helemaal niet zo erg.

Ja, ik mis mijn ouders en vrienden uiteraard. De feestjes in het weekend.

Maar na 2 maanden non productie in China is de lucht daar niet meer vervuild. De wateren in Venetië zijn helder. 

Mijn neusverkoudheid is na 2 jaar bijna helemaal weg. En ik ervaar veel minder stress. We hebben nu de unieke 

kans om te zeggen: Laten we het anders doen. 

Ik hoop dat er dus oplossingen komen die niet alleen goed zijn voor de economie, maar ook voor de aarde. 

Tot die tijd… Stay home en stay safe!

Liefs Noor

Op zondag 15 maart kreeg mijn oudste zoon Tygo koorts. 

Het begon met lichte koorts, maar werd met de dag hoger. Tygo werd steeds zieker. We kregen later 

in de week te horen dat de vader van een vriendje van Tygo waarschijnlijk corona had. Bij ons thuis 

gingen meteen de alarmbellen af en we belden direct de familie op waar Tygo nog contact mee had 

gehad.  Zeker weten konden we het niet omdat de vader niet in aanmerking kwam voor de covid-19 

test. Na een week koorts en  meerdere corona klachten hebben we de huisarts toch maar gebeld. De 

koorts bleef aanhouden en Tygo knapte niet op. 

In De Meerkoet hadden we al een mooie kluslijst gemaakt en daar was ik in de avonduren mee aan de 

slag gegaan. Toen kwam het bericht vanuit de overheid, thuis iemand koorts? Blijf dan met het hele gezin 

thuis. De vloer van de grote zaal in de Meerkoet had ik al voor een groot gedeelte in de was gezet. In over-

leg met Cok heb ik deze afgemaakt. En ik ben toen strikt thuis gebleven met het hele gezin. De huisarts 

twijfelde om Tygo naar het ziekenhuis te sturen voor verdere controles, wij hebben toen aangegeven dat 

we hem niet dusdanig ziek vonden dat er medische hulp nodig was. Uiteindelijk heeft de huisarts Tygo 

antibiotica voorgeschreven om te kijken of dit zou helpen. Als dit hielp was het bacterieel en anders kon 

het alsnog corona zijn. Tygo kreeg van de arts een weekend om te knappen en dit gebeurde gelukkig. 

Waardoor een ziekenhuisbezoek in deze tijd ons bespaart is gebleven. De huisarts nam om de paar dagen 

contact met ons op. Heel netjes.

DE QUARANTAINE TIJD IN HUIZE CROESE

VERVOLG HOTEL BASISSCHOOL MAATVAST



Samen zijn we sterk!

Helaas begon het toen bij mij te rommelen. Ik werd niet lekker, kreeg koorts en ga maar door. Je kijkt op google, 

je ziet de lijsten met symptomen en denkt het zal toch niet waar zijn. Even aankijken maar…. De klachten werden 

erger. Ik kreeg hoofdpijn, kon geen licht meer verdragen en lag dagen in het donker in bed, ineens pijn in mijn 

schouder, raar praten doe ik altijd al, maar je gaat toch even nadenken. Gelukkig trok de hoofdpijn langzaam weg, 

maar toen kwam er een droge hoest aanval. Het was echt verschrikkelijk. Ik werd ook kortademig. Na weer een 

dag slapen werden de hoestklachten minder, maar de pijn in de schouder nam toe. Slapeloze nachten. Maar met 

morfine kwam er wat nachtrust. 

Toen we de 5e week quarantaine ingingen heb ik de huisarts gevraagd naar een covid-19 test. Helaas kreeg ik 

deze niet. De vraag is nog steeds was het griep, was het corona of was het wat anders. Dit geeft veel onzekerheid 

met zich mee. 

Na veel slapen kwam er eindelijk weer rust in huize Croese. De koorts nam de benen en na 48 uur koortsvrij namen 

wij ook even de benen. Heerlijk even de natuur in na  5 weken quarantaine.

Al met al met de beelden die je op de televisie 

ziet, viel het hier in huis reuze mee. Mijn vrouw 

en jongste zoon fietsen er aardig doorheen. 

En dat hopen we ook zo te houden.

 

Tijdens de 5 weken quarantaine zijn we veel 

verrast met cadeautjes en verrassingen voor 

de kinderen. Zo ook een heerlijk fruitpakket 

namens mijn OR collega’s. We hebben veel 

hulp gekregen van buren, vrienden en

 familie. Dat doet heeft ons goed gedaan. 

Ook de diverse lieve apps en telefoontjes 

van collega’s waren erg prettig.

Vandaag 22-04-2020 hebben we weer een teamoverleg gehad en ben ik erg blij dat ik weer aan de slag kan.

Mathieu Croese

VERVOLG DE QUARANTAINE TIJD IN HUIZE CROESE



DORPSGIDS BADHOEVEDORP 

Maatvast werkt al enige jaren met de Vereniging Dorpsraad 

Badhoevedorp samen aan de uitgave van de dorpsgids 

Badhoevedorp. Dit jaar verschijnt de inmiddels 5e editie. 

Maar door de huidige omstandigheden kunnen veel activiteiten en 

evenementen niet doorgaan. Zo ook de geplande Openbare Avond 

waarop onze burgemeester het eerste exemplaar van de nieuwe 

Dorpsgids in ontvangst zou nemen en de prijzen aan de winnaars van 

de fotowedstrijd zou uitreiken.

De uitgave van de Dorpsgids gaat echter wel door; inmiddels 

hebben veel Badhoevedorpers deze al in de bus gehad. Hierin staat 

veel achtergrondinformatie over Badhoevedorp en de vele 

(vrijwillige) initiatieven, verenigingen, clubs en ondernemingen.

De prijswinnaars van de foto’s ontvingen hun prijs nu persoonlijk thuis.

Ten slotte: er zou een expositie van alle inzendingen in het Dorpshuis komen. Deze is uitgesteld, maar niet 

afgesteld! Hou de berichten dus in de gaten om te zien wanneer de 55 ingezonden prachtige en bijzondere 

foto’s van Badhoevedorp en omgeving te bewonderen zijn!

Het zijn bijzondere tijden...

1e prijs: “Plukfruit” - Cor Loots

Per 1 april ben ik gestart als business controller bij Maatvast. 

Momenteel probeer ik vanuit huis een weg te vinden in de 

organisatie, maar zoals je kunt begrijpen is dat nog best lastig. 

De geplande locatiebezoeken om jullie te leren kennen zijn 

uitgesteld en een kennismakingspraatje bij de koffiemachine 

zit er vooralsnog niet in. Via deze nieuwsbrief wil ik me toch 

even aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Kirsten Gabriël. Ik ben 30 jaar en woon al mijn hele 

leven in Hoofddorp. Op dit moment woon ik in de wijk Toolenburg 

samen met mijn vriend en twee kinderen (2 en 3,5 jaar). Naast dat ik veel tijd besteed aan mijn kinderen 

vind ik het in mijn vrije tijd gezellig om te badminton en spreek ik graag af met familie en vrienden. 

EVEN VOORSTELLEN… KIRSTEN GABRIËL 



Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Na mijn studie Accountancy en Control afgerond te hebben, heb ik eerst vier jaar in de accountancy gewerkt en 

vervolgens vier jaar als project controller bij een ontwikkelaar en beheerder van winkelcentra. Vele van jullie zullen 

vast denken waarom zou je in de financiën gaan werken, dan zit je alleen maar achter je computer met cijfers te 

werken. En ja dat klopt ook wel. Als business controller zal ik er vooral voor gaan zorgen dat het management 

betrouwbare en accurate (financiële) informatie heeft om beslissingen op te baseren. Waar ik mijn energie uit haal 

is dat ik jullie allemaal nodig heb om deze informatie vorm te geven, zodra het mogelijk is wil ik dan ook geregeld 

op de locaties aanwezig zijn. Naast het opstellen van rapportages zal ik mij ook bezig houden met het verbeteren 

van de financiële gegevens in Axxerion en kunnen jullie bij mij terecht voor alle financiële vragen. 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en met jullie samen te mogen werken. Mocht je vragen hebben zowel 

persoonlijk als financieel? Stel ze gerust. Voor nu wens ik iedereen heel veel gezondheid toe. En hopelijk tot snel.

Groetjes,
Kirsten

VERVOLG KIRSTEN GABRIËL 

Iedere week laten we in deze nieuwsbrief een 

partner in Haarlemmermeer aan het woord. Dit 

keer is het de beurt aan Erik Zwart, bestuurder 

van Stichting PCSOH die onderstaande, zeer indrukwekkende bijdrage heeft aangeleverd.

Onze kernwaarden gaan onder andere over naastenliefde, geborgenheid, vertrouwen. En hoe doe je dat 

als de minimale afstand 1 ½ meter moet zijn? Als je elkaar niet mag aanraken? Als je, ter bescherming van 

jezelf en de bewoners elkaar moet benaderen met een mondkapje en een bril op, handschoenen aan en 

een schort voor? Als je alle naasten van je bewoners moet verbieden om op bezoek te komen?

Laat ik maar eerlijk zijn. Ondanks alle loftuitingen die ik overal hoor en lees op de sprong die we maken in 

de digitale wereld: het is behelpen en aanmodderen.  

Het is die familie die oma op haar 97e verjaardag vanaf de parkeerplaats toezingt en een spandoek 

omhoog houdt. Het is de dochter die vanaf de straat naar haar moeder zwaait achter een raam op de 3e 

etage. Het is die mevrouw die ontroert de tablet een kus geeft als haar zoon opeens in beeld komt. Het 

zijn de honderden kaartjes die door familie, kerken, buurtbewoners, zomaar lieve en betrokken mensen 

naar de afdelingen worden verzonden.

NABIJHEID HET SLEUTELWOORD BIJ PCSOH



We blijven verbonden met elkaar!

Maar het is ook die woedende echtgenote die machteloos moet toezien hoe haar dementerende man steeds 

meer achteruitgaat, van pure heimwee. De medewerker die me vertelt dat zij ook thuis in een sociaal isolement 

leeft omdat ze er niet aan moet denken dat zij de bewoners besmet.

Het zijn voor mij ongekende  taferelen, zeker omdat ze soms over elkaar heen buitelen.

Max, een jonge knul, die lege flessen en heeft verzameld en van de opbrengst een paar bossen tulpen heeft 

gekocht voor de medewerkers. Die 14-jarige jongen die opeens met zijn trompet tegen de gevel staat te spelen 

voor de bewoners.

Maar ook die wat eisende man die opeens een hek van een buitenruimte voor zijn huis heeft staan omdat de 

bewoners van Westerkim anders geen enkele mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. Die zoon die dagelijks 

de website spelt en ons weer confronteert met een tegenstrijdigheid in de berichtgeving. Maar ook de man van 

onze huisbank die opeens ergens een hele doos met beschermingsbrillen heeft opgeduikeld en naar ons heeft 

verzonden. De huurbaas die voor alle bewoners taart heeft laten aanrukken.

Als iets voor mij de afgelopen weken perspectief heeft gekregen, 

dan is het wel de term nabijheid.

Erik Zwart,
Bestuurder PCSOH

VERVOLG NABIJHEID HET SLEUTELWOORD BIJ PCSOH 

Voor de BHV’ers onder ons onderstaand de nieuwe, 

tijdelijke richtlijnen daar waar het gaat om reanimaties. 

Richtlijnen:

• Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.

• Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 

positief is. 

Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

• Geef geen mond-op-mondbeademing.

• Geef wel borstcompressies.

• Sluit wel een AED aan. 

TIJDELIJKE RICHTLIJNEN REANIMATIES 
TIJDENS CORONA VIRUS



Samen zijn we sterk!

Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

• Geef geen mond-op-mondbeademing.

• Geef geen borstcompressies.

• Sluit wel een AED aan.

Ga niet naar een reanimatie als:

• Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.

• Je behoort tot een hoog-risicogroep. 

VERVOLG TIJDELIJKE RICHTLIJNEN REANIMATIES  
TIJDENS CORONA VIRUS

Ook belangrijk:

• Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting    

   te maken of het kind in de puberteit is.

• Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn.  

   Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mondbeademing,  

   beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!

• Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.

• Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19?  

   Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

• Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie  

    toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet 

uitvoeren van de beademing/reanimatie!



HET RECEPT VAN DE WEEK 

In deze nieuwsbrief een recept van Ellen Arendsen, 

assistent-beheerder van wijkgebouw De Boerderij in 

Hoofddorp.

Dadar gulung, pandanflensjes
(8-10 personen)

Voor de vulling:

• 3 pandan bladeren

• 180 gram palmsuiker

• 1 theelepel zout

• 250 gram gemalen kokos

Voor de flensjes:

• 250 gram bloem

• Snuf zout

• 2 eieren

• 500 ml kokosmelk

• 4 druppels pandanextract

• Zonnebloemolie om in te bakken

Zo maak je het:

1. Leg voor de vulling in elk pandanblad een knoop. Breng een steelpan met 13o ml water met het pandan-

blad aan de kook. Draai als het water kookt het vuur lager en voeg de palmsuiker en het zout toe. Voeg als de 

palmsuiker is opgelost de kokos toe en roer tot het water volledig is opgenomen. Zet de kokosvulling apart.

2. Zeef voor de flensjes de bloem boven een ruime kom en meng het zout erdoorheen. Kluts de eieren en 

voeg ze toe aan de bloem. Klop de kokosmelk in porties erdoorheen. Roer tot slot het pandanextract door 

het beslag.

3. Verhit 1 eetlepel zonnebloemolie in een koekenpan ( 20 cm doorsnee) op middelhoog vuur. Giet 1 pollepel 

van het beslag in de pan en bak het flensje zonder hem om te draaien. Draai je hem wel om dan breek hij 

tijdens het oprollen. Het flensje is klaar als de bovenkant volledig gestold is. Herhaal tot het beslag op is.

4. Verwijder het pandanblad uit de pan met kokosvulling. Verdeel 1 opgehoopte eetlepel kokosvulling over 1 

flensje, vouw de zijkanten naar binnen en rol hem op. Herhaal met de overige flensjes.

Ik maakte deze pannenkoekjes altijd als toetje na een (zelfgemaakte) Indische rijsttafel. De kinderen waren 

en zijn er dol op! 

Kleingesneden is het ook als (zoet) hapje bij een feestje erg leuk om te presenteren, vooral omdat maar 

weinig Nederlandse mensen ze kennen en dan zoiets hebben van: wat, groene pannenkoeken!? Dit, en de 

cake van Cecile, trakteerden mijn kids ook wel op school als ze jarig waren.

Ellen Arendsen

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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



Sinds een paar weken heb ik een insecten hotel in mijn tuin, zeker omdat wij in deze tijd veel thuis 

moeten blijven is je tuin of balkon een must om te vertoeven. 

Dit kun je nog leuker maken  met een insecten hotel het is zeer zeker een plezier om naar te kijken. 

Belang van een insectenhotel in je tuin

Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. 

En dat is jammer want insecten zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Door het plaatsen van een insectenhotel 

help je de natuur een handje en help je mee om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden. 

Daarnaast heb je er zelf ook profijt van, want:

• De insecten helpen ongedierte in de tuin te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.).

• De gewassen in je tuin worden goed bestoven (fruit, groenten, enz.) zodat je oogst zal toenemen.

• Het is leuk om het gedrag van insecten te bestuderen en je kan je kennis op een leuke manier met je kinderen delen.

Met het kopen van een insectenhotel kan je de natuur een groot plezier doen. Je geeft er nuttige insecten onderdak 

mee en zorgt ervoor dat ze zich op een natuurlijke manier kunnen voortplanten. Verder is het natuurlijk leuk om te 

zien op wat voor manier de insecten gebruik maken van het onderdak. 

CORONA TIP VAN TINE

Het is afhankelijk van het soort insectenhotel welke bewoners je 

kan verwachten. Zo kan je bijvoorbeeld insectenhotels kopen die 

alleen bedoeld zijn voor vlinders of voor lieveheersbeestjes maar 

de meeste hotels bieden plaats aan meerdere soorten insecten 

waaronder: metselbijen of andere wilde bijen, lieveheersbeestjes, 

vlinders, solitair levende wespen en gaasvliegen.

Metselbijen zijn wilde bijen die zich voeden met stuifmeel en nectar 

van bloemen. Daarbij hebben ze een voorkeur voor planten die vroeg 

in het jaar bloeien, en zullen ze al snel afkomen op de bloesem van 

bijvoorbeeld aardbeien of appelbomen.

Naast metselbijen zal je met een insectenhotel ook andere soorten wilde bijen aantrekken zoals de 

maskerbij of behangersbij. Ze worden aangetrokken door inheemse bloemen en leven van de nectar die 

ze verzamelen. Ook gaasvliegen zijn erg nuttig. Ze zijn vooral ’s nachts actief en eten, afhankelijk van hun 

ontwikkelingsstadium, bladluizen en pollen of nectar.

WELKE INSECTEN KOMEN ER IN 
EEN INSECTENHOTEL?

Het zijn bijzondere tijden...



VERVOLG INSECTENHOTEL

Buikschuier 

Metselbijen (Hoplitis en Osmia) zijn herkenbaar aan hun relatief dikke kop en de ‘buikschuier’ van het vrouwtje: 

de lange, dichte buikbeharing waartussen ze stuifmeel transporteren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zand- en 

groefbijen hebben ze geen verzamelharen voor stuifmeel aan hun poten. Metselbijen kunnen verward worden 

met behangersbijen, waarvan ze verschillen door lastige kenmerken als de aanwezigheid van een ‘hechtlapje’ 

tussen de klauwtjes aan het uiteinde van de tarsen. Wie de soorten eenmaal een beetje leert kennen, 

heeft dergelijke lastige kenmerken echter niet meer nodig. In Nederland komen 20 soorten voor.

Bouwvakkers

Metselbijen danken hun naam aan de gewoonte van de meeste soorten om hun nestcellen te ‘metselen’ van klei, 

lemig zand of steentjes met modder. Verschillende soorten doen dit in holle stengels en gangetjes in dood hout. 

Ze zijn hierdoor vaak in bijenhotels te vinden. Andere soorten metselen vrijliggende broedcellen, achter 

boomschors of in lege slakkenhuisjes. Het vrouwtje van de papaverbij Hoplitis papaveris heeft de bijzondere 

gewoonte om haar nest te bekleden met bloemblaadjes van de klaproos.

De metselbij legt in ieder gaatje van de bamboestokjes in je hotel een eitje en metselt dan het stokje dicht, 

eerst komen de vrouwtjes uit en de laatste eitjes zijn mannetjes.

Metselbijen steken niet. De angel van de metselbij is zo klein dat de mens dit niet of nauwelijks merkt. 

Ook zijn het enkel de vrouwtjes metselbijen die een angel dragen. Metselbij mannetjes kunnen niet steken.

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/bijenportretten/behangersbijen
https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=161966

