
CORONA VAKANTIE 2020

Een ding dat ik me realiseer tijdens deze corona-periode in ons 

leven, is hoe gemakkelijk we geneigd zijn te negeren wat we 

om ons heen hebben. We zijn veel te snel aangetrokken door 

andere dingen om de schoonheid om ons heen te waarderen.

Het is natuurlijk jammer dat we onze reis naar Moskou deze 

zomer moesten afzeggen, maar er is een gezegde ‘je wint iets als 

je iets verliest’. Nadat we besloten in Nederland te blijven voor 

onze vakantie, beseffen we dat het zo waar is.

In een week tijd gingen we naar verschillende plaatsen die we 

nog niet eerder hadden bezocht. Onder hen Egmond aan Zee; 

een plek met een gezellig strand omgeven door mooie duinen en 

leuke winkeltjes. Dordrecht is een parel met een haven, rustig gelegen aan de rivier de Oude Maas. Het is de 

oudste stad van Nederland met een rijke geschiedenis en cultuur. Los van die oude gebouwen die allemaal 

geweldige verhalen bevatten, zijn we ook verrast om te ervaren dat veel antiekwinkels samen clusteren om 

ons de goede oude tijd terug te brengen.

Tot slot gingen we naar Friesland. Dit was absoluut het hoogtepunt van onze vakantie. Die dag reden we 

helemaal naar het noorden tot aan de Afsluitdijk. Daarna staken we de dijk over om Friesland binnen te 

komen. Ik zal niet zeggen dat Friesland een ander land is, maar het geeft toch een totaal andere sfeer. Wat 

het verschil precies is, ik laat het aan jou over om het te verkennen. Een hint: iedereen in Nederland kent de 

11 stedentocht toch? We hebben er dit keer 6 bezocht. Onder andere ben ik zeker dol op Stavoren, waar je 

kunt genieten van de leuke combinatie van watersport, eettentjes, historie en natuurlijk ijsjes.

Dit is maar een begin om je nieuwsgierigheid naar dit lieftallige land op te wekken. Dus waarom ga je zelf niet 

op avontuur in Nederland?

Ik geef de pen graag door Sausan Zonnenberg en ben benieuwd naar haar verhaal. 

Sunny Tsui

‘‘Ik geef de pen door aan...’’



In 2018 bleek dat het mozaïek van de bankjes en de 

picknicktafel bij de Moskee op Graan voor Visch aan-

getast waren. Het weer had jaren vrij spel gehad en de 

bankjes waren niet onderhouden. Zodra er een steentje 

los zit kan niemand er van af blijven en kale plekken was 

het gevolg. Glasmozaïek kan scherp zijn, dus werden er 

door de gemeente hekken geplaatst.

In september 2019 werd ik gevraagd naar de bankjes te 

kijken. Ik geef al jaren mozaïek workshops, ervaring met 

renovatie had ik nog niet. Maar ik had er wel zin in. Helaas 

bleek dat het oude mozaïek niet behouden kon worden. 

De originele kunstenaars hadden naast tegellijm ook 

ongeschikte kit gebruikt en hadden dotjes lijm onder het 

glasmozaïek gedaan waardoor er ruimte onder de 

tegeltjes zat. Toen het voegsel slecht begon te worden hadden vocht en schimmels vrij spel. Op sommige 

plekken kon je zo met een steekmes het mozaïek verwijderen. 

Samen met de Wijkraad ging ik op zoek naar vrijwilligers. In het P-Punt mochten we een ruimte gebruiken. 

Gelukkig was er ruimte om de mozaïekspullen daar te laten, dat scheelde een heleboel gesjouw. We begonnen in 

november met een enthousiaste groep vrijwilligers.

RITA MEYER

Betekenisvolle bankjes onthuld...

Ik vond het niet eenvoudig om een ontwerp te 

bedenken. Het thema moest natuurlijk de wijk en de ge-

meente Haarlemmermeer zijn. We wilden graag dat het 

multiculturele van de wijk terug te zien zou zijn. Ik wilde 

ook graag dat er veel verschillende mensen mee konden 

doen en besloot dat de bank een soort lappendeken 

moest worden. Iedereen mocht een stukje maken, alles 

mocht en kon. Het idee om ook kinderen van IKC Wereld-

wijs mee te laten mozaïeken moest ik laten varen, ik was 

bang dat de steentje niet goed geplakt zouden worden. 

In plaats daarvan vroegen we een aantal kinderen om hun 

hand om te trekken en in te kleuren. Vaste vrijwilligers 

hebben die tekeningen omgezet naar handjes van 

mozaïek die gebruikt zijn in één van de rugleuningen.



VERVOLG

Ondanks Corona was al het mozaïek op tijd af en konden we volgens plan begin juli beginnen met plakken. 

De gemeente plaatste hoge hekken om de bankjes en de tafel, Joma Verhuur zette een prachtige tent van 

5x5 meter neer, de Moskee zorgde voor water en elektriciteit. 

Yarno en ik

Betekenisvolle bankjes onthuld...

Het logo van Maatvast paste heel mooi op de ronde armleuning. De oudste vrijwilliger, Sonja Loos van 95 die ook vaak 

in de Nieuwe Silo en de Boerderij te vinden is, bleek een pro en heeft onder andere het wapen van de gemeente 

gemaakt. Ze was er iedere keer bij tot we tijdelijk moesten stoppen in verband met Corona. 

Ik had 300 euro gevraagd voor de renovatie, maar 

dat was natuurlijk niet genoeg nu de banken en 

de picknicktafel overnieuw met glasmozaïek 

bedekt moesten worden. Kees Klaassen van de 

Wijkraad ging op zoek naar andere sponsors. 

Op 18 januari ging ik met hem naar Kern met Pit 

(kernmetpit.nl), een initiatief van de KNHM om 

ons project te presenteren en te promoten. Deze 

organisatie daagt mensen uit om hun droom voor 

hun buurt binnen een jaar te realiseren. Lukt dat 

dan krijg je 1000 euro. Tiny Guit regelde bij 

Maarten ook nog een mooie donatie van 250 

euro, de gemeente heeft de initiële 300 euro ge-

doneerd. Behalve een enorm aantal uren van mijn 

vrije tijd (ik wil ze niet tellen) heb ik ook materialen en heel veel koekjes voor de vrijwilligers gedoneerd       . Via Kern 

met Pit maken we ook nog kans op een prijzen van 1.500 en 3.000 euro voor de wijk! Ons initiatief heet “Betekenisvolle 

Bankjes” (https://www.kernmetpit.nl/Projecten+menu/deelnemende+projecten+2020/1475185.aspx)



Ik hoopte op twee weken werk, het werden er vier. In september vorig jaar had Saïd 

van de Moskee met een elektrische beitel al de steentje verwijderd. Samen met 

Yarno, mijn oudste zoon hebben we eerst in twee dagen de bankjes en tafel 

helemaal geschuurd om de laatste lijmresten te verwijderen. De vaste vrijwilligers 

en ik begonnen toen met plakken. We gebruikten lijm dat geschikt is voor zwem-

baden en hebben epoxyvoegmiddel gebruikt om al het mozaïek te voegen. Ik hoop 

dat het nooit meer loslaat. Maar het allerbelangrijkste is om gewoon regelmatig 

onderhoud te plegen, zodra het voegsel slecht wordt of er laat een steentje los dan 

moet het meteen gerepareerd worden. 

Afgelopen woensdag was de onthulling door wethouder Marjolein Steffens, Sonja 

Loos en jongste vrijwilliger Niels (10).

Vrijwilligster Jackie van den Braak

Van links naar 
rechts: Sonja Loos, 
Rita Meyer, 
Marjolein Steffens, 
Kees Klaassen 

Hoewel ik er tegenop zag omdat ik niet graag in de belangstelling sta heb ik genoten! Wat een resultaat! 

Wat was het gezellig. Ik werd nog verrast met een prachtig boeket, ook namens jullie. Bedankt!!

Hier zijn nog meer foto’s te zien: https://tinyurl.com/gvv2020

Van links naar rechts: Sonja Loos, Niels Klaassen, Rita Meyer

Betekenisvolle bankjes onthuld...

VERVOLG



In de categorie Wat is dit voor voorwerp? een inzending van Gerda Popken.

Weet je wat het is, stuur dan je antwoord aan gerda.popken@maatvast.nl

Uit de goede antwoorden wordt een prijswinnaar geselecteerd die kans maakt op 

een prijs die te maken heeft met dit mysterieuze voorwerp. 

WAT IS HET…..? 

Met elkaar, voor elkaar!

Heb je zelf ook een voorwerp waarbij het lastig

te raden is waarvoor het dient?

Stuur een foto naar:  redactie@maatvast.nl

Na de heropening van onze locaties, juni jongstleden, hebben 

we onze bezoekers met een zakje zonnebloemzaadjes verrast.

Wichert Brommer, beheerder van wijkcentrum De Boerderij in de 

wijk Pax in Hoofddorp, plantte de zaadjes in een bak bij de ingang 

van zijn locatie. En niet zonder resultaat, de zonnebloem groeit en 

bloeit, getuige bijgaande foto. Een mooi plaatje met op de 

achtergrond de vlag Met Elkaar Voor Elkaar. 

ZONNEBLOEM BIJ DE BOERDERIJ



WAT KOCHT JIJ VAN JE BOL.COM BON? DEEL 2

Samen zijn we sterk!

Een vrouw komt ‘s avonds laat thuis van de kookclub.

Heel zachtjes doet ze de deur van haar slaapkamer open, onder de dekens steken 4 benen uit… Ze pakt 

een honkbalknuppel en begint als een bezetene op de dekens te slaan, toen ze klaar was ging ze naar de 

keuken voor een glaasje port. Beneden ziet ze haar man die de krant zit te lezen, hij zegt: “hallo schatje, 

we slapen vannacht op de bank, want je ouders logeren hier, dat vind je toch niet erg he?”

GRIENEN MET TINE

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aandacht aan wat de collega’s 

hebben aangeschaft voor de bol.com bon die we dit jaar van de 

directie ontvingen. 

Een van die directieleden, Bart Koenders, heeft ook gereageerd. 

Hij stuurt de volgende bijdrage: 

‘Al een tijdje wilde ik zelf friet gaan maken en met de cadeaubon heb ik 

een mooie frietsnijder gekocht. Het resultaat was heerlijk, de meisjes 

hebben er goed van genoten. Maar het antwoord op de vraag of ik 

volgend jaar voor het Personeelsuitje voor iedereen friet ga bakken, 

laat ik nog even in het midden.’  

Ook Sawinah Voortman van het bedrijfsbureau is online op zoek 

gegaan naar een cadeau voor zichzelf. Ze heeft een mooi 

dekbedovertrek gekocht. “Omdat ik zo verrast was wat je allemaal 

kunt kopen bij bol.com heb ik er eentje gekocht die op mijn 

wensenlijstje stond       .”


