
COLUMN MARCO GOEDHART

Aan mij de eer om eerste te zijn die de mogelijkheid krijgt om een stukje te schrijven in deze column aan 

wie Maarten “de pen doorgeeft”.

Woensdag 22 juli was de derde Kinderactiviteiten dag in De Veste. Op het programma stond: Timmeren 

met Co, de week daarvoor was het Koken met chef Ad dus had ik mijzelf maar kortweg Co genoemd. En het 

maken van een insectenhotel leek mij een leuk en nuttig idee.

Al weken ben ik er mee bezig, schelpen van het strand, dennenappels uit het bos, hooi van het land, riet langs 

de sloot en hout uit containers. Materiaal verzamelen voor het insectenhotel wat valt onder de noemer: 

voorbereidingen activiteiten. Immers het budget dit jaar laat niet veel toe om inkopen te doen dus dan maar 

struinen. Ondertussen zag mijn auto er uit als die van een klusbedrijf maar goed, het gaat om de kids.

Nu lijkt zo’n hotel een eenvoudige timmerklus maar dat viel wel even tegen en op de valreep kwamen er nog 

drie kids bij. Nog meer werk….. Welja joh, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Gelukkig was bij de buren een 

timmerman bezig met een zaagtafel en die heeft een hoop zaagwerk uit handen kunnen nemen.

Kirsten Gabriël (controller Maatvast), ik kende haar nog niet, kwam helpen samen met Ad Fransen 

(vrijwilliger) en die konden ook meteen aan de bak. Zonder hulp was het nooit gelukt, dus ben ik dankbaar 

voor hun inzet.

Negen kids druk aan het werk met timmeren en zagen om een eersteklas driekamer hotel te maken. En een 

herrie door al dat geploeter dat de groep biljarters kwam kijken wat er allemaal aan de hand was. Khadija 

(Adviseur Maatschappelijke Accommodaties van de gemeente) kwam ook op bezoek om te kijken hoe de 

insectenhotels vorm kregen. Frans Tol ( journalist HC en Witte Weekblad), die ik toevallig de dag ervoor sprak, 

kwam buurten en zag hoe de hotelkamers gevuld werden met stro, dennenappels, schelpen en wat er nog 

meer op tafel lag. Stof genoeg voor een krantenartikel.

Om 16.00 uur zat het werk erop en zagen wij trotse, blije kids met een eigen insectenhotel die een plek gaat 

krijgen in de tuin of op het balkon. En dat gaf ons allemaal een voldaan gevoel.

Maar dan begint het opruimen, gelukkig kregen we extra hulp van twee ouders, de restanten van een zeer 

leuke middag. Vegen, stofzuigen en restafval weggooien, het hoort er ook bij.

Toen we rond 17.30 uur klaar waren met opruimen had ik er ook wel even genoeg van. 

’s Avonds om 21.30 uur lag ik in mijn bed met een dankbaar, voldaan, moe maar zeer geslaagd gevoel.

Groet, Marco Goedhart

Ik geef de pen door aan: Sunny Tsui

‘‘Dankbaar, voldaan, moe maar zeer geslaagd’’



Woensdag 15 juli jl. stond de workshop: Koken met chef Ad 

op het programma. Koken klinkt als iets eten dus dat zal wel 

smullen worden…..!

En dat klopt ook. Op het menu stond het maken van een 

huzarensalade, eierkoek tosti en een fruit shake. Maar eerst 

werd er een koksmuts gemaakt want anders kun je niet koken. 

En dit alles onder begeleiding van chef Ad. Ad is vrijwilliger bij 

De Veste en kookt wekelijks op donderdag voor ongeveer 50 gasten tijdens het buurtrestaurant De Veste dus 

hij is wel wat gewend. Maar aan deze kids had hij zijn handen vol, met veel enthousiasme en lachen ging iedereen 

aan de slag. De huzarensalade ging aan het eind van de workshop mee naar huis maar de heerlijke tosti en de fruit 

shake verdwenen in de buikjes van de deelnemertjes. Jammie!!

KOKEN MET CHEF AD IN DE VESTE

Workshop koken...

Voor info/ aanmelden en het totale programma zie:

www.stichtingmaatvast.nl/kinder-activiteiten-dagen-2020/

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste



Zoals bij een groot aantal andere locaties van 

Maatvast heeft ook wijkgebouw Linquenda in 

Nieuw-Vennep inmiddels een AED in een 

buitenkast. 

Waarom een AED in de buurt?

In woonwijken komt een hartstilstand het meest 

voor. Bij een hartstilstand is een AED van levens-

belang. Met een AED wordt de buurt veiliger.

AED BIJ WIJKGEBOUW LINQUENDA

Samen zijn we sterk!

CORONA INITIATIEVEN

Maaltijden thuisbezorgd in 

Nieuw-Vennep.

Stichting Maatvast biedt 45 vaste 

bezoekers van ons buurtrestaurant 

in het Ontmoetingscentrum in 

Nieuw-Vennep een heerlijk 

3-gangenmenu aan. 

Deze maaltijd is een samenwerking 

tussen StarCuisine uit Bleiswijk en 

Lucas, onze fantastische Kok die elke 

maand kookt in ons gebouw. Door deze 

samenwerking is de maaltijd gratis en aan de deur bezorgt bij onze vaste bezoekers! Prachtig toch? 

Dank aan Lucas en zijn team vrijwilligers en dank aan StarCuisine  voor hun heerlijke maaltijd! 

Eet smakelijk        en hopelijk tot snel in ons buurtrestaurant.



Wat een verrassing was de Bol.com cadeaubon! Natuurlijk is het wel heel 

erg jammer dat we niet gezellig een dagje weg gaan met alle collegae, 

maar een cadeaubon is ook altijd leuk om te krijgen. Ik was benieuwd 

wat jullie ervoor besteld hebben.

Zelf stond een Dremel multitool op mijn verlanglijstje. Ik ben dol op gereed-

schap, zo kocht ik al eerder van gekregen cadeaubonnen een Bosch accu-

boormachine en een Dremel figuurzaag. De Dremel komt heel erg goed van 

pas bij het enorme mozaïekproject  waar ik momenteel mee bezig ben.

Beau Kattenberg is heel erg blij met de E-Reader die ook al lang op zijn 

verlanglijstje stond.

Ellen Arendsen heeft het boek Spiegelogie van Willem de Ridder besteld en heeft nog meer boeken op haar 

verlanglijstje staan.

Nathalie Hink schrijft: “Ik heb er draagbare muziekspeakers van gekocht. Dit heb ik gedaan zodat ik het ook mee kan 

nemen naar Jongerencentrum Baddies en ik buiten met de jongeren muziek kan luisteren en ‘chillen’. Het stond bij mij 

al een tijdje op mijn wensenlijstje, maar vond het telkens te duur om zomaar te kopen. Met de cadeaubon van Stichting 

Maatvast en ik een groot deel kunnen bijleggen en voelde het als een traktatie! Enorm bedankt! Ik kijk er naar uit om 

volgend jaar weer gezellig erop uit te gaan met elkaar.” 

WAT KOCHT JIJ VAN JE CADEAUBON?

Petra de Jong wilde al heel lang een handgemaakt leren 

Marokkaanse poef en kon die nu bestellen.

Een mannelijke collega die anoniem wil blijven schreef “Van de 

“bon” hebben we hele mooie (duurdere) dekbedovertrekken 

gekocht…..of ik veel invloed had op deze aankoop..? Dat mag je 

zelf inschatten…         Mijn naam hoeft er niet bij…. Ze waren wel 

mooi en ik slaap als een roosje..!”

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!



Tiny Guit heeft sinds kort een moestuin en kocht een kweekkas. 

Ik ben benieuwd wat voor lekkere dingen ze gaat kweken! 

Naomi Beijer kocht een nieuwe Marshall 

koptelefoon omdat de oortjes van haar iPhone voor 

de vierde keer in een jaar tijd alweer stuk gingen. 

“Muziek luisteren is nu extra leuk! Je hoort dingen in 

liedjes die je eerder niet hoorde, de bas is sterk en 

hoewel ik van mensen hou vind ik het ook heel fijn 

om niet naar domme gesprekken te hoeven 

luisteren in de trein, want ik hoor ze niet en 

anderen mijn muziek ook niet. Ideaal dus. “

Tine Buis was toe aan nieuw bestek en zij heeft een mooie niet set besteld van Villeroy en Boch.

Jans Schneider heeft er wat bij gelegd en een poppenhuis gekocht voor haar kleindochters. Petra Zwetsloot besloot 

het ook te gebruiken voor een ander en kocht een koptelefoon voor haar zoon en Peter Schrauwen heeft air Pods 

gekocht voor zijn vrouw. 

VERVOLG WAT KOCHT JIJ VAN JE CADEAUBON?

Ik vond het leuk om te lezen wat jullie gekocht hebben, bedankt voor de reacties! Als je wilt mag je je 

aankopen blijven inzenden voor de volgende nieuwsbrief!

Rita Meyer

Gewoon, omdat het kan...



MAAK JE EIGEN INSECTENHOTEL

Blij en trots op hun eigen insectenhotel!

“Wat een herrie” en “Kan het niet wat zachter?” Enkele biljarters 

komen op het getimmer en gezaag af. In Zaal 2 van De Veste is het druk 

en gezellig, een groep kids is daar bezig een eigen insectenhotel te 

timmeren en daar hoort lawaai nu éénmaal bij.

Nog een hele klus om zo’n hotel te maken en als je een hotel hebt 

moeten de kamers ook nog gevuld worden. Hiervoor worden materialen 

zoals stro, schelpen, hooi en dennenappels gebruikt. Adviseur 

Maatschappelijke Accommodaties van de gemeente Khadija Jdamir kwam langs en Frans Tol, journalist HC en Witte 

Weekblad, kwam ook polshoogte nemen.

Ad Fransen (vrijwilliger) en Kirsten Gabriël (controller Maatvast) helpen mee om de 9 driekamer-hotels op tijd af te 

krijgen en dat blijkt een race tegen de klok. Maar om 16.00 uur zijn ze klaar en zijn de kids blij en trots op hun eigen 

insectenhotel, de foto’s bij dit artikel spreken voor zich!!

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste



Zo druk dat ik eigenlijk geen tijd heb om een 

grote update te schrijven over de mozaïek-

bankjes. Die houden jullie daarom van mij 

tegoed. Deze week moet het project klaar zijn en 

dan zal ik een mooie reportage maken met alle 

foto’s van het begin tot het einde. Nu moeten 

jullie het even met een sneakpeak doen 

Maatvast is sponsor van dit project, samen met o.a. 

met de wijkraad Graan voor Visch, de gemeente, 

Mimoni Mozaïek Workshops (ik dus), en Kern met 

Pit. Maatvast heeft ervoor gezorgd dat we sinds november binnen konden mozaïeken en heeft een deel van de 

materiaalkosten betaald.

IK BEN DRUK!

Met een groep vrijwilligers, allemaal toppers, zijn we druk 

bezig om de bankjes en picknicktafel klaar te krijgen. Soms 

schakel ik zelfs familie in, hiernaast zie je mijn neef Paul:

De tafel is helemaal klaar, en die konden we gisteren in 

gebruik nemen voor de lunch:

Rita Meyer

Samen zijn we sterk!



Iedere dinsdagochtend van 21 juli t/m 11 augustus.

Taalhuis Haarlemmermeer organiseert de TaalZomer 2020: een periode van 

vier weken in juli en augustus waarbij drie dagen per week een taalactiviteit 

wordt georganiseerd voor alle taalvragers in de gemeente Haarlemmermeer.

Wegens corona is het dit jaar een iets andere invulling dan voorgaande jaren, maar desalniettemin hebben we weer 

een mooi programma! Uiteraard worden de 1,5 meter onderlinge afstand en overige coronamaatregelen in acht 

genomen bij alle activiteiten.

Het programma:

 • Taalcafé in Sportcomplex SKWA Hoofddorp op dinsdag 21, 28 juli, 4, 11 augustus (10.00–12.00 uur)

 • Film in Café Duycker in Hoofddorp op woensdag 22, 29 juli, 5, 12 augustus (10.00–12.00 uur)

 • Taalwandeling vanuit de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale door Team Sportservice op donderdag 23, 30 juli,  

     6, 13 augustus (10.00-12.00 uur).

Ken of ben je iemand die ook graag in de zomer met de Nederlandse taal aan de slag wil? 

Aanmelden mag (maar is niet verplicht, je mag ook gewoon binnenlopen) via 

leonie.schuitemaker@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

TAALZOMER 2020

Aan de slag met de Nederlandse taal?

Karel is alweer te laat op zijn werk, en zijn baas heeft er de smoor in.

“Karel, dat is nu de 52ste keer dat je te laat bent, wat is er nu weer gebeurd?” “Ik weet het niet, en dan 

te weten dat ik daarvoor speciaal de verkeersinformatie heb opgezocht op het internet!” “Nou, en wat 

stond daar dan?” vraagt zijn baas. “File not found”, zegt Karel.

GRIENEN MET TINE



Naast sociaal cultureel is Maatvast ook sportief bezig. Dit uit 

zich in de eerste “Tour de Maatvast” die de stichting in het 

leven roept.

Deze ‘’Tour de Maatvast’’ zal starten vanaf Maatvast locatie 

De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. 

Vanaf 08.30 uur staat beheerder/gastheer en tevens pech 

onderweg hulp Roel Krijger klaar met een kop koffie en/of thee 

en een appelpunt. 

Om 09.00 uur vertrekken we voor een groepsrit van 50 km. Er 

zal een gemiddelde snelheid van ongeveer 25 km per uur 

nagestreefd worden. Het spreekt voor zich dat een helm 

verplicht is. Na de finish van deze toertocht staat er verzorging klaar in de vorm van een gezamenlijk broodje eten in 

eerder genoemd Maatvast dorpshuis. Rond 12.00 uur sluiten we deze ochtend af.

De ‘’Tour de Maatvast’’ is met nadruk niet alleen bedoeld voor Maatvast medewerkers maar ook voor iedereen die zich 

verbonden voelt met Maatvast!

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 
EERSTE ‘’TOUR DE MAATVAST’’

Tour de Maatvast...

Deelname aan deze ‘’Tour de Maatvast’’ is GRATIS, er zal wel een busje staan voor een goed doel, 

te weten: Stichting Esperanza Inloophuis te Badhoevedorp.

Aanmelden met voor- en achternaam plus emailadres kan tot en met 6 september via: 

marco.goedhart@maatvast.nl

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Marco Goedhart: 023 5636 663 

(vanaf 18 augustus weer telefonisch bereikbaar)


