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Het is zondagmorgen, ik kom beneden in de huiskamer en het uitzicht buiten is wit!! 

En dat is zeer uniek in Nederland want hoe vaak komt dit nu voor? 

Misschien moeten we daar wel weer jaren op wachten. 

Het brengt ook vaak narigheid in het verkeer op ‘het is nu gelukkig een stuk rustiger op de weg’ maar het 

levert ook heel veel mooie plaatjes op. Mijn gewaardeerde collega Sawinah Voortman heeft mij gevraagd 

een stukje te schrijven voor de Maatvast Nieuwsbrief.

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Gelukkig doet de natuur niet 

aan een lockdown... 

MIDDEN Natuur niet in lockdown ZUID Jubilarissen cluster Zuid

Van wethouder Marjolein Steffens-van de Water 

ontvingen de beheerders van onze jongerencentra een presentje als waardering voor 

de inzet de afgelopen periode waarin de locaties open waren om de jongeren toch een 

activiteit te kunnen bieden. Dat alles om vereenzaming en overlast op straat zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

JONGERENCENTRA  Cadeau wethouder als dank

Dit prachtige veld met narcissen trof ik op mijn 

fietstocht afgelopen zondag 31 januari aan. Laten 

we net als deze bloemen blijven stralen in deze 

moeilijke tijden.

Blijf gezond en tot 2 maart!

Anga Veldhuizen, beheerder De Boskern

In het team Zuid waren 

op maandag 1 februari 

jongstleden maar liefst 

twee jubilea te vieren!

Gert van Coevorden van dorpshuis De Reede in 

Rijsenhout is zijn carrière begonnen als kok en heeft 

daarnaast veelvuldig gewerkt op grote horecaeve-

nementen. Gert was niet de enige die een jubileum 

mocht vieren! Voor Cok van Beek was het op maan-

dag 1 februari 40 jaar geleden dat hij is begonnen als 

‘conciërge’ bij dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek!

COLUMN Edith Vormer



COLUMN EDITH VORMER

Blijf voorzichtig en vooral gezond!

Het is zondagmorgen, ik kom beneden in de huiskamer en het uitzicht buiten is wit!! En dat is zeer uniek in Nederland 

want hoe vaak komt dit nu voor? Misschien moeten we daar wel weer jaren op wachten. Het brengt ook vaak narig-

heid in het verkeer op ‘het is nu gelukkig een stuk rustiger op de weg’ maar het levert ook heel veel mooie plaatjes op.

Mijn gewaardeerde collega Sawinah Voortman heeft mij gevraagd een stukje te schrijven voor de Maatvast Nieuwsbrief 

dus plant ik mijzelf aan de eethoektafel met een kop thee en neem de pen ter hand. Ik moet wel even nadenken waar ik 

over ga schrijven, omdat ik al meerdere keren werk-gerelateerd iets voor de Nieuwsbrief heb geschreven. Dus dit keer 

geen stukje over Maatvast en of iets wat met mijn locatie wijkgebouw De Amazone heeft te maken, maar iets over mijzelf.

Ik ben nu op de kop af 1 ½ jaar geleden verhuisd naar het dorp Nieuwkoop midden in het gebied Het Groene Hart en ik kan 

je zeggen het bevalt uitstekend, een prachtige omgeving! Er is hier van alles te doen: kanovaren, met een sloepje varen, 

rally rijden, excursies met Natuurmonumenten door de Nieuwkoopse plassen en nog veel meer.

Mijn man en ik wandelen en fietsen meestal rond de Nieuwkoopse plassen of de Meije of bij ons over de dijk. En zeker nu 

moeten we wel in beweging blijven, want ben wel iets luier geworden in coronatijd… In het weekend hangen op de bank 

(tussendoor wel een wandeling) vooral Netflixen of een boek lezen, maar wel met allerlei tussendoortjes       . Op het werk 

is er ook minder beweging doordat er geen activiteiten zijn dus gaan we elke dag na het werk 1 ½ uur wandelen. 

Onderwijl ik aan het schrijven ben en het nog steeds sneeuwt, komen de buurtkinderen voorbij met hun slee en ouders 

om naar de dijk te gaan en daarvan af te roetsjen. Voor de kinderen brengt dit heel veel plezier maar voor de ouderen en 

minderinvaliden onder ons zal de pret een stuk minder zijn. Ze zullen niet naar buiten durven, dus moeten we hen wel 

extra in de gaten houden. Ook wij besluiten een wandeling te maken in het winterlandschap. 

Het is een gezellige boel op de dijk, allemaal vrolijke kinderen van alle leeftijden die met slee of snowboard de dijk af 

roetsjen en af en toe waagt een ouder er zich ook aan. En al die honden die vrolijk aan het rennen zijn in de sneeuw, het 

is een erg leuk gezicht. Het enige wat je nu nog mist is een kraampje waar je glühwein, koffie en warme chocomelk met 

slagroom kan kopen.

Thuisgekomen, waar een behaaglijke temperatuur is en alle laagjes kleding die we hebben aangetrokken nu te veel waren, 

de televisie aan. Door het winterweer is het eredivisie voetbal voor de zondag eruit gehaald…helaas… geen Ajax vandaag. 

Dus Netflixen en eventueel een goed boek. 

Wat nu wel verademend is, is dat iedereen op televisie het nu niet eens over corona heeft maar een ander onderwerp om 

over te praten….over sneeuw en het dichtvriezen van meren en plassen. Er misschien zelfs wel een NK-schaatsen, toer-

tocht of eventueel een elfstedentocht gehouden gaan worden. Dat zou geweldig zijn! Wel zonder publiek!…..maar gezien 

de huidige situatie waar we nu met z’n allen inzitten, de corona lockdown en alle regels mogen er geen evenementen 

gehouden worden dus dit gaat heel moeilijk worden, maar wie weet…!  

Geniet allemaal van het winterse weer, blijf voorzichtig en vooral gezond!

Ik geef de pen door aan mijn gewaardeerde collega Cecile Kunz van het cursusbureau.

Groetjes Edith Vormer,
Sociaal Beheerder, Wijkcentrum De Amazone



Onder die noemer gaan we de komende 3 weken acties ondernemen om de verbinding met onze oudere 

vrijwilligers en bezoekers toch in stand te houden. 

Wat we namelijk merken is dat door de Coronamaatregelen, de avondklok en nu ook nog de sneeuw de eenzaamheid 

onder vele ouderen nog schrijnendere vormen aanneemt. 

En Maatvast zou Maatvast niet zou om er alles aan te doen om toch mogelijkheden te vinden om de sociale contacten 

in stand te houden. Uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen, dus op een veilige manier. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST LAAT OUDEREN NIET IN DE KOU STAAN….!

Op het moment van schrijven (dinsdag 9 februari) werken de clustermanagers 

samen met hun beheerders een plan uit. De komende drie weken bieden we 

iedereen de mogelijkheid aan om bij de locaties langs te gaan waar we 

buiten een stuk gezelligheid en sfeer aanbieden. Een vuurkorf, gratis warme 

chocolademelk, koffie en thee, maar vooral weer een moment waarop er 

contact is en de eenzame dagen thuis voor even worden doorbroken. 

Bij het ontwerpen van deze Nieuwsbrief waren de plannen nog niet gereed, 

dus we vragen iedereen om vooral onze website www.stichtingmaatvast.nl en onze 

Facebookpagina in de gaten houden. Hier zal het plan met data en tijdstippen worden 

gepubliceerd. Uiteraard kan er ook altijd contact worden opgenomen met uw locatie om te vragen op welke momenten 

er activiteiten zijn. 

Kent u iemand, een buurvrouw of buurman, iemand verderop in de straat die een contactmoment goed kan gebruiken, 

neem hem/haar gerust mee. Want vooral met elkaar en met oog voor elkaar, moeten we deze periode overbruggen op 

weg naar betere tijden! 

Eens te meer blijkt dat verbinding en contact van levensbelang is. 

HOE GAAN WE DAT DOEN? 



Dit is een ode. En een woord van dank. En ook nog een aanmoediging. Ik richt me tot jullie, de medewerkers 

en vrijwilligers van Maatvast.

Pijnlijk

Voor jullie is deze coronatijd ronduit pijnlijk. Om over de doelgroep maar even te zwijgen. De kranten staan vol over hen. 

Over steeds meer ouderen en jongeren die er geen gat meer in zien, die vereenzamen, wanhopen. Dorpshuizen en 

wijk- en jongerencentra zijn gebouwd om mensen te verbinden, elkaar te laten ontmoeten. Dat is jullie kerntaak. En juist 

in een periode waarin de noodzaak van jullie werk niemand meer kan ontgaan, stapelen de restricties zich op. Soms gaat 

er eentje af, dan komen er weer twee bij. Of andersom. Jullie worden bij wijze van spreken met je handen op je rug 

gebonden en de deur in het slot geacht er nog wat van te maken. Ik weet dat jullie niet kunnen wachten op het moment 

dat alles weer open kan om te doen waar jullie passie ligt: het verbinden van mensen.

Berusting

Ik ken en snap de frustratie. Maar frustratie brengt jullie, niemand trouwens, verder. Het is in deze situatie, die al erg lang 

duurt en waarvan het einde met geen mogelijkheid is te voorspellen, beter om te berusten. Jullie passie geeft energie, 

ook nu en die kun je beter in creativiteit stoppen, in het verzinnen van manieren om “op afstand” contact te houden. En in 

het benutten – mits verantwoord - van elke ruimte, hoe klein ook. Ook zeer belangrijk: houd elkaar in de gaten! Want als 

de verbinders zélf omvallen, wordt verbinden wel heel erg lastig. En ik weet dat jullie dit ook allemaal doen. Daarom deze 

ode, dit dankwoord en de aanmoediging om dóór te gaan.

Voorbeelden

Ik heb een paar aansprekende voorbeelden verzameld van jullie recente acties.  Als de jouwe er niet bij staat, voel je dan 

alsjeblieft niet tekort gedaan. Dit is een ode aan jullie allemaal! Ik hoorde van de samenwerking met de Rabobank die 

resulteerde in het rondbrengen van 150 zogenoemde Raboboxen voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken, zoals 

eenzame mensen, alleenstaande ouderen en ouders en kwetsbare kinderen. Ook mooi is deze: vanuit locaties worden, 

al dan niet ondersteund door vrijwilligers belrondes gedaan met de vrijwilligers. Even een contactmoment en vinger aan 

de pols hoe het met de vrijwilligers gaat. Alle ruim 370 vrijwilligers hebben een attentie gehad, persoonlijk bezorgd door 

medewerkers.
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JULLIE BLIJVEN ONS KLOPPEND HART



Kleine groepen

Jullie hebben de afgelopen tijd, in overleg met de gemeente, 

jongerencentra opengesteld om vooral de jongeren die het in deze 

periode bijzonder zwaar hebben een activiteitenprogramma aan te 

bieden. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen. Het moet 

allemaal met kleine groepen én vooraf aanmelden. Maar ik ben blij dat 

het kan. Ook aansprekend vind ik dat (assistent-)beheerders deze 

periode gebruiken om komende evenementen voor te bereiden. 

Zo zijn de programma’s gereed voor Valentijnsdag (14 februari) en 

NLdoet (door het Oranjefonds uitgesteld naar 28/29 mei) en is er al 

voorwerk verricht voor de Kinderactiviteitendagen in de zomer op tal 

van Maatvast-locaties.

Kloppend hart

Het is duidelijk. Corona beperkt. Maar het verlamt niet. Ter afsluiting ‘leen’ ik graag de tekst die op de borden stond om 

de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. In mijn geval is dit inclusief de medewerkers: Jullie zijn ons kloppend 

hart. Blijf gezond!

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
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VERVOLG JULLIE BLIJVEN ONS KLOPPEND HART

Foto: Jos van Rooijen. Gemaakt tijdens de overdracht van 

dorpshuis De Reede naar stichting Maatvast december 2018. 

Niet alleen Maatvast, maar ook onze collega’s van Team Sportservice Haar-

lemmermeer organiseren in deze tijd in samenwerking met ons en Meerwaarde 

activiteiten voor jongeren. Vooral ook om hen te steunen in deze vooral ook voor 

jongeren moeilijke tijd. Zie onderstaand het persbericht van Sportservice.

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen vanaf 4 februari 2021 gratis sporten bij Sportmix 

Jongeren, met activiteiten als panna, dans, kickboksen en basketbal. Hier kunnen de jongeren, 

bij wie de sociaal-emotionele gevolgen van de lockdown zwaar vallen, hun energie kwijt en hun hoofd leeg maken.

Tijdens Sportmix Jongeren staat sporten met leeftijdsgenoten centraal. Voor 12 tot en met 17 jaar organiseren Team 

Sportservice, MeerWaarde en Stichting Maatvast wekelijks activiteiten. Op het programma staan Panna Knock Out, 

dans, freestyle voetbal, kickboksen, archery tag en basketbal.

Buurtsportcoach Joost Groenwegen: “De lockdown is zwaar voor de jongeren, ze vervelen zich. Sport is zó belangrijk 

voor de gezondheid. Niet alleen lichamelijk, maar juist ook voor de sociale en emotionele waarden. Ik hoop dat we zo de 

Haarlemmermeerse jongeren helpen.” Jongeren kunnen zich gratis inschrijven voor Sportmix via 

www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer.

SPORTMIX JONGEREN: LOCKDOWN 
ACTIVITEITEN VOOR VERVEELDE JEUGD



In de maand januari hebben alle medewerkers van 

Maatvast een uitnodiging gekregen voor de enquête 

Jezelf zijn en erbij horen. Doel van het onderzoek is 

te achterhalen in hoeverre Maatvast ervoor zorgt dat 

diversiteit en inclusiviteit is gewaarborgd. 

Het is heel fijn om te zien dat bijna iedereen de tijd heeft 

genomen om de vragenlijst in te vullen. De resultaten 

worden op een later moment teruggekoppeld. Door de 

enquête zijn we in staat een beeld te vormen van en in 

gesprek te gaan over de huidige situatie binnen Maat-

vast. In de komende maanden zullen wij dit gesprek voe-

ren waarbij we zoveel mogelijk mensen willen betrekken. 

Mieneke van der Wal/Naomi Beijer
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ENQUÊTE JEZELF ZIJN EN ERBIJ HOREN



Vanuit het dorpshuis Badhoevedorp is een leuke attentie 

verstuurd aan de vrijwilligers. Met bijgaande brief als hart onder de riem. 

Lieve Vrijwilliger,

Dat we momenteel geen koffie kunnen drinken samen, tijdens het harde werken wat we altijd doen, 

vinden we erg jammer!

Daarom sturen we je maar een kopje verwenkoffie met een koekje per post. 

We missen je enorm, maar we laten de moed niet zakken! 

Er komt een tijd dat we weer lekker aan de slag kunnen! Samen met elkaar, voor een ander!

Tot slot sturen we jou nog een HELE DIKKE KUS, 

zó door de BRIEVENBUS!

Liefs en hopelijk tot snel! 
 

Ruud, Tine, Sau-San & Noortje

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

ATTENTIE VOOR VRIJWILLIGERS
DORPSHUIS BADHOEVEDORP



LOCATIES  ZUID
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JUBILARISSEN
CLUSTER ZUID

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

In het team Zuid waren op maandag 1 februari jongstleden maar liefst 

twee jubilea te vieren! 

Gert van Coevorden

Gert van Coevorden van dorpshuis De Reede in Rijsenhout is zijn carrière begonnen 

als kok en heeft daarnaast veelvuldig gewerkt op grote horecaevenementen zoals o.a. 

Parkpop, de ronde van Texel, de vierdaagse van Nijmegen en 18 jaar tijdens 

de Horecava.

Gert was in de jaren ‘80 enthousiast vrijwilliger in Rijsenhout waar hij o.a. de feestweek 

en  filmmiddagen organiseerde.

In 1991 kwam de functie van beheerder vrij in dorpshuis De Reede, dit leek hem wel 

wat, en hij werd aangenomen. Het dorpshuis viel toen nog onder Stichting SCA, later 

werd dat Meerwaarde en weer later Maatvast. In de tijd van SCA en Meerwaarde was De 

Reede een zelfstandig dorpshuis met een vrijwillig bestuur, er werd dus veel creativiteit 

en inzet van de beheerder gevraagd.

Onder leiding van Gert en in samenwerking met vele vrijwilligers zijn er veel mooie evenementen neergezet. In 2019 

stopte het bestuur van dorpshuis De Reede en werd de dagelijkse leiding overgedragen aan Maatvast.

Dit was voor iedereen even wennen, ook voor Gert. De administratie, het vergaderen en veel minder tijd achter de bar 

viel hem tegen. Hij kreeg duidelijk minder plezier in zijn werk en daarom besloot hij in goed overleg met manager Cok van 

Beek om een stapje terug te doen en assistent-beheerder te worden.

Met veel plezier staat Gert weer achter de bar, dit is de plek waar hij zich thuis voelt, een praatje met de gasten zorgen 

voor een hapje en een  drankje en het pand op orde houden, en zoals hij zelf vaak zegt “dit houd ik wel vol tot mijn 

pensioen hoor!”



Cok van Beek

Gert was niet de enige die op 1 februari een jubileum mocht vieren! Voor Cok van Beek was 

het op maandag 1 februari namelijk  40 jaar geleden dat hij is begonnen als ‘conciërge’ bij 

dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek!

Na bijna 7 jaar als kok te hebben gewerkt in de ‘horeca’ kwam deze functie op zijn pad en 

mocht hij op 1 februari 1981 met heel veel enthousiasme beginnen als conciërge! 

Alle jaren dat hij in het dorpshuis heeft gewerkt heeft hij vooral SAMEN met de 

dorpsgenoten en vrijwilligers heel veel mooie en gezellige activiteiten georganiseerd!

Binnen Maatvast heeft hij de kans gekregen om van beheerder door te stromen naar 

manager van cluster Zuid waaronder ook onder meer De Meerkoet valt. Cok werkt nog 

vaak vanuit de Meerkoet dus helemaal uit zicht is hij zeker niet!

Beide jubilarissen zijn door de collega’s van team Zuid en door Maatvast verdiend in het 

zonnetje gezet.

Collega’s Team Zuid

MAATVAST NIEUWS  ZUID

VERVOLG JUBILARISSEN CLUSTER ZUID
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JONGERENCENTRA
LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

CADEAU WETHOUDER
ALS DANK

Van wethouder Marjolein Steffens-van de Water ontvingen de beheerders van onze 

jongerencentra een presentje als waardering voor de inzet de afgelopen periode 

waarin de locaties open waren om de jongeren toch een activiteit te kunnen bieden. 

Dat alles om vereenzaming en overlast op straat zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het cadeautje werd opengemaakt tijdens het online overleg jongerencentra van 

woensdag 10 februari waarbij ook de wethouder als mystery guest op afstand 

aanhaakte. 

De dank voor deze geste is groot! 

Beste allemaal,

Aangenaam! Mijn naam is Martje en vanaf 15 februari ga ik aan de slag als 

sociaal beheerder in de Nooduitgang, Lisserbroek. Zelf woon ik nu zo’n drie 

jaar in Amsterdam Noord, maar oorspronkelijk kom ik uit Friesland. 

Op de dag dat ik bij Maatvast van start ga word ik 26 jaartjes jong! 

Ik ben afgestudeerd aan de studie Culturele en Maatschappelijke Vorming. De afgelopen tijd was ik veel actief in de 

culturele/creatieve/evenementen/sociale branche en ik vind het te gek om de ervaringen die hieruit voort zijn gekomen 

mee te nemen naar Maatvast. 

In maart 2020 heb ik als reactie op de coronacrisis een eigen project opgestart, Brieven aan Bep. Dit project heeft er ook 

voor gezorgd dat ik voor het eerst met Maatvast in contact kwam. Een aantal van jullie heb ik al eens ontmoet tijdens een 

(MT-)meeting waarin ik kwam vertellen over het project.

Na een lange poos thuiszitten kan ik niet wachten om aan de slag te gaan en me in te zetten voor de jongeren in Lisser-

broek. Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie allemaal beter te leren kennen. Schroom niet om mij te benaderen als je nog 

iets over mij wilt weten, alleen maar leuk! Tot snel. 

Hartelijke groetjes,   
Martje Bergsma 

EVEN VOORSTELLEN...
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Op vrijdag 5 februari ontvingen wij goed nieuws van Stichting Zorg 

en Zekerheid. 

In de ochtend zat er een bericht in mijn mailbox dat wij €5000,- ontvan-

gen voor ons initiatief; Sport vast. Sport vast is een initiatief van onze 

collega Beau Kattenberg waarbij we bij al onze jongerencentra sportief 

bewegen voor jongeren willen stimuleren. Dit gaan we doen door vanaf het voorjaar wekelijks sportieve workshops aan 

te bieden aan twaalf jongeren per jongerencentrum. Vorig jaar heeft dit al plaatsgevonden bij jongerencentrum De Basis 

in Zwanenburg en dit was erg succesvol. Nu met de corona-crisis en de lockdown is dit een perfecte toevoeging op ons 

activiteitenaanbod. Dit bedrag is in principe bestemd voor de locaties Flex C en Studio 5 in Hoofddorp, maar voor de 

andere jongerencentra staat er nog een aanvraag uit bij JOGG Haarlemmermeer. 

Via Sport vast wordt een koppeling gelegd met de Sport- en speluitleen waar de jongerencentra afgelopen december 

een bijdrage voor kregen. Maatvast wil de jongeren namelijk niet alleen motiveren door lessen te geven, maar ook de 

mogelijkheid bieden om zelf aan de slag te gaan en de materialen thuis/privé te gebruiken.

FANTASTISCHE DONATIE STICHTING ZORG EN ZEKERHEID

Na dit mooie nieuws ontving ik die middag ook een brief van Stichting Zorg en Zekerheid.

In dit bericht stond vermeld dat we €19.000 ontvangen voor jongerencentrum Flex C. Wat gaan we daar doen? We gaan 

de locatie verbeteren en opknappen zodat we daar een voedingsbodem kunnen creëren waarin jongeren zichzelf kunnen 

ontdekken en elkaar kunnen inspireren. We gaan onder andere een nieuwe keuken, flex-werkplekken en een digitale 

multimediastudio realiseren. Ook zorgen we ervoor dat het jongerencentrum toegankelijk wordt voor jongeren met een 

beperking. Een superleuk project dus. 

We zijn erg blij met dit positieve nieuws en konden dit nieuws met zo’n mooi vooruitzicht in deze gekke tijd allemaal goed 

gebruiken. Hierbij willen we Stichting Zorg en Zekerheid dan ook hartelijk bedanken voor deze mooie donaties. 

Wij gaan er ons voor inzetten om deze initiatieven tot een groot succes te brengen en het budget compleet te maken. 

Heb jij een goed idee om een initiatief vanuit en voor de samenleving te organiseren en wil je hierover eens van 

gedachten wisselen? Laat het dan aan mij weten per e-mail of per telefoon. Dat kan via: 06-14609420 of 

sawinah.voortman@maatvast.nl
  
Groetjes, Sawinah Voortman
Projectleider Innovatie

NOG MEER GOED NIEUWS
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THEATERPRODUCTIE LIEFDE IN DE OORLOG

De verhuizing van jongerencentrum Baddies naar wijkgebouw 

’t Rietland in Badhoevedorp heeft direct al een eerste mooi project 

opgeleverd. Jongeren gaan in samenwerking met de senioren 

bezoekers van het wijkgebouw een theaterproductie maken: 

Liefde in de oorlog. 

Alyssia Brouwer, eigenaar van maatschappelijk theater You name it 

productions en stagiaire bij jongerencentrum Baddies, gaat samen met 

tieners uit Badhoevedorp een toneelstuk maken dat de ooggetuigen uit 

de oorlog letterlijk een podium geeft. 

Tieners in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar zullen gaan werken aan een toneelstuk over het thema “liefde in de oorlog”. 

De verhalen die zij ophalen bij de senioren van ’t Rietland worden verwerkt in het toneelstuk. 

Het stuk wordt vertoond op 4 mei (onder voorbehoud ook op 3 en 5 mei). Senioren 

die meewerken om de verhalen voor het voetlicht te brengen, ontvangen een 

vrijkaartje. 

Na bijvoorbeeld een project als Vloggen met oma, 

ook hier weer een mooie verbinding tussen jong en oud! 

Via interviews worden de verhalen van senioren 
opgetekend. 
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GVV: DE NIEUWE SILO

Door Seher Karagoz.

In de vorige nieuwsbrief werd ik al kort geïntroduceerd: Seher Karagoz, 

jongerenwerker – niet alleen in De Hype (Nieuw-Vennep), maar ook in De 

Nieuwe Silo (Graan Voor Visch, Hoofddorp). Over die laatste locatie vertel 

ik in deze nieuwsbrief graag wat meer!

In De Nieuwe Silo verzorg ik het jongerenwerk samen met collega Buford 

Thorne, die voornamelijk de sportactiviteiten doet. De afgelopen tijd was 

het organiseren van activiteiten natuurlijk iets lastiger, maar dat hield de 

jongeren niet tegen om buiten op het grote veld te gaan voetballen.

Tijdens corona, als aangepaste activiteit, hebben wij bedacht om met de oudere doelgroep (13 t/m 17 jaar) een Kookcafé 

op de zondag te houden met een groepje van 6 jongeren. We werken hierdoor met een kleine, veilige en hechte groep 

waar bepaalde taboe onderwerpen besproken kunnen worden en onze band met de jongeren veel sterker wordt. Heel 

waardevol dus! Verder is het op dit moment zo dat de oudere doelgroep van 13 t/m 17 jaar buiten met de jongeren van 

10 t/m 12 jaar aan activiteiten kunnen deelnemen. Hier zijn ze dan even allemaal samen en vergeten wij corona voor een 

momentje.

Ook hebben we voor de jongere doelgroep (10 t/m 12) koken geïntroduceerd, als extra activiteit tijdens corona. Doordat 

De Nieuwe Silo nu gesloten is voor andere activiteiten en wij voor het jongerenwerk wél open mogen, maken we dankbaar 

gebruik van alle ruimtes die nu ineens vaker beschikbaar zijn. Op maandag en donderdag zijn er op dit moment extra open-

stellingen voor de doelgroep 10-12 jaar, waaronder dus de kookactiviteit.

Naast de sport en andere activiteiten die ik hierboven noemde, hebben wij ook een aparte dag alleen voor de meiden. 

Vanwege corona was het even lastig om hiervoor inkopen te kunnen doen en moesten we bijvoorbeeld knutselen met de 

spullen die nog over waren, maar dankzij Tiny Guit (beheerder van De Nieuwe Silo) hebben wij er een hoop extra spullen bij 

gekregen waarmee wij voorlopig nog wel vooruit kunnen met de activiteiten! 

Ondanks alle mooie ontwikkelingen die er de afgelopen tijd zijn ontstaan, kijken we ernaar uit om straks weer helemaal 

open te kunnen, zonder coronabeperkingen. Verder blijft er weinig te wensen over. Alhoewel… hééél stiekem dromen we 

nog wel over een eigen plekje, een jongerencentrum dat op zich staat. JC GVV, bijvoorbeeld. Wie weet, ooit…!

Heb je vragen of wil je meer weten, bijvoorbeeld over openstellingen voor jongeren in 
De Nieuwe Silo? Stuur mij dan vooral een berichtje!

 
E:  Seher.karagoz@maatvast.nl
T:   06 519 051 66



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

GELUKKIG DOET DE NATUUR
NIET AAN EEN LOCKDOWN...

Dit prachtige veld met narcissen trof ik op mijn fietstocht afgelopen 

zondag 31 januari aan. Laten we net als deze bloemen blijven stralen 

in deze moeilijke tijden.

Blijf gezond en tot 2 maart!

Anga Veldhuizen, beheerder De Boskern



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST FEBRUARI



MAATVAST MIDDEN

Mathilde Wibautstraat 22,
2135 MC Hoofddorp
023-5628840
amazone@maatvast.nl

Contactpersoon:
Edith Vormer

DE AMAZONE DE BOERDERIJ DE BOSKERN CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN

Lutulistraat 139,
2131 TG Hoofddorp
023-5634622
boerderij@maatvast.nl

Contactpersoon:
Wichert Brommer

Liesbos 24,
2134 SB Hoofddorp
023-5635512
boskern@maatvast.nl

Contactpersoon:
Anga Veldhuizen

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5541588
cjg@maatvast.nl

Contactpersoon:
Petra de Jong

MAATVAST NOORD

Snelliuslaan 35,
1171 CZ Badhoevedorp
020-4490696
dorpshuis-badhoevedorp
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Noor van Bussel

DORPSHUIS
BADHOEVEDORP

DORPSHUIS
D’ OUDE WATERWOLF

‘T RIETLAND DORPSHUIS
DE VLUCHTHAVEN

Kromme Spieringweg 436,
2141 AN Vijfhuizen
023-5581084
oudewaterwolf@maatvast.nl

Contactpersoon:
Roel Krijger

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
rietland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Gerda Popken

Schipholweg 649,
1175 KR Lijnden
020-4490696
vluchthaven@maatvast.nl

Contactpersoon:
Team B’dorp

MAATVAST MIDDEN

Skagerrak 328,
2133 DX Hoofddorp
023-5633276
kattegat@maatvast.nl

Contactpersoon:
Jans Schneider

‘T KATTEGAT DE NIEUWE SILO HET P-PUNT DE VESTE

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tiny Guit

Graan voor Visch 14301,
2132 VJ Hoofddorp
023-5635082
p-punt@maatvast.nl

Contactpersoon:
Petra de Jong

Schuilenburg 3,
2135 GJ Hoofddorp
023-5636663
veste@maatvast.nl

Contactpersoon:
Marco Goedhart

MAATVAST ZUID

Sandestein 42,
2151 KG Nieuw-Vennep
0252-621259
contact@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bianca van der Meer

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

Schouwstraat 14,
1435 KN Rijsenhout
0297-321903
dereede@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

Rietkraag 5,
2144 KA Beinsdorp
0252-515142
eiland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Oostmoor 52,
2151 VC Nieuw-Vennep
0252-621481
linquenda@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

CONTACTGEGEVENS LOCATIES



MAATVAST JONGERENCENTRA

Snelliuslaan 35,
1171 CZ Badhoevedorp
020-4490696
baddies@maatvast.nl

Contactpersoon:
Nathalie Hink

DE BADDIES DE BASIS

Marialaan 86,
1161 XD Zwanenburg
020-4979035
basis@maatvast.nl

Contactpersoon:
Naomi Beijer

MAATVAST ZUID

Oude Venneperweg 24,
2154 MG Burgerveen
0172-820391
marijke@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

DORPSHUIS
MARIJKE

DE MEERKOET ONTMOETINGSCENTRUM

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
meerkoet@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw-Vennep
0252-686138
ontmoetingscentrum
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

MAATVAST JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
nooduitgang@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tijmen van Drongelen

STUDIO 5

Waddenweg 3,
2134 XL Hoofddorp
023-7430117
studio5@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bram Spaans

Voor meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl

CONTACTGEGEVENS LOCATIES

Schuilenburg 1,
2135 GJ Hoofddorp
023-5631749
flexc@maatvast.nl

Contactpersoon:
Amber Oskam

FLEX C DE HYPE

Venneperweg 298,
2153 AE Nieuw-Vennep
0252-624200
hype@maatvast.nl

Contactpersoon:
Rik Strengers

DE NIEUWE SILO

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Seher Karagoz


