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En dan is het nu toch echt mijn beurt… Mijn collega Sau-San belde mij in dit najaar, 

midden in de hectiek van het Cursusbureau, of ik de pen van haar wilde overnemen. Ik antwoordde haar 

of zij niet iemand anders kon vragen, omdat ik echt geen tijd had. En nogmaals, dankjewel Sau-San!  

En nu is dan toch onze lieve collega Edith Vormer die de pen aan mij door heeft gegeven…

Ja, dan denk je waar zal ik het over hebben? Nee, niet over Corona, echt niet! Ik wil mijn vrije dag oftewel 

“omadag” met jullie delen. Mijn kleindochter Lux van 2 jaar wordt met de dag steeds wijzer en grappiger. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Met als thema Maatvast laat u 

niet in de kou staan!, zijn er de 

afgelopen tal van activiteiten 

georganiseerd.

MIDDEN Lichtjes bij De Boskern ZUID Contactmomenten

Eind februari gebeurde er iets leuks in De Hype: 

De eerste Hype Live Sessie werd opgenomen. 

Beheerder Rik Strengers gaf een kort live optreden als STRIK, de naam waaronder 

hij zelf muziek maakt. BF Media, een startend bedrijfje van Bradley en Finley 

(beide 16 jaar oud), legde de performance vast op beeld.

JONGERENCENTRA  ‘Hype Live Sessies’ in the making

Voor onze senioren vaste bezoekers en 

vrijwilligers. Van kaartenacties, belrondes tot 

natuurlijk de ontmoetingsmomenten bij al onze 

locaties. Gezien de reacties erg gewaardeerd, maar 

vooral ook erg nodig! Bij wijkgebouw De Boskern in 

de wijk Overbos in Hoofddorp konden buurt-

bewoners langskomen om een kaarsje op te halen.

Hoe gaan we dat doen, 

contactmomenten?? 

Dat was de vraag in de 

laatste nieuwsbrief. 

Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en 

weten we nu hoe we het doen. We gaan in de keuken 

van dorpshuis het Eiland een overheerlijke erwten-

soep maken. Laten dit een nachtje staan, want dan is 

de soep nog lekkerder. De volgende dag zetten we bij 

dorpshuis De Meerkoet een paar statafels buiten en 

maken de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) schoon.

COLUMN Cecile Kunz



En dan is het nu toch echt mijn beurt… Mijn collega Sau-San belde mij in dit najaar, midden in de 

hectiek van het Cursusbureau, of ik de pen van haar wilde overnemen. Ik antwoordde haar of zij 

niet iemand anders kon vragen, omdat ik echt geen tijd had. En nogmaals, dankjewel Sau-San!  

En nu is dan toch onze lieve collega Edith Vormer die de pen aan mij door heeft gegeven…

Ja, dan denk je waar zal ik het over hebben? Nee, niet over Corona, echt niet! Ik wil mijn vrije dag 

oftewel “omadag” met jullie delen. Mijn kleindochter Lux van 2 jaar wordt met de dag steeds wijzer 

en grappiger. Als haar vader, mijn zoon, haar komt brengen dan hoor ik haar al aankomen. “Oma, 

ik kom er aan…” En als ik de deur opendoe dan zegt ze met een big smile, “ik kom bij je spelen”. Ze 

stapt naar binnen en zegt tegen haar vader, “dag pappa, lekker werken” en gooit de deur dicht. Dan 

zeg ik, “krijgt pappa niet eens een knuffel van jou?” Dan roept ze snel, pappa wacht even, geeft een 

dikke kus en zegt, veel plezier. Voor een 2-jarige vind ik haar al heel goed praten…

Het is dan wel mijn omadag, maar ik heb zo af en toe op deze dag, een bijbaantje in het ‘ziekenhuis’. Bij het 

opruimen vond ik 2 toetsenborden en een koptelefoon van mijn zonen en dacht, misschien vindt Lux het wel 

leuk om hier mee te spelen. Een groot succes, want ik moest van haar ook ‘werken’. Ik nam plaats achter een 

mini toetsenbord en zij natuurlijk achter de andere. De telefoon ging, ik nam op en zei, “Goedemorgen met 

het Spaarne ziekenhuis, u spreekt met oma, wat kan ik voor u doen? Dag meneer Janssen, u heeft bloed aan 

uw vinger, o nee meneer Janssen niet huilen, ik ga meteen vragen of de dokter tijd voor u heeft.” Intussen 

keek Lux mij met grote ogen aan en vroeg verschrikt wat er aan de hand was? “Meneer Janssen heeft bloed? 

Geef de telefoon maar en dan dat handje van haar, maar ik moet wel in mijn rol blijven, lachen kan ik dus niet. 

Ze heeft met meneer Janssen afgesproken dat hij langs moet komen. Geeft de telefoon terug aan mij, om vijf 

en een half uur moet hij komen, zegt ze dan.” Knutselen vindt zij ook erg leuk, maakt niet uit wat, met duplo 

een keukentje bouwen, schilderen, kleuren, kleien of van funmaïs een huisje maken. 

De tijd vliegt voorbij, het is alweer tijd voor een boterhammetje, maar dan wordt het al vaak pannenkoeken, 

poffertjes of saucijzenbroodje. Na de lunch is het tijd voor haar middagdutje en kan oma alles weer opruimen, 

want ik herken vaak mijn eigen woonkamer niet meer. Na een kleine 2 uur wordt ze wakker en hoor ik haar al 

roepen, “oma ik ben al wakker!”. Dan is het snel verschonen en aankleden en nog even wat lekkers eten en dan 

lekker naar buiten. Fietsen van de ene speeltuin naar de ander of even het bos in, ook altijd erg leuk en span-

nend. Elke keer als ze geritsel hoort dan zegt ze: “oma hoor je dat, komt de boze wolf aan en houdt mij stevig 

vast. Je hoeft toch niet bang te zijn. De boze wolf bestaat toch alleen in sprookjes.” Als wij weer thuis zijn eten 

we gezellig samen. Na het eten nog even spelen en dan staat haar vader weer voor de deur en zegt ze: “nee 

pappa ik ben nog aan het spelen, ga jij maar naar huis, ik blijf bij oma…”. Gelukkig draait ze bij en breng ik haar 

naar de auto waarna ik weer kan gaan opruimen en nagenieten van een intense dag met mijn kleindochter. Een 

dag van een trotse oma. 

En nu maar hopen dat wij bij Maatvast snel de deuren mogen openen. Ik denk dan gelijk aan de cursussen en 

activiteiten en de samenkomsten die zo belangrijk zijn voor het sociale aspect. Ik herken mijzelf hierin, ik mis 

zeker het contact met mijn collega’s, laat staan onze vaste bezoekers, zowel jong als oud.

Ik geef de pen graag door aan mijn collega en leidinggevende Bart Koenders. 

Hartelijke groet,
Cecile Kunz

Een dag van een trotse oma...

COLUMN CECILE KUNZ, COÖRDINATOR CURSUSBUREAU



Door Patricia Huisman-Spuijbroek (rvt)

Op 25 februari jl. heb ik een bezoek mogen brengen aan wijkgebouw De Amazone in Hoofddorp. Een van de 26 Maat-

vast locaties. Het initiatief wat men bij Maatvast heeft bedacht, heeft inmiddels al de kranten gehaald en het is met veel 

lof overladen. En terecht! Veel belangrijker dan de kranten is natuurlijk het feit dat de bezoekers razend enthousiast zijn 

nu zij op een verantwoorde manier in een Corona-proef opstelling terecht kunnen voor warme chocomelk, koffie en/

of thee. Niet alleen dat warme drankje buiten, maar vooral het gesprek dat zij kunnen hebben, is daarin leidend en nog 

veel belangrijker.

Onder een afdak staan de stoelen al uitnodigend te wachten met de vuurkorf-nu even uit- in het midden. Alles op 1,5 

meter afstand of meer. Tafeltjes met een boeketje, kleedje, een plant in de hoek en tuinstoelen maken het een gezellige 

huiskamer……maar wel buiten en voor een maximaal aantal mensen (1:1). 

Edith verwelkomt een ieder op haar eigen gastvrije manier en houdt de agenda nauwkeurig bij van de bezoekers die zij 

verwacht. Samen met vrijwilliger Karin hebben zij op deze wijze twee bezoekers per keer.

Als ik aankom, zitten er al bezoekers en er wordt volop gepraat over de regels die Corona hebben gebracht, het je eraan 

houden, hoe het voor jongeren is. Maar ook over borduren, knutselen en de tijd doorbrengen nu zoveel niet kan. De 

kans die De Amazone biedt, vinden de dames een leuke manier van contact houden, even bijpraten en een kop warme 

drank. Er wordt bij vertrek ook gelijk weer een volgende datum ingepland voor het volgende bezoek.

De tijd vliegt om en het is tijd om te gaan voor deze dames, want er staan alweer de volgende twee gasten te wachten. 

Edith is streng hierin en precies, de bezoekers moeten weg zijn, voordat ze de volgende twee ‘binnen’ laat. Ook nu gaat 

het over Corona, het Vondelpark, dat niemand in de plaats van de regering wil zitten met al die lastige beslissingen. 

Maar ook over ziekte en hoe daar mee wordt omgegaan. Echte gesprekken die gelukkig ook weer worden afgewisseld 

met de nodige knutseltips.

Het is mijn tijd om afscheid te nemen van de gezellige ‘buiten huiskamer’. Ik heb ervan genoten, maar veel 

belangrijker is dat de bezoekers van De Amazone ervan genieten. Even eruit voor een praatje en een hartverwarmende 

koffie/thee/chocolademelk. Ik hoop dat ik nog eens terug mag komen. Want juist ook voor leden van een raad van 

toezicht is op deze wijze kennis maken met de stichting en haar 

medewerkers, vrijwilligers en bezoekers een buitenkansje. 

Maatvast doet hele mooie dingen voor jong, minder jong en ouder en 

met heel veel vrijwilligers, medewerkers en natuurlijk de mensen op 

het bureau. Dat ik op deze manier een kijkje heb mogen nemen, 

maakte mijn hele dag er een met een gouden randje.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

BEZOEK RAAD VAN TOEZICHT AAN WINTERACTIE

Een van de contactmomenten bij wijkgebouw 
De Amazone, Hoofddorp



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

AFSCHEIDSINTERVIEW VOORZITTER 
RAAD VAN TOEZICHT PETER KASTELEYN

Hoe lang ben je voorzitter geweest van de raad van toezicht?

Acht jaar. Omdat Maatvast in 2013 gestart is, werd toen ook een nieuwe raad van toezicht 

gevormd. Om te voorkomen dat we allemaal na twee termijnen van vier jaar tegelijk zouden 

vertrekken, is de afgelopen tijd ieder jaar één lid afgetreden. Eind maart eindigt ook mijn termijn. 

Ik ben erg blij te zien hoe goed de vernieuwde raad van toezicht functioneert en vertrek dan ook 

met een gerust gevoel.

Ben je er trots op hoe je Maatvast achterlaat?

Dat zou veel te veel eer zijn! Een geweldig team van vrijwilligers, medewerkers en het management 

heeft Maatvast de afgelopen jaren gevormd. Op hen ben ik trots! Ik heb daar als toezichthouder 

maar een bescheiden bijdrage aan geleverd, maar ben wel blij dat ik deelgenoot ben geweest aan 

de reis die Maatvast in 2013 is begonnen. 

Wat of wie ga je het meeste missen?

Mag het ook wat en wie?

Wat? De bezoeken aan onze locaties om een activiteit bij te wonen of om er zelf te vergaderen. 

Om te ervaren wat we doen en medewerkers en bezoekers te ontmoeten.

Wie? Maarten Askamp. De directeur en de voorzitter van de raad van toezicht hebben toch een intensiever 

contact met elkaar. Zo ontstaat een band. En Maarten is een mooi mens. 

Wat ga je doen nu je stopt bij Maatvast?

Ik heb gewoon een drukke baan. Daarnaast ben ik ook lid van de raad van toezicht van Meer Primair, een koepel 

van 17 scholen in het primair onderwijs in Haarlemmermeer en voorzitter van de Raad van Commissarissen 

van De Waterwolf het bedrijf dat de groenvoorziening verzorgt in een groot deel van de Haarlemmermeer. 

Ik blijf dus als toezichthouder actief binnen onze gemeente.

Wat wens je Maatvast toe?

Ik zou haast zeggen: ga zo door. Zelfs nu, in Coronatijd, slaagt Maatvast erin in verbinding te blijven met de 

inwoners van Haarlemmermeer. De aandacht voor de mens en het tegengaan van vereenzaming is een heel 

belangrijke rol van Maatvast. Dat is toch de reden waarom Maatvast ooit om begonnen is. Nee, het is eigenlijk 

veel méér dan waar Maatvast ooit om begonnen is!



Stichting Maatvast zamelt in samenwerking met Eeko lege cartridges en oude mobiele telefoons in t.b.v. de Clini 

Clowns. Nu veel van jullie thuiswerken zullen jullie misschien ook vaker thuis printen. Gooi de lege cartridges niet 

zomaar weg bij het chemisch afval, maar neem het mee naar een Maatvast locatie en gooi ze in de verzameldoos! 

Namens de kinderen voor wie we deze inzameling doen, hartelijk dank! 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

INZAMELING CARTRIDGES EN MOBIELTJES

Voor het negende opeenvolgende jaar heeft de Lionsclub Haarlemmermeer

Douwe Egberts (DE) punten en oud en vreemd geld ingezameld voor 

het goede doel. Maatvast ondersteunt al jarenlang deze actie door 

het plaatsen van inzamelboxen op al onze locaties. 

Dit jaar leverde de koffiebonnen actie maar liefst 1.267.184 

punten op en dat is goed voor ongeveer 2500 pakken DE koffie 

ten behoeve van de Voedselbank. 

De tweede actie leverde 103 kilo aan oude en buitenlandse munten 

op, die naast het vele bankpapier werden gedoneerd. Deze op-

brengst is goed voor zo’n 300 oogoperaties in de derde wereld landen.

Gezien het mooie resultaat overwegen de organisatoren om ook volgend

jaar, voor de tiende maal, deze actie te organiseren. En uiteraard helpt 

Maatvast weer mee om de actie tot een succes te maken! 

MOOIE OPBRENGST DE-ACTIE LIONSCLUB



Niet alleen bij Maatvast zoeken we naar de verbinding en het bij elkaar brengen van mensen, een interessant 

project Is Thuisgekookt van de gelijknamige stichting. Zie onderstaand artikel dat verscheen in de Informeer. 

Genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd én je buren beter leren kennen? Stichting Thuisgekookt koppelt 

buurtgenoten aan elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en gezellig sociaal contact. Juist nu kan een gevoel van 

eenzaamheid de dagen donker en moeilijk maken. Thuisgekookt probeert er daarom voor te zorgen dat we weer 

teruggaan naar wat vroeger heel normaal was: buren die zorgen voor elkaar!

‘Verwennerij’

Voor sommige mensen is het heerlijk om elke dag uitgebreid te koken, terwijl het voor anderen een hele opgave is om 

dagelijks een verse maaltijd op tafel te zetten. Thuisgekookt helpt om juist deze mensen bij elkaar te brengen. Voor 

Jenneken (76) is het een echte uitkomst. “Voordat mijn man ziek werd was 

hij de kok in huis, maar nu hem dat niet meer elke dag lukt ben ik heel erg 

blij met de hulp van thuiskok Lena.” Elke woensdag staat er een heerlijke 

maaltijd voor het echtpaar klaar. Hoewel de maaltijd ook thuisgebracht 

kan worden, vindt Jenneken het wandelingetje naar ‘haar’ Lena heerlijk. 

Terwijl zij de maaltijd haalt dekt haar man ondertussen de tafel en schenkt 

een glaasje wijn in.

Ik hoef van tevoren nooit te weten wat Lena gaat maken, niet weten wat 

de maaltijd gaat zijn is voor mij een deel van de verwennerij. Alsof ik uit 

eten ga in m’n eigen huis!

Voor iedereen

Thuisgekookt is er voor iedereen; voor mensen waarbij de leeftijd het lastig maakt om elke dag een verse maaltijd op 

tafel te zetten tot drukke zorgmedewerkers of mensen met gezondheidsproblemen. Een groot deel van de mensen die 

bij Thuisgekookt aankloppen horen tot deze kwetsbare doelgroep. Voor deze mensen doen de medewerkers van 

Thuisgekookt extra hun best om iemand te vinden die goed bij hun (dieet)wensen en voorkeuren past. In de 

Haarlemmermeer zijn ruim 100 thuiskoks actief die zich graag vrijwillig (tegen een vergoeding van de kostprijs van de 

ingrediënten) inzetten voor hun buren door een maaltijd te delen. Veel van hen doen zelfs graag een stapje extra: zij 

brengen de maaltijd langs, of doen extra dingen als bijvoorbeeld af en toe een boodschapje halen, of een keer de hond 

uitlaten.

Informatie

Meer informatie of hulp van een thuiskok nodig of op zoek naar meer informatie? Team Thuisgekookt staat klaar! 

Bel naar 085-0608768 en geef de gegevens en wensen door, of vul het formulier in . Aan de hand van de wensen wordt 

een geschikte thuiskok gezocht. Binnen 48 uur volgt telefonisch contact met de aanvrager (of zijn of haar mantelzorger) 

om diegene aan een thuiskok voor te stellen. Na een kennismaking en de eerste maaltijd kunnen mensen zelf beslissen 

ze aan deze thuiskok gekoppeld wilt worden. Mensen zitten nergens aan vast!

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

THUISGEKOOKT: EEN WARME MAALTIJD 
ÉN SOCIAAL CONTACT

Een thuiskok maakt iemand blij met een warme 
maaltijd. Foto: Studio Reyneveld.



Achter de narcissen aan 

De narcissen die de burgemeester en wethouders op aanvraag laten verspreiden onder inwoners die wel een beetje 

lente in huis kunnen gebruiken, gaan alle windrichtingen in. Ik ben jaloers op die narcissen, ik kan niet wachten om weer 

inwoners ‘in real life’ te ontmoeten.

Dus ging ik gisteren, op uitnodiging van Maatvast, achter die narcissen aan. Zo kwam ik terecht bij De Meerkoet in 

Lisserbroek. Daar trof ik wandelaars die het dorpshuis als punt van vertrek en aankomst gebruiken. Dat vond ik leuk 

en bijzonder, maar dat laatste is het niet eens want er zijn wel meer dorpshuizen en wijkcentra die dienst doen als start 

en finish. Maatvast zorgt voor versnaperingen. Snert of chocolademelk bijvoorbeeld. Oftewel hoe je met kleine dingen 

grote daden kunt verrichten. Want zo zijn er ondanks alle beperkingen toch leuke uitjes mogelijk en vervult Maatvast nog 

steeds zijn kerntaak: ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

BEZOEK WETHOUDER

Ook bij wijkcentrum De Boerderij in Pax gebeuren zulke dingen. Daar trof ik een wat oudere dame aan. Alleenstaand 

en herstellende van corona. Zij was op afspraak een kopje koffie komen drinken. En een bakje versgemaakte 

courgette-soep. Zij prijst Maatvast omdat ondanks dat rotvirus er toch veel contactmomenten waren en zijn.

Ze liep een eindje met me mee naar mijn geparkeerde auto. Over de narcis die ze had gekregen, zei ze: “Die geef ik wel 

weg. Er zijn er in mijn flat die harder toe zijn aan een opsteker dan ik.” Ik kreeg het warm van haar opmerking. Zo ging ik 

terug naar mijn thuiswerkplek. Met een goed gevoel.  

WARM



Binnenkort vindt in het concertgebouw in Amsterdam de jaarlijkse muziekwedstrijd het Koninklijk Concertgebouw 

Concours 2021 voor kinderen plaats. Dit is dé jaarlijkse muziekwedstrijd voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar.

In het concours zijn alle muziekstijlen welkom: klassieke muziek, jazz, pop, 

Afrobeat of Braziliaanse bossa nova! 

Het concertgebouw is op zoek naar kinderen tussen 9 en 14 jaar die muziek 

spelen of zingen en het leuk vinden om mee te doen.

Aan Maatvast werd gevraagd de oproep breed te delen, bij deze. 

Inschrijven kan tot 12 april aanstaande. Hoe dat moet vind je terug op 

www.concertgebouw.nl/concours

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MUZIEKCONCOURS VOOR KINDEREN



Op al onze locaties hebben we de afgelopen weken aandacht 

besteed aan de actie Maatvast laat u niet in de kou staan. Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een 

contactmoment buiten bij een van onze locaties. Dat geeft ook aan hoe sterk de behoefte is aan sociaal contact. 

Ook in ’t Rietland in Badhoevedorp was de aanloop groot. Getuige ook de bijdrage van 

beheerder Gerda Popken waarin zij terugblikt op de eerste dagen van de actie (toen 

nog in de sneeuw). 

Gerda: “we kijken met een goed gevoel terug op de eerste, geslaagde 

contactmomenten in Rietland Plaza op zondag 14 februari jl. 

Een vuurkorf 🔥, warme chocomel 

met slagroom, gevulde koeken, 

chocoladehartjes en een zonnetje 

zorgden deze dag voor een Valentijn- 

sfeer en een voldaan gevoel bij zowel 

onze tevreden gasten als bij ons! 🖤

Supervrijwilligster Marianna den Breejen-van Duren was samen met mij gastdame voor de gasten die enorm genoten van 

onze contactmomenten! En ook voor volgende week zondag stromen de afspraken alweer binnen.” 

Ook de gemeente Haarlemmermeer draagt haar steentje bij. Zo heeft zij voor al onze locaties 

narcissen beschikbaar gesteld die worden meegegeven aan de bezoekers van de 

contactmomenten. Een bijdrage die zeer op prijs wordt gesteld!

Dorpshuis De Oude Waterwolf

Ook bij dorpshuis De Oude Waterwolf in Vijfhuizen 

waren de reacties hartverwarmend, de mensen 

kwamen spontaan op de fiets of wandelend 

even langs. De behoefte om weer eens iets 

te doen en elkaar te kunnen zien, is zeer 

groot.

Na opgewarmd te zijn door de chocolademelk met slagroom met 

daarbij een dikke plak cake gingen de bezoekers weer blij huiswaarts, 

met natuurlijk onder de arm een potje narcisjes.

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

ACTIE MAATVAST LAAT U
NIET IN DE KOU STAAN



De ontvangst van de narcissen vanuit de gemeente Haarlemmermeer bracht beheerder Roel Krijger van dorpshuis 

De oude Waterwolf in Vijfhuizen op het idee om met een groep vrijwilligers langs te gaan bij alle gebruikers van het 

dorpshuis. 

Roel: “afgelopen week hebben wij voorjaarsbolletjes gebracht naar alle 

mensen (93) van de Maatvast activiteiten. Dit werd enorm op prijs gesteld. 

Iedereen was blij verrast met de bolletjes en om ons eindelijk weer een keer 

te zien. We hebben heel wat koffie gedronken. Alle mensen zaten toch heel 

erg om een praatje verlegen. Ze vroegen zich ook af wanneer het dorpshuis 

weer opengaat. Maar dat weten we helaas nog niet.” 

MAATVAST NIEUWS  NOORD

NARCISSEN VOOR GEBRUIKERS



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

HOE GAAN WE DAT DOEN, 
CONTACTMOMENTEN??

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Dat was de vraag in de laatste nieuwsbrief. Inmiddels zijn we weer een paar weken 

verder en weten we nu hoe we het doen. 

We gaan in de keuken van dorpshuis het Eiland een overheerlijke erwtensoep 

maken. Laten dit een nachtje staan, want dan is de soep nog lekkerder. De 

volgende dag zetten we bij dorpshuis De Meerkoet een paar statafels buiten 

en maken de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) schoon. Leggen daar wat 

gezellige kussentjes in. En laat dan de mensen maar komen. 

Veel aanmeldingen hebben we nog niet, maar we gaan ervoor. Een gezellig 

moment met mensen die net zijn wezen wandelen. Elkaar even spreken en 

even lachen. Dat is wat de bezoekers van de buurthuizen missen. Eens een ander 

gesprek met iemand dat niet  over Corona gaat en niet over hoe eenzaam je bent. 

Maar gewoon over hoe gezellig het is om elkaar in deze setting te ontmoeten. 

 En dat het fijn is dat dit weer kan.  

Een week later een lekkere warme chocolademelk met slagroom, een lekkere grote koek en twee leuke potjes met tête 

á tête en een kaartje van burgemeester en wethouders. De mensen die komen waarderen het erg en vinden het allemaal 

prettig. Wij vragen dan ook om het verder te vertellen en om iemand uit te nodigen om mee te komen. 

Fijn om toch weer iets voor onze medemensen  te kunnen betekenen, al lijkt het maar iets heel kleins. Dus dat is hoe wij 

het doen in Maatvast cluster Zuid. In dorpshuis Het Eiland, buurthuis Het Contact, dorpshuis De Meerkoet en 

wijkgebouw Linquenda.



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

‘HYPE LIVE SESSIES’
IN THE MAKING

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Eind februari gebeurde er iets leuks in De Hype: De eerste Hype Live Sessie werd opgenomen. Beheerder Rik Strengers 

gaf een kort live optreden als STRIK, de naam waaronder hij zelf muziek maakt. BF Media, een startend bedrijfje van 

Bradley en Finley (beide 16 jaar oud), legde de performance vast op beeld.

Onder de noemer ‘De Hype Live’ zijn in 2019 al een 

aantal avonden georganiseerd, waarop onder meer 

livemuziek, theater en beeldende kunst te 

bewonderen waren. In 2020 kon dit, helaas, fysiek 

geen doorgang vinden. Wel is er toen een tijd lang 

elke donderdagavond een live stream gedaan met 

Bradley als host én technicus. Eerst werd er vanuit 

huis uitgezonden, en toen dat weer mogelijk werd 

vanuit de studio in De Hype. Tijdens de 

wekelijkse livestream op Instagram werd er gekletst, 

er werden spelletjes gedaan met kijkers, en er waren 

muzikale performances vanuit allerlei genres; van knallende techno DJ’s tot rustige popliedjes met gitaar en zang.

Nu, begin 2021, is er weer een nieuwe vorm geboren. De ‘Hype Live Sessies’ welteverstaan. Deze vorm stelt jonge 

muzikanten in staat om in alle rust (want zonder publiek) een kort liveoptreden te verzorgen, dat live wordt gefilmd en 

achteraf wordt gemonteerd. Het optreden wordt dus niet live gestreamd, waardoor er de mogelijkheid is om de 

performance een tweede keer op te nemen en de beste dus kan worden gekozen. En het tweede bijkomende voordeel, is 

dat de gemonteerde opname door de artiest kan worden gedeeld en ingezet als promotie materiaal. Uiteraard worden alle 

opnames gemaakt met in acht name van de geldende corona maatregelen. 

Binnenkort verschijnt de eerste Hype Live Sessies online met STRIK: 

Nederlandstalige hiphop, die door jongere luisteraars wellicht als 

‘old skool’ zal worden bestempeld. Rik deelt via zijn muziek zijn verhaal, 

krachtig in kwetsbaarheid. Tijdens de Hype Live Sessies laat hij werk 

horen van zijn laatste EP: ‘STRIK 2.0’, die onder andere te 

beluisteren is op Spotify.

Wil je zelf een keer meedoen met Hype Live Sessies? Volg De Hype 

op Instagram: @jc_de_hype. Hierop verschijnt binnenkort een filmpje 

met uitleg over hoe je je kunt aanmelden! 

Meer informatie? Daarvoor mag je Rik mailen, bellen of appen: 

rik.strengers@maatvast.nl of 0641667914.

 
Opgebouwde set voor de eerste Hype Live Sessie



Weer heuglijk nieuws! We zijn erg blij met een donatie van €5.000 namens Postcode Loterij Buurtfonds voor ons 

jongerencentrum Flex C in Hoofddorp. Met dit mooie bedrag gaan wij ons jongerencentrum in Toolenburg vernieuwen, 

geheel naar de behoefte van de jongeren van nu. Nog even geduld maar wij hebben er al zin in. Dit initiatief wordt mede 

mogelijk gemaakt door onze trouwe partner Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

BIJDRAGE BUURTFONDS VOOR FLEX C

Sinds enkele maanden zijn we vanuit Maatvast in Haarlemmermeer gestart met het project Friend4Friend. Tijdens 

dit project worden jongeren gekoppeld aan jonge nieuwkomers en statushouders. Door met elkaar tijd door te 

brengen via leuke activiteiten en samen vrijwilligerswerk uit te voeren leren en helpen ze elkaar. Wij, Nathalie Hink 

en Bram Spaans, zijn de projectbegeleiders die de koppels aansturen en begeleiden. De nieuwkomers krijgen op 

deze manier hulp van de jongeren bij het leren van de Nederlandse taal, ondersteuning bij solliciteren en het 

verbreden van hun netwerk. 

In deze tijd is het soms lastig om af te spreken en te communiceren, maar ondanks alle maatregelen ontstaan er mooie 

gesprekken en vriendschappen. Als alternatief voor het vrijwilligerswerk en groepsbijeenkomsten hebben we een 

(winter-)pakket gemaakt met diverse lekkernij. Daarnaast hebben zij 21 uitdagingen gekregen om samen mee aan de 

slag te gaan op het gebied van cultuur, communicatie en plezier. Onder andere samen de buurt schoon maken, 

5 willekeurige voorbijgangers vragen naar welke muziek zij luisteren of een onbekend ingrediënt zoeken en daar iets mee 

koken. Door samen uitgedaagd te worden en bezig te zijn, ontstaan er al diverse vriendschappen tussen de koppels en 

wordt er veel met elkaar uitgewisseld. 

Doordat de koppels ook samen vrijwilligerswerk uit moeten voeren, houdt dit 

ook in dat we in de zomer veel vrijwilligers hebben die we kunnen inzetten tijdens 

de kindervakantiedagen en weken als deze door gaan op de locaties. Mochten 

jullie nog vrijwilligers (koppels) kunnen gebruiken tussen de 16 en 27 jaar, laat het 

ons dan weten. De projecten lopen het hele jaar door dus zijn ook in de 

voorbereiding en zomer beschikbaar. Mail of bel ons voor meer informatie. 

Bram Spaans en Nathalie Hink,
Sociaal beheerders Maatvast

PROJECT FRIEND4FRIEND
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Corona….. 1 jaar verder zijn we… hoe is het nu met jullie?

Vorig jaar heb ik jullie een kijkje gegeven in het thuiswerken met een peuter, maar ben ik ook ingegaan op focus en 

energieverdeling. Hoe is het mijzelf de afgelopen maanden vergaan? Best goed eigenlijk. Tuurlijk was het flink 

aanpoten om nog steeds thuis te werken met een inmiddels bijna kleuter, gefrustreerd van de verschillende petten op 

willen hebben op hetzelfde moment, EN leverde dat vooral voor mij een persoonlijke eyeopener dat je echt niet alles 

tegelijk kan doen. De meesten van jullie hebben mij wel eens aan de telefoon gehad met een 

schreeuwende peuter op de achtergrond…waarin ik toch ook niet altijd ‘zen’ was…. 

Maar het heeft me ook wat gebracht: meer focus en je bezig houden met het hier en nu. 

Nee niet zweverig mensen, maar een noodzaak gebleken 😉.  Daarom wil ik nog iets met 

jullie delen: zit jij in een fixed mindset of ben je flexibel, ben je in staat gebleken je aan te 

passen naar de situatie (met nieuwe kansen?): een groei mindset? 

Maakbaarheid? 

Fixed: je hebt wat je hebt, uitdagingen liever niet als het niet in je eigen capaciteiten past. 

Groei: Uitdagingen? Kom maar op! Ik ga het aan en ontwikkel mezelf.

Focus?

Fixed: We kijken naar het eindresultaat. En het liefst willen we van te voren zeker weten dat het gaat 

lukken. Fouten maken? Bbrrrrr liever niet. Groei: Focus ligt hier op leren, iedere dag iets beter worden. Fouten maken? 

Het hoort erbij. 

Volharding?

Fixed: Volhouden is zinloos als het niet makkelijk kan, waarom zou je er dan aan beginnen. Beren op de weg moeten 

ontweken worden. Groei: Ervoor gaan is spannend, leuk en wie weet waar we uitkomen. Volhouden is de sleutel voor 

succes.

Feedback?

Fixed: oh jee…voelt als een persoonlijke aanval en roept meteen een gevoel van ‘ik moet me verdedigen’ op.

Groei: oké, ik hoor wat je zegt. Bedankt, hier leer ik van. Ik ga er wat mee doen.

Ik hoor jullie denken: leuk Eveline, maar wat moet ik hiermee? Nou, het afgelopen jaar heeft ons volkomen verrast. En 

soms ook lamgeslagen. Sterker nog de hele wereld! Ondanks dat we geen controle hebben over heel veel zaken heb je 

over een ding wel controle: hoe ga je hiermee om? Ga je lijdzaam afwachten? Wie weet hoe lang het nog duurt tot we 

allemaal gevaccineerd zijn… Of ga je mee in de flow…en maak je er een interessante periode van? Het is up to you! 

Terug naar mij… ik vind het ook echt niet allemaal leuk, sterker nog ik vind het soms behoorlijk saai, en vermoeiend en 

ook ik ben er klaar mee. Maar ik heb me aangepast, ik ga mee met de flow en vind iedere dag toch nog steeds iets leuks, 

interessants in wat ik doe, zakelijk als privé. Ik hoop dat jullie een jaar na dato er ook zo bij zitten.

Op naar het einde van de corona tunnel!

Eveline Thesing

BIJDRAGE EVELINE THESING, 
CLUSTERMANAGER MIDDEN

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



Vanuit wijkgebouw De Amazone hebben mijn collega Sylvia Huijg en ik met Valentijnsdag een 

attentie gestuurd met een opkikkertje in de vorm van een “Valentijnsbrief “ (met veel hartjes) en 

een zakje Cup a soup…..naar de vrijwilligers en vaste bezoekers.

We hebben het bij een aantal in de brievenbus gestopt en bij degenen die wat verder weg wonen 

hebben we het opgestuurd per post. We hebben ontzettende leuke reacties hierop ontvangen…. 

“dank je wel super leuk gedaan”, “ik kon wel een opkikker gebruiken”, “leuk om te ontvangen, wat zijn 

jullie toch creatief, wat attent… echt leuk!!”

En dit was nou net onze bedoeling hierachter….. even iedereen een beetje opvrolijken.

Edith Vormer,
Sociaal Beheerder De Amazone

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

EVEN LATEN WETEN…

Graag wil ik me hierbij even voorstellen aan de lezers van deze Nieuwsbrief. 

Ik ben Narda Hoefkens en sinds eind februari te vinden achter de balie als 

receptioniste/ telefoniste in het Centrum voor Jeugd en Gezin in de wijk Graan 

voor Visch in Hoofddorp.

Ik woon zelf ook in Hoofddorp, heb een lieve man waarmee ik al 37 jaar getouwd ben 

en we hebben 2 volwassen zonen. 

Samen, of indien mogelijk met het hele gezin, gaan we graag op reis zowel dichtbij 

als ver weg. Ik geniet van de natuur tijdens een wandeling in de omgeving of in de 

Oostenrijkse bergen. Regelmatig ga we skiën in de Franse Alpen of maken we een 

fietstocht vanuit huis of tijdens een verblijf in een hotel ergens in Nederland. 

Ook ben ik zo nu en dan te vinden op de golfbaan. 

Verder besteed ik mijn vrije tijd aan tuinieren. Maar het meest geniet ik van het samen zijn met mijn gezin, familie en 

vrienden waarvoor ik dan met plezier zelf iets lekkers kook of bak. indien nodig steek ik ook altijd graag de handen uit 

de mouwen om te helpen bij de uitvoering van een activiteit voor het goede doel zoals het “Koken voor Gasten” tot het 

inpakken van cadeaus voor kinderen via de stichting “Make a Child Happy”, een van de partners van Maatvast.

EVEN VOORSTELLEN: NARDA HOEFKENS - CJG
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LICHTJES BIJ DE BOSKERN

Met als thema Maatvast laat u niet in de kou staan!, zijn er de afgelopen 

tal van activiteiten georganiseerd voor onze senioren vaste bezoekers 

en vrijwilligers. Van kaartenacties, belrondes tot natuurlijk de 

ontmoetingsmomenten bij al onze locaties. Gezien de reacties erg 

gewaardeerd, maar vooral ook erg nodig!

Bij wijkgebouw De Boskern in de wijk Overbos in Hoofddorp konden 

buurtbewoners langskomen om een kaarsje op te halen. Deze vonden 

gretig aftrek. Een beetje licht in de duisternis voor mensen die dit goed 

kunnen gebruiken. 

Ook werden bezoekers en vrijwilligers van De Boskern uitgenodigd voor 

een Coffee to go. Een kort contactmoment, maar toch even dat praatje. 

Per keer kwamen gemiddeld 15 personen even buurten, in wisselende 

samenstelling. Een succes dus en nodig! 

Wijkgebouw De Boerderij

Ook bij wijkgebouw De Boerderij in de wijk Pax in Hoofddorp is de aanloop 

groot en werden de bezoekers verrast met de narcissen van de gemeente. 

Naast natuurlijk een gratis kopje koffie met iets lekkers. 



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST MAART



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


