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Oh jee, dacht ik toen ik in de vorige nieuwsbrief mijn naam las waarbij me werd 

gevraagd om voor deze editie een column te schrijven. Waar moet ik het over gaan

hebben en wat wil ik vertellen….? Ik ben sowieso meer een prater dan een schrijver. 

Toch maar met goede moed begonnen aan mijn artikel en ik begin dan ook bij mijn ontmoeting met 

Maatvast. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Wat de laatste jaren als 

welkome hulp komt voor 

onze locaties, loopt ook dit 

jaar anders. 

MIDDEN  L’Oréal Citizen Day ZUID Buurtcadeau Het Eiland

Door Bram Spaans, sociaal beheerder jongerencentrum Studio 5.

Je bent 13, 14 of 15 jaar en krijgt ineens online les van een docent die voor de 

coronatijd al moeite had om de controle in de klas te kunnen behouden. Zowel in 

de 1e als in de 2e coronagolf word je aan alle kanten beperkt en gaan voorzieningen 

zoals pretparken en bioscopen weer dicht. 

JONGERENCENTRA  Jong en coronatijd 

De L’Oréal Citizen Day is iets om naar uit te kijken, 

immers als zij zijn geweest knapt je locatie er van 

op. Dit jaar kon dit helaas geen doorgang vinden, 

maar houdt dat in dat er niet aan ons gedacht is?

Zeker niet! Voor de locaties stond er een heel 

leuke verrassing klaar voor de vrijwilligers in de 

vorm van een tasje met beauty producten.

In deze voor velen moeilijke 

periode zijn er gelukkig ook 

lichtpuntjes te melden. 

Zo ontvingen we in september via de mail van het 

Oranjefonds het bericht dat dorpshuis Het Eiland in 

Beinsdorp was geselecteerd voor het buurtcadeau. 

Dit dankzij het eerder vallen van de postcodeloterij 

straatprijs in Beinsdorp. De enige voorwaarde was 

het schrijven van een voorstel waaraan we het 

bedrag zouden willen besteden.

COLUMN Sylvia Huijg



COLUMN NOVEMBER

Oh jee, dacht ik toen ik in de vorige nieuwsbrief mijn naam las waarbij me werd gevraagd om voor 

deze editie een column te schrijven. Waar moet ik het over gaan hebben en wat wil ik vertellen….? 

Ik ben sowieso meer een prater dan een schrijver. 

Toch maar met goede moed begonnen aan mijn artikel en ik begin dan ook bij mijn ontmoeting met Maatvast. 

Dat ging als volgt. In november 2016 liep ik het Dorpshuis in Badhoevedorp binnen met de vraag of ik hier 

vrijwilligerswerk kon doen. 

Aangezien het prachtige dorpshuis net was geopend en ze stonden te springen om de hulp van vrijwilligers 

kon ik gelijk aan de gang. Vanwege het feit dat ik op dat moment in de bijstand zat, had ik heel veel tijd om te 

komen helpen als dat nodig was. Het mes sneed dus aan twee kanten, iedereen was tevreden. Al snel was ik 

als vrijwilliger zo’n 20 uur per week actief. Ik vond het geweldig om in zo’n heerlijk nieuw en mooi gebouw te 

werken. Het bezig zijn en het contact met de bezoekers en mijn collega’s deed me erg goed.

En toen ineens was daar de vraag of ik voor 16 uur in dienst wilde komen? Ja natuurlijk, dacht ik, ik wil hier echt 

wel werken, want ik vind het hier geweldig. 

Al vrij snel werden de 16 uur uitgebreid naar 36 uur en uiteindelijk kreeg ik ook nog een vast contract 

aangeboden. In de tijd dat ik in de bijstand zat had ik nooit gedacht dat ik dit allemaal zou behalen.

Naast mijn werk op de locaties ben ik ook lid van de medezeggenschap/Ondernemingsraad (OR). Dit vind ik 

ontzettend leerzaam en leuk om te doen, want ook al werken we op verschillende locaties eigenlijk zijn we één 

team en willen we allemaal het beste voor elkaar. Ook ik wil in dit geval het beste bereiken voor mijn collega’s. 

Met mijn collega’s bij de OR werken we er dan ook hard aan om er met elkaar voor elkaar te zijn.

Voor de volgende nieuwsbrief geef ik graag het stokje door aan mijn collega bij de OR 
namelijk de voorzitter Bram Spaans, daarnaast ook enthousiast sociaal beheerder bij 
jongerencentrum Studio 5 in Hoofddorp. 

Sylvia Huijg

We zijn één team!



Onderstaand artikel stond te lezen in HC Nieuws van 4 november jl. Heeft u suggesties voor activiteiten de komende 

donkere maanden, neem dan contact met ons op. 

HOOFDDORP  Om vereenzaming te voorkomen wil Maatvast tijdens de donkere wintermaanden alle locaties een warm 

baken laten zijn vol activiteiten. En roept inwoners van Haarlemmermeer op met ideeën te komen.

Eén ding staat vast: we gaan een donkere, onzekere winter tegemoet. Met een kerst die er dit jaar anders uitziet dan 

anders en met een januari en februari die ook niet om over naar huis te schrijven zijn. Vereenzaming en depressiviteit 

omdat de menselijke contacten tot een minimum zijn gereduceerd liggen op de loer. Met alle gevolgen van dien. “En 

juist elkaar ontmoeten is zo belangrijk”, weten Maatvast-directeur Maarten Askamp en Eveline Thesing, clustermanager 

Hoofddorp uit ervaring. ”Mensen sprongen een spreekwoordelijk gat in de lucht toen onze 26 vestigingen na de lockdown 

in het voorjaar weer opengingen. Soms huilend bekenden ze dat ze de muren op zich af hadden zien komen. Het moeten 

thuisblijven heeft er behoorlijk ingehakt. Net als bij onze beheerders en onze 350 vrijwilligers die hun werk vanuit hun hart 

doen. Zonder mensen om zich heen vinden ze er niks aan.”

Strijdvaardig

Hoe de maatregelen er de komende tijd uit gaan zien, niemand die het weet. “Maar hoe dan ook, we willen er zijn voor 

Haarlemmermeer. We gaan er alles aan doen om niet dicht te hoeven”, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Eveline 

Thesing. En strijdvaardig, dat is ze. “Tijdens de kerstdagen zijn de vestigingen van Maatvast open en daar willen we aan 

zoveel mogelijk mensen aanbieden waar behoefte aan is. En daarmee een bijdrage leveren in de strijd tegen eenzaamheid. 

Uiteraard met in achtneming van de richtlijnen. Januari en februari zijn, voor veel mensen letterlijk, de donkerste 

maanden. Dit jaar liep in die periode het thema ‘warmte’ als een rode draad door alle activiteiten. Het was een schot in 

de roos en dat gaan we dan ook herhalen.”

Warmte, een leuk thema. Maar waar moet je dan aan denken, is de vraag aan Maarten Askamp. “Het hoeft niet zo 

ingewikkeld te zijn. Het gaat er vooral om dat je samen bent”, legt hij uit. “Een winterplein, een kerstfilm in de open lucht, 

een wandeling met tot besluit erwtensoep, workshops, bingo. Het zijn zomaar wat ideeën. We roepen iedereen op met 

suggesties te komen. Maatvast heeft de locaties. Daar kunnen de ideeën uitgerold worden.” Askamp vraagt mensen in 

dorpen en wijken goed om zich heen te kijken naar wie alleen is of behoefte heeft aan wat gezelligheid. “En dan geven 

we graag de sleutel van onze locaties aan mensen die een activiteit willen organiseren voor de samenleving. Samen de 

schouders eronder. Tips en ideeën kunnen mensen kwijt bij de beheerders of via een mailtje naar info@maatvast.nl 

Wie een handje uit de mouwen wil steken is uiteraard eveneens welkom.”

Wat Maatvast betreft zijn er voor de komende donkere maanden vele lichtpuntjes te bedenken. 
Of om met premier Mark Rutte te spreken: ‘samen krijgen we de eenzaamheid eronder’.

 Frans Witteman

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

IDEEËN? MAATVAST WIL VEREENZAMING 
VOORKOMEN IN ‘DEZE DONKERE WINTER’



Corona heeft veel invloed op ons dagelijks leven, thuis en op het werk. Wat betekent Corona voor de raad van 

toezicht van Maatvast?

Op het eerste gezicht is er niet zo veel veranderd. We vergaderen nog steeds regelmatig en bespreken veel 

onderwerpen die ieder jaar terugkomen, zoals begrotingen, jaarrekeningen en beleidsstukken. Als gevolg van Corona 

komen we soms digitaal, maar meestal in een grote vergaderruimte bij elkaar. Natuurlijk hebben we het ook vaak over 

Corona. Wat betekent het voor de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers? En hoe groot is de invloed van de 

achterblijvende inkomsten voor de financiën? Welke afstemming is er met de gemeente en de veiligheidsregio? 

Allemaal onderwerpen waarover Maarten ons goed informeert. 

Uiteraard volgen we zelf ook de berichtgeving van de overheid over de verschillende lock downs die dan weer tot sluiting 

van de buurt- en dorpshuizen leiden, dan weer tot een beperking van het aantal personen dat we mogen ontvangen. 

Buiten de vergaderingen om is er vaker contact tussen de bestuurder en (de voorzitter van) de raad van toezicht, zodat 

we goed aangesloten blijven hoe het gaat. We zijn onder de indruk hoe iedereen zijn schouders eronder blijft zetten en 

hoe Maatvast zijn rol in de buurt of voor de doelgroep blijft houden.

Ten slotte merk ik op dat we als raad van toezicht heel graag naar bijeenkomsten van Maatvast gaan, zoals een 

personeelsbijeenkomst, kerstlunch, vrijwilligersdag of een andere activiteit. We willen immers graag in goede verbinding 

staan met medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Dit soort contacten missen we op dit moment het meest, maar we 

weten zeker dat dit weer gaat komen. We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten! Tot die tijd geldt: doe voorzichtig, blijf 

gezond en pas op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Peter Kasteleyn
Voorzitter raad van toezicht

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

DE RAAD VAN TOEZICHT IN CORONATIJD

Doe voorzichtig, blijf gezond 
en pas op elkaar!



In deze voor velen moeilijke periode zijn er gelukkig ook 

lichtpuntjes te melden. Zo ontvingen we in september via de mail van het Oranjefonds het bericht dat dorpshuis 

Het Eiland in Beinsdorp was geselecteerd voor het buurtcadeau. Dit dankzij het eerder vallen van de postcodeloterij 

straatprijs in Beinsdorp. De enige voorwaarde was het schrijven van een voorstel waaraan we het bedrag zouden 

willen besteden met als doel dat bewoners van Beinsdorp daar ook van gaan genieten. Enthousiast achter de laptop 

gekropen en voor jong en oud iets gevonden en zo was er een voorstel om ingediend te worden.

Half oktober werden we gebeld en gefeliciteerd. Het 

voorstel werd gehonoreerd met een daarbij behorende 

cheque van het mooie bedrag van €3000,-. Voor de 

kinderactiviteiten gaan we een springkussen 

aanschaffen. En voor de senioren kunnen we een 

gezellige muzikale middag organiseren. Dit ook omdat 

het jaarlijkse uitje helaas door de corona geen doorgang 

kon vinden. We wachten hiermee wel tot de corona-

maatregelen het toelaten zodat er ook optimaal van 

genoten kan gaan worden. Bij de bar gaan we een 

gezellig zitje realiseren en voor de maaltijden van koken 

voor de buurt kunnen we nog materiaal aanschaffen wat 

de werkzaamheden in de keuken weer verbetert.

We zijn het Oranjefonds dan ook dankbaar voor deze donatie en de mogelijkheden die het ons biedt om wat positiefs te 

kunnen doen.

Namens het team van Het Eiland, 

Sandy Goezinne
Sociaal beheerder 

LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

DORPSHUIS HET EILAND
VERRAST MET BUURTCADEAU

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

JONG EN CORONATIJD 

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Door Bram Spaans, sociaal beheerder 

jongerencentrum Studio 5.

Je bent 13, 14 of 15 jaar en krijgt ineens online les van een docent die voor de coronatijd al moeite had om de controle in 

de klas te kunnen behouden. Zowel in de 1e als in de 2e coronagolf word je aan alle kanten beperkt en gaan voorzieningen 

zoals pretparken en bioscopen weer dicht. Overigens zitten weinig ouders in deze stressvolle tijd te wachten op een huis 

vol stuiterballen met een puberbrein. Dus lekker naar buiten toe, chillen met je vrienden en je overgebleven geld 

spenderen bij de plaatselijke supermarkt of afhaalplekken. Het leven voor de jongeren wordt deze periode ook niet 

makkelijk en gezellig gemaakt. 

Uiteindelijk heeft dit grote gevolgen voor de jeugd en de wijk. Vanuit mijn werklocatie jongerencentrum Studio5 te 

Hoofddorp zie ik een verandering plaatsvinden in deze tijd. De jeugd is veel buiten en de overlast neemt toe. Grote 

groepen jongeren vervelen zich met als gevolg veel vandalisme, vuurwerk en andere vormen van overlast. Landelijk zijn 

de overlastmeldingen het afgelopen jaar met 75% toegenomen. Mensen blijven meer thuis, kunnen niet op vakantie en 

de ergernis slaat eerder toe, dus hangen ook eerder op de telefoon. Daarom is het belang van een jongerencentrum, 

jeugdwerkers op straat en Straatcoaches belangrijker dan ooit. 

De jongerencentra volgen zoveel mogelijk de coronaregels van de middelbare scholen, dus mogen voorlopig in deze 2e 

golf open blijven. Juist nu moeten we de jongeren bezighouden en met hen in gesprek gaan. Toffe coronaproof ideeën 

bedenken en vooral preventief werken. Buiten op straat gebeurt veel en jeugd zorgt vaak voor overlast. Maar we moeten 

ook begrip hebben voor de jeugd. Hun brein werkt in de pubertijd anders en ze kunnen er soms ook niet veel aan doen dat 

dit in hun gedrag tot uiting komt. Natuurlijk kan het soms eng overkomen als er grote groepen buiten staan. Ook rijden 

ze bijvoorbeeld langs met snelle scooters of lijkt het vuurwerk elk jaar wel harder. Maar we moeten ze ook ruimte geven, 

loslaten en proberen te begrijpen – tot een bepaalde grens uiteraard. 

Momenteel is het werken met de jeugd uitdagend tijdens corona. Gelukkig kan een aantal activiteiten, soms aangepast, 

gewoon doorgaan. Bijvoorbeeld de jaarlijkse talentenwedstrijd On Fleek, waarbij fans online mee kunnen kijken via diverse 

sociale media kanalen. Ook de kinderdisco’s tot 12 jaar mogen doorgaan, en we organiseren kleine speltoernooien of we 

gaan buiten sporten. Gelukkig kan en mag dit nog en krijgen we vaak leuke en mooie reacties van de jeugd en hun ouders. 

Want er heerst ook bij de jeugd veel (verborgen) eenzaamheid en dit neem in de coronatijd toe. Ook de jeugd wil 

geknuffeld worden door ouders, familie en vooral vrienden. Naar mijn mening is deze generatie de klefste generatie die er 

ooit is geweest. Altijd alles zo snel mogelijk willen delen, veel knuffelen en vooral duidelijk maken wie de aller aller beste 

vriend is, terwijl ze deze persoon pas net kennen. Om dan ineens niet meer te mogen knuffelen, met max. 2 of 4 personen 

buiten te mogen zijn en buurtbewoners die om de haverklap de politie bellen is voor hun…. zóóó niet chill. Daarom moeten 

we soms een oogje dicht knijpen, hen begrijpen maar vooral 

met hen blijven praten. Kijken wat we de jeugd kunnen bieden 

en hen bezighouden met leuke en leerzame ideeën en ze helpen 

hun dromen uit te laten komen. Ik maak me soms druk om de 

jeugd, de gevolgen, hun verslavingen en behoeftes. Maar zoals 

Herman van Veen citeerde is het rennen, springen, vliegen, 

duiken, vallen, opstaan en weer door gaan. In het werk, voor 

de jeugd en voor omwonenden. Begrip hebben en zorgen voor 

elkaar, dan komen we er samen doorheen.Foto: Rode Kruis



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

Beste lezers, 

Jullie kennen ons misschien nog wel van het verhaal van de uitwisseling in het jaarver-

slag van Maatvast. Wij: Reza, Bente, Tije, Alicia en Mike zijn bezig met het organiseren 

van onze eigen jongerenuitwisseling genaamd: Push Your Limits. In het jaarverslag 

zijn we ons verhaal geëindigd met de toekenning van het budget voor de 

uitwisseling door het Erasmus+ fonds. En sinds die tijd hebben we niet stilgezeten!

Het plan is dat tijdens onze uitwisseling 30 jongeren uit vijf verschillende landen 

bijeenkomen en een week lang verschillende workshops met elkaar doen. Elke 

workshop is gekoppeld aan een thema en leerdoel. Zo gaan wij ons bijvoorbeeld op een 

creatieve manier bezighouden met internationale maatschappelijke thema’s door middel 

van muziek, leren samenwerken door met elkaar te sporten en leren debatteren. 

Het Coronavirus is voor onze uitwisseling een grote dwarsligger. Het plannen van datums, regelen van een hotel en 

boeken van vliegtickets is een grote uitdaging…. als je niet exact weet wanneer we weer mogen reizen en met groepen 

bij elkaar mogen komen. Maar ondanks alles lukt het voorbereiden ons aardig. Onze uitwisseling staat nu gepland van 29 

mei tot 5 juni 2021! Wij hopen dat we tegen die tijd van de 1,5 meter regel af zijn en de andere landen weer naar 

Nederland mogen vliegen.

Wij hebben de beheerders van de jongerencentra van Maatvast gevraagd om ons te helpen met het begeleiden van een 

aantal workshops. Ze zijn allemaal erg enthousiast en zeiden meteen ja! Zo mogen we bijvoorbeeld langs komen bij 

De Hype, Studio 5 en Flex C om de jongerencentra aan de uitwisselingjongeren te laten zien en op deze locaties zal een 

groot gedeelte van de workshops plaatsvinden.

In ons programma staat een bingo voor en met ouderen gepland. Het lijkt ons heel leuk om de bingo te houden in een van 

de buurt- of wijkcentra van Maatvast! Daarom ook onze vraag aan de beheerders van het cluster Midden: welke locatie 

van Maatvast (in Hoofddorp) vindt het leuk als wij in juni op een donderdagavond een bingo komen organiseren? 

Ook als er andere mensen zijn die ons willen helpen kan dat natuurlijk! Zo zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om 

een keer voor de groep te komen koken. 

Verder hebben wij ook in de planning staan om met de groep een dag vrijwilligers-

werk te doen binnen de Haarlemmermeer. Tips over vrijwilligersorganisaties zijn 

daarom ook zeker welkom!

Hartelijke groeten,

De uitwisselingsgroep Push Your Limits!

JONGERENUITWISSELING: PUSH YOUR LIMITS

Wil je ons bereiken? 
Dit kan op uitwisseling@maatvast.nl
We houden u natuurlijk op de hoogte van ons uitwisselingsavontuur.



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Wat de laatste jaren als welkome hulp komt voor onze locaties, 

loopt ook dit jaar anders. De L’Oréal Citizen Day is iets om naar 

uit te kijken, immers als zij zijn geweest knapt je locatie er van op.

Dit jaar kon dit helaas geen doorgang vinden, maar houdt dat in dat er niet aan ons gedacht is?

Zeker niet! Voor de locaties stond er een heel leuke verrassing klaar voor de vrijwilligers in de vorm van een tasje met 

daarin verschillende hoogwaardige beauty producten.

Bij Tiny Guit, de beheerder van wijkgebouw De Nieuw Silo, konden we deze verrassingen ophalen. Daarna is een 

bijeenkomst geregeld om deze aan de vrijwilligers (niet iedereen kon aanwezig zijn) uit te delen.

Op de foto de blije gezichten van vrijwilligers in 

wijkgebouw De Veste in Hoofddorp. 

Dankzij L’Oréal, waarvoor heel erg bedankt!

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste

L’ORÉAL CITIZEN DAY

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



Fer heeft een moestuin en wat is er lekkerder dan verse groente uit eigen tuin. 

Zo bracht deze vrijwilliger een pompoen mee.

“Wat een joekel” zei buurtrestaurant kok Ad toen hij Fer zag aankomen 

met die pompoen. Daar kan ik wel wat mee, dat wordt pompoensoep als 

voorgerecht.

’s Avonds tijdens het buurtrestaurant werd de pompoen getoond en 

een bezoeker kwam met een leuk idee. Laat de bezoekers het gewicht 

raden en degene die wint krijgt van mij een fles wijn.  Een spontaan 

idee en zo geschiedde. Iedereen kon op een formulier het gewicht 

invullen.

Het gewicht van deze zware jongen bedroeg 16,1 kg. Een week later werd 

tijdens het nuttigen van de door kok Ad gemaakte pompoensoep de winnaar 

bekend gemaakt en deze kreeg de beloofde fles wijn.

 Daarna kwam er nog een heerlijke stoofschotel op tafel en Jan Derogee had gezorgd 

voor een superlekker zelfgemaakt dessert zodat iedereen met een goed gevuld gevoel naar huis kon gaan.  

Wilt u meer info over ons gezellige buurtrestaurant, neem dan contact op. 

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

BUURTRESTAURANT DE VESTE ZET ZWAAR GESCHUT IN

De Veste
Adres: Schuilenburg 3, 2135 GJ  Hoofddorp
Algemene mail: veste@maatvast.nl, Tel: 023-5636663



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST NOVEMBER
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oh, meneer ik weet
dat die mondkapjes
het lastig maken

maar ik wil niet
dat u de vaat wast...

Ik ZEI:
Welkom bij
maatvast!



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:
Team B’dorp

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


