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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



Als eerste zal ik mij even voorstellen. Ik ben Rob van Wijk voorzitter van 

biljartvereniging ’t Rietland in Badhoevedorp.

Biljarten onder het protocol van de Biljart Bond Nederland en het verzwaarde protocol dat geldt voor 

senioren. Ik kan u vertellen dit is niet makkelijk (reinigen biljarts en speelballen) voor en na een wedstrijd. 

Wij hebben 3 biljarts staan waarvan de middelste is afgesloten (de 1,5 m regel).

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Zondag 13 september 2020 

Eerste ‘’Tour de Maatvast’’.

MIDDEN  Eerste ‘’Tour de Maatvast’’ ZUID Burendag Linquenda

Geweldig nieuws!

Het Schiphol fonds heeft een bedrag van maar liefst €6000,- toegekend om 

mogelijk te maken dat alle jongerencentra van Maatvast sport en spel materiaal 

kunnen aanschaffen! 

JONGERENCENTRA  Meer sport en spel voor jeugd in Haarlemmermeer!

Het was de bedoeling deze rit in april van dit jaar 

te fietsen maar door de voor iedereen bekende 

reden kon het toen niet doorgaan. Op zondag 13 

september gelukkig wel en vanaf 08.30 uur 

verzamelde zich een ploeg van 15 renners bij 

Dorpshuis De Waterwolf in Vijfhuizen. Roel en 

Loes ontvingen ons met koffie en lekkere koek. 

Journalist Frans Tol van 

Het Witte Weekblad schreef 

bijgaand artikel over de 

geslaagde Burendag; 

Burendag is een landelijk initiatief van het Oranje 

Fonds en Douwe Egberts. Een dag vol kleinschalige 

activiteiten die ieder jaar op de vierde zaterdag in 

september gevierd wordt met als intentie er een 

voor de buurt gezellige dag van te maken. Om 

vooral met elkaar kennis te maken en samen 

activiteiten uit te voeren.

NOORD  Biljarten onder coronaprotocol



COLUMN OKTOBER

Ik ben Nathalie Hink, sociaal beheerder 

van Jongerencentrum Baddies in Bad-

hoevedorp. Deze zomer was voor mij de 

eerste keer dat ik actief heb deelgenomen 

aan de kinderzomerdagen. 

Ik moet toegeven, ik was door alle 

COVID-19 maatregelen nog zoekende. 

Wat voor activiteiten kunnen we nog 

aanbieden? Hoeveel kinderen mogen er 

komen? Komen onze ideeën overeen met 

het budget? Gelukkig stond ik hier absoluut niet alleen in. 

De samenwerking met het Dorpshuis Badhoevedorp was geweldig. We hebben veel kunnen overleggen 

en brainstormen, wat heeft geleid tot een super leuke zomerperiode voor de kinderen. De aanmeldingen 

stroomden binnen, de kinderen waren enthousiast over de planning en de uitvoering verliep haast vlekkeloos 

door de goede voorbereiding en communicatie. 

Als nieuwe sociaal beheerder op deze locatie heb ik nog 

meer energie en vertrouwen gekregen in de 

samenwerking en organisatie. Daarom wil ik dit moment 

vooral gebruiken om mijn collega’s bij het Dorpshuis te 

bedanken, laten wij vooral zo doorgaan samen!

Voor de Nieuwsbrief van november geef ik 
graag het stokje door aan: Sylvia Huijg. 
Misschien kan ze iets vertellen over haar 
overstap van het cluster Noord naar 
de locaties in cluster Hoofddorp? 

Nathalie Hink

Een geweldige samenwerking!



Op dinsdag 13 oktober jl. heeft het kabinet nieuwe, verscherpte maat-

regelen afgekondigd om het oplopend aantal Corona besmettingen 

een halt toe te roepen. Deze maatregelen zijn deels van invloed op het 

bezoek en gebruik van onze locaties en zijn ingegaan op woensdag 14 

oktober om 22.00 uur. 

Groepsgrootte binnen

Met inachtneming van de 1,5 meter maatregel mogen zich in een ruimte 

van Maatvast maximaal 30 personen bevinden. 

Geen horeca

De horecafaciliteiten/buffet/bar zijn dicht. Dat betekent dus praktisch gezien dat maaltijdbijeenkomsten geen doorgang 

vinden en er geen koffie, thee, drankjes etc. te verkrijgen zijn in onze locaties.

Beschermingsmiddelen

Een van de dringende adviezen die zijn gegeven, is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes als supermarkten, 

de bibliotheek, horeca etc. 

De directie van Maatvast heeft, zoals bij alle maatregelen die door het RIVM/kabinet worden afgekondigd, deze richtlijn 

overgenomen voor haar personeel. Dit betekent dat medewerkers van onze organisatie worden verplicht tot het dragen 

van een mondkapje of gelaatscherm binnen onze locaties. Uiteraard blijft ook de 1,5 meter afstand houden een dringende 

maatregel ook wanneer er beschermingsmiddelen worden gedragen. Dat geldt eveneens voor het dragen van de hesjes. 

Aan onze vrijwilligers en bezoekers wordt het dringende advies gedaan om mondkapjes te dragen. We kunnen hen hiertoe 

nog niet verplichten, maar doen een dringend beroep op hen om deze richtlijn te volgen. De regering werkt aan een maat-

regel dat het dragen van een mondkapje voor iedereen verplicht wordt in de publieke ruimtes. Zodra deze regel wordt 

ingesteld worden dus ook bezoekers en vrijwilligers verplicht tot het dragen van een mondkapje. 

Registratie

Tevens wordt aan bezoekers verzocht (niet verplicht) op registratiekaarten bij de ingang van onze gebouwen hun 

gegevens achter te laten ten behoeve van een eventueel noodzakelijk bron- en contactonderzoek door de GGD (na een 

geconstateerde besmetting). De kaartjes, zo staat ook op de kaart zelf vermeld, kunnen worden ingeleverd bij de bar of 

beheerder van de bezochte locatie. 

Ons verzoek

Hoe vervelend ook, vragen we aan onze bezoekers en vrijwilligers om onze noodgedwongen maatregelen te respecteren 

in de hoop dat we daarmee het aantal besmettingen weten terug te dringen en weten te voorkomen dat er een 

besmetting optreedt in een Maatvast gebouw en er, landelijk gezien, moet worden overgegaan tot een totale lockdown. 

Heeft u vragen over onze maatregelen of over het al dan niet doorgang vinden van activiteiten, dan kunt u te allen tijde de 

beheerder van uw locatie benaderen. De contactgegevens staan op de website van Maatvast. Algemene vragen kunnen 

ook gemaild worden aan info@maatvast.nl 

Dank voor een ieders medewerking en begrip! 
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VERSCHERPTE CORONA MAATREGELEN 
OP MAATVAST LOCATIES



Ondanks de noodzakelijke coronamaatregelen was het toch weer gezellig druk op de 17 Maatvast-locaties die 

hebben meegedaan aan Burendag in het weekeinde van 25 t/m 27 september jl. 

Een impressie:
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BURENDAG 2020

Burgers met Burgers in De Boskern 
(jongeren koken voor ouderen)

Bingo op 1,5 meter in ’t Kattegat Picknick brunch in De Boerderij Workshop kaarten maken en pick-
nick in Het Ontmoetingscentrum

Aanleg midgetgolfbaan dorpshuis De Oude Waterwolf De fietstocht in het kader van Burendag vanuit dorpshuis Het Eiland in 
Beinsdorp was met 54 deelnemende fietsers erg geslaagd

De buurtpicknick in wijkgebouw De Amazone De bloemrijke koffietafel in De Nieuwe Silo/P-Punt



In de Nieuwsbrief ook af en toe aandacht voor onze partners en 

gemeentelijke projecten. Ditmaal zetten we het platform Nieuwe 

Pioniers centraal. Misschien iets voor u of uw vereniging/club? 

Heb jij een goed idee voor een initiatief waardoor de Gemeente 

Haarlemmermeer mooier, leuker, veiliger en/of groener wordt? 

Op Nieuwe Pioniers kunnen maatschappelijke initiatieven online 

zichtbaar gemaakt worden, en kan iedereen werken aan de realisatie van deze ideeën. Via Nieuwe Pioniers kan je actief 

campagne voeren om geld, hulp of materiaal in te zamelen voor jouw initiatief.

Het team van Nieuwe Pioniers denkt met je mee en geeft je advies over de opzet van jouw campagne. Je krijgt daarbij 

intensieve en individuele begeleiding door één van onze partners, die expertise hebben op het gebied van jouw initiatief 

(MeerWaarde, het Cultuurgebouw, Team Sportservice Haarlemmermeer, Stichting Maatvast of NMCX).

Wanneer je via Nieuwe Pioniers gaat crowdfunden maak je kans op een verdubbelaar vanuit de gemeente, tot maar liefst 

2.500 euro. Bovendien maak je kans op donaties van verschillende landelijke fondsen, zoals het VSBfonds en Stichting 

DOEN.

Zijn er voorwaarden? Slechts een paar:

Jouw initiatief draagt bij aan een leuker, gezelliger, socialer of veiligere buurt, dorp of stad en jij bent in staat om je 

netwerk te activeren om bij te dragen aan jouw campagne.

Wanneer je wilt crowdfunden, is je campagne succesvol als je je doelbedrag haalt. Als je campagne succesvol is, rekenen 

wij 5 procent fee van het opgehaalde bedrag. Lees de spelregels op de website: www.nieuwepioniers.nl
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START EEN INITIATIEF VIA NIEUWE PIONIERS

Vragen?

We staan altijd voor je klaar via info@nieuwepioniers.nl

en +31(0)20 337 7055



Maatvast is aangesloten bij de gemeentelijke Regenboogalliantie waarmee we willen aangeven dat iedereen in 

Haarlemmermeer zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig moet voelen. Dit geldt op school, op straat, 

op het werk, in de zorg, thuis, in de sport, in de eigen sociale kring, maar zeker ook in onze locaties. 

Helaas is dat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen 

(LHBTI) nog niet altijd vanzelfsprekend. Zo voelen zij zich onveiliger en krijgen zij vaker te maken met fysiek of verbaal 

geweld dan de mensen die niet bij deze doelgroep horen. 

Om onze bijdrage te tonen steken we ieder jaar tijdens het weekeinde van Coming Out Day (9 -11 oktober jl.) 

de regenboogvlag uit op al onze 26 locaties. 
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REGENBOOGVLAGGEN

Wijkgebouw De Boskern

Wijkgebouw De Amazone

Het Ontmoetingscentrum Het Contact

Dorpshuis Badhoevedorp Wijkgebouw De Nieuwe Silo

Dorpshuis Het Eiland
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VERVOLG REGENBOOGVLAGGEN

Wijkgebouw Linquenda

Dorpshuis Marijke Wijkgebouw De Veste

Wijkgebouw 

De Boerderij

Dorpshuis De Reede



 
Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimatie weer aan te 

scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische 

Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent: 

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.

 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.

 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Onze collega’s van Sportservice Haarlemmermeer organiseren veel activiteiten 

in en rondom de locaties van Maatvast.  

Voor twee van deze activiteiten zijn ze op zoek naar (sportieve) vrijwilligers voor de 

begeleiding. 

Het gaat hierbij om de activiteit 55 Fit op woensdagochtend in De Nieuwe Silo in 

Hoofddorp. Naast fit en soepel blijven is het sociale contact een belangrijk aspect van 55 

Fit. Meer info over de activiteit is te vinden op de website van Maatvast. 

Daarnaast wordt een wandelbegeleider gezocht voor de wandelingen die wekelijks op dinsdagochtend 

(van 10.00-11.00 uur) worden gehouden in Rijsenhout. Vertrek- en eindpunt dorpshuis De Reede. 

Gezocht wordt iemand die:

 • Sportief is;

 • Affiniteit met de doelgroep heeft;

 • Het leuk vindt om zijn of haar passie voor sport en bewegen over te brengen. 

VACATURES VRIJWILLIGERS

RICHTLIJN REANIMATIE AANGEPAST

Meer info over de werkzaamheden via Daphne Tervelde
Tel: 023-205 55 00 of via e-mail: dtervelde@teamsportservice.nl
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Het is niet voor niets dat L’ Oréal, wereldwijd bekend van haar 

cosmetica en verzorgingsproducten, op de website van Maatvast 

staat aangemerkt als Vriend van Maatvast. 

De afgelopen jaren is er namelijk veel samengewerkt met L’Oréal. Zo heeft de organisatie een aantal jaar geleden goody 

bags beschikbaar gesteld voor onze vrijwilligers als verrassing tijdens een centrale vrijwilligersdag. 

Maar ook de medewerkers van het hoofdkantoor van L’Oréal Nederland in Hoofddorp zetten zich al jaren in op onze 

locaties tijdens de zogenoemde Citizen Day. Jaarlijks helpen zij op drie, ieder jaar wisselende, locaties met bijvoorbeeld 

het opknappen van ruimtes, het begeleiden van activiteiten en het geven van workshops zoals bijvoorbeeld sollicitatie-

trainingen voor de buurt. 

Ook in 2020 waren er weer afspraken gemaakt voor de inzet 

van enkele tientallen medewerkers tijdens Citizen Day. Maar 

helaas….. de Corona pandemie maakte dat we dit jaar deze 

dag moesten annuleren. 

Maar vrienden ben je in goede en slechte tijden, zo bleek 

toen we blij werden verrast door L’Oréal met het aanbod 

om onze vrijwilligers verwenpakketjes te schenken. Liefst 

250 pakketjes door medewerkers van L’ Oréal zelf ingepakt 

zijn bij ons afgegeven. Het gebaar werd met name gemaakt 

omdat de medewerkers van L’Oréal beseffen dat onze 

vrijwilligers de afgelopen periode vanwege het gedwongen 

thuiszitten door de pandemie een moeilijke tijd hebben 

doorgemaakt. Een fantastisch gebaar vanuit een oprechte 

maatschappelijke betrokkenheid dat zeer wordt 

gewaardeerd! 

We kijken uit naar volgend jaar wanneer we de 
medewerkers van L’Oréal weer op onze locaties 
kunnen en mogen ontvangen. 
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VERWENPAKKETJES VAN L’ORÉAL



MAATVAST NIEUWS  NOORD

Als eerste zal ik mij even voorstellen. Ik ben Rob van Wijk 

voorzitter van biljartvereniging ’t Rietland in Badhoevedorp.

Biljarten onder het protocol van de Biljart Bond Nederland en het verzwaarde protocol dat geldt voor senioren. 

Ik kan u vertellen dit is niet makkelijk (reinigen biljarts en speelballen) voor en na een wedstrijd.

Wij hebben 3 biljarts staan waarvan de middelste is afgesloten (de 1,5 m regel).

Neem bijvoorbeeld de maandagmiddag met rond de 15 spelers. We waren genoodzaakt om van 30 beurten terug te gaan 

naar 25 beurten i.v.m. de uitloop van de  speeltijd. Normaal biljarten we tot 16.00 uur de eerste keer liepen we uit naar 

17.30 uur en dit is voor de meeste leden te laat (gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 80 plus). Nu met een ingekorte 

speeltijd zijn we weer om 16.00 uur klaar.

Ik ben ook vrijwilliger in t Rietland en laatst vroeg de directeur van Maatvast, Maarten Askamp, aan mij wie doet op dit 

moment het onderhoud van de tuin, die wij een aantal jaren geleden gerenoveerd hebben. Ik noemde er een paar op 

maar ben er ook een paar vergeten sorry!

Hierbij; Frans v/d Hoek, Hans Spijker, Arie Spijker, Gerry Lieshoud, Wim Wagenaar, Bert Volmer (93 jaar), Gerda Popken 

en ik.

De tuin is als eerste bedoeld voor mensen die tussendoor activiteiten willen doen in de buitenlucht.

Er wordt bijvoorbeeld jeu de boules gespeeld en we hebben al diverse feesten gehad en BBQ’s.

Maar dit jaar is alles anders en we zullen geduld moeten hebben tot er een vaccinatie is tegen corona. Ik denk zelf dat dit 

nog wel even duurt. 

Met vriendelijke groet uit ‘t Rietland,

Rob van Wijk

BILJARTEN ONDER
CORONAPROTOCOL

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
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Sonja is vaste vrijwilliger bij ons in wijkgebouw De Veste, 

ze doet het buurtrestaurant, sjoelen en line dance. Altijd bezig 

en zij is niet alleen vrijwilliger in De Veste maar ook binnen andere Maatvast locaties is zij werkzaam. 

De man van Sonja, Jaap heet hij, is ook vrijwilliger maar niet bij Maatvast. Ondanks zijn eigen mankementen die met de 

jaren zijn gekomen helpt hij vrijwilliger andere mensen naar en van fiets therapie.

Alleen de laatste maanden mag hij dit vanwege de landelijke situatie niet meer doen. En dat is niet prettig voor hem want 

hij zit al een hele tijd binnen. Een rondje met de rollator kan wel maar het houdt allemaal niet over.

Jaap en Sonja komen sinds we weer het buurtrestaurant mogen doen om de week eten. En Jaap en ik praten regelmatig 

met elkaar en hij is altijd wel in voor een geintje. En we hebben allebei in dienst gezeten en dat schept een band. Het was 

weliswaar een heel andere tijd maar dat is het nu ook.

Van Heutsz was zijn onderdeel, bewakingseenheid en het toeval wil dat de afdeling waar ik zat, 129 Afdva in Havelte 

permanent bewaakt werd door een eenheid van Van Heutsz, dit omdat het een nucleaire afdeling was. Dus wij hebben 

wel wat te bepraten ondanks het aantal jaren verschil.

Afijn het leek mij leuk om Jaap mee te vragen naar het NNM in Soest en daar had hij wel oren naar.

Wij zijn op 22 september naar het Militair Museum gereden hebben een prima dag gehad samen. Tussen de middag 

buiten rondom de vliegtuigen lekker wat gegeten. Behalve de verhalen over dienst ging het ook over zijn tijd in 

Amsterdam waar hij geboren is. Zijn vader was een kind uit een gezin van 18 kinderen. Sliepen in drie bedden, 3 aan het 

hoofdeinde bed en 3 aan het voeteneinde bed. Plassen in een po en dat werd zo het raam uit gekieperd, zo ging dat in de 

Jordaan. Dat waren ook geen makkelijke tijden, net als nu maar Jaap blijft positief en accepteert het zoals het is.

Jaap, ik vond het top!! 

Groet Marco Goedhart (Sociaal Beheerder De Veste)

OP STAP MET EEN VRIJWILLIGER
VAN EEN VRIJWILLIGER

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

Jaap bij het NMM te Soest 129 Afdva Jaap in een straaljager simulator Over de grond en in de lucht



Het was de bedoeling deze rit in april van dit jaar te fietsen maar door de voor iedereen 

bekende reden kon het toen niet doorgaan. Op zondag 13 september gelukkig wel en 

vanaf 08.30 uur verzamelde zich een ploeg van 15 renners bij Dorpshuis 

De Waterwolf in Vijfhuizen.

Roel en Loes ontvingen ons met koffie en lekkere koek. Het was prachtig weer en 

na een korte uitleg over de route en gedragsregels kon om 09.00 uur de eerste 

“Tour de Maatvast” van start gaan.

Vanuit Vijfhuizen ging de route via de Polderbaan naar Zwanenburg, Halfweg 

Sugar City Events, Amsterdam Westpoort, pont Buitenhuizen, Snow Planet/ Dance 

Valley, Velserbroek, Spaarndam, Haarlemmerliede en Haarlem Schalkwijk om daarna 

te finishen bij het dorpshuis in Vijfhuizen.

 De totale afstand bedroeg 50 kilometer en het goede doel dit jaar: Stichting Esperanza Inloophuis 

te Badhoevedorp. Riet Verbeek stond ons al op te wachten en toen de groep weer binnen was gaf zij een uitleg waar het 

Inloophuis voor staat. Om de inwendige mens na zo’n rit weer aan te sterken hadden Roel en Loes voor lekkere pizza-

broodjes en kipsaté gezorgd.

Deelname aan deze rit was gratis maar een vrijwillige bijdrage voor het goede doel was meer dan welkom. Dus na de 

evaluatie van de rit werd om 12.00 uur het geld geteld en dat kwam op een mooi totaal bedrag van €250,-.

Graag wil ik Roel, Loes en Cok bedanken voor hun inzet met betrekking tot deze activiteit. Het was meer dan de moeite 

waard en gezien alle enthousiaste reacties gaat dit zeker een vervolg krijgen.

Met sportieve groet: Marco Goedhart

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

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



In de nieuwsbrief van april heb ik een stukje geschreven over het

werken op het Centrum voor Jeugd en Gezin en wat voor impact de 

coronacrisis had op ons werk. Na het schrijven van dat stukje hebben 

wij eerst een tijdje helemaal vanuit huis gewerkt. Het consultatie-

bureau was wel af en toe open, maar de assistentes hadden allemaal 

een sleutel en konden zelf openen en sluiten. 

Vanaf juni ongeveer gingen we weer vrij normaal open, af en toe 

konden we op een ochtend of middag toch nog thuiswerken, maar 

op een gegeven moment gingen we gewoon weer helemaal open. Er 

zijn schermen geplaatst op de balie, er is een desinfectiestation bij 

de ingang, iedere keer als er iemand gebruik heeft gemaakt van de 

wachtruimte desinfecteren we de tafels en stoelen. Dat is allemaal niet 

anders dan op de andere locaties.

Gisteravond hebben we gehoord dat er weer meer en strengere maat-

regelen genomen worden om de besmettingen terug te dringen. En dat 

terwijl de consulenten net weer wat meer, maar wel gedoseerd op het 

CJG mochten werken. Nu moet iedereen weer thuis werken. 

Persoonlijk vind ik het nu veel lastiger om weer beperkt te worden. In 

maart was het zo duidelijk dat er iets moest gebeuren, de beelden van 

de IC’s op tv en internet waren hartverscheurend. Nu hoor je wel dat 

er veel meer besmettingen zijn, maar we zien er eigenlijk minder van. Het is weer even doorbijten, maar het gaat ons 

gewoon lukken om het virus eronder te krijgen.

We kunnen niet anders! Ik wens jullie allemaal veel sterkte en gezondheid toe!

Rita Meyer
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WERKEN OP HET CJG TIJDENS DE CORONACRISIS



Journalist Frans Tol van Het Witte Weekblad schreef 

bijgaand artikel over de geslaagde Burendag in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep; 

Burendag is een landelijk initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts. Een dag vol kleinschalige activiteiten die 

ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd wordt met als intentie er een voor de buurt gezellige dag van te 

maken. Om vooral met elkaar kennis te maken en samen activiteiten uit te voeren. Maar ook deze dag zal dit jaar op 26 

september door het COVID-19 virus een andere dag worden dan normaal. In Linquenda had buurthuisbeheerder Manou 

Klinkenberg het initiatief genomen om al vrijdag met een kunstzinnige activiteit te starten. Het ging hier om het 

schilderen van betonnen tuinzitjes. 

Manou Klinkenberg is al vanaf januari 2020 beheerder van het wijkgebouw van Linquenda: “En per 1 september ben ik 

dat ook van het Ontmoetingscentrum. Voor dit pand in Linquenda wilde ik iets verzinnen dat de tuin op zou fleuren. In 

overleg met de gemeente is dit tuin al opgeknapt. Toen kwam ik op het idee van vrolijk beschilderde  betonnen bankjes 

die volkomen hufterproef moesten zijn. En ook daarin werkte de gemeente mee.” 

Maar wie zou de ontwerpen maken en wie zou het schilderwerk gaan doen. Manou Klinkenberg kwam voor de ontwerpen 

voor 16 bankjes uit bij kunstenares Irma Jansen die schilderlessen gaat geven in het OC. 

“Ik heb er popart (of noem het streetart) van gemaakt met als onderwerp de activiteiten in het wijkgebouw (zoals darten, 

djambé en Line Dance) en enkele opmerkelijke dingen van het dorp zoals de windmolen bij kinderboerderij 

Dierenvreugd”, vult Jansen aan. 

Die molen werd vrijdag ingekleurd door Juliëtte Bouterse, de echtgenote van molenreparateur Cor Bouterse (en de 

moeder van voormalig dorpskoningin Laïla Bouterse: “Ik kon de molen geen bruine kleur geven. Maar rood is hij wel zo 

mooi.” 

Irma Jansen gaf aan dat het opzetten van de lijnen en het inkleuren met betonverf zo’n 4 uur per bankje zou kosten. 

Daarom waren vrijdag met 4 vrijwilligers en nog een aantal buurtbewoners de vrolijke bankjes nog niet klaar. Beheerder 

Klinkenberg wilde dus zaterdag - als er voor Burendag bonbondoosjes gemaakt zouden worden – en op latere dagen nog 

vrijwilligers in gaan zetten. 

LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

BURENDAG WIJKGEBOUW
LINQUENDA

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         



Bovendien vroeg zij aandacht voor de normale activiteiten die maanden stil 

lagen maar geleidelijk weer opgestart gaan worden. Activiteiten zoals 

wandelen, schaken, bridgen, Country Line Dance, Djembé, darten,

sjoelen, het seniorenorkest en de Creaclub. Nieuw is het Financieel 

café. “We willen ook een keer per maand het Buurtrestaurant en de 

Kinderdisco weer van de grond krijgen.” 

Om te weten op welke dagen deze activiteiten plaatsvinden is het

 aan te raden de website te raadplegen. Datzelfde geldt voor de 

activiteiten in Het Contact en het Ontmoeting Centrum. In ieder geval 

wilde voormalig dorpskoningin Carla Beekakker laten weten dat haar 

CreaClub in Het Contact weer opgestart is. Daar was Burendag vrijdag 

gestart met een High Tea. Vrijdag was zij een van de schilderessen van 

het team van Manou Klinkenberg. 

“Natuurlijk gelden er voor de activiteiten  

 richtlijnen volgens de corona-maatregelen. 

Gelukkig is in alle buurthuizen de ventilatie na onderzoek helemaal 

goedgekeurd. En ja, zolang het daardoor niet te koud gaat worden 

zetten we wat vaker de voordeur open.”    

MAATVAST NIEUWS  ZUID

ACTIVITEITEN



Zaterdag 26 september was daar, na weken van klussen, de feestelijke receptie gevolgd door de open dag op zondag 

27 september ter ere van het 50-jarig bestaan van dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Voor dit jubileum in een 

nieuw jasje gestoken . Al bij binnenkomst van de Meerkoet is de metamorfose duidelijk zichtbaar en dat is in zijn 

geheel doorgetrokken naar de bar, biljartruimte en grote zaal. Het doel om een nieuwe warme uitnodigende 

uitstraling te krijgen is aan de vele geluiden te horen goed geslaagd. Dit met dank aan de meedenkers, 

de vrijwilligers, de medewerkers, de fondsen, de toenmalige dorpsraad die de Meerkoet aan Maatvast overdroeg 

met een flinke spaarpot en de samenwerking met Lisserbroek SamenMeer. 

We hopen met de nieuwe uitstraling nog meer gasten enthousiast te maken en daarmee ook nieuwe activiteiten te 

ontplooien voor alle doelgroepen. Bent u nieuwsgierig naar hoe mooi het is geworden, kom dan gerust even binnen lopen 

de deuren staan voor u open. 

Eremedaille

Uit handen van locoburgemeester Jurgen 

Nobel ontving Sandy Goezinne (beheerder 

van dorpshuis De Meerkoet) een 

gemeentelijke eremedaille voor het 

dorpshuis. Dit vanwege de belangrijke 

positie die het dorpshuis reeds 50 jaar 

inneemt in de Lisserbroekse samenleving. 

MAATVAST NIEUWS  ZUID

50-JARIG DORPSHUIS DE MEERKOET ONTVANGT 
EEN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDING



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

DE WAARDE VAN
ON FLEEK!

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Bommelstein              • Buurthuis Het Contact

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

Vaak krijgen de sociaal beheerders van 

de jongerencentra de vraag: Wat doen jullie eigenlijk precies?

Dat is soms best wel een moeilijke vraag, maar On Fleek is een mooi voorbeeld van een project en geeft aan hoe wij 

innoveren binnen de jongerencentra en de verdieping in gaan met het accommodatiegericht jongerenwerk. On Fleek is 

de muziek talentontwikkelingswedstriid van de Haarlemmermeer.

Opzet On Fleek

Muzikanten en DJ’s tussen 14 en 21 jaar kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd. Ze 

strijden in twee categorieën om een prijspakket van 500 euro, wat ze uit mogen geven 

aan hun eigen talentontwikkeling. Uit elke categorie worden er door de jury 

3 finalisten gekozen.

Afgelopen maart was de eerste voorronde (DJ) in de  locatie Flex C. DJ Virato (Viggo 

Smit, 15 jaar) is de eerste finalist DJ. DJ Dusty-Boyd en DJ Airflow zijn de overige twee 

finalisten die met zijn drieën strijden om de hoofdprijs. 

Op 3 oktober was de Coronaproef voorronde in de categorie Muziek gehouden in De Hype. Deze voorronde was een 

onwijs succes met 14 acts en 20 deelnemers. En de drie finalisten Muziek zijn bekend: Alyssa & Chiara (17 en 19 jaar, R&B, 

singer/songwriter), Claire( 16 jaar, singer/songwriter) en Te Gast (band, gemiddelde leeftijd 18 jaar). 

Met in totaal 24 acts en 30 deelnemers is de contest groter en professioneler dan vorig jaar.

De finalisten gaan nu het coachingstraject in. Op 17 oktober worden de finalisten DJ gecoacht in de DJ school in 

Amsterdam. En op 18 oktober worden de finalisten Muziek gecoacht door Adam Bais (Benjamin Fro) rapper, 

singer-songwriter en allround muzikant.

Op 14 november is de grote finale in JC De Basis in Zwanenburg. De jury bestaat uit o.a.: Jelle Broek (gitarist van De Dijk), 

Glenn Foreman (winnaar Grote Prijs van Nederland 2018), DJ SIRENE! (winnaar Kunstbende DJ 2017, Lowlands) en nog 

een DJ wiens deelname bijna rond is. 

Talentontwikkeling en meer….

Behalve dat het een heel erg leuk project is om te mogen draaien (zelf bedacht, opgezet en uitgevoerd met de kei goede 

hulp van mijn collega’s Sawinah en Andrea) is het ontzettend belangrijk op het gebied van talentontwikkeling. Niet alleen 

voor de muzikanten en DJ’s, maar ook op de locaties ; bijvoorbeeld vrijwilligers die voor het eerst een productie 

draaien. Een goed voorbeeld daarvan is Bradley, een vrijwilliger in De Hype die helemaal gek is van techniek. Hij beheerde 

de livestream en heeft nog nooit zo’n succesvolle livestream gehost. Of de vrijwilligers in De Basis die het pand zien 

veranderen in een concertzaal.

En de deelnemers die werken door hun deelname aan hun netwerk kunnen werken en voor het eerst in onze 

jongerencentra komen. En vriendschappen voor het leven sluiten. Het is mooi om dat mogelijk te mogen maken. 

Zo is een ‘simpele wedstrijd’ eigenlijk enorm waardevol.

Naomi Beijer    |    Sociaal beheerder De Basis



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

Geweldig nieuws! Het Schiphol fonds heeft een bedrag van maar liefst €6000,- toegekend 

om mogelijk te maken dat alle jongerencentra van Maatvast sport en spel materiaal 

kunnen aanschaffen! Hierdoor wordt het op alle locaties niet alleen mogelijk om van deze 

materialen gebruik te maken, maar wordt het tevens mogelijk om materiaal te lenen 

en mee naar huis te nemen. Dus naast een bezoekje aan de bibliotheek om boeken te 

lenen, kun je straks ook langs een van de jongerencentra om een setje hockeysticks op 

te halen! 

Wordt vervolgd……!

Wist je dat er jaarlijks een flink aantal stageplaatsen wordt vervuld binnen de jongerencentra van Maatvast? Op 

dit moment lopen er 9 studenten stage, verdeeld over 6 locaties. Het opleidingsniveau loopt hierin uiteen van MBO 

niveau 1 tot en met HBO. Veelal gaat het om stagiairs die een opleiding Social Work doen, en het is ook niet uit-

zonderlijk dat stagiairs na hun stageperiode blijven hangen en een contract aangeboden krijgen, bijvoorbeeld als 

invalkracht. 

Stagiairs zijn, evenals vrijwilligers, onmisbaar in de jongerencentra van Maatvast. En gelukkig hebben we ook tijdens de 

coronacrisis nog ruimte kunnen bieden aan studenten, ook vanuit het MBO, voor wie het aanbod in stageplaatsen het 

afgelopen half jaar zeer sterk is afgenomen. De jongerencentra vormen plekken voor ontspanning, en ook zeker voor 

ontwikkeling. En naast het feit dat we binnen onze locaties jongeren bijstaan tijdens hun persoonlijke ontwikkeling, 

is het begeleiden van stagiairs in hun professionele ontwikkeling ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

STAGES BINNEN DE JONGERENCENTRA

MEER SPORT EN SPEL VOOR JEUGD IN HAARLEMMERMEER!

Ben jij op zoek naar een stageplek? 
Stuur dan een mailtje naar Andrea: andrea.vanzoomeren@maatvast.nl
Vermeld even wie je bent, welke opleiding je doet en wat voor stageplek je 
zoekt, en wie weet kunnen we jou een stageplek bieden.



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST OKTOBER

STRIP MAATVAST SEPTEMBER



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:
Petra Zwetsloot

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

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

Contactpersoon:
Petra Zwetsloot

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 BOMMELSTEIN BUURTHUIS 
HET CONTACT

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

Contactpersoon:
Naomi Beijer

Vossestein 11,
Nieuw-Vennep
bommelstein@maatvast.nl

Contactpersoon:
Andrea van Zoomeren

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

Contactpersoon:
Andrea van Zoomeren

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:
Petra Zwetsloot

MAATVAST JONGERENCENTRA

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

Contactpersoon:
Amber Oskam

FLEX C DE HYPE DE NOODUITGANG STUDIO 5

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

Contactpersoon:
Rik Strengers

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

Contactpersoon:
Tijmen van Drongelen

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

Contactpersoon:
Bram Spaans

Voor meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl

CONTACTGEGEVENS LOCATIES


