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INTRODUCTIE

Beste lezer,

Voor u ligt de 1e reguliere Nieuwsbrief van Maatvast. We hadden hier al eerder mee willen starten, 

maar de Corona-pandemie gooide roet in het eten. Tijdens de afgelopen periode hebben we wel 

wekelijks voor onze medewerkers een zogenaamde Corona Nieuwsbrief uitgebracht. 

Bent u benieuwd naar de inhoud van dit bulletin, zie dan onze website:

www.stichtingmaatvast.nl/news/corona-nieuwsbrieven-maatvast/

De reguliere editie met nieuws vanuit Maatvast over haar bijvoorbeeld haar locaties, activiteiten, 

(vrijwilligers-) vacatures brengen we vanaf nu 1 x per maand uit. 

Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief en wilt u deze wel ontvangen, meld u dan aan via onze 

website. 

Heeft u suggesties, tips en dergelijke dan kunt u deze mailen aan redactie@maatvast.nl 

Veel leesplezier gewenst,

Redactie Nieuwsbrief Maatvast

Veel leesplezier!



Wat leuk dat Sunny de pen aan mij heeft doorgegeven! Even een korte introductie: mijn naam is 

Sau-San en ik werk sinds december als financieel administratief medewerkster voor het Cluster Noord. 

Het bevalt me tot nu heel goed om bij Stichting Maatvast te werken.

Ik heb daarvoor vooral bij commerciële bedrijven gewerkt. Het is voor mij ook een hele nieuwe ervaring om 

voor een stichting te werken. Ik ben vooral heel positief over wat onze organisatie allemaal doet om mensen 

(vooral ouderen en jongeren) bij elkaar te brengen. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Iedere vrijdag vanaf 

september van 14.00-16.00 

uur.

MIDDEN  Start nieuwe tekengroep ZUID Metamorfose De Meerkoet

Muzikaal talent? Geef je op!

Oorspronkelijk was de planning voor On Fleek dat de voorrondes zouden plaats-

vinden in maart, en de finale in april. Waarom dit helaas niet doorging, op de eerste 

voorronde na – die was namelijk op 7 maart – is bekend. Gelukkig zijn er nu nieuwe 

data gepland en is het tevens nog mogelijk om je in te schrijven! 

JONGERENCENTRA  On Fleek hervat!

Is tekenen jouw hobby, maar loop je vast en blijven 

tekeningen slechts een schim van wat je voor 

ogen had? Misschien kan ik je helpen. Ik ben 

Raymond Hanoi, afgestudeerd aan de 

kunstacademie te Haarlem en kom binnenkort 

hier in dit wijkcentrum tekenles geven. 

Zie bovenstaand werk van mijn hand. 

Metamorfose voor 50 jaar 

oude dorpshuis De Meerkoet.

 “Je kunt beter vragen wat er niet is gedaan”, zegt 

Sandy Goezinne, de beheerder van De Meerkoet. 

De vraag was wat er zoal is verbouwd aan het 

jubilerende dorpshuis in Lisserbroek. Die 

verbouwing en de heropening van De Meerkoet 

vallen, niet geheel toevallig, samen met het 

50-jarig bestaan ervan.

NOORD  Column: Coronabelevingen



COLUMN: CORONABELEVINGEN

Wat leuk dat Sunny de pen aan mij heeft doorgegeven! Even een korte 

introductie: mijn naam is Sau-San en ik werk sinds december als financieel 

administratief medewerkster voor het Cluster Noord. Het bevalt me tot nu 

heel goed om bij Stichting Maatvast te werken. Ik heb daarvoor vooral bij 

commerciële bedrijven gewerkt. Het is voor mij ook een hele nieuwe 

ervaring om voor een stichting te werken. Ik ben vooral heel positief over 

wat onze organisatie allemaal doet om mensen (vooral ouderen en 

jongeren) bij elkaar te brengen. Verder heb ik ook heel lieve collega’s om 

mee samen te werken. Ik kom daarom ook met veel plezier naar mijn werk.

Eind 2019 is het besmettelijke virus COVID-19 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, waarna het zich in korte 

tijd verspreidde naar andere delen van de wereld. Op 11 maart 2020 is het als pandemie erkend. Wat eerst zo 

ver weg leek, kwam toen wel heel dichtbij. Het is ongelooflijk hoe zo’n virus ons leven beïnvloed en wereldwijd 

zoveel mensen het leven heeft gekost. Het is werkelijk een onvergetelijke ervaring voor iedereen. Er wordt 

zoveel van ons ontnomen. We ervaren nu hoe het is om onze vrijheid te verliezen, thuis te moeten zitten 

en geen of nauwelijks meer sociale contacten te hebben. Het is voor ons hopelijk tijdelijk, maar ik heb echt 

bewondering voor de mensen die de Tweede Wereldoorlog overleefd hadden (voor zo’n lange tijd!) en oudere 

mensen die eenzaam zijn en veel thuis moeten zitten. Ik ben daarom des te meer dankbaar voor mijn huidige 

leven, mijn familie, vrienden en mijn baan bij Stichting Maatvast. Ik ben ook heel trots hoe mijn werkgever met 

haar personeel omgaat en hoe we gewaardeerd worden. Het is echt super attent en lief dat we in deze tijd nog 

een Bol.com waardebon gekregen hebben!

Het coronavirus doet me ook heel veel denken aan een overleden neef van me. Zijn naam is Carsten en is 

maar 20 jaar geworden. Hij overleed op 18 augustus 2019 aan een bloedvergiftiging, veroorzaakt door een 

meningokokbacterie (type W). Mijn zwager en schoonzus haalden hem de nacht ervoor met 

griepverschijnselen op van popfestival Lowlands. Ongeveer 12 uur later stierf hij thuis. Zijn motto was 

‘Streven naar wat betekenisvol is, niet naar wat je het beste uitkomt’ (van Canadees klinisch psycholoog 

Jordon Peterson). Het is ongelofelijk en verdrietig hoe een bacterie een lichaam in zo’n korte tijd kapot kan 

maken. Een preventieve vaccinatie had een redding voor mijn neef kunnen zijn, maar helaas viel Carsten net 

buiten de doelgroep die een oproep krijgt voor vaccinatie. Via deze weg wil ik hierbij graag meegeven hoe 

belangrijk vaccineren is! De Nederlandse Meningitis Stichting heeft een doorgeefboek gemaakt, waarin 

ouders over de ziekte en het overlijden van hun kinderen door meningokokken vertellen. Het lijkt me een mooi 

idee om dit boekje bij de locaties van Stichting Maatvast neer te leggen om ouders en kinderen te attenderen 

op dit maatschappelijk probleem. Het boekje kan bij mij opgevraagd worden.

Ik ben heel benieuwd hoe lang deze pandemie nog gaat duren en wanneer we eindelijk een vaccin hiertegen 

hebben. Laten we ons met z’n allen vooral aan de RVIM-regels houden, om de ziekte zo min mogelijk verder te 

verspreiden. Vrijheid en gezondheid hebben, is echt niet vanzelfsprekend. Blijf vooral positief en gezond, en 

let vooral goed op jezelf en elkaar. 

Ik geef de pen door aan Nathalie Hink en ik ben benieuwd naar haar verhaal.

Sau-San

Blijf vooral positief en gezond!



De Jeu de Boules club “Rietlandia” heeft na het succes van 

het eerste lustrum besloten om een tweede groep op 

dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur te starten.

Aanmelden kan in `t Rietland, 

Chr. Huygensstraat 21 in Badhoevedorp. 

Tel: 020-6594444. 

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

JEU DE BOULES `T RIETLAND

Deelname aan de jeu de boules activiteit is gratis.



In ons wijkcentrum, gerund met passie door bijna 15

vrijwilligers, assistent-beheerders Conny en Sylvia en 

beheerder Anga (06-39836304 ), is iedereen op werkdagen welkom tussen 9.00-17.00 uur, 

op zondag van 13.00-16.00 uur en indien gewenst op afspraak ook op alle andere momenten in de week.

Je kan in De Boskern ruimtes huren voor vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook 

voor allerlei sportactiviteiten, workshops en cursussen. Ook kan je hier terecht om 

in groepsverband te komen klaverjassen, sjoelen, knutselen, etc. Vraag aan de 

bar of aan de (assistent-) beheerder naar alle mogelijkheden.

Heb je zelf een idee voor een activiteit of zoek je leuk vrijwilligerswerk? 

Bij de Boskern ben je welkom.

Een zaal  huren voor feestjes en partijen is helaas niet mogelijk.

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN
MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

WELKOM IN DE BOSKERN

De Boskern is coronaproef gemaakt. Dat wil zeggen veel ruimte tussen de tafels en 

stoelen, een beperking van het aantal gasten en een flinke hoeveelheid flesjes 

ontsmettingsmiddel. 

Langzaam maar zeker komen er weer mee activiteiten in de Boskern.

In augustus is de tekenclub weer begonnen en zijn ook de dames van Overbos weer 

gestart  met hun gezellige koffiebijeenkomsten op de vrijdagochtend.

In september doen we er weer een schepje bovenop. Zo gaat het financieel café weer 

open, wordt er aan Tai Chi en yoga gedaan , en worden er Nederlandse taallessen gegeven.   

  Ook de klaverjas en bridge gaat beperkt met veel voorzorgsmaatregelen weer proberen te starten. 

Er zijn veel ontwikkelingen voor nieuwe en bestaande activiteiten. Loop rustig eens binnen voor informatie. 

DE  BOSKERN... WEER EEN STAPJE VERDER



Iedere vrijdag vanaf september van 14.00-16.00 uur.

Is tekenen jouw hobby, maar loop je vast en blijven tekeningen slechts een schim 

van wat je voor ogen had? Misschien kan ik je helpen. Ik ben Raymond Hanoi, 

afgestudeerd aan de kunstacademie te Haarlem en kom binnenkort hier in dit 

wijkcentrum tekenles geven. Zie bovenstaand werk van mijn hand.

Stap voor stap leer ik je techniek te verbeteren en je inzicht te vergroten. Eerst 

de opzet maken en daarna spelen met licht en donker om diepte te krijgen in je 

tekening te krijgen. Centraal in de lessen staat je eigen meegebrachte voorbeeld-

materiaal. De lessen zijn gratis en duren 2 uur, met een korte pauze van 15 minuten 

voor een bakje koffie. Tekenmateriaal zoals een schetsboek, potloden, pennen en 

gum zijn voor eigen rekening en dienen van huis meegenomen te worden. Tip: Bij de 

 Action kun je voor een klein prijsje spullen aanschaffen. Wil je graag geholpen worden bij het   

  maken van je tekeningen?  

Aanmelden kan bij de bar, telefonisch of via de mail.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

START NIEUWE TEKENGROEP

In de week van de eenzaamheid willen wij d.m.v. kleine schilderijtjes van 20x20 cm één groot schilderij maken, 

maar daar hebben we jou bij nodig!

Je hoeft geen Rembrandt of Picasso te zijn, het gaat erom samen iets te creëren. Als afsluiting eten we dan gezamenlijk 

een kopje soep en een tosti.

Komt u ons op dinsdag 6 oktober van 10:00 – 13:00 uur helpen?

Aanmelden kan via 023-562 8840, via amazone@maatvast.nl, aan de bar of loop de 6e gewoon binnen. 

Deze activiteit is gratis.

SAMEN SCHILDERIJ MAKEN IN DE AMAZONE

Wijkcentrum De Boskern
Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp
E-mail: boskern@maatvast.nl, Tel: 023 5635512

De Amazone
Mathilde Wibautstraat 22, 2135 MC Hoofddorp
E-mail: amazone@maatvast.nl, Tel: 023-562 8840



Metamorfose voor 50 jaar oude dorpshuis De Meerkoet

 “Je kunt beter vragen wat er niet is gedaan”, zegt Sandy Goezinne, de beheerder van De Meerkoet. De vraag was wat er 

zoal is verbouwd aan het jubilerende dorpshuis in Lisserbroek. Die verbouwing en de heropening van De Meerkoet vallen, 

niet geheel toevallig, samen met het 50-jarig bestaan ervan. Dat wordt gevierd met onder meer een open dag op zondag 

27 september.

Beheerder Sandy Goezinne hoopt dat door bekendheid te geven aan het jubileum en door de metamorfose die het 

dorpshuis heeft ondergaan nóg meer bezoekers de weg ernaartoe weten te vinden.

Méér bezoekers

We hebben ons toen we plannen maakten voor de verbouwing bewust ook door mensen van 30 jaar en ouder en ook 

door 40-plussers laten adviseren. De Meerkoet wordt goed bezocht maar er mogen best méér bezoekers komen, vooral 

uit die leeftijdsgroepen. We krijgen voornamelijk ouderen en jongeren over de vloer maar we zijn er ook voor de groep 

daartussenin.  

De Meerkoet is één van de vele dorpshuizen, wijk- en jongerencentra in Haarlemmermeer die door de stichting Maatvast 

wordt beheerd en geëxploiteerd. Dat is overigens nog niet zo heel lang het geval. Tot een aantal jaren terug runde een 

zelfstandig bestuur De Meerkoet. De overdracht aan Maatvast ging niet zonder slag of stoot. “Het sentiment was, heel 

begrijpelijk, toch een beetje ‘blijf van ons dorpshuis af’. Dat was trouwens ook zo met dorpshuis het Eiland in Beinsdorp, 

waarvan ik ook de beheerder ben.”

LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

UIT: INFORMEER 
9 SEPTEMBER 2020

Het besef dat het toch wel prettig bivakkeren is onder de paraplu van de stichting Maatvast, die sowieso niet van 

alle dorpshuizen, wijk- en jongerencentra een eenheidsworst maakt maar juist de eigenheid van de locaties 

respecteert, zegt Sandy Goezinne, zorgt ervoor dat dergelijke sentimenten wegebben.

Ze denkt dat de inwendige verbouwing van De Meerkoet dat proces heeft versneld. “Iedereen heeft eraan meegewerkt. 

Het resultaat is fantastisch. Daardoor zijn er stevige banden gesmeed. En dat er meer geld nodig was dan het budget 

aanvankelijk groot was en dat dat geld er ook is gekomen dankzij onder meer geslaagde fondsenwerving door de grote 

organisatie die Maatvast is, helpt natuurlijk ook heel erg.”

PARAPLU

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         



Bij de overdracht van het vroegere bestuur van De Meerkoet naar Maatvast ging een goed gevulde spaarpot mee van 

enkele tienduizenden euro’s. Dat geld was bestemd voor de modernisering van het dorpshuis. Het 50-jarige bestaan 

was een ideaal moment om daar werk van te maken, vertelt Sandy Goezinne. 

Het was de bedoeling om het dorpshuis een nieuwe warme uitstraling te geven en dat is gelukt. Uiteindelijk is er voor 

ongeveer 100.000 euro verspijkerd. Echt alles is aangepakt, niets oogt meer hetzelfde. Direct al bij de entree zijn de 

verschillen groot. De Meerkoet heeft een metamorfose ondergaan. Dat wil zeggen: aan de binnenkant.

Het bedrag dat in de spaarpot zat, is zo’n beetje verdrievoudigd. Met behalve de opbrengsten van de fondsenwerving 

door Maatvast ook bijdragen van anderen fondsen, van Lisserbroek Samen Meer en de opbrengsten van een stemactie 

bij een bank.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

SPAARPOT

Behalve geld waren er ook heel veel handen nodig. Vrijwilligers in 

alle soorten en maten hebben geholpen met klussen en 

schilderen. Medewerkers hebben hun uren die ze anders aan 

gastheerschap zouden hebben besteed, ingeruild voor verf-

tijd. En door hun werkgevers vriendelijk aan te kijken, kregen 

sommige vrijwilligers het voor elkaar dat vele liters verf gratis 

waren en dat er een flinke korting loskwam op de 

stucwerkzaamheden in de biljartruimte. 

En zo staat De Meerkoet er na een halve eeuw weer als een zonnetje 

en zeer uitnodigend bij. “We zijn alle dagen open”, zegt beheerder 

Sandy Goezinne wel een keer of drie.

Uiteraard bent u van harte welkom op het opgeknapte dorpshuis te komen 

bewonderen tijdens de open dag op 27 september aanstaande en 

kennismaken met de vele activiteiten die er worden georganiseerd.

VEEL HANDEN

Er is hard gewerkt in 
dorpshuis De Meerkoet 
in Lisserbroek. Foto: 
Margo Oosterveen



LOCATIES  JONGERENCENTRA
MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

BURENDAG ACTIVITEITEN 

• De Baddies              • De Basis

• Bommelstein              • Buurthuis Het Contact

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

25
SEPT
2020 Datum:  Vrijdag 25 september

Tijd:  17:00 – 21:00 uur

Locatie:  De Hype 

  Venneperweg 298, 

  Nieuw-Vennep

Aanmelden via: hype@maatvast.nl

PICKNICK MET BINGO 26
SEPT
2020 Datum:  Zaterdag 26 september

Tijd:  12:00 – 15:00 uur

Locatie:  Studio 5 (i.s.m. De Boskern   

  Hoofddorp) 

  Waddenweg 3, Hoofddorp 

Aanmelden via: boskern@maatvast.nl

BURGERS MET BURGERS

27
SEPT
2020 Datum:  Zondag 27 september

Tijd:  12:00 – 15:00 uur

Locatie:  De Nooduitgang 

  Venneperweg 298, 

  Nieuw-Vennep

Aanmelden via: nooduitgang@maatvast.nl

GEZONDE PICKNICK 
MET ‘FOODTRUCK’ 27

SEPT
2020 Datum:  Zondag 27 september

Tijd:  12:00 –14:00 uur

Locatie:  Baddies 

  Snelliuslaan 35, 

  Badhoevedorp

Aanmelden via: baddies@maatvast.nl

LE PIQUE NIQUE DE BADHOEVE-
DORP VOOR JONG EN OUD

27
SEPT
2020 Datum:  Zondag 27 september

Tijd:  13:00 – 15:00 uur

Locatie:  De Basis 

  Marialaan 86, 

  Zwanenburg

Aanmelden via: basis@maatvast.nl

SPORT EN SPEL PICKNICK



MUZIKAAL TALENT? GEEF JE OP!

Oorspronkelijk was de planning voor On Fleek dat de voorrondes zouden plaatsvinden in maart, en de finale in april. 

Waarom dit helaas niet doorging, op de eerste voorronde na – die was namelijk op 7 maart – is bekend. Gelukkig zijn 

er nu nieuwe data gepland en is het tevens nog mogelijk om je in te schrijven! 

Even om je geheugen op te frissen: On Fleek is een muziekwedstrijd waaraan jongeren tussen de 14 en 21 jaar, vanuit 

heel Haarlemmermeer, mogen deelnemen. De wedstrijd wordt georganiseerd vanuit de jongerencentra van Maatvast en 

alle voorrondes, plus de finale, vinden plaats in deze jongerencentra. Binnen de wedstrijd kun je meedoen binnen twee 

categorieën: DJ en Muziek. Onder muziek vallen bijvoorbeeld bands, solo instrumentalisten en/of vocalisten, en rap. 

Inschrijven kan nog tot en met 25 september via onfleek@maatvast.nl. Check hieronder het overzicht van de nieuwe 

data en locaties.

Houd er rekening mee dat er wegens corona een beperkt aantal bezoekers kan worden toegelaten op een avond! Maar…. 

Alle optredens zullen gefilmd worden en via een livestream te bekijken zijn. Niemand hoeft het dus te missen!

Mail voor aanmelden en meer informatie naar: onfleek@maatvast.nl

03
OKT
2020 Locatie: De Hype 

 Venneperweg 298, 

 Nieuw-Vennep

VOORRONDE 1 MUZIEK 10
OKT
2020 Locatie: Studio 5 

 Waddenweg 3, 

 Hoofddorp

VOORRONDE 2 DJ

14
NOV
2020 Locatie: De Basis 

 Marialaan 86, 

 Zwanenburg

FINALE

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

ON FLEEK HERVAT! 



Op vrijdag 28 augustus vond de afsluiting van het project Your Move plaats. Your Move 

was binnen Maatvast de naam voor Maatschappelijke Dienstijd (MDT), een project 

waarbij jongeren zich vrijwillig inzetten voor een ander of een andere doelgroep. 

Zo werden er filmavonden georganiseerd voor gezinnen met jonge kinderen, 

werden er hamburgers gebakken voor de buurt en werd er een kerstdiner 

georganiseerd voor ouderen. Tussen maart 2019 en augustus 2020 deden 

zo’n 65 jongeren mee aan Your Move.

Tijdens het afsluitende evenement – oorspronkelijk gepland in jongerencentrum 

Studio 5 maar wegens slecht weer verplaatst naar buurthuis ’t Kattegat, kregen 

de deelnemers een certificaat voor hun deelname. Alle projecten kwamen voorbij 

en jongeren deelden wat zij hadden geleerd en meegemaakt hebben; vriendschappen 

zijn gesloten, hulp werd geboden, grenzen werden verlegd en werden zowel fouten 

 gemaakt als successen behaald. Al met al een mooie afsluiting van Your Move!

Alle projecten van Your Move zijn gebundeld in een boekje, te downloaden vanaf de site 

van Maatvast via: www.stichtingmaatvast.nl/yourmove/ 

Het project is weliswaar voorbij, maar er is wel een goede gewoonte overgebleven, die 

tijdens Your Move is ontstaan. De tweewekelijkse ‘Meet up’, voor deelnemers om elkaar 

te leren kennen, inspireren en waar mogelijk te helpen, gaat vanaf september verder als 

‘Projecten en pizza’. Om de week op donderdag kun je hiervoor terecht bij 

jongerencentrum Flex C. Meedoen? Meer informatie? Zie hieronder!

Projecten en pizza

Om de week op donderdag, van 16:00 tot 20:00 uur.

Meer informatie of aanmelden: flex-c@maatvast.nl

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

PROJECT YOUR MOVE SUCCESVOL AFGESLOTEN



INTERVIEW MET GONNIE POUW

Op 27 mei 2016 werd het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp officieel geopend. 

Onder de aanwezigen was Gonnie Pouw. Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers 

en Gonnie meldde zich meteen aan. Sindsdien is zij een vertrouwde en zeer 

gewaardeerde kracht in het dorpshuis. Een nadere kennismaking met deze vitale 

vrouw lijkt ons op zijn plaats. 

Rondleiding

Wanneer ik op het gebouw aanrijd, word ik meteen getroffen door de ruime opzet van 

dit dorpshuis en zijn omgeving. Eerst aan de voorzijde een zeer ruime parkeerplaats, dan 

het gebouw zelf, volledig vrijstaand, breed, met een laag beginnend en hoog oplopend 

dak, en geboomte dat op enige afstand als een keurig decorstuk achter het gebouw staat 

opgesteld.  

Gonnie is nog druk in de weer in het kantoortje naast de entree, maar maakt zich snel vrij. 

Ik krijg eerst een rondleiding. De multifunctionele opzet van het gebouw wordt al snel 

duidelijk; naast de gebruikelijke keuken, bar en zitplekjes, komen we langs een galerie, 

een consultatiebureau, een (buitenschoolse) kinderopvang en de plaatselijke bibliotheek.

Er zijn diverse vergaderruimtes en een grote zaal die op diverse wijzen ingericht kan worden voor grotere 

evenementen. Gonnie vertelt dat Badhoevedorp een kindercircus heeft dat hier twee keer per week traint.

Voor het interview gaan we bij het raam zitten. Wij kijken uit over een terrasje en een brede strook water, 

begrensd door bomen en struikgewas. Daarachter, vertelt Gonnie, zie je de nog in aanbouw zijnde wijk Quatre 

Bras. Deze nieuwe wijk gaat ervoor zorgen dat het dorpshuis, dat nu nog enigszins aan de buitenzijde ligt, wat 

meer binnen het dorp komt te liggen.

Jeugd in een vol huis  

Gonnie (1953) komt oorspronkelijk uit Oud Osdorp. “We hebben (tuinstad) Osdorp zien bouwen.” Zij is op-

gegroeid in een groot gezin. De inwonende grootouders meegerekend, woonden zij met veertien mensen bij 

elkaar. Er was nauwelijks gelegenheid om je af te zonderen, maar dat heeft zij eigenlijk nooit als een probleem 

ervaren. Moeder zorgde voor alles; de kinderen hoefden nauwelijks mee te helpen. Daarentegen kregen ze 

geen zakgeld, dus had Gonnie al op jonge leeftijd baantjes bij de plaatselijke boeren en tuinders en later op de 

markt in Amsterdam. 

Op kantoor

Na de MULO ging zij werken als administratieve kracht bij de KLM op Oud Schiphol. Zij vond het werk daar 

leuk en spannend. Zo heeft zij de eerste landing van een Boeing op Schiphol (1969) meegemaakt. Vervolgens 

kwam zij, na een kortstondige periode als boekhouder, terecht bij een onderwijsinstelling waar zij 41 jaar is 

blijven werken. Zij vervulde daar de functies van (directie)secretaresse en administratiemanager. Eerst vanuit 

Amsterdam en later vanuit Badhoevedorp, waar zij sinds 1981 woont, reisde zij voor haar werk op en neer 

naar resp. Osdorp, Zaltbommel en Ede. Dit vond zij prima. Zij had het bij haar werkgever erg naar haar zin. 

Dit veranderde radicaal toen de instelling werd overgenomen door een grotere organisatie. In de visie van de 

nieuwe directie was er geen plaats voor haar; zij werd op een zijspoor gezet. Na een periode van 

onbevredigend werk, moest zij wegens een reorganisatie vertrekken. Bij haar afscheid ontbrak van 

directiezijde iedere blijk van waardering of financiële tegemoetkoming. Zij was zwaar teleurgesteld.

Waardering is belangrijker dan geld! 



Vrijwilligerswerk

Gonnie was inmiddels 61 en voelde zich afgedankt. Zij had tijd nodig om haar gevoel van eigenwaarde te her-

stellen. Ongeveer een half jaar later was zij aanwezig bij de opening van het nieuwe dorpshuis Badhoevedorp. 

Toen daar gezegd werd dat men vrijwilligers nodig had voor de bemensing van het dorpshuis, leek dit haar een 

goede gelegenheid om weer in beweging te komen. Zij had al eerder vrijwilligerswerk gedaan bij een 

turnvereniging en de voetbalclub van haar zoon. Na een intakegesprek met de toenmalige beheerder,

 Erna Roukema, ging zij vanaf september 2016 in het dorpshuis aan de slag. Zij begon met voornamelijk 

administratief werk te doen. Een eerste project was het schrijven van handleidingen bij de diverse apparaten 

die in het dorpshuis gebruikt worden. Ook het bijhouden van de inhoud van het infoscherm werd haar 

verantwoordelijkheid. Omdat zij niet alleen maar achter de computer wilde zitten, begon zij zich ook in te 

zetten als “gastvrouw”. Nog steeds is zij op vaste dagen (dinsdag en donderdag) in het gebouw aanwezig, 

waar zij zowel administratieve als sociale taken uitvoert. 

“Taal helpt de deur uit te gaan ...”

Een belangrijk sociaal project is voor haar de praatgroep voor vrouwen met een niet-Nederlandse achter-

grond. Hoofddoel is het oefenen met Nederlands praten. “... maar ik geef geen Nederlandse taalles!”, voegt zij 

hier snel aan toe. De groep is begonnen met twee leden en is nu uitgegroeid tot negen. De nationale achter-

gronden zijn zeer gevarieerd: Thailand, Peru, Griekenland, Turkije en Bulgarije. De vrouwen, die gemiddeld 

rond de veertig zijn, hebben bijna allemaal kinderen die bij elkaar op school zitten. Er worden geregeld gepraat 

over de verschillende gezinssituaties, de cultuurverschillen en eetgewoontes. Er worden recepten gedeeld, 

boekjes gelezen, woordjes geschreven, gelachen en vooral geprobeerd om alles in het Nederlands te zeggen, 

wat steeds beter gaat. Gonnie vertelt hen ook belangwekkende dingen over de geschiedenis van hun directe 

omgeving, zoals laatst het ontstaan van de Haarlemmermeerpolder. Inmiddels is er een vriendschapsband 

tussen de deelneemsters gegroeid. Deze wekelijkse taalsessies helpen de vrouwen om zich makkelijker onder 

hun dorpsgenoten te begeven. “Taal helpt de deur uit te gaan”, zegt Gonnie. 

VERVOLG INTERVIEW MET GONNIE POUW

Het dorpshuis is ook de uitvalsbasis van de zeer actieve lokale dorpsraad. Via hen is Gonnie betrokken 

geraakt bij hun project “Hallo Badhoevedorp”. 

Dit is een online ontmoetingsplek van en voor de bewoners van Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. 

Doel is de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en de bewoners met elkaar in contact te brengen. 

Iedereen kan zijn bericht, wens of activiteit op de site zetten. Gonnie zorgt er o.m. voor dat de activiteiten 

van het dorpshuis op de site geplaatst worden.  

HALLO BADHOEVEDORP

Waardering is belangrijker dan geld! 



Het Dorpshuis

Gonnie vertelt dat zij het dorpshuis met de tijd gezelliger heeft zien worden. Mede dankzij de vele functies die 

het gebouw inmiddels vervult, zijn de Badhoevedorpers vertrouwder geworden met de mogelijkheden die 

het dorpshuis biedt. Zij komen makkelijker hier even een kop koffie drinken. Op mijn vraag of het dorpshuis 

haar ook veranderd heeft, zegt zij dat haar manier van werken nog steeds dezelfde is, maar dat zij wel een veel 

beter besef heeft van wat er allemaal in Badhoevedorp speelt. Zij heeft veel waardering gekregen voor al het 

vrijwilligerswerk dat voor het welzijn van diverse groepen inwoners gedaan wordt.

Zelf voelt zij zich ook weer gewaardeerd in wat zij doet. “Waardering is belangrijker dan geld!”. Een bijkomend 

voordeel van vrijwilligerswerk, vindt zij, is dat zij zelf haar periodes van beschikbaarheid kan bepalen. 

Thuissituatie

Gonnie heeft twee volwassen kinderen met partners. Haar dochter heeft twee kinderen (11 en 8 jaar) en haar 

zoon één (10 maanden). Voor de kleinkinderen is zij geregeld oppasoma. Tijdens de (school)vakanties gaat zij 

graag naar het huisje dat zij in Frankrijk hebben. Zij geniet zowel van het klussen in en rond het huisje, als van 

stilte en de geweldige mooie natuur, die de omgeving daar biedt. 

Niels Smith

VERVOLG INTERVIEW MET GONNIE POUW

Waardering is belangrijker dan geld! 



INTERVIEW WOUT VAN LAAR

In september 2014 bracht een delegatie van Stichting Maatvast, zojuist op-

gericht als beheerder van maatschappelijk vastgoed in Haarlemmermeer, een 

bezoek aan GZ Office Xperience in Zaandam. De reden was om te zien of er in 

het outletgedeelte van deze inrichter wat goedkope meubels voor hun locaties 

op de kop getikt konden worden. Van het Oranjefonds had Maatvast namelijk 

een mooi bedrag ontvangen voor het vervangen van inventaris op een van de 

locaties. Wat toen nog niet duidelijk was, was dat dit bezoek uiteindelijk zou 

uitmonden in een langdurige en prettige samenwerking.

Dat heeft alles te maken met de maatschappelijke betrokkenheid van directeur van GZ de heer Wout van Laar 

waarmee tijdens het bezoek werd kennis gemaakt. ‘Maatvast is voor ons vanuit ons social return programma en 

de regionale betrokkenheid een ideale partner om mee samen te werken, in de wetenschap dat Maatvast met 

haar 26 locaties een grote regio bestrijkt.’ 

‘Nadat we op een paar locaties klein zijn begonnen met, tegen een symbolische waarde, het leveren van in-

richtingselementen zijn we nu klaar voor de volgende stap in onze hopelijk duurzame samenwerking. Bij ons 

nieuwe programma upcyclen we meubilair dat terugkomt uit de markt. Dit meubilair wordt door mensen met 

een beperking en daarmee afstand tot de arbeidsmarkt opgeknapt, waarmee het mes aan verschillende kanten 

snijdt. GZ Office Xperience draagt op deze wijze bij aan duurzaamheid, immers als de meubels niet worden op-

geknapt worden deze weggedaan. Daarnaast geven we de mensen die er mee aan de slag een mooie invulling en 

komt het meubilair op een mooie plek terecht bij een maatschappelijke organisatie als Maatvast. Op die manier 

kunnen we ook de bezoekers van Maatvast blij maken. Doordat we er sociale uren insteken kan het meubilair nog 

altijd voor een symbolisch bedrag worden overgedragen.’ 

Dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook in daden wordt omgezet blijkt uit het feit dat GZ Office Xperience 

op dit moment bezig is met de vervanging van meubilair bij een groot koeriersbedrijf. Wat terugkomt zijn deels 

meubels die goed passen binnen dit nieuwe project en nadat ze geüpgraded zijn prima kunnen worden gebruikt 

in de buurt- en dorpshuizen en jongerencentra van Maatvast.  Van Laar: ‘daarnaast gaat GZ aan het einde van 

het jaar verhuizen naar een nieuw pand. Ook dan is het goed mogelijk dat er meubilair vrijkomt wat her ingezet 

kan worden bij de buurt- en dorpshuizen.’

Over de samenwerking is er dan ook alom tevredenheid. Maarten Askamp, directeur Maatvast: “voor Maatvast is 

het zeer interessant op om deze wijze aan goedkope maar kwalitatief goede stoelen, tafels etc. te komen. In een 

aantal van onze locaties is het ook onze wens om inventaris te vervangen, maar als gesubsidieerde organisatie 

kun je het geld maar een keer uitgeven. De samenwerking met GZ geeft een boost aan de uitstraling van onze 

locaties, daarnaast is het prettig samenwerken met een maatschappelijk betrokken organisatie. We spreken 

wat dat betreft dezelfde taal.’ 

Ook Van Laar is tevreden: “ik ben blij dat we onze bijdrage kunnen leveren en dat onze producten weer op een 

goede wijze opnieuw kunnen worden ingezet. De Haarlemmermeerse samenleving is er blij mee, we dragen ons 

steentje bij aan duurzaam opereren en, we blijven natuurlijk een commercieel bedrijf, straalt dit programma ook 

af op onze organisatie. Bij partijen meubels die we binnenkrijgen zullen we dan ook standaard eerst Maatvast 

polsen of zij er iets mee kunnen, alvorens we verder kijken.”

GZ Office Xperience - Grote Tocht 98 in Zaandam. Voor meer informatie: www.gz.nl

Maatschappelijke betrokkenheid... 



Een mooi gebaar van wethouder Marjolein Steffens…..! 

Mooie gebaren...

CORONA POST

Ook waarderen we het bijzonder dat de lokale partij HAP ons een hart onder de riem steekt! 

EEN HART ONDER DE RIEM!



Op zijn sterfbed belooft Morten aan zijn bridgepartner Frits dat hij hem zal weten te zeggen of er in de hemel ook 

gebridged wordt. Enkele weken later verschijnt Morten in een droom aan Frits. Ik heb goed en slecht nieuws zegt 

Morten.

Eerst het goede nieuws wil Frits weten. “In de hemel wordt veel gebridged, paren toernooien en viertallen competities.” 

En wat is dan wel het slechte nieuws, vraagt Frits.

“Volgende zaterdag spelen we samen viertallen.”

MAATVAST  VERMAAK...

GRIENEN MET TINE
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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


