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Vanochtend werd ik wakker van de wekker van mijn man. Niets voor mij want 

normaal gesproken ben ik al veel eerder uit bed. Door de lockdown en het feit dat 

ik naast jullie collega nu ook een baan heb als thuis juf heb ik meer slaap nodig. 

De radio ging aan. Normaal gesproken reageer ik dan boos omdat ik niet met het nieuws van die ochtend 

wakker wil worden. Maar nu was de  directeur van de stichting thuiswerkende ouders aan het woord. Ze 

sprak erover dat deze tweede lockdown als veel zwaarder wordt ervaren door thuiswerkende ouders. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Veranderingen op Graan

voor Visch. Door Rita Meyer. 

Allereerst wens ik iedereen 

het allerbeste voor 2021! 

MIDDEN Graan voor Visch ZUID Kerstboominzameling

Door Rik Strengers.

Binnen de jongerencentra is de kerstperiode normaliter een van de drukste én leukste 

periodes, als je het mij vraagt. Bij De Hype hebben we sinds een aantal jaar de traditie 

dat jongeren een kerstdiner verzorgen voor alleenstaande ouderen. Ieder jaar is het 

weer hartverwarmend om te zien hoeveel voldoening hier uit gehaald wordt.

JONGERENCENTRA  Lockdown nummer 2 - kleine lichtpuntjes

Per 1 januari is Petra de Jong gestopt met werken 

bij Maatvast. Zij was sociaal beheerder van het 

P-Punt en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het 

beheerderschap is nu opgesplitst en Tiny Guit is 

naast beheerder van de Nieuwe Silo ook beheer-

der van het P-Punt. Ik ben beheerder geworden 

van het CJG en assistent-beheerder in het P-Punt.

Kerstboominzameling wijk-

gebouw Linquenda. Zaterdag 

9 januari hebben we de traditie 

“gewoon” voortgezet. 

Iedereen kon tussen 12:00 tot 15:00 uur kerstbomen 

inleveren bij het Wijkgebouw Linquenda in Nieuw 

Vennep. Voor de kinderen hadden we voor elke boom 

een lootje, daar krijgen ze een mooie prijs voor! Het 

weer zat gelukkig mee en de bomen werden 1 voor 

1 ingeleverd (lekker corona proef). Ieder jaar worden 

we gesponsord door de Meerlande.

COLUMN Sawinah Voortman



COLUMN SAWINAH VOORTMAN

Vanochtend werd ik wakker van de wekker van mijn man. Niets voor mij want 

normaal gesproken ben ik al veel eerder uit bed. Door de lockdown en het feit dat ik 

naast jullie collega nu ook een baan heb als thuis juf heb ik meer slaap nodig. 

De radio ging aan. Normaal gesproken reageer ik dan boos omdat ik niet met het nieuws 

van die ochtend wakker wil worden. Maar nu was de  directeur van de stichting thuis-

werkende ouders aan het woord. Ze sprak erover dat deze tweede lockdown als veel 

zwaarder wordt ervaren door thuis werkende ouders. Ik startte mijn week dus met een 

gevoel van erkenning voor waar we in onze famile-app al het hele weekend over aan het 

klagen waren. Werken en je kinderen thuis les geven is pittig. Maar volgens mij heeft 

ieder mens zijn of haar redenen waarom de lockdown als niet prettig ervaren wordt.

Sinds mijn re-integratie werk ik altijd al een dag per week vanuit huis zodat ik in alle rust kan werken. Juist 

die rust ervaar ik nu niet altijd want als ik werk staat regelmatig een van mijn zoontjes naast me om mij te 

vertellen wat van hun papa niet mag. Op zolder gaat regelmatig mijn internetverbinding uit en moet ik met 

mijn laptop een verdieping lager werken op de strijkplank. Wekelijks vlucht ik daarom naar kantoor om in alle 

rust en met ruime keuze voor een bureau, alleen op kantoor te werken. Helaas is er dan het gemis van 

collega’s om me heen en de bezoekjes aan onze locaties. Maar na zo’n werkdag kan ik weer met een glimlach 

genieten van de verhalen van mijn kinderen. 

Eigenlijk heb ik geen reden tot klagen. Want voor ieder probleem kun je weer een oplossing vinden. Thuis zijn 

brengt me heel veel. Ik zie waar mijn kinderen op school tegenaan lopen en kan ze helpen. Gelukkig hebben 

we ook de middelen om online onderwijs te volgen. We zijn samen en vaak is het gezellig en knus. Eigenlijk ben 

ik dus heel dankbaar voor wat ik allemaal heb en nu meemaak. Mijn werk kan ik zelf indelen en er is alle begrip 

vanuit mijn werkgever voor de situatie waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen. Ik besef me nog meer 

dat ik mezelf soms dus onnodig druk opleg. 

Deze periode leert me ook om tevreden te zijn met wat ik heb. Genieten van weekenden niets doen en 

uitrusten. Het contact met familie en bekenden is hechter ondanks dat je elkaar minder vaak ziet. Tijdens 

vergaderingen voor mijn werk ontstaat er meer verbinding met mensen die ik spreek doordat we allemaal in 

dezelfde situatie zitten. 

Ik leer loslaten en kijk vooruit. Gisteravond heb ik daarom de eerste twee weken van onze zomervakantie 

geboekt. Wij gaan voor Nederland, gewoon een huisje op een camping. Want in de zomer even helemaal weg 

van huis is voor ons noodzakelijk om de voorgaande maanden los te kunnen laten en weer op te laden voor 

datgene waarvan we niet weten wat nog komen gaat....

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid en geluk voor de komende tijd. 

Ik geef de pen door aan Edith Vormer van de Amazone.

Groetjes Sawinah,
Projectleider innovatie, bedrijfsbureau

Ik leer loslaten en kijk vooruit...



Noodgedwongen zijn de locaties van Maatvast vanwege de strenge lockdown gesloten. Op het moment van schrij-

ven is zojuist door de regering bekend gemaakt dat deze situatie aanhoudt tot in ieder geval dinsdag 9 februari. 

Maar dat wil niet zeggen dat onze medewerkers er niet alles aan hebben gedaan en nog steeds aan blijven doen om 

de verbinding te houden met de vrijwilligers en waar mogelijk de vaste bezoekers. Zeker rondom de feestdagen zijn 

er allerlei acties uitgevoerd. Vanuit de vele acties onderstaand een voorbeeld vanuit ’t Rietland in Badhoevedorp en 

dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

OOK VERBINDING TIJDENS STRENGE LOCKDOWN!

Vanuit ’t Rietland is een initiatief geboren om een actie op te zetten voor de eenzame ouderen in Badhoevedorp.

Deze groep heeft uit zichzelf ’t Rietland (nog) niet gevonden en is dis ook nooit langs geweest.

In deze Coronatijd vallen er veel standaard contactmomenten voor deze groep ouderen weg zoals de weg naar de 

supermarkt, een gesprek tijdens een wandeling of gezellig thuis koffie/thee drinken etc.

Het plan was om deze groep te identificeren en hen een lichtpuntje te bieden. Er werd aan hen een kerstpakketje 

aangeboden met een uitnodiging om op  2e kerstdag bij ’t Rietland langs te komen. Ze konden in de tuin van ’t Rietland, 

in kerstsfeer, bij een heksenketel en warme vuurkorven onder partytenten genieten met elkaar van een kop snert in dit 

‘snert’ jaar. Ook wordt er een infosetje over ’t Rietland in gedaan. In totaal zijn er maar liefst meer dan 100 pakketten 

rondgebracht ook doordat via kerken (contactpersonen), huisartsen en anderen het is gelukt om de eenzame ouderen 

op te sporen.

We danken hartelijk de sponsoren 
die aan deze actie hebben 
meegedaan, onder meer Tuin-
centrum Osdorp, Schönhage 
groente & fruit, Van Poelgeest 
bloemsierkunst, Q-Beach en 
Van Toor!  

KERSTACTIE EENZAME OUDEREN VANUIT ‘T RIETLAND



Gerda Popken, de beheerder van ’t Rietland maakt ook van de 

gelegenheid gebruik om het Bingoteam Rietland extra in het zonnetje 

te zetten, omdat zij de in de Corona periode de Bingo 2 x per maand 

hebben georganiseerd voor de eenzame ouderen. Er waren wachtlijs-

ten vol liefhebbers die zo eerlijk mogelijk werden ingedeeld. Dit was 

absoluut een lichtpuntje in deze donkere tijden.

Ook Mirjam van Klink wil zij extra bedanken voor het laten doorgaan van 

het bloemschikken voor haar club tijdens de coronasluiting. Zij kwam 

elke week op haar fiets vanuit Amsterdam-Zuid pakketjes brengen voor 

de enthousiaste bloemschikkers. Zo hadden ze toch wekelijks  een mooi 

bloemstukje op tafel en zagen zij elkaar buiten voor ’t Rietland….best bijzonder!

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

DE RAAD VAN TOEZICHT IN CORONATIJD

In dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp zou op maandag 21 december het

 kindervakantiedagen team een hele gezellige kerst vakantiemiddag

 hebben voor de kinderen, maar helaas moest het Eiland dicht 

en kon ook deze activiteit niet meer door gaan. 

Vrijwilliger Ans opperde om dan een tasje te maken voor de 

kinderen zodat ze thuis konden knutselen. En zo werden er 2 

mogelijkheden geboden om een tasje met doppinda’s en een 

kerst knutsel te komen ophalen bij de deur van Het Eiland. 

De kinderen werd gevraagd om een foto in te sturen van hun 

werkjes waarmee ze nog een prijsje zouden kunnen winnen. 

We hebben mooie foto’s ontvangen. Zoals o.a. deze hangers van 

Nina en Lou van Bohemen.

KINDEREN THUIS AAN DE KERST KNUTSEL



Op 14 december 2020, net voor de kerstvakantie, 

kreeg collega Ruud een rare melding van de NVD, namelijk : de wifi lag eruit in De Vluchthaven….

We zaten net koffie te drinken en ik apte nog naar een huurder van de andere kant: “zijn jullie met de wifi aan het 

knoeien?” Het antwoord was negatief. Zelf stond ik op het punt om naar De Vluchthaven toe te gaan om daar legionella te 

meten en de balans te doen. Dit alles omdat wij toch gesloten waren wegens Corona.

In het dorpshuis aangekomen was de hal heel donker, terwijl je normaal door de glazen deuren naar de overkant van de 

weg kunt kijken. Er gaat dan van alles door je hoofd, maar ik draaide toch de deur van het slot en steek mijn hoofd naar 

binnen……. een dikke zwarte rookwolk kwam op mij af…….. Ik heb snel de deur weer dichtgedaan en op slot gedraaid  en 

112 gebeld.

Binnen een mum van tijd kwam de politie en de brandweer met verschillende auto’s. De brandweerlieden gingen naar 

binnen met maskers op en perslucht. De waterleiding zit in dit dorpshuis boven de meterkast en die bleek op een 

koppeling gebarsten. Al het water was in de meterkast gelopen en door kortsluiting had de boel vlam gevat. 

Gelukkig was het brandje ook weer door het lekkende water gedoofd. 

Inmiddels zijn alle leidingen buiten afgesloten en de verbrande meters zijn weggehaald. De rook- en roetschade is niet 

misselijk, alles zit onder een dikke laag roet vet en zwart. Voor de kerst zijn de verzekeringsagenten nog geweest voor het 

opnemen van de schade en zij hebben mij verzekerd dat het goed komt. Waarschijnlijk kunnen we in mei 2021 weer open 

met het dorpshuis. 

Het ergste vond ik dat al mijn schilderwerk, waar ik toch heel wat uren in had gestoken om het gebouw wat gezelliger te 

maken, nu teniet is gedaan. Maar ook dat zal wel goedkomen….. 

Aan mijn collega’s nog een kleine waarschuwing 

van mijn kant: krijg je een melding dat de wifi

eruit ligt ga dan kijken in je gebouw of er wellicht 

sprake is van inbraak of brand.

Volgende week kijken we of we onze gebruikers 

ergens anders onder kunnen brengen in het 

cluster Noord zodat we na de lockdown iedereen 

weer een plekje kunnen geven tot dorpshuis 

De Vluchthaven weer bruikbaar is.
 

Tine van der Beek-Buis

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

BRAND IN DORPSHUIS 
DE VLUCHTHAVEN

Foto: Eric van Lieshout



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

KERSTBOOMINZAMELING
WIJKGEBOUW LINQUENDA

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Zaterdag 9 januari hebben we de traditie kerstbomen inzamelen “gewoon” 

voortgezet. Iedereen kon tussen 12:00 tot 15:00 uur kerstbomen inleveren 

bij het Wijkgebouw Linquenda in Nieuw Vennep.

Voor de kinderen hadden we voor elke boom een lootje, daar krijgen ze 

een mooie prijs voor ! Het weer zat gelukkig mee en de bomen werden 

1 voor 1 ingeleverd (lekker corona proef).

Ieder jaar worden we gesponsord en krijgen we van de Meerlande een 

mooi bedrag zodat we dit mogelijk kunnen maken. 

Helaas konden we dit keer i.v.m. corona geen chocolademelk en koekjes 

uitdelen      . Maar dit gaan we zeker volgende keer inhalen!

Lieve groeten team Linquenda 



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

LOCKDOWN NUMMER 2 –
KLEINE LICHTPUNTJES
IN DE JONGERENCENTRA

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Door Rik Strengers

Binnen de jongerencentra is de kerstperiode normaliter een van de drukste én leukste 

periodes, als je het mij vraagt. Bij De Hype hebben we sinds een aantal jaar de traditie 

dat jongeren een kerstdiner verzorgen voor alleenstaande ouderen. Ieder jaar is het 

weer hartverwarmend om te zien hoeveel voldoening hier uit gehaald wordt door 

zowel de ouderen als de jongeren. 

Dit jaar zagen we natuurlijk al een tijdje aankomen dat we deze traditie tijdens de 

huidige pandemie geen doorgang konden laten vinden. Uiteraard heel jammer, tegelijk 

staat veiligheid voorop, het was dus even niet anders… Wat kunnen we dan nog wél?  

Vroegen we ons af. Binnen verschillende locaties werden activiteiten georganiseerd, 

om er in elk geval wel zoveel mogelijk voor de jeugd te kunnen zijn rond de donkere 

feestdagen. In De Hype zouden we op eerste kerstdag gaan dineren met jongeren. En 

toen werd ‘ie dan toch echt aangekondigd: de tweede lockdown. Sh*t.

Opnieuw de vraag: Wat kunnen we nog? Na overleg besloten we om op diverse 

locaties sport- en speluitleen te faciliteren. De spullen daarvoor waren door collega 

Beau Kattenberg toevallig nét aangeschaft, met geld dat dankzij het Schipholfonds beschikbaar was gemaakt. Materialen 

voor alle locaties, echter was het aanvankelijk de bedoeling om deze later pas in te zetten. Vervroegd werden alle ballen, 

goaltjes, rackets, archery tag, et cetera naar de verschillende jongerencentra gehaald, en werd gestart met de 

buitenactiviteit. De eerste week van de vakantie was er veel regen, jammer, en niks aan te doen. 

Ondertussen ging ook het overleg door met de gemeente, om te kijken of er een uitzondering gemaakt kon worden voor de 

jongerencentra. Die zouden dan in elk geval rond oud en nieuw open kunnen. En ja, vlák voor oud en nieuw kwam daar het 

verlossende woord: We mogen open! Zij het beperkt, zij het mits we aan een aantal voorwaarden zouden voldoen. Vanaf 

31 december dus, en uiteindelijk werd er een programma voor activiteiten goedgekeurd, dat tot 19 januari was uitgewerkt 

voor alle locaties. Heel fijn om er weer te kunnen zijn voor de jeugd t/m 17 jaar. En ook moeilijk, want vanaf 18 jaar mag dan 

weer niet. Voelt toch oneerlijk, hoe begrijpelijk ook. Gelukkig lijkt er een einde in zicht...

De andere kant van een moeilijke tijd als deze, voor mij, is om te zien hoe betekenisvol de kleine dingen kunnen zijn, die we 

doen in de jongerencentra. Een van de mooiste lichtpuntjes voor mij was de actie van collega Seher Karagoz, die op eerste 

kerstdag besloot om met twee meiden van de meidenmiddag in De Hype, zelfgemaakte kerstkaarten te gaan rondbrengen 

naar de mensen in de wijk. De dankbaarheid waarmee dit gebaar werd ontvangen was groot, voornamelijk bij de wat oudere 

buren. Toch een klein beetje kerstgevoel dat op deze manier werd gedeeld vanuit het jongerencentrum!

Nu ik bovenstaande opschrijf en op me in laat werken, ontstaat er stiekem het verlangen naar een  samenzijn van groot en 

klein, jong en oud, alles samen. Een verlangen om, zodra dat weer mogelijk is, een supergroot NL doet-Burendag-

kerstdiner-in-één evenement te organiseren, mét (Sint) Pannenkoek én livemuziek, én….

Ik hou mezelf nog wel even zoet met dit beeld in gedachten: mijn lichtpuntje aan het einde van 
de coronatunnel. 

 



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Door Rita Meyer

Allereerst wens ik iedereen nog graag het allerbeste voor 2021! 

Per 1 januari is Petra de Jong helaas gestopt met werken bij Maatvast. Zij was sociaal beheerder van het P-Punt en het   

 Centrum voor Jeugd en Gezin. Het beheerderschap is nu opgesplitst en Tiny Guit is naast 

beheerder van de Nieuwe Silo ook beheerder van het P-Punt. Ik ben beheerder geworden 

van het CJG en assistent-beheerder in het P-Punt. Het is voor mij een hele nieuwe 

uitdaging! Ik werk al bijna 5 jaar op het CJG als receptioniste, dus ik weet al heel 

erg veel over het CJG, maar beheerder zijn is wel nieuw voor me! Ik heb er erg 

veel zin in. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is als bijna enige Maatvast locatie open 

gebleven ondanks de lockdown. De meeste gebruikers werken thuis, maar 

hulpverlening gaat gewoon door. Dus hoewel het rustiger is dan normaal 

worden de spreekkamers gewoon gebruikt. 

Het CJG is een verzamelgebouw met organisaties die allemaal te maken 

hebben met jeugdzorg. Het consultatiebureau zit in het pand, maar onder andere 

ook GGD schoolartsen en verpleegkundigen, Brijder Jeugd (verslavingszorg), het 

CJG zelf, Altra Ouderschap Blijft en GGZ in Geest Mamakits. Per 1 januari is de 

 huurder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vertrokken en daar komen Altra 

Schoolcoaches en de Opvoedpoli volgende maand voor in de plaats als nieuwe huurder. Hiervoor moet veel geregeld 

worden dus dat houdt me lekker bezig. 

Mijn eerste officiële werkdag op het P-Punt na de feestdagen is begonnen met het opruimen van de parkeerplaats. De 

achterste parkeerplaats is beschut en slecht zichtbaar vanaf de weg door de bosjes dus daar wordt regelmatig gebruik 

van gemaakt door jongeren en die gooien al hun afval gewoon op de grond. Eigenlijk moeten we dagelijks vuil prikken. 

We hebben nu een lekker opvallende oranje buitenvuilnisbak aangeschaft en opgehangen in de hoop dat het de 

hangjongeren inspireert om hun vuilnis zelf op te ruimen. We gaan het zien!

VERANDERINGEN OP
GRAAN VOOR VISCH

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



We kennen ze allemaal, die donkere dagen voor Kerst maar in 2020 was alles anders. 

Eigenlijk vanaf maart al donkere dagen en na Kerst ging dat gewoon door.

En juist op een zo’n dag dat ik naar mijn werk reed viel mijn oog op iets (snel foto gemaakt) 

wat mij deed denken aan de tijd dat ik werkte bij Publex Buitenreclame Amsterdam.

Ik houd van grote reclame objecten zoals ik dat vroeger zag in steden als Parijs of Las 

Vegas. Publex was een bedrijf dat zich daar ook mee bezig hield, maar dan in Nederland. 

Peperbussen, billboards en driehoek reclameborden.

Billboards waren er toen overal in de stad: op muren, in plantsoenen, noem het maar op 

overal stonden of hingen die borden (8m2), later kwamen daar Billboard de Luxe bij en die 

waren vele malen groter, echte eyecatchers langs grote (doorgaande) wegen.

Maar die billboards moesten wel geplaatst worden en ik reed met een vrachtauto vol met 

materiaal door heel Nederland om reclameborden te plaatsen. Altijd onderweg met een 

collega of met een team. En als het nodig was werden we ook ingezet om een plakwijk over 

te nemen. Lekker in de winter met je handen in die koude posterlijm.

Billboards plakken door de hele stad, hoge locaties met een hoogwerker, bijvoorbeeld de Albert Cuyp of onder de grond 

op de metrostations.

Later zijn de mupi’s en de abri’s (Publex/Decaux stadsmeubilair) er bij gekomen maar toen had ik het al wel een beetje 

gezien en ben op zoek gegaan naar een andere werkomgeving.

Dit ging er door mijn hoofd toen mijn oog viel op dat reclamebord langs de weg op die donkere ochtend in december. 

Het gebaar vanuit Maatvast naar “onze” vrijwilligers via buitenreclame. Ik was toen trots om voor Publex te werken en zo 

denk ik er bij Maatvast net zo over en dat maakt de dag een stuk lichter. 

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

DE DONKERE DAGEN VOOR KERST
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HET JAAR 2020 BIJ WIJKCENTRUM DE AMAZONE

Een jaar dat we niet snel zullen vergeten…

Een jaar waarin we hebben ervaren dat we van de ene op de andere dag alles wat zo ver-

trouwd was heel anders kan zijn en niet meer zo vertrouwd is. Een jaar van het nieuwe 

normaal en de anderhalve meter samenleving. Er waren afgelopen jaar ondanks de vele 

dieptepunten door corona van sluiten, weer open, dicht wel open geen horeca, weer 

sluiten etc..…toch ook leuke momenten. 

De afgelopen aantal maanden hadden de bezoekers echt behoefte om een praatje, ook de 

mensen die anders alleen maar hallo zeggen bij binnenkomst, er waren leuke, gezellige maar 

ook droevige gesprekken. Ik ben blij dat we begin december ons kerstpresentje 

( bonbon met kaartje eraan)aan alle bezoekers, cursisten en docenten al hadden gegeven…

2 weken later gingen we weer dicht…..helaas!! De reacties die we daarop kregen waren 

hartverwarmend….Och wat lief!! Dat doet je goed deze kleine dingetjes doen het, Wat een 

leuk initiatief!…..en het bracht allemaal vrolijke gezichten en dat is fijn om te zien dat met zo’n klein iets je zo iets groots 

kan betekenen. 

En het positieve aan deze tijd is dat ik met mijn naaste collega Sylvia nu tijd heb om af en toe te gaan zitten onder het 

genot van een bak koffie te kletsen over alles en nog wat waar je anders geen tijd voor hebt, nu de achterstanden zijn 

weggewerkt, geen bezoekers, alles schoongemaakt, opgeknapt en opgeruimd is dat is ook wel fijn

Ik hoor nu net op tv door minister president Rutte dat de lockdown waar we in zitten met 3 weken wordt verlengd tot 9 

februari.….  Heel vervelend!! Het duurt al zo lang….maar er is licht aan het einde van de tunnel... ja het is een lange tunnel, 

maar het gaat ons lukken! Een nieuw jaar biedt ook weer nieuwe kansen en gaan er dan ook weer volop tegenaan.

We blijven positief en hopen dat Stichting Maatvast over 3 weken weer de deuren mag openen….en we weer aan de slag 

kunnen met wat we toch allemaal het leukste vinden en daarvoor ook bij Stichting Maatvast werken…..mensen 

ontvangen, een bakje koffie uitschenken en leuke activiteiten organiseren in onze mooie locaties.

Voor iedereen….Let goed op jezelf!

Groetjes Edith Vormer,
Beheerder Wijkcentrum de Amazone
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KERST IN DE VESTE 2020

Zoals in alle locaties van Maatvast was het een bijzondere kerst, 

lege straten en gebouwen. Heel vroeg donker maar er brandde toch 

een lichtje in de ontmoetingsruimte van De Veste.

Op uitnodiging en volgens de Corona regels kwamen de vrijwilligers 

hun kerst attentie ,uit naam van Maatvast, ophalen en dat gaf ons mooi 

de mogelijkheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken.

Jan en Antoinette zijn ook van vaste waarde als vrijwilligers in De Veste 

en ondanks dat zij verhuisd zijn naar Almere blijven zij trouw aan “hun” 

wijkcentrum. Na telefonisch overleg ben ik richting Almere gereden 

om bij hun thuis de attentie te overhandigen. Zij wonen daar prachtig 

en na een gastvrij ontvangst en koffie met iets lekkers was het tijd om 

de geschenken en de papieren vrijwilligerskrant editie te overhandigen.

Ondanks alles is er toch veel bereikt in De Veste in 2020 en dat was, zonder de hulp van vrijwilligers niet gelukt. Dus 

nogmaals heel erg bedankt, hoop dat we elkaar snel weer zien en dat we weer de activiteiten kunnen oppakken die we zo 

nuttig en leuk vinden om te doen.

Voor een ieder een gezond 2021.

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder Wijkcentrum De Veste



Onder de naam ‘Het Praathuis’ wordt in wijkgebouw De Boskern in de wijk 

Overbos elke vrijdagavond tegen een kleine vergoeding een maaltijd geserveerd. 

Dit ontmoetingsproject ging van start in november 2015 en is een groot succes 

geworden. Naast de bewoners van Overbos zelf, trekt het ook veel deelnemers 

van buiten de wijk aan. Helaas heeft de corona ook hier “roet in het eten” gegooid. 

Maar, zodra de omstandigheden dit toelaten, zal de draad onmiddellijk weer 

opgepakt worden. 

Een belangrijke bijdrage aan het succes van Het Praathuis wordt geleverd door 

de vrijwilligers die de maaltijden bereiden, serveren en alle verdere handelingen 

eromheen uitvoeren. Zij zorgen ook voor de goede sfeer op deze avonden.

Een van deze vrijwilligers is Bertie Cornelisse Bartels. Hier volgt haar verhaal.    

Per telefoon

Vanwege de pandemie doen we het interview via de telefoon. Voor het opbouwen van een goede gespreks-

sfeer is dat best wel lastig, vooral omdat we elkaar nog nooit ontmoet hebben. Twee vreemden die alleen 

elkaars stem horen. Gelukkig is Bertie wel onmiddellijk bereid om aan het interview in deze vorm mee te 

werken. Zij komt op mij over als een kordate vrouw die mijn vragen kort en bondig beantwoordt en duidelijk 

grenzen stelt aan wat zij over haarzelf in dit interview kwijt wil.

Corona en de wereld

Zoals velen met haar, voelt Bertie zich tamelijk machteloos tegenover de pandemie, net als tegenover veel 

andere zaken die in de wereld gebeuren. “Ik kijk er tegen aan”, zegt zij.

Van catering naar Praathuis

Bertie zit inmiddels zo’n tien jaar in de AOW. Op een gegeven moment besloot zij om vrijwilligerswerk gaan 

doen. Via een vriendin kwam zij bij De Boskern terecht. Vooral het meehelpen in Het Praathuis trok haar aan. 

Zij heeft nooit spijt van haar keuze gehad; zij vindt de sfeer daar prima. Koken voor zo’n 50 mensen ziet zij niet 

zitten, maar meehelpen met het groenten snijden, serveren en afruimen bevalt haar goed. 

Voordat zij de AOW in ging, heeft Bertie in een slagerij gestaan en voor een catering service gewerkt. 

Je zou kunnen zeggen dat zij de voedselbranche dus trouw is gebleven.

Een Amsterdamse in Hoofddorp

Zij is geboren in Amsterdam, in een gezin van zes. Voordat zij naar Hoofddorp kwam, heeft zij nog een tijd in 

Haarlem gewoond. Zij is getrouwd, moeder van twee (volwassen) kinderen en oma van twee kleinkinderen. 

Thuis mag zij graag haken en breien en zit zij ook vaak achter de computer. Kranten en tijdschriften hebben 

ook haar belangstelling. 

Santiago de Compostella

Buiten doet zij graag aan wandelen. Op dit gebied heeft Bertie haar sporen wel verdiend door vanaf 

Amsterdam de bekende voettocht naar Santiago de Compostella te maken. Over haar diepere motivatie om 

deze tocht te maken, laat zij zich liever niet uit. Wel zegt zij naar aanleiding hiervan: “Je moet wel een missie 

hebben!” Mij lijkt dat zij dit motto nog steeds met zich meevoert, ook in haar vrijwilligerswerk.

“Je moet wel een missie hebben!”

INTERVIEW MET BERTIE CORNELISSE BARTELS



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST JANUARI



MAATVAST MIDDEN

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

Contactpersoon:
Edith Vormer

DE AMAZONE DE BOERDERIJ DE BOSKERN CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN

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

Contactpersoon:
Wichert Brommer

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

Contactpersoon:
Anga Veldhuizen

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

Contactpersoon:
Petra de Jong

MAATVAST NOORD

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

Contactpersoon:
Noor van Bussel

DORPSHUIS
BADHOEVEDORP

DORPSHUIS
D’ OUDE WATERWOLF

‘T RIETLAND DORPSHUIS
DE VLUCHTHAVEN

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

Contactpersoon:
Roel Krijger

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

Contactpersoon:
Gerda Popken

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

Contactpersoon:
Team B’dorp

MAATVAST MIDDEN

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

Contactpersoon:
Jans Schneider

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

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

Contactpersoon:
Tiny Guit

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

Contactpersoon:
Petra de Jong

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

Contactpersoon:
Marco Goedhart

MAATVAST ZUID

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

Contactpersoon:
Bianca van der Meer

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

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

Contactpersoon:
Willy Verbeek

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

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

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

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

CONTACTGEGEVENS LOCATIES



MAATVAST JONGERENCENTRA

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

Contactpersoon:
Nathalie Hink

DE BADDIES DE BASIS

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

Contactpersoon:
Naomi Beijer

MAATVAST ZUID

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

Contactpersoon:
Willy Verbeek

DORPSHUIS
MARIJKE

DE MEERKOET ONTMOETINGSCENTRUM

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

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

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

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

MAATVAST JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG

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

Contactpersoon:
Tijmen van Drongelen

STUDIO 5

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

Contactpersoon:
Bram Spaans

Voor meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl

CONTACTGEGEVENS LOCATIES

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

Contactpersoon:
Amber Oskam

FLEX C DE HYPE

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

Contactpersoon:
Rik Strengers

DE NIEUWE SILO

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

Contactpersoon:
Seher Karagoz


