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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



We zagen de krantenkoppen al, bij verschillende stembureaus was het druk op 

woensdag 17 maart jl. Drukker dan verwacht en nog lange rijen na 21:00 uur. In dorpshuis Badhoevedorp 

leek het op momenten wel op de rij zoals je die kent voor de droomvlucht in de Efteling. Op het 

hoogtepunt stonden mensen maar liefst 70 minuten in de rij van het stembureau. 

We stuurden mensen naar andere locaties, maar de meeste mensen bleven stug staan. Het was toch ver 

lopen naar de Nieuwe Meerdijk en de meeste mensen waren te voet naar het dorpshuis gekomen. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Het begin is gemaakt. De 

afgelopen weken is er gewerkt 

aan de eerste teelbakken voor 

de buurtmoestuin.

MIDDEN Buurtmoestuin Pax ZUID Wandelgroep in Beinsdorp

Eind maart ontvingen wij het bericht dat we €8.100 ontvangen 

voor ons jongerencentrum Flex C. Zoals eerder gemeld gaan we Flex C verbeteren 

en opknappen zodat we daar een voedingsbodem kunnen creëren waarin jongeren 

zichzelf kunnen ontdekken en elkaar kunnen inspireren. We gaan onder andere een 

nieuwe keuken, flex-werkplekken en een digitale multimediastudio realiseren.

JONGERENCENTRA  Mooi nieuws voor jongerencentrum Flex C

Samen met vrijwilligers, de jongvolwassenen van 

De Zilveresdoorn, ouders van de jong volwassenen 

en medewerkers van wijkgebouw De Boerderij 

(Pax, Hoofddorp) is er hard gewerkt aan de eerste 

teelbakken voor de buurtmoestuin die wordt 

aangelegd. De teelbakken komen om de panden 

van De Zilveresdoorn en het wijkgebouw te staan. 

Vanaf heden loopt de wandel-

groep weer iedere dinsdag-

ochtend. Ze starten om 09.45 

uur bij dorpshuis Het Eiland.

Een uur sportief wandelen o.l.v. instructeur Ruud. 

U kunt met of zonder nordic walking stokken lopen. 

Interesse? Loop gezellig een keer mee om kennis te 

maken en te kijken of het iets voor u is. Deelname is 

€ 2,00 per keer contant te voldoen bij de instructeur. 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met 

dorpshuis Het Eiland via e-mail: Eiland@maatvast.nl 

 

NOORD Stembureau 2021 Dorpshuis Badhoevedorp



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ARTHUR WOENSDREGT
NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Zoals in de vorige Nieuwsbrief van Maatvast viel te lezen heeft Peter Kasteleyn na 8 jaar 

afscheid genomen als voorzitter van de raad van toezicht van Maatvast. Zijn opvolger is 

Arthur Woensdregt. 

Hij stelt zich kort voor via onderstaand interview. 

Hallo Arthur, kun je iets persoonlijks (werk/privé) over jezelf vertellen?

Natuurlijk wil ik mij graag als voorzitter van de raad van toezicht voorstellen aan de vrijwilligers, 

medewerkers, het management van Maatvast en de lezers van deze Nieuwsbrief. 

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Kom uit een ondernemersgezin, klanten gingen altijd 

voor bij ons      en die instelling heb ik nog altijd. Gasten, klanten zijn voor mij het leuke van mijn 

functie bij de Rabobank, maar ook zoals ik deze tegen kom bij Maatvast.  

Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam en ben uiteindelijk in 1985 bij de Rabobank in 

Vlaardingen gaan werken. Een heel mooi traineeship voor vermogensbeheerder doorlopen, 

uiteindelijk uitgestroomd bij een lokale Rabobank. Ik werk vanaf 2008 rond Amsterdam bij de verschillende 

Rabobanken, zo ook een periode in de Haarlemmermeer. Sinds 2019 ben ik werkzaam bij de Rabobank 

Amsterdam en zijn wij in het werkgebied van de bank gaan wonen.

Ik woon met Richard samen in het mooie Landsmeer. Wij genieten nu in deze corona periode volop van het 

buitenleven en het water (met de sloep erop uit). Landsmeer is dicht bij de stad en toch landelijk. Wij genieten 

van cultuur, musea, reizen, sporten, yoga en zijn vaak aan het koken voor vrienden en/of familie. 

Je bent nu zo’n anderhalf jaar lid van de raad van toezicht van Maatvast. Wat maakt dat je specifiek voor 

Maatvast koos als lid van de rvt? 

Er stroomt na 36 jaar Rabobank coöperatief bloed door mijn aderen. Naast mijn werk heb ik altijd veel 

vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben jarenlang in Rotterdam bij Ronald Mc Donald vrijwilliger geweest en schuld-

maatje in Delft. Nu doe ik naast de rvt van Maatvast ook de rvt bij ONS Bank in Amsterdam. Daarnaast neem 

ik deel aan “De moedige Dialoog” en zit ik in het elftal “Ambassadeurs tegen Armoede” samen met 10 andere 

directeuren uit de stad in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Ik zeg altijd ‘ik ben maar een gewone 

Rotterdammer met gelukkig een goed stel hersens’. Als dank voor de maatschappij wil ik altijd wel iets terug 

doen voor de kwetsbare medemens in de samenleving. 

Maatvast heeft bij mij wel een speciaal plekje gekregen door mijn functie binnen de Rabobank Regio Schiphol. 

Wij gingen daar met de ledenraad, medewerkers een project aan om meer in de marktteams te staan. Maarten 

Askamp zit in de ledenraad bij Rabobank Regio Schiphol, hij bracht het project in “Vloggen met Oma”. Samen 

met collega’s van de bank en collega’s van Maatvast (Andrea van Zoomeren) een heel mooi project gedraaid. 

Door dit project kwam ik ook in contact met een jongerencentrum waar lessen in techniek werden gegeven. 

Tja, als je dan tussen jullie gasten, de vrijwilligers en medewerkers staat en doorkrijgt wat Maatvast allemaal 

doet, dan is je keuze gauw gemaakt om in zo’n mooie organisatie te mogen werken voor de raad van toezicht. 



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG ARTHUR WOENSDREGT
NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Wat streef je na voor de organisatie in de periode dat je voorzitter bent van de rvt? Wat zie je als de speerpunten? 

Alle organisaties hebben het moeilijk op dit moment, hoe overleven wij de Corona crisis? Samen met de voltallige raad 

van toezicht wil ik mij inzetten om samen met de bestuurder, medewerkers en de vrijwilligers, Maatvast weer toekomst / 

perspectief te geven. Dat alles binnen het strategisch jaarplan 2021 – 2024. Een gezonde organisatie te blijven waar het 

goed toeven is en waar gasten graag komen. 

Is er iets wat je nog wilt meegeven aan de medewerkers van Maatvast en de lezers van deze nieuwsbrief ? 

Ik heb heel veel bewondering hoe de medewerkers met elkaar Maatvast vorm geven, zoals ik twee voorbeelden noem die 

mij aanspraken zijn er nog 100 andere initiatieven. In deze crisis heeft Maatvast haar bestaansrecht wel laten zien, waren 

de woorden van onze wethouder. Ik ga ervan uit dat we dit weer snel met elkaar kunnen oppakken! Jullie werken met z’n 

allen in een bijzonder bedrijf met veel warmte voor elkaar, maar ook voor jullie gasten, laat dit zo blijven. Ik hoop jullie snel 

weer te zien op een vrijwilligersbijeenkomst! Let op jezelf en ook een beetje op elkaar de komende periode. 

Maatvast is een van de maatschappelijke organisaties die als partner 

betrokken is bij Nieuwe Pioniers, een online platform voor crowdfunding-

projecten in Haarlemmermeer. Het platform helpt om een idee of initiatief 

bekend te maken en helpt bij het inzamelen van geld, kennis en 

ondersteuning om het idee te realiseren. 

Onderstaand enkele voorbeelden waarvoor je bij Nieuwe Pioniers op het goede adres bent. 

Wil jij de bloemetjes weer eens buiten zetten met jouw idee voor Haarlemmermeer? Zoals het maken van geveltuintjes 

of grasbermen omtoveren tot bloemen bermen. Zamel geld in via Nieuwe Pioniers om jouw idee te realiseren. Haal je het 

doelbedrag? Dan maak je kans op de Verdubbelaar van maximaal € 2.500!

Of heb jij een goed idee om je dorp of buurt nog socialer, veiliger, groener en/of leuker te maken? Wil je weten hoe je 

mensen enthousiast krijgt voor je idee zodat ze je met geld of materiaal steunen? Zoals bijvoorbeeld het opstarten van 

een minibieb in de buurt of nieuw materiaal voor je sportclub of buurthuis? Bezoek dan de website van Nieuwe Pioniers of 

meld je aan voor een van de workshops. 

Meer informatie: www.nieuwepioniers.nl

PLATFORM NIEUWE PIONIERS



Het motto ‘Maatvast laat u niet in de kou staan’ is aangezien de zon zich meer en meer 

vertoont, qua titel misschien niet meer geheel van toepassing.

Maar met onze contactmomenten buiten met senioren gaan we door zolang onze 

locaties gesloten blijven! We laten u dus niet in de steek. En dat wordt ook in Vijfhuizen 

bij dorpshuis De Oude Waterwolf nog altijd gewaardeerd, getuige bijgaande foto.

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

CONTACTMOMENTEN
VOOR SENIOREN

Paasgevoel voor de vrijwilligers van ‘t Rietland dankzij de leuke zelfgemaakte paasattenties, kosteloos aangeboden 

door lieve vrijwilliger Nel Grevenstuk, met daarin een heerlijk chocolade paasei! 🐔🐓🐣🐤🐥

PAASATTENTIES ‘T RIETLAND



We zagen de krantenkoppen al, bij verschillende stembureaus was het druk op woensdag 17 maart jl. 

Drukker dan verwacht en nog lange rijen na 21:00 uur. 

In dorpshuis Badhoevedorp leek het op momenten wel op de rij zoals je die kent voor de droomvlucht in de Efteling. 

Op het hoogtepunt stonden mensen maar liefst 70 minuten in de rij van het stembureau. 

We stuurden mensen naar andere locaties, maar de meeste mensen bleven stug staan. Het was toch ver lopen naar de 

Nieuwe Meerdijk en de meeste mensen waren te voet naar het dorpshuis gekomen. Gelukkig bleef het droog, maar koud 

was het zeker. Ja, en wat doe je dan?  Als mensen aan het verkleumen zijn? Dan deel je met liefde een bekertje warme 

chocolademelk uit. En zoals op de foto te zien is werd dat initiatief met vreugde ontvangen. 

Om 21:10 uur waren de stembiljetten dan toch echt op. Ook bij ons was de opkomst dus hoger dan ingecalculeerd. Er 

stond nog een handje vol mensen in de rij te wachten. Met een lichte overschrijding van de maximum snelheid ben ik naar 

de Karavanserai gereden om nieuwe stembiljetten op te halen. Anders laat je de mensen niet alleen letterlijk, maar ook 

figuurlijk in de kou staan. En zo zijn we niet bij Maatvast…! 

Met 407 stemmers op maandag, 447 op dinsdag en ruim 2000 op woensdag was dit by far de hoogste opkomst tot nu 

toe in het dorpshuis. Naast de kwetsbare ouderen zagen we ook heel veel jongeren die voor de eerste keer kwamen 

stemmen. Soms een beetje zoekende, de spanning op de gezichten. De eerste keer is toch altijd bijzonder en vergeet je 

eigenlijk nooit meer!

Noor van Bussel,
Beheerder dorpshuis Badhoevedorp

MAATVAST NIEUWS  NOORD

STEMBUREAU 2021 DORPSHUIS BADHOEVEDORP



MAATVAST NIEUWS  NOORD

VRIJWILLIGSTER DIANA CELIE STELT ZICH VOOR...

De beheerder van wijkgebouw ‘t Rietland in Badhoevedorp, Gerda Popken, kwam met de vraag bij 

mij of ik als vrijwilligster wat in de nieuwsbrief van Maatvast wilde schrijven over mezelf. Bij deze 

geef ik gehoor aan haar verzoek, hoe moeilijk ik het ook vind. 

Mijn Naam is Diana Celie en net 50 geworden. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 21 jaar.

Ik was wel al bekend met ‘t Rietland want mijn moeder was vroeger gastdame en als ik haar niet thuis 

trof zat ze aan de overkant in het wijkcentrum.  

Na jaren (20 jaar) in de winkel te hebben gewerkt in het dorp ben ik taxichauffeur geworden. Ik rijd nu 

bij de regiorijder en vervoer daar kinderen naar speciaal onderwijs en weer terug. Soms ook wel eens 

gezellig voor de wmo als het erg druk is. 

Na een oproep op Facebook van Gerda, wie er taart voor ’t Rietland wilde komen bakken, heb ik 

gereageerd want ik miste eigenlijk toch het contact met het dorp. Na een gesprek te hebben gehad 

ben ik er voor gegaan, want ja bakken is toch een van mijn hobby’s. 

Ik doe dit nu 4 jaar samen met een paar dames. Van het geld wat we ermee verdienen doen we weer 

leuke activiteiten, zoals in de week tegen eenzaamheid een koffietafel met gebak voor genodigden. 

Dit doen we weer in samenwerking met MeerWaarde, want zij komen bij de mensen en zien wie steun 

nodig hebben. Zo hopen we de mensen weer vaker bij ons te mogen begroeten voor de clubs. Eenmaal binnen 

is de drempel toch een stukje lager. 

Ook help ik met leuke dingen te bedenken en te organiseren wat ik erg leuk vind om te doen.

Als het mogelijk zou zijn, zou ik hier graag mijn beroep van willen maken.

Ik neem dan een kladboek mee naar bed. Zodra ik ga liggen gaat mijn hoofd ratelen en hup de ideeën komen 

eraan. Zoals met kerst ‘Rietland kerstland’ met een bingo en prachtige prijzen van de plaatselijke winkeliers 

en heerlijke hapjes. Ook de kerstman en zijn hulpjes kwamen nog even mee doen. Samen met Gerda heb ik dit 

georganiseerd.

Met het in sfeer brengen van onze woonkamer voor de Kerst en Pasen ben ik ook altijd bezig. 

Als ‘mijnheer corona’ eindelijk weer is vertrokken naar zijn eigen onderkomen, hoop ik weer snel mijn 

schrift tevoorschijn te mogen halen. Ik heb alweer een paar activiteiten op papier klaar staan om te gaan 

organiseren, want dat mis ik nu best wel. 

Ik hoop nog jaren voor Maatvast te mogen werken, want ik merk hoe we gewaardeerd worden. 

Denk hierbij aan de vrijwilligersdag, de attenties en specifiek vorig jaar de attentie voor Pasen dat we gemist 

werden. Ook leer ik steeds meer over de eenzame ouderen en hoe we ze kunnen helpen.

Ik heb hierdoor contact weten te leggen met een oude juf van mijn lagere school, ze heeft mij al vaak laten 

weten hoe dankbaar ze is dat ik naar haar omkijk en heb haar weer kunnen oppeppen in deze moeilijke tijd.

Bedankt!  

Wie o wie van de Maatvast vrijwilligers wil de pen van mij overnemen?
Het lijkt mij erg gezellig om ook jullie ervaring te lezen.

Groetjes Diana Celie 



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

WANDELGROEP OP
DINSDAG IN BEINSDORP

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Vanaf heden loopt de wandelgroep weer iedere dinsdagochtend. Ze starten om 09.45 uur bij 

dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp en gaan dan een uur sportief wandelen o.l.v. instructeur 

Ruud. U kunt met of zonder nordic walking stokken lopen. Interesse? Loop gezellig een 

keer mee om kennis te maken en te kijken of het iets voor u is.

Deelname is € 2,00 per keer contant te voldoen bij de instructeur.

Zodra het dorpshuis de deuren weer mag openen voor de gasten is er na afloop ook weer de 

mogelijkheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met dorpshuis Het Eiland via e-mail: 

Eiland@maatvast.nl 

Overigens start er wekelijks op de woensdagochtend vanaf 10.00 uur ook een wandelgroep bij dorpshuis De Meerkoet in 

Lisserbroek. De groep loopt zonder begeleiding en aan de wandeling van ongeveer een uur zijn geen kosten verbonden. 

De dagen voor Pasen was het prachtig lenteweer en keken de kinderen in 

Beinsdorp al uit naar de komst van de paashaas. Op 2e paasdag zouden ze 

samen met de paashaas eieren gaan zoeken in de speeltuin naast het 

dorpshuis Het Eiland. Maar wat niemand verwacht had, was het een dag 

met winters weer met veel wind, regen, hagel en sneeuw. Dus even 

improviseren en het programma omgooien van buiten naar binnen. 

Er werden in verschillende ruimtes spellen klaar gezet en een knutselhoek 

waar de kinderen een simpel werkje konden maken. De paashaas huppelde 

er gezellig tussendoor en deelde bij ieder spelonderdeel wat gedaan was 

chocolade eieren uit. De kinderen werden dus heel actief in het sparen van de 

eieren. Bij afloop kregen ze als verassing nog een chocolade paashaas mee naar

 huis. De 30 aanwezige kinderen hebben dan ook genoten.

Dank aan Stichting Actief Beinsdorp voor de sponsoring van deze activiteit waardoor deelname gratis was.

PAASHAAS BRACHT BEZOEK AAN HET EILAND



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

MOOI NIEUWS VOOR
JONGERENCENTRUM 
FLEX C

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Eind maart ontvingen wij het bericht dat we €8.100 ontvangen voor ons jongerencentrum 

Flex C. Zoals eerder gemeld gaan we Flex C verbeteren en opknappen zodat we daar een 

voedingsbodem kunnen creëren waarin jongeren zichzelf kunnen ontdekken en elkaar kunnen 

inspireren. We gaan onder andere een nieuwe keuken, flex-werkplekken en een digitale multi-

mediastudio realiseren. Ook zorgen we ervoor dat het jongerencentrum toegankelijk wordt voor 

jongeren met een beperking. Het wordt dus heel erg tof voor de jongeren straks. Natuurlijk zijn wij 

weer enorm blij met dit leuke nieuws. Wij willen Rabobank Regio Schiphol ontzettend bedanken 

voor deze schenking. Het budget is bijna compleet dus binnenkort hoop ik te kunnen melden dat we van start gaan met 

de realisatie van dit initiatief. Maar nog even geduld…

Heb jij een goed idee om een initiatief vanuit en voor de samenleving te organiseren en wil je hierover eens van 

gedachten wisselen? Laat het dan aan mij weten per e-mail of per telefoon. Dat kan via: 06-14609420 of 

sawinah.voortman@maatvast.nl

Groetjes, Sawinah Voortman
Projectleider Innovatie

 

In de mei vakantie organiseert Maatvast tal van activiteiten voor de jeugd. Onderstaand een overzicht. Voor meer 

informatie graag contact opnemen met de desbetreffende locatie. 

FLEX C, HOOFDDORP

DATUM TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

WO 28-04 14.00-16.00 Bumper voetbal 10-12 

WO 28-04 18.00- 20.00 Bumper voetbal 12-18 

DO 29-04 16.00- 21.00 Kookcafé & spelletjes 16+

WO 05-05 14.00-16.00 Vrijheidskoekjes bakken en rondbrengen in de wijk 10-12 

DO 06-05 16.00-18.00 Kookcafé 16+

DO 06-05 18.00- 21.00 Graffiti workshop 16+

PLANNING MEIVAKANTIE JONGERENCENTRA MAATVAST



DE HYPE, NIEUW-VENNEP

DATUM TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

MA 26 april 19:00-22:00 Extra vakantie inloop 13+

DI 27 april 15:00-17:00 Sport en Spelletjes (koningsspelen) 10-12

DI 27 april 17:00-20:00 Samen koken en eten 13+

WO 28 april 15:00-17:00 Spelletjesmiddag 8-12

WO 28 april 19:00-22:00 Inloop, bandjes, studio (zelfstandig gebruik) 13+

DO 29 april 19:00-22:00 Inloop, bandjes, studio (zelfstandig gebruik) 13+

VRIJ 30  april 15:00-17:00 Meidenmiddag Meisjes 10-12

VRIJ 30  april 19:00-22:00 Extra vakantie inloop 13+

MA 3 mei 19:00-22:00 Extra vakantie inloop 13+

DI 4 mei 15:00-17:00 Spelletjesmiddag 10-12

DI 4 mei 19:00-20:00 Samen koken en eten 13+

WO 5 mei 15:00-17:00 Sport en spelletjes (Bevrijdingsdag) 10-12

WO 5 mei 19:00-22:00 Inloop, bandjes, studio (zelfstandig gebruik) 13+

DO 6 mei 19:00-22:00 Inloop, bandjes, studio (zelfstandig gebruik) 13+

VR 7 mei 15:00-17:00 Meidenmiddag Meisjes 10-12

VR 7 mei 19:00-22:00 Extra vakantie inloop 13+

STUDIO 5, HOOFDDORP

DATUM TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

VR 23 april 17:00-19:00 Koken en samen eten  13+

VR 23 april 19:00-22:00 Muziek avond Beginnende DJ’s vertonen kunsten aan jongeren 13+

MA 26 april 19:00-21:00 Sporten (voetbaltoernooi) 13+

WO 28 april 14:30-17:30 Sport en Spelletjes (koningsspelen) 10-12

WO 28 april 19:00-21:00 Open Rap en muziek avond (oefenen/opnemen) 13+

DO 29 april 15:30-17:30 Meidenmiddag Bingo Meisjes 10-12

VRIJ 30  april 17:00-19:00 Koken en samen eten 13+

VRIJ 30  april 19:00-22:00 Loverboys, seksualiteit en criminaliteit quiz 13+

MA 3 mei 19:00-21:00 Sporten (in overleg met Beau of Servicepunt) 13+

DI 4 mei 19:00-21:00 Bruggeravond (1e+2e jaars) Muziekquiz 13+

WO 5 mei 14:30-17:30 Vrijheidskoekjes bakken en rondbrengen 10-12

WO 5 mei 19:00-22:00 Fifa toernooi (wellicht meerdere dagen) 13+

DO 6 mei 15:30-17:30 Beauty middag  Meisjes 10-12

VR 7 mei 17:00-19:00 Koken en samen eten 13+

VR 7 mei 19:00-22:00 Speurtocht door de wijk 13+

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERVOLG PLANNING MEIVAKANTIE 
JONGERENCENTRA MAATVAST



JONGERENCENTRUM DE NOODUITGANG, LISSERBROEK

DATUM TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

DI 27 april 14:00 – 18:00  Koningsdag Lisserbroek 5-18

DI 4 mei 19:00 – 21:00 Lasergamen 12-18

WO 5 mei 13:30 – 15:30 Van ruilen komt huilen 6-12

WO 5 mei 17:00 – 21:00 Kook café special edition 12-18

DO 6 mei 15:00 – 17:00 Bumpervoetbal 6-12

DO 6 mei 19:00 – 21:00 Bumpervoetbal 12-18

VR 7 mei 17:00 – 20:00 Afhaalrestaurant Alle

ZO 8 mei 14:30 – 16:30 Bioscoop Alle

JONGERENCENTRUM BADDIES, BADHOEVEDORP

DATUM TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

DI 27 april 16:00-18:00 Koningsdag diner 12-16 

DI 27 april 18:00-21:00 Koningsdag spelen 15-18 (of tot 21 
als maatregelen toestaan)

WO 28 april 13:00-15:00 No bake cake 10-12 

WO 28 april 16:00-18:00 Theater workshop 10-16

DO 29 april 13:00-16:00 Podcast Vanaf 11

MA 3 mei 12:30-18:30 Theater uitvoering Alle

DI 4 mei 16:30-22:00 Theater uitvoering Alle

DI 4 mei 16:00-18:00 Herdenkingsdiner 12-16

DI 4 mei 18:00-21:00 Jongeren inloop 15-18 (of tot 21 
als maatregelen toestaan)

WO 5 mei 10:00-16:00 Funday/sportdag 9-12

WO 5 mei 14:30-20:00 Theater uitvoering Alle

DO 6 mei 13:00-16:00 Podcast Vanaf 11

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERVOLG PLANNING MEIVAKANTIE 
JONGERENCENTRA MAATVAST



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Heb je weleens aan een 

speurtocht meegedaan? Het kan nu in je eigen wijk. In deze gekke tijd lekker naar 

buiten om op zoek te gaan naar 15 vragen/opdrachten. Maar die moet je dan wel 

eerst zien te vinden, wie durft de uitdaging aan?!

Vanuit jongerencentrum Flex C en wijkcentrum De Veste, allebei Maatvast locaties 

is er een speurtocht uitgezet in de wijk Toolenburg West In Hoofddorp West. 

De speurtocht is geschikt voor twee doelgroepen, er zijn namelijk vragen voor de 

jeugd tot 16 jaar en vragen voor iedereen boven deze leeftijd.

Wat moet je doen? Heel eenvoudig. Pak pen en papier en ga op zoek naar de 15 

opdrachten (zie voorbeeld hieronder) in de wijk Toolenburg West. Schrijf je 

antwoorden op en als je klaar bent stop je het formulier, met daarop je naam en 

telefoonnummer, in de brievenbus bij De Veste. De antwoorden mailen kan ook 

naar veste@maatvast.nl

Meedoen kan vanaf 16 april tot en met 16 mei 2021. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd en de winnaars 

krijgen eind mei persoonlijk bericht.

Het spoor is uitgezet, aan het einde wacht wellicht voor jou de beloning dus doe mee!

Voor meer informatie:

Wijkcentrum De Veste   Jongerencentrum Flex C

Schuilenburg 3    Schuilenburg 1

2135 GJ  Hoofddorp   2135 GJ  Hoofddorp

023 5636 663    023 5631 749

SPEURNEUZEN GEZOCHT 
IN TOOLENBURG WEST

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



Bij Sociaal Cultureel Centrum De Boerderij werden er eerste Paasdag paaseieren uitgedeeld, aan jong en oud. 

Op eerste Paasdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur kon er een Paasattentie afgehaald worden bij De Boerderij door 

bezoekers, vrijwilligers, buurtbewoners en iedereen die langs liep. Het praatje, de enthousiaste en dankbare reacties bij 

het in ontvangst nemen van de attentie is precies dat stukje wat zo gemist wordt, zowel bij de mensen als door ons.

Deze tijd maakt de activiteiten die wel kunnen, zoals ‘’Maatvast laat u niet in de kou staan” en de ludieke acties die door 

alle collegae worden gedaan, extra dankbaar en bijzonder.

We zijn er bijna en we 
houden de moed erin! 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

OOK MET PASEN WORDT ER AAN DE BUURT GEDACHT...

Het begin is gemaakt. De afgelopen weken is er samen met vrijwilligers, de jongvolwassenen van De Zilveresdoorn, 

ouders van de jong volwassenen en medewerkers van wijkgebouw De Boerderij (Pax, Hoofddorp) hard gewerkt aan 

de eerste teelbakken voor de buurtmoestuin die wordt aangelegd. De teelbakken komen om de panden van 

De Zilveresdoorn en het wijkgebouw te staan, onder andere ter promotie van de buurtmoestuin. 

Wat een gaaf project

Zo mooi om te zien hoe de buurt bij elkaar komt wanneer er een gezamenlijk doel is.

Zoveel mooie dingen die ons werk zo leuk maken, de zingeving, de verbinding, de nederigheid, de dankbaarheid, het 

samenwerken, de onverwachte vriendschappen, het trots zijn, het zijn er te veel om op te noemen. En dan te bedenken 

dat dit nog maar het begin is….. wat een gaaf project.

BUURTMOESTUIN PAX

Zagen en schuren van het duurzame hout De eerste bak is bijna klaar



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

ONGEWENSTE BEZOEKERS IN HET CJG

De afgelopen weken hebben we een paar ongewenste bezoekers in het CJG 

gehad. Er lag op een dag een briefje van de schoonmakers dat ze een vogel 

hadden gezien binnen. Kan gebeuren dachten we, als het lekker weer is dan 

wordt er wel eens een deur opengezet. Pas later die middag maakte deze 

insluiper zich bekend. Hij liet zich niet zo makkelijk vangen, maar toen hij op een 

gegeven moment een spreekkamer invloog en achter de radiator zat lukte het 

mij om met een theedoek de vogel te vangen. Ik vond het best stoer van mezelf, 

want ik vind het eigenlijk maar eng en daardoor ontsnapte hij eerst wel een paar 

keer 😉. 

Een week later kwam ik op het CJG en toen vertelde Eveline R. me dat er weer een kauw binnen had gezeten! Deze kwam 

echter uit het plafond! De vaste gebruiker van deze kamer wist te vertellen dat ze al langere tijd getjilp en getrippeld had 

gehoord. En dat ze dacht dat er meerdere vogels boven het plafond zaten. Doordat er een gat in het systeemplafond zat 

hadden de vogels een uitweg gevonden. 

Op internet las ik over de ‘terror’kauw die veel overlast kan veroorzaken. Ze schijnen vaak nesten te maken in en om 

bedrijfspanden omdat ze daar veilig zijn. Grote kans dat ze daardoor onder het dak en boven het systeemplafond geraakt 

zijn. De kapotte plafondplaat heb ik meteen vervangen, nadat ik gecheckt had of er boven de kamer niet nog meer vogels 

zaten. De klusjesman gaat deze week controleren of er niet ergens een gat in het dak zit. 

De vermoedelijke ‘inbreker’ - foto: AD



MAATVAST  VERMAAK...
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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:
Tiny Guit

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:
Tine Buis

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:
Tiny Guit

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

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
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:
Martje Bergsma

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:
Cindy Diepenhorst

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


