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Uitdeelpost in Dorpshuis Badhoevedorp.

Medio april had ik een afspraak met Paul Tresfon, coördinator uitdeelpost Badhoevedorp van de 

Voedselbank Haarlemmermeer. Aanleiding voor een gesprek was het feit dat ze (al dan niet tijdelijk) 

op zoek waren naar een nieuw onderkomen. Het scoutinggebouw waarin ze gesitueerd zitten gaat 

namelijk verhuizen. Genoeg reden om de mogelijkheden om in het dorpshuis te huisvesten eens te 

verkennen.

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Door de vitrinekast in de 

huiskleuren  te schilderen 

komen de relatiegeschenken 

extra goed tot hun recht. 

MIDDEN Eyecatcher in De Veste ZUID Koningsdag in Lisserbroek

Jongerencentrum Baddies is sinds januari 2021 verhuisd van het 

Dorpshuis Badhoevedorp naar het Ontmoetingscentrum Rietland in Badhoevedorp. 

Deze verhuizing heeft veel leuke mogelijkheden geboden waar wij vooraf niet op hadden 

durven hopen. De tieners waren vrijwel direct gewend aan de nieuwe ruimte en voelen 

zich helemaal thuis als zij zelf een kopje thee uit de automaat mogen pakken.

JONGERENCENTRA  Jongerencentrum Baddies is verhuisd

De kast staat in Zaal 1 en zal daar te bewonderen 

zijn door de groepen die deze zaal huren. En zo is er, 

met medewerking van vrijwilliger Ad Fransen weer 

een klus geklaard, op naar de volgende...

Ieder jaar organiseert het 

Koningsdag comité Lisserbroek 

gezellige festiviteiten voor jong 

en oud in Lisserbroek. 

Vorig jaar konden deze festiviteiten helaas niet 

doorgaan i.v.m. de maatregels rondom corona. 

Dit jaar leek het er ook opdat Koningsdag niet de 

Koningsdag zou worden die we gewend zijn met 

het voetbaltoernooi, live muziek, rommelmarkt op 

het plein, spelen voor jong en oud, klaverjas en dart 

toernooien maar vooral veel gezelligheid.  

 

NOORD Voedselbank 



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

EN TOEN WAS MIJN MAILBOX LEEG… 

Utrecht, 06 april 2021 

Voor het eerst in bijna 10 jaar hoef (of mag) ik niks meer voor Maatvast doen, behalve dus deze 

column schrijven. Nu ik bijna een week vrij ben, na een lang paasweekeinde, merk ik dat mijn 

gedachten nog veel richting Floriande, Pax, Linquenda, Lisserbroek en Rijsenhout gaan. Naar 

de rest van de Haarlemmermeer ook hoor. Het zijn mooie en prettige gedachten, die in lijn staan 

met wat ik de afgelopen weken allemaal aan reacties heb mogen ontvangen. 

Toen ik mijn vertrek bij jullie aankondigde per mail, schreef ik dat ik met de deur in huis viel. Zo werd 

dat ook op veel plekken ervaren, ook bij mij. De hartverwarmende reacties die ik heb mogen 

ontvangen, waren super. Het maakte mijn vertrek er niet makkelijker, wel definitiever.  

Een week later volgde de afscheidsmail naar externe partners. Daarop volgden reacties die ik jullie 

niet wil ontzeggen, want het maakt mij trots over ons team. Twee kan ik jullie echt niet onthouden:  

 • “De afgelopen jaren hebben jij, Maarten en Peter, en natuurlijk samen met alle collega’s   

       Maatvast echt op de kaart gezet met het aanpakken van de accommodaties, 

     het professionaliseren van de organisatie en het uitbreiden met allerlei activiteiten.” 

 • ‘Samen met jouw collega’s van Maatvast hebben jullie ervoor gezorgd dat de vele buurt- 

     en dorpshuizen die de Haarlemmermeer rijk is, weer van en voor de inwoners is geworden.   

     Waardoor jullie in mijn ogen echt een grote bijdrage hebben geleverd aan een mooie 

     participatiemaatschappij.’ 
 

Complimenten aan de organisatie, aan jullie. Het is heel bijzonder om deze teksten te mogen ontvangen en te lezen, en 

het maakt van mij een blij persoon en dankbaar dat we dit met z’n allen hebben kunnen neerzetten. En daar gaan jullie 

nog iets veel mooiers van maken. En ik volg het natuurlijk vanaf een afstandje. 
 

Maatvast staat er goed op en is de coronacrisis redelijk goed doorgekomen. Mede dankzij de gemeente, maar bovenal 

dankzij mijn collega’s en onze vrijwilligers. Echte toppers zijn jullie! Die crisis zorgde wel dat ik in het laatste deel van mijn 

werkperiode weinig meer op accommodaties mocht komen en daar baal ik wel van. Ik had graag meer van onze locaties, 

activiteiten en bovenal jullie willen genieten. 
 

Opeens was het 31 maart, uurtje of 14. De vergadering met de OR was voorbij, ik zat nog in de grote zaal in het 

Dorpshuis Badhoevedorp. Skype staat aan en ik zit voor het laatst met de medewerkers van het bedrijfsbureau, mooie 

mensen. Het finale moment, met mensen met wie ik zo fijn heb samengewerkt. Zij gaan verder en gaan dat super doen. 

Het voelt raar, maar dan…  

Ik sluit Skype en open Outlook. En toen was mijn mailbox leeg…

PS: Met mijn vertrek kan ik niet anders dan dank zeggen aan iedereen met wie ik heb mogen samenwerken in al die jaren 

en de kansen en het vertrouwen die ik van iedereen heb mogen krijgen. Maatvast wordt gemaakt door de mensen in de 

locaties! Dat wij dat samen hebben weten te realiseren, maakt me nog steeds elke dag trots. Een speciaal woord van 

dank gaat toch ook uit naar die twee andere musketiers: Maarten en Peter. Kan me niet voorstellen dat ik ooit nog in zo’n 

mooi en geolied team kom… 1+1+1 is soms inderdaad 10. Dank! En blijf gelukkig allemaal. 

PPS: Als allerlaatste actie mag ik de pen nog eenmaal doorgeven. Wat beter dan aan iemand die mij niet kent, en ik hem 

niet. Welkom bij Maatvast, Hans! 



Ruim een jaar lang hebben we bij Maatvast projecten moeten voorbereiden om ze vervolgens vanwege Corona 

maatregelen weer af te moeten gelasten. Frustrerend, maar het was niet anders…

Maar nu eindelijk lijken alle lichten op groen te staan om een van onze grote projecten doorgang te laten vinden: 

NLDoet de grootste vrijwilligersactie van Nederland waar Maatvast jaarlijks via haar locaties haar bijdrage aan levert. 

Onze medewerkers, maar vooral onze vrijwilligers, staan te trappelen om weer aan de slag te kunnen gaan. Bij maar liefst 

20 van onze locaties worden op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei de handen uit de mouwen gestoken. 

Enkele voorbeelden van klussen die worden uitgevoerd? Het maken van plantenbakken in Het Ontmoetingscentrum in 

Nieuw-Vennep, het opknappen van de jongerencentra De Basis in Zwanenburg (bar), Studio 5 en Flex C in Hoofddorp en 

De Hype in Nieuw-Vennep, gordijnen maken voor dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp, het schilderen van ruimten in wijk-

centrum De Veste in Hoofddorp, bankjes maken bij wijkcentrum De Boerderij in Hoofddorp, het maken van een voorjaars 

terras bij het Dorpshuis Badhoevedorp, het maken van een graffiti muur bij jongerencentrum De Nooduitgang in 

Lisserbroek... Slechts een greep uit de klussen die gaan worden uitgevoerd. 

Het volledige programma van NLDoet 2021 bij onze Maatvast locaties vindt u op onze website: 

https://www.stichtingmaatvast.nl/news/nldoet-2020-bij-maatvast/

Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om mee te helpen! Neem daartoe contact op 

met de locatie waar u mee wilt gaan helpen. 

Vanzelfsprekend zijn de activiteiten onder voorbehoud vanwege mogelijk 

COVID19-maatregelen vanuit de overheid. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

NLDOET 2021 BIJ MAATVAST



Kanovereniging Waterwolf gaat een clubhuis realiseren aan de Waddenweg 

in de wijk Floriande in Hoofddorp. Omdat dit clubhuis ook een functie gaat 

krijgen voor ontmoeting en sport en recreatie werd contact gelegd met 

Maatvast om een mogelijke samenwerking te bespreken. 

Maatvast is erg enthousiast over het initiatief, te meer omdat de realisatie 

volledig in de lijn ligt met de visie van Maatvast waarin verbinding van de 

samenleving centraal staat. Om die reden is een intentieverklaring getekend 

waarin beide partijen hun samenwerking met elkaar hebben vastgelegd. 

Het clubhuis wordt gerealiseerd op ongeveer 300 meter van onze locatie 

Jongerencentrum Studio 5 en is eveneens gelegen in de nabijheid van wijkcentrum De Boskern in Overbos. In dit wijk-

centrum worden activiteiten voor volwassenen georganiseerd, maar deze ruimte is relatief gezien klein en er bestaan 

wachtlijsten voor sommige activiteiten. 

De wijk Floriande kent geen buurthuis terwijl Maatvast weet dat er in deze wijk behoefte is aan een locatie waar ouderen 

elkaar kunnen ontmoeten of waar samen gekookt kan worden. Aangezien het clubhuis gaat beschikken over een keuken 

zouden ook  jongeren vanuit Studio 5 hierin een rol van betekenis kunnen spelen. Daarnaast is Maatvast enthousiast over 

het aan te leggen kanopoloveld in het water. Het sportveld op het water in de buurt van Studio 5 kan wellicht de jongeren 

die naar het Studio 5 komen stimuleren om te gaan sporten. 

Kortom, tal van mogelijkheden tot samenwerking, een mooie positieve ontwikkeling in de wijk Floriande. Beide partijen 

kijken dan ook met het volste vertrouwen uit  naar de mooie initiatieven die door de vestiging van het clubhuis kunnen 

worden gerealiseerd.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

INTENTIEVERKLARING CLUBHUIS KV WATERWOLF



In het kader van het medewerkers tevredenheidonderzoek dat 

Maatvast 1 x per 2 jaar uitvoert, is dit jaar onderzoek gedaan in hoeverre 

medewerkers vinden dat ze binnen Maatvast zichzelf kunnen zijn en de 

mate waarin zij voelen er daadwerkelijk bij te horen. Het externe, 

onafhankelijke onderzoek naar diversiteit en inclusie kreeg dan ook de 

titel Jezelf zijn er en erbij horen.

Maatvast is trots op de resultaten van het onderzoek. In totaal heeft maar 

liefst 86% van de medewerkers de enquête ingevuld. Onderstaand enkele voorbeelden van de resultaten op de 

stellingen die waren opgenomen in het onderzoek. 

Ik kan mijn talenten, kennis en vaardigheden optimaal inzetten in mijn werk.Er is overwegend positief gereageerd op 

deze stelling. Het lijkt erop dat de meeste medewerkers het gevoel hebben dat ze de juiste man/vrouw op de juiste plek 

zijn.

Ik voel me thuis bij Maatvast.

De open reacties geven een mooi beeld van de ‘hechtheid’ van de medewerkers ten opzichte van het geheel. Enkele 

reacties: ik voel me thuis bij Maatvast omdat Maatvast er voor de ander wil zijn; omdat ze me accepteren om wie ik ben; 

omdat de medewerker in iedere laag van het bedrijf echt als mens wordt behandeld; omdat alle onderwerpen hier 

besproken kunnen worden.

Borging onderzoek

Ondanks de positieve uitslag blijven we ook kritisch en scherp, immers er is altijd ruimte voor verbetering. Om die reden 

is de borging van het onderzoek belegd bij de Ondernemingsraad van Maatvast zodat zij het protest kunnen volgen en 

t.z.t. een update van het onderzoek kunnen uitvoeren. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ONDERZOEK DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Daar waar Maatvast normaliter uitgebreid aandacht schenkt aan 

Bevrijdingsdag konden we er door de corona maatregelen er voor

het tweede jaar op rij niet bij stil staan…. 

Uiteraard werd er wel ‘gevlagd’, zoals bij onze locatie De Boerderij in

de wijk Pax in Hoofddorp. 

BEVRIJDINGSDAG 2021



Uitdeelpost in Dorpshuis Badhoevedorp

Medio april had ik een afspraak met Paul Tresfon, 

coördinator uitdeelpost Badhoevedorp van de Voedsel-

bank Haarlemmermeer. Aanleiding voor een gesprek was 

het feit dat ze (al dan niet tijdelijk) op zoek waren naar 

een nieuw onderkomen. Het scoutinggebouw waarin ze 

gesitueerd zitten gaat namelijk verhuizen. Genoeg reden 

om de mogelijkheden om in het dorpshuis te huisvesten 

eens te verkennen.

Het werd een fijn gesprek waarbij Paul gepassioneerd 

vertelde over zijn werk bij de voedselbank. Hij haalde 

daarbij wat voorbeelden aan van situaties die tijdens dit 

Corona tijdperk zijn ontstaan. Het aantal gezinnen dat 

gebruik maakt van de voedselbank is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld en nog steeds groeiende. De harde 

werkelijkheid van nu. De opluchting was dan ook groot toen ik Paul de 272 m2 strekkende podiumzaal liet zien. Met de 

mogelijkheid om een eigen in- en uitgang te creëren en beschikking over opslagruimte voor de administratie en 

voedselkratten zodat de uitdeelpost volledig zelfstandig en vooral op discrete wijze plaats kan vinden. 

Voor ons biedt het een mooie kans om aansluiting te vinden bij deze doelgroep. We kunnen vrijkaartjes voor een sinter-

klaastheater bij de voedselpakketten te stoppen, maar ik kan me ook voorstellen dat er op andere manieren verbindingen 

ontstaan. Dames die de Nederlandse taal willen bijspijkeren kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij Gonnies praatgroep. 

Een uitdeelpost in het dorpshuis van Badhoevedorp. Dat klink heel logisch toch? Ik zie het echt als een win-win situatie, 

al klinkt dat in dit geval heel gek. We dragen hetzelfde maatschappelijke hart, maar dienen een ander doel. Als dorpshuis 

zoveel mogelijk in het licht en als voedselbank meer in de luwte. En toch gaat dat gevoelsmatig heel goed samen, want er 

is een zichtbare rode draad in dit verhaal, namelijk: midden in de maatschappij, doen we goed en staan we bij.

Groetjes, Noor van Bussel
Beheerder dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

VOEDSELBANK 

Foto: Oude situatie in het scoutinggebouw



MAATVAST NIEUWS  NOORD

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN…

Ik ben Mary (57), ik ben getrouwd en we hebben een lief Boomer hondje Buddy.

Op een dag stapte ik ’t Rietland binnen om een gesprek te voeren met de beheerder Gerda 

Popken – Kaars over vrijwilligerswerk. Ik ben toen begonnen met Smulmaatjes en later vormde 

ik met Diana Celie een ‘bak duo’.

Ik heb daarnaast ook nog bardienst gedaan op de maandag- en vrijdagochtend. Voor andere 

hand- en spandiensten kunnen ze me bij ontmoetingscentrum ’t Rietland ook altijd vragen. 

Zoals bijvoorbeeld: de huiskamer versieren met de kerst en de tafels en stoelen anders 

rangschikken wanneer er een feest is. Dat doe ik met veel plezier. Ik voel ’t Rietland als mijn 

tweede huis omdat het daar zo gezellig is!

Hopelijk is de Coronapandemie snel voorbij, want ik mis de gezelligheid van iedereen daar. Dan 

kunnen we weer gezellig aan de slag en de mensen weer vriendelijk en met een lach ontvangen.

Vrijwilligster Mary van ’t Rietland



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

HULP GEZOCHT VOOR
KINDERVAKANTIEDAGEN

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Op veel locaties van Stichting Maatvast worden in de zomervakantie 

Kindervakantiedagen georganiseerd. Zo ook in de locaties van het 

cluster Zuid (Nieuw-Vennep, Lisserbroek, Rijsenhout, Beinsdorp en 

Burgerveen). Dit zijn altijd hele leuke dagen waar de kinderen veel 

plezier aan beleven. 

De organisatie gebeurt altijd samen met enthousiaste vrijwilligers. Ieder jaar zoeken we dan ook weer helpende handjes 

voor deze dagen. 

Wat zoeken wij? Ouders, grootouders, oudere jongeren 16+ die het leuk vinden om met kinderen samen te werken. Die 

het leuk vinden om te helpen bij activiteiten als sport en spel, knutselen, bakken en versieren van koekjes. Verzorgen van 

limonade en lekkers tijdens de activiteiten en toezicht houden zodat iedereen een leuke dag heeft en met een glimlach 

naar huis gaat. Het gaat om enkele uurtjes per keer. U bent welkom voor 1 dag of voor meerdere dagen, u kunt aangeven 

waar u interesse ligt en meedenken over welke activiteiten leuk zijn om met de kinderen samen te doen. Op sommige 

locaties worden deze kindervakantiedagen al vaker gedaan maar voor sommige locaties Zoals Het Contact en 

Het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep is het nieuw en is hulp dus meer dan welkom. 

Voor informatie of aanmelden als vrijwilliger kunt u contact zoeken met de locatie van uw keuze. De gegevens kunt u 

vinden op de website van Stichting Maatvast.

Sandy Goezinne,
Sociaal Beheerder dorpshuis Het Eiland, dorpshuis de Meerkoet



Ieder jaar organiseert het Koningsdag 

comité Lisserbroek in samenwerking met 

het team van dorpshuis De Meerkoet en de 

Nooduitgang gezellige festiviteiten voor 

jong en oud in Lisserbroek. 

Vorig jaar konden deze festiviteiten helaas 

niet doorgaan i.v.m. de maatregels rondom 

corona. Dit jaar leek het er ook opdat 

Koningsdag niet de Koningsdag zou worden 

die we gewend zijn met het voetbaltoernooi, 

live muziek, rommelmarkt op het plein, spelen voor jong en oud, klaverjas en dart toernooien maar vooral veel 

gezelligheid.  

Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken en te kijken wat dan wel mogelijk is ondanks de maatregelen waar we rekening 

mee moeten houden. Onder het genot van een kop koffie kwamen er al snel leuke alternatieven over tafel en het besluit 

dat Koningsdag 2021 gevierd gaat worden. Via facebook, kranten en dorpsblad werd de oproep gedaan aan de inwoners 

om deel te nemen aan de rommelmarkt maar dan ieder vanuit zijn tuin. Buiten waar prima met 1.5 met afstand rekening 

gehouden kon worden. Daarnaast de oproep om de huizen, tuinen, starten te versieren en voor de kinderen was er een 

speurtocht door het dorp. Er werd veel gehoor aan gegeven en samen met het prachtige weer werd het een gezellige 

Koningsdag in Lisserbroek.  Buiten bij De Meerkoet konden de kinderen genieten van het springkussen en was er 

koffie/thee to go en heerlijke vers gebakken poffertjes en limonade. En op de vraag wat kost het was het antwoord zing: 

‘maar een couplet van het Wilhelmus’.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

KONINGSDAG IN LISSERBROEK



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

JONGERENCENTRUM
BADDIES IS VERHUISD 

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Jongerencentrum Baddies is sinds januari 2021 verhuisd van het Dorpshuis 

Badhoevedorp naar het Ontmoetingscentrum Rietland in Badhoevedorp. 

Deze verhuizing heeft veel leuke mogelijkheden geboden waar wij vooraf niet op hadden 

durven hopen. De tieners waren vrijwel direct gewend aan de nieuwe ruimte en voelen 

zich helemaal thuis als zij zelf een kopje thee uit de automaat mogen pakken. We 

organiseren iedere week gratis activiteiten gericht op talentontwikkeling, sport en 

spel. Ook de verbinding met de ouderen uit het dorp kunnen wij hiermee bewerk-

stelligen. Zo is er een podcast opgenomen met jong en oud over actuele stellingen, 

waarbij de jongeren en ouderen hun ervaring en visie konden delen en de dialoog werd 

gefaciliteerd door een stagiaire. Ook is er een theater via een livestream op YouTube 

uitgevoerd met het thema ‘liefde in de oorlog’, dit theater was gebaseerd op de verhalen 

van de ouderen uit het Rietland en opgevoerd door de tieners en jongeren van 

Jongerencentrum Baddies. Het was een mooi respectvol en ontroerend stuk geworden waar  

   veel positieve reacties op zijn gekomen van de kijkers. Zie voor een registratie van het theater:  

   https://youtu.be/0pGws_S1jdU

De jongeren wennen ook steeds meer aan de nieuwe locatie en zetten zich o.a. in voor het maatjesproject friend4friend. 

Friend4friend koppelt jonge nieuwkomers aan jonge Nederlanders om in duo’s te participeren aan de samenleving. Het 

traject duurt een half jaar, vier uur per week, waarbij de koppels worden begeleid door een coördinator. De deelnemers zijn 

tussen de zestien en zevenentwintig jaar oud. De koppels ontwikkelen een gelijkwaardige en wederkerige band middels het 

uitvoeren van leuke opdrachten en vrijwilligerswerk. Daarbij helpen zij elkaar bij onder andere de taal- en talentontwikkeling 

op basis van gedeelde interesses. Naast het vrijwilligerswerk is er om de zes weken een bijeenkomst met alle duo’s, om de 

verbinding onderling te ondersteunen, de vriendschappen te verbreden en te leren van elkaars ervaringen.

Nathalie Hink,
Sociaal Beheerder JC Baddies

 

Theatergroep



Al een aantal jaar komen vrijwilligers van De Nooduitgang met een fijn gevoel naar het 

jongerencentrum in Lisserbroek. Maar de laatste tijd werd dit fijne gevoel overschaduwd 

door irritatie aan de middelen en inrichting. Tijden veranderen, zo ook de behoefte van de 

jongeren. Dingen zijn ongezond, onhygiënisch en ongezellig. Daarom wordt het tijd om De 

Nooduitgang aan te pakken, zodat het voor iedereen weer een fijne en veilige plek wordt. 

We gaan het rommelhok achterin de ruimte veranderen in een knusse woonkamer. Een plek 

voor jongeren om zich terug te trekken, een film te kijken, te studeren of gewoon te hangen. 

Daarnaast wordt de bar aangepakt. De huidige is niet hygiënisch en niet stijlvol. We missen 

een goede vaatwasser en middelen om gezonde en lekkere voeding te bereiden. 

Veel kunnen de vrijwilligers zelf. Alleen zijn er nu nog geen financiële middelen om dit voor 

elkaar te boksen. Daarom zijn we een crowdfunding gestart! Ongeveer 45 dagen lang gaan we 

actievoeren om genoeg geld voor deze verbouwing op te halen. Zie hier onze crowdfundings-

pagina www.nieuwepioniers.nl/de-nooduitgang; Iedere donatie, groot of klein, is natuurlijk 

van harte welkom.

De crowdfunding hebben we op 7 mei 2021 afgetrapt met een eerste actie, 

het afhaalrestaurant. Bij De Nooduitgang organiseren we al een aantal jaren restaurant Aan 

Tafel. Een restaurantconcept ontworpen door de vrijwilligers, waarbij buurtbewoners een avondje komen dineren in het 

dorpshuis. In de huidige tijd kan dit natuurlijk niet op locatie plaatsvinden en daarom kwamen de vrijwilligers met een 

afhaaleditie. Men kon per mail het de eetwensen doorgeven en kon op 7 mei op een vooraf afgesproken tijd het menu 

afhalen in het naastgelegen dorpshuis De Meerkoet. Een groot succes met een radio-interview, heerlijke gerechten en 

een opbrengst van €150! 

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

CROWDFUNDING VOOR EEN MAKE OVER 
VAN DE NOODUITGANG



Op 8 april brachten Rik Strengers en Festus Meijer een bezoek aan Duycker. 

Wekelijks organiseert Amstelring daar middagen voor ‘senioren’, om bijeen te 

komen en samen naar livemuziek te luisteren en te kletsen onder het genot van 

een drankje. Ook komt er zo nu en dan een gastspreker langs. Festus en Rik 

vervulden beide rollen: Ze spraken met het publiek over onder andere hiphop, 

drill rap en straattaal, en brachten daarnaast live eigen muziek ten gehore. 

Optreden in de grote zaal van Duycker, maar dan net even anders dan je je 

waarschijnlijk voorstelt… Een zestal tafeltjes staat keurig, met 1,5 meter ertussen, 

opgesteld voor het podium. Aan een van de tafeltjes zitten de twee gasten van 

vandaag: Festus a.k.a. Igando (19, rapper, vrijwilliger en vaste gast in de studio van De Hype) en Rik a.k.a. STRIK 

(34, sociaal beheerder van De Hype, rapper). In totaal zijn zo’n 10 ‘senioren’ aangeschoven. Deels aan de andere 

tafeltjes, deels online, waar de bijeenkomst ook te volgen is.

Festus en Rik vragen aan het publiek wat zij onder ‘hiphop’ verstaan, welk beeld zij erbij hebben en of ze ervan houden. 

De meningen zijn verdeeld. Wel ontstaat er meteen een leuk gesprek, vanuit wederzijdse interesse. Tussendoor laten 

beide heren eigen werk horen, voorzien van tekstprojectie op het grote scherm boven het podium. Beiden maken ze 

een ander soort hiphop, beiden vertegenwoordigen ze als het ware een andere generatie. Ook is hun achtergrond totaal 

anders, wat zich weerspiegelt in hun teksten. Er wordt gesproken over muziek, over opgroeien, over straatcultuur, maar 

ook over onzekerheid en over pijn. Universele onderwerpen.

Het is deze middag maar weer heel duidelijk te zien hoe muziek kan verbinden, ongeacht je voorkeur. Ongeacht de 

generatie waartoe je behoort. Toen Festus na zijn ‘eerste keer grote zaal Duycker’ de vraag kreeg wat hij het leukste 

vond aan het optreden, antwoordde hij: “Het mooiste vond ik het gesprek, en de interesse die we daarin naar elkaar 

lieten zien.” 

Rik Strengers, 
Sociaal Beheerder Jongerencentrum De Hype

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

OP BEZOEK BIJ SENIOREN IN DUYCKER



Hi! Mijn naam is Roos en ik ben de nieuwe beheerder van Jongerencentrum De Basis in 

Zwanenburg. Een hele leuke nieuwe uitdaging die ik met veel enthousiasme aanga. 

Ik ben 33 jaar oud en woon met mijn gezin (vriend, drie kids, twee katten) in Leider-

dorp. Na verschillende carrièrepaden te hebben bewandeld, heb ik vorig jaar een 

opleiding tot jongerencoach gevolgd om eindelijk dat te kunnen doen wat ik al lange 

tijd wilde: werken met jongeren! Mijn achtergrond in event management komt goed 

van pas bij de functie van beheerder. Ik heb er dan ook veel zin in om met de 

jongeren van Zwanenburg aan de slag te gaan en leuke activiteiten te gaan 

organiseren. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk helemaal open! 

Collega’s,: als je tips voor me hebt, me bij een project wilt betrekken of gewoon een 

keertje koffie (lust ik zelf niet maar kan het wel zetten) met me wilt drinken dan graag! Ik leer 

graag zoveel mogelijk collega’s kennen en ben benieuwd naar de mensen achter de stichting. 

  Roos.boer@maatvast.nl; 

Jongeren en ouders in Zwanenburg: kom gerust eens langs zodat we kunnen kennismaken!

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

EVEN VOORSTELLEN



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Onlangs zijn we van start 

gegaan. Het is nu mogelijk om ieder vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur 

boeken te komen halen en brengen bij wijkgebouw De Boskern in de wijk 

Overbos in Hoofddorp. 

Uiteraard buiten, maar wel met een kopje koffie of thee.

Tot nu toe loopt het nog niet storm. De eerste keer hadden we vier bezoekers, 

maar alle begin is moeilijk en het is even wennen aan deze nieuwe activiteit. 

Maar wel een leuke foto 😊

BOEKEN RUILEN BIJ
DE BOSKERN

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

Door de vitrinekast in de huiskleuren van de Veste te schilderen komen 

de relatiegeschenken extra goed tot hun recht.

De kast staat in Zaal 1 en zal daar te bewonderen zijn door de groepen die deze 

zaal huren. En zo is er, met medewerking van vrijwilliger Ad Fransen weer een klus 

geklaard, op naar de volgende... 

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste

EYECATCHER IN DE VESTE



Sociaal beheerder Tiny Guit van wijkgebouw De Nieuwe Silo in Hoofddorp 

heeft onlangs een interview gehouden voor het Pensioenfonds PFZW. Naast 

het inhoudelijke goede interview door de beelden van het wijkgebouw een 

mooie PR voor Maatvast. 

Van het interview is ook een filmpje gemaakt voor de website van PFZW. 

Het filmpje kunt u zien op: https://prestatiespfzw.nl/jaarverslag 

(even iets naar beneden scrollen op de pagina…) 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

BIJDRAGE AAN FILM PENSIOENFONDS

Tiny Guit (beheerder) en Rita Meyer (assistent-beheerder) zijn samen met vrijwilligers Ilja van Woerden en Yarno 

Groenewoud hard bezig in het P-Punt (Graan Voor Visch, Hoofddorp) om de cursusruimtes op te knappen. 

Het doel is om de lokalen wat huiselijker maken en dat lijkt geslaagd! Cursusruimte 2 is vrijwel helemaal klaar, 

cursusruimte 1 is een heel eind op weg. Oordeel zelf maar! Als het helemaal klaar is volgen er meer foto’s.

HET P-PUNT KRIJGT EEN OPKNAPBEURT!



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST MEI



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


