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Vandaag was het zover. De feestelijke opening van de slimotheek stond op het programma. 

En met een live verbinding met de slimotheek in Nieuw Vennep! 

Met alcoholvrije champagne en een petit four van Bakkerij Hoeve was het feest compleet. 

Wethouder Fouad Sidali maakte de opening officieel door de robotstofzuiger te testen. “Best handig voor in 

het dorpshuis”, werd er nog gezegd. Bij de SlimoTheek kunnen ouderen, hun mantelzorgers en

professionals in zorg en welzijn gratis slimme technologie lenen op een locatie dichtbij huis.

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Sinds kort is wijkgebouw 

De Boerderij in de wijk Pax in 

Hoofddorp ook tweemaal per 

maand op zondag geopend. 

MIDDEN Zondagopening De Boerderij ZUID Route Ontmoet in Cluster Zuid

4 september was de dag waarop de vrijwilligers die binnen Maatvast actief zijn, in 

het zonnetje gezet werden. En dat gold dus ook voor de vrijwilligers van de jongeren-

centra, want ook op deze locaties zijn zij onmisbaar! Met een groep van meer dan 20 vrij-

willigers en medewerkers, die vanuit alle Maatvast jongerencentra meededen, zijn we die 

middag gaan Poldersporten in De Kwakel. Gelukkig was het een prachtige zomerse dag!

JONGERENCENTRA  Vrijwilligersuitje Poldersport geslaagd!

Juist ook omdat voor velen de zondag een stille dag 

is. De 1e opening van 3 oktober was direct een groot 

succes. De aanwezigen hadden het erg naar hun 

zin en schreven zich direct allemaal weer in voor de 

opening van 17 oktober. Tijdens de opening wordt er 

geluncht met elkaar, maak kan er ook een spelletje 

worden gedaan of gezellig gekletst.

In navolging van het Dorpshuis 

Badhoevedorp, is in Cluster 

Zuid ook gestart met het 

concept Route Ontmoet. 

Op zondag 5 september is in dorpshuis 

De Meerkoet afgetrapt met een optreden van 

zeemanskoor De Torren uit Lisse. Dit koor is 

ontstaan uit het Contact Oud Mariniers uit de 

Duin en Bollenstreek. Met dank aan het Koningsdag 

comité uit Lisserbroek kon dit optreden gratis 

bezocht worden.

NOORD Opening SlimoTheek in dorpshuis Badhoevedorp



Op dinsdag 28 september jl. bracht het voltallige College 

van B&W van de gemeente Haarlemmermeer een bezoek aan 

Maatvast. De ontvangst was in de huiskamer van dorpshuis 

De Meerkoet in Lisserbroek. Nadat het college was gecontroleerd 

op een geldige QR-code, immers verplicht na 25 september voor 

bezoekers van Maatvast die gebruik maken van de horeca-

faciliteiten, werd zij door het managementteam van Maatvast 

gedurende ruim twee uur bijgepraat op tal van onderwerpen. 

Nadat bestuurssecretaris Peter Schrauwen een presentatie gaf 

over de jonge geschiedenis van Maatvast en de ontwikkeling van 

beheer en exploitatie naar een organisatie die een hoog 

mogelijke maatschappelijke waarde wil creëren, was het de beurt 

aan de managers Eveline Thesing (manager Cluster Midden) en Petra Zwetsloot (manager Cluster Noord) om nader in te 

gaan op het tariefstelsel dat Maatvast in het leven heeft geroepen. Een stelsel dat het mogelijk maakt om onder 

voorwaarden gratis gebruik te maken van ruimtes in Maatvast locaties voor maatschappelijke en vrijwillige initiatieven. 

Directeur-bestuurder Maarten Askamp ging vervolgens in op de problematiek dat de gemeentelijke indexering van de 

subsidie lager ligt dan de stijging van kosten als salarissen, energietarieven en de andere die Maatvast maakt. 

Manager Finance & Control Kirsten Gabriel ging daarna nader in op de gelden die Maatvast binnenhaalt via fondsenwer-

ving en sponsoring, over de afgelopen 5 jaar ruim €500.000,- Met deze extra financiën organiseert Maatvast projecten 

als de Kinderactiviteitenweken, de kerstdiners voor kwetsbare inwoners van Haarlemmermeer en interessante 

projecten voor Jongeren. Maar ook worden van de opbrengsten investeringen aan locaties betaald zoals de aanleg van 

keukens die het mogelijk maken dat meer buurtbewoners kunnen genieten van een maaltijd. 

Manager Jongerencentra Andrea van Zoomeren en manager Cluster Zuid Cok van Beek diepten respectievelijk de 

verbouwing van jongerencentrum Flex C en de aanleg va de huiskamer van De Meerkoet uit. 

Na een dankwoord van burgemeester Schuurmans, waarin ze aangaf dat ze erg onder de indruk was van de passie 

waarmee Maatvast centraal in de maatschappij staat, was het tot slot tijd voor de groepsfoto. 

Maatvast dankt het College van B&W hartelijk voor haar komst en kijkt uit naar de vervolggesprekken die zijn 

afgesproken. 
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BEZOEK COLLEGE VAN B&W AAN MAATVAST



Uiteraard deden de locaties van Maatvast ook deed jaar weer mee met Coming Out Day via het hangen van 

de Regenboogvlag op locaties. Want iedereen is bij ons welkom en is vrij zichzelf te zijn! 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

COMING OUT DAY 11 OKTOBER



Belofte maakt schuld volgens een oud gezegde. Dus toen ik eenmaal had beloofd alle 

deelnemende locaties aan Burendag op vrijdag 24 september te bezoeken, was er geen 

weg meer terug. 

Op het lijstje 5 locaties, van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep om vervolgens de dag te 

eindigen in Badhoevedorp. 

Het voelde als een soort Elfstedentocht, maar dan onder comfortabelere omstandigheden. 

Als 1e ‘stempelpost’ stond aangemerkt jongerencentrum Flex C/wijkcentrum De Veste al-

waar met de buurt zou worden gewerkt aan een buurtmoestuin. Helaas miscommunicatie… 

de activiteit was met een dag verzet. Geen nood aan de man, immers ik liep daarmee in op 

het strakke tijdschema. 

Volgende halte was wijkcentrum De Amazone in de wijk Toolenburg in Hoofddorp. Hier 

was overduidelijk wel een activiteit aan de slingers en vlaggen te zien. Binnen waren de buurtgenoten in grote getale 

verzameld aan een heerlijke ‘buurt’-koffietafel. Gastvrouwen Edith en Karin hadden zorggedragen voor een rijk gevulde 

tafel met vers gebak en hartige hapjes. En deze verslaggever mocht natuurlijk ook aanschuiven, al ontstond er enige 

commotie toen hij precies op de vaste plek van een bezoeker plaatsnam… 

Door naar het P-Punt in de wijk Graan Voor Visch in Hoofddorp dat voor deze 

gelegenheid zo bleek was omgebouwd tot Frans Café. Een keur aan gastdames 

bezorgden de 25 aanwezige buurtbewoners een fantastische middag waarbij 

zelfs de crêpes aan tafel werden gebakken en geserveerd. Na de rijke lunch was 

er nog tijd voor spelletjes en ruimte om gezellig met elkaar bij te kletsen. Tegen 

deze buurtbewoners zeggen we in stijl: au revoir!

Door naar Nieuw-Vennep waar onze nieuwe beheerder Arliene Beaumont haar 

gasten trakteerde op een heerlijke high-tea. Letterlijk trakteerde was ze bleek 

deze dag ook nog eens jarig. Uiteraard kwam dat haar te staan op een door de 30 

aanwezigen uit volle borst mee gezongen: lang zal ze leven….! Inmiddels was duidelijk dat 

een ronde Burendag goed is voor de innerlijke mens. Ook hier van harte aangeschoven en genoten van de lekkernijen… 

Door naar wijkgebouw Linquenda, eveneens in Nieuw-Vennep. 

Ook hier was door het team medewerkers en vrijwilligers een Franse 

middag georganiseerd. Tijdens mooie Franse muziek werd er door de 

buurt heerlijk gegeten van de Franse lekkernijen.
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EEN RONDE LANGS BURENDAG… IMPRESSIE



Snel door naar het noorden van Haarlemmermeer: 

Het prachtige dorpshuis Badhoevedorp waar zo’n 30 buurtgenoten zouden 

genieten van een heerlijke BBQ, uiteraard ook dit keer van slager Rob! Tijdens 

Burendag is de solidariteit groot zo bleek, de handen gaan uit de mouwen. 

Waar clustermanager Petra en beheerder Noor de barbecue aan de praat 

kregen op het terras werd ondergetekende gesommeerd om van achter de 

bar de gasten te voorzien van een drankje. Financieel medewerker Sausan 

bleek een roeping te zijn misgelopen toen zij voorafgaand aan de maaltijd de 

gasten vermaakte met entertainment in de vorm van een vragenronde. 

Op de terugweg naar Amersfoort keek ik met trots en voldaan terug op deze 

ronde. Prachtig om te zien hoe onze medewerkers en vrijwilligers zich vol 

overtuiging inzetten voor de buurt en hoe daar andersom van werd genoten door onze gasten. 

Naast de genoemde locaties nam Maatvast, evenals voorgaande jaren, met maar liefst 20 van haar locaties deel aan 

Burendag. Een prachtige gelegenheid om de buurt een gezellige dag te bezorgen en nieuwe gezichten in onze gebouwen 

te verwelkomen. We zien ook u graag terug bij Burendag 2022! 

Peter Schrauwen

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG EEN RONDE LANGS BURENDAG… IMPRESSIE

UITNODIGING VOOR DE JUBILEUMSHOW OP 31 OKTOBER

Er gaat iets bijzonders gebeuren in Hoofddorp. Op 

31 oktober viert Stichting Leergeld Haarlemmer-

meer het 15-jarig jubileum met een spectaculaire 

show in Theater De Meerse. Een heerlijke avond 

met zang, dans, sport, theater… en een speciaal 

gastoptreden van de fenomenale Ellen ten Damme. 

Stichting Leergeld Haarlemmermeer helpt kinderen tussen 4 en 18 jaar, die het financieel minder hebben getroffen, om 

mee te kunnen blijven doen met sport, cultuur en extra schoolactiviteiten. Leergeld betaalt mee aan contributies voor 

sportverenigingen, muziekles, dansles, helpt bij de aanschaf van fietsen en draagt bij aan de kosten voor bijles, huis-

werkbegeleiding of zwemlessen. En nu meedoen is later ook meetellen. Zie: www.meerleergeld.nl 

Een mooie stichting met een prachtig doel. En helaas hard nodig, want er groeien nog steeds kinderen op in financieel 

zorgelijke omstandigheden. Zij kunnen niet meedoen aan de activiteiten en uitjes die voor hun leeftijdsgenootjes heel 

normaal zijn en waarbij zij zich op sociaal vlak kunnen ontwikkelen. 

Aanwezig zijn? De kaarten zijn te koop via theater De Meerse.



Al jaren gebruiken we bij Maatvast onderstaande placemats bij onze 

maaltijdbijeenkomsten. En om bij de maaltijden te blijven geldt het 

gezegde: ‘verandering van spijs, doet eten’.

M.a.w. we zijn toe aan een nieuw ontwerp. Aan onze medewerkers, vrijwilligers 

en bezoekers vragen we te komen tot een nieuw en fris ontwerp, passend bij 

onze organisatie. Het ontwerp mag rond, driehoekig, vierkant, rechthoekig 

zijn, als de naam van Maatvast er maar in voorkomt.

Degene die de mooiste, leukste, origineelste placemat maakt, 

wint een cadeaubon van €50,00. 

Uw ontwerp kunt u voor 30 november sturen aan: redactie@maatvast.nl 

Een vakkundige jury maakt in de Nieuwsbrief van december de prijswinnaar en uiteraard het winnende ontwerp bekend.
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PRIJSVRAAG: NIEUWE MAATVAST PLACEMATS

DANKEN MAAKT ‘T VERSCHIL

Elke dag zie ik mensen

die trouw

op bezoek komen.

Ik zie vrijwilligers

met een indrukwekkende staat

van trouwe dienst.

Ze zijn trouw aan mensen

die vaak niet meer

veel interessants meemaken.

Ze zijn trouw aan mensen die in een

kleine wereld leven.

Zij verdienen

oprechte dank; 

Dank voor je 

trouw! 



Landelijk project ‘Overal jezelf kunnen zijn’ gaat van start in Haarlemmermeer.

Vanaf 27 oktober 2021 begint de training van het landelijke project ‘Overal jezelf kunnen zijn’ in Haarlemmermeer. 

‘Overal jezelf kunnen zijn’ traint deelnemers in weerbaarheid, die te maken hebben met discriminatie. 

Het is een initiatief van Tijgertje LHBTI Krav Maga (IKMF Nederland), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en 

de Joodse organisaties Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) en JMW Joodswelzijn. 

De gemeente maakt dit programma mogelijk, in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. 

De training vindt plaats in ’t Kattegat in Hoofddorp. Deelname is gratis. Deelnemers betalen een borg van 25 euro. 

Dit bedrag krijgt men retour na deelname aan de training. 

Het trainingsprogramma ‘Overal jezelf kunnen zijn’ is beschikbaar op 6 woensdagavonden, waarin wordt gewerkt aan 

weerbaarheid door vaardigheden en strategieën te leren om je sterker en zekerder te voelen in de openbare ruimtes. 

Mensen kunnen zich aanmelden bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, per mail via info@bdkennemerland.nl 

(zie www.bdkennemerland.nl)

De training is speciaal voor mensen die wel eens te maken krijgen met discriminerende 

en kwetsende uitingen, omdat zij tot een minderheid horen. Zij willen en kunnen leren 

hoe ze hier beter mee om kunnen gaan. Het programma is ook geschikt voor mensen 

die niet zelf iets ‘hebben’ met een zelfverdedigingssport. 

Dit trainingsprogramma benadrukt vooral de verbinding tussen al deze groepen. Dat is 

wat het project krachtig en uniek maakt. Veel mensen uit verschillende minderheden 

zijn bang voor verbaal geweld en intimidatie. Homofobie, transfobie, islamofobie en 

antisemitisme spelen een belangrijke rol in dat gevoel van onveiligheid.

Kent u mensen die hier baat bij zouden hebben? Maak hen er op attent dat zij zich altijd 

kunnen aanmelden. Zij ontvangen dan alle informatie.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VAN KWETSBAAR NAAR WEERBAAR: 
HOE GA IK OM MET DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN?



Vandaag was het zover. De feestelijke opening van de 

slimotheek stond op het programma. 

En met een live verbinding met de slimotheek in Nieuw 

Vennep! Met alcoholvrije champagne en een petit four 

van Bakkerij Hoeve was het feest compleet. 

Wethouder Fouad Sidali maakte de opening officieel 

door de robotstofzuiger te testen. “Best handig voor in 

het dorpshuis”, werd er nog gezegd. 

Bij de SlimoTheek kunnen ouderen, hun mantelzorgers 

en professionals in zorg en welzijn  gratis slimme 

technologie lenen op een locatie dichtbij huis. Zo kunnen zij producten uit de Slimotheek in het dagelijks leven 

uitproberen. Bij kleine opstartproblemen voorziet de SlimoTheek in hulp-aan-huis door een getraind netwerk van 

vrijwilligers. Na de uitleenperiode kan het product aangeschaft worden of teruggegeven worden aan de SlimoTheek.

De slimotheek is een samenwerkingsverband tussen GeneratieThuis, Bibliotheek Haarlemmermeer, Gemeente 

Haarlemmermeer en nu ook Stichting Maatvast. 

De slimotheek in het dorpshuis is OPEN voor uitleen op WOENSDAG van 14:00-16:00 uur. 

De slimotheek zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

OPENING SLIMOTHEEK IN
DORPSHUIS BADHOEVEDORP

Uiteraard heeft ook Maatvast heeft zich volop ingezet met allerlei 

activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. 

Getuige ook deze foto van dorpshuis Badhoevedorp.

WEEK TEGEN EENZAAMHEID



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

BORDSPELLENCLUB IN
WIJKCENTRUM HET CONTACT

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Op zaterdag 2 oktober is er op initiatief van een bewoner uit Getsenwoud, 

de wijk rond wijkcentrum Het Contact in Nieuw Vennep, een bordspellen-

club gestart in het buurthuis.

Speciaal bedoeld dus voor alle mensen die het erg leuk vinden om 

bordspellen te spelen en die graag nieuwe medespelers willen ontmoeten. 

De spellen worden zelf meegenomen, de eerste keer zijn er in ieder geval 

gatewayspellen gespeeld zoals Catan, Carcassonne en Ticket to Ride.

Een super leuk initiatief waar wij natuurlijk heel graag aan mee werken! 

De volgende middagen zijn alweer gepland!

Na ruim 1,5 jaar zonder bijeenkomst is Computer Vereniging DeCVB in 

september jl. weer gestart met de gezellige maandelijkse bijeenkomsten. 

Afgelopen zaterdag 2 oktober was de druk bezochte meeting weer een 

succes.

Onze vereniging bestaat al bijna 40 jaar in de Haarlemmermeer en 

Bollenstreek en is met name gespecialiseerd in het geven van onderhoud, 

ondersteuning en/of reparaties. Na 1,5 jaar zijn we in september verhuisd naar 

Het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep, waar we van 10.00 tot 14.00 uur 

elke eerste zaterdag van de maand een gezellige bijeenkomst hebben.

Onze primaire doelstelling is om elkaar te helpen met de computer. Heeft u moeite met het 

omgaan van een daarmee of af en toe assistentie nodig om verder te komen, dan biedt Computer 

Vereniging DeCVB hulp bij het oplossen van computerproblemen, tablet, IPad of smartphone.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het lidmaatschap maar € 24 per jaar (met machtiging slechts € 22,50). Daar 

krijgt u veel voor terug. De komende bijeenkomst is gepland op 6 november as. Wilt u meer weten, kom dan gerust langs 

of neem dan vrijblijvend eens een kijkje op www.decvb.nl en/of neem contact op met een van de bestuursleden.  

COMPUTER VERENIGING DECVB IS NA 1,5 JAAR 
WEER GESTART OP EEN NIEUWE LOCATIE!



In september is, in navolging van het Dorpshuis 

Badhoevedorp, in Cluster Zuid ook gestart met het concept 

Route Ontmoet. 

Op zondag 5 september is in dorpshuis De Meerkoet afgetrapt 

met een optreden van zeemanskoor De Torren uit Lisse. Dit 

koor is ontstaan uit het Contact Oud Mariniers uit de Duin en 

Bollenstreek. Met dank aan het Koningsdag comité uit Lisser-

broek kon dit optreden gratis bezocht worden. Op het zonnige 

terras op het dorpsplein voor De Meerkoet werd genoten van 

dit optreden.

Op zondag 19 september was het de beurt aan dorpshuis 

Het Eiland in Beinsdorp. Deze middag stond de band Interstate 44 op het podium. Deze band speelt o.a. blues, rock en 

hedendaagse muziek.  Een gezellige middag waar ook zeker de voetjes van de vloer gingen.

Zondag 26 september werd er in Het Ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep een schilderworkshop georganiseerd door 

kunstenares Irma Jansen. Mede door de net ingestelde coronatoegangspas viel de opkomst helaas een beetje tegen.

Op zondag 3 oktober was er in zowel De Meerkoet als in dorpshuis De Reede in Rijsenhout een programma. In De Reede 

een hele gezellige middag met een muziekquiz ‘Raad het lied of niet…’ onder leiding van het gezellige duo Pim en Nico. 

Een geslaagde middag met veel positieve reacties. Op deze middag was er in De Meerkoet een Mama Mia sing along met 

medewerking van de musicalgroep MLX uit Lisse. Een hele gezellige middag waar lekker werd meegezongen en gedanst. 

Voor de komende maanden staan er een Amsterdamse middag in Het Ontmoetingscentrum op het programma met 

medewerking van onze ‘huispianist’’ Doremichiel. In Het Contact eveneens in Nieuw Vennep wordt een kinderkleding en 

speelgoedbeurs georganiseerd. In Het Eiland tot slot de band MoreCityProject in oktober en de Mama Mia Sing Along in 

november.

Kortom er is genoeg te beleven in cluster Zuid in de weekenden! We zien u graag langskomen! 

Team Cluster Zuid

MAATVAST NIEUWS  ZUID

ROUTE ONTMOET IN CLUSTER ZUID



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

VRIJWILLIGERSUITJE
POLDERSPORT GESLAAGD!

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

4 september was de dag waarop de vrijwilligers die binnen Maatvast 

actief zijn, in het zonnetje gezet werden. En dat gold dus ook voor de 

vrijwilligers van de jongerencentra, want ook op deze locaties zijn zij on-

misbaar! Met een groep van meer dan 20 vrijwilligers en medewerkers, die 

vanuit alle Maatvast jongerencentra meededen, zijn we die middag gaan 

Poldersporten in De Kwakel. Gelukkig was het een prachtige zomerse dag!

Na een paar uur over sloten slingeren, klimmen, klauteren, vallen en op-

staan, begaven we ons naar jongerencentrum De Hype in Nieuw-Vennep, 

waar werd afgesloten met een gezellige barbecue. Je zou het niet zeggen, 

maar tegen de tijd dat de foto hiernaast werd genomen, zo vlak voor het 

einde, was iedereen doodmoe.

Zeer geslaagd dus, en blij dat dit in fysiek samenzijn allemaal weer mogelijk is. 

Wij zeggen: Op naar volgend jaar!

Afgelopen zaterdag 16 oktober organiseerde Maatvast en 3x3 Unites de 

officiële kick-off van Sportmaat. Jongeren van boven de twaalf jaar kunnen 

in dit project kennismaken met diverse sporten, zoals boksen, bootcamp, 

basketbal en meer.

Binnen het project Sportmaat kunnen jongeren op twee momenten per week 

kennismaken met diverse sporten. Wekelijks op maandag vanaf 20.00 uur bij 

jongerencentrum Studio5 aan de Waddenweg 3 in Hoofddorp. Daarnaast 

wekelijks op donderdag vanaf 19.00 uur bij jongerencentrum Flex C aan de 

Schuilenburg 1 eveneens in Hoofddorp. Deelname aan het project is gratis en mede 

mogelijk gemaakt door ondersteuning van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

SPORTMAAT: KENNISMAKEN MET SPORTEN



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

In de Nieuwsbrief van september jl. 

besteedden we al aandacht aan het 

project 1-4-All van Annick van Barneveld: beeldende kunst, theater, vriendschap en  

vrolijkheid voor langdurig en chronisch zieke kinderen in de Haarlemmermeer. Binnenkort 

startend in onze locatie De Nieuwe Silo in Hoofddorp. Voor het project is er nog altijd plek 

voor kinderen die willen deelnemen. 

Onderstaand beschrijft Annick hoe zij tot dit initiatief is gekomen en het belang van re-integratie 

van kinderen na ziekte in een prettige omgeving.  

Er wordt weleens gezegd dat sommige initiatieven pas ontstaan als een gemis wordt ervaren. In 

het geval van het initiatief waarover ik vandaag schrijf, is dit zeker het geval. Toen mijn dochter in 2019 ziek werd, be-

landden we als vanzelf in een ‘sub-’ wereld van ziekenhuizen, revalidatie, medicatie en (fysio-) therapeuten. We hielden 

de ‘medische wereld’ zoveel mogelijk gescheiden van de ‘normale wereld.’ In eerste instantie merkte ik niet eens hoe 

ongemakkelijk deze spagaat van emoties en perceptie was. In de ene wereld waren we A en M die het ziek-zijn trotseer-

den. We pasten ons aan de omstandigheden aan en accepteerden onvermijdelijkheden. In de andere wereld, maar wél op 

datzelfde tijdspad, waren we A en M die het leven van alledag in stand probeerden te houden. Het feit dat mijn dochter 

al geruime tijd vóór de scholensluiting door corona gebruik maakte van digitaal onderwijs, illustreert hoe goed dat lukte. 

Gevoelsmatig functioneerden we in een totaal andere dimensie dan ‘zij’ in de ‘normale wereld.’ Maar dat zou met het 

verstrijken van de tijd vanzelf weer goedkomen.

De tijd verstreek inderdaad, ook dat is onvermijdelijk - en toen het stof enigszins was neergedaald, verwachtten we niet 

anders dan dat beide werelden op datzelfde tijdspad, zich zouden samenvoegen tot één geheel. Groot was de frustratie 

dan ook, toen bleek dat één of andere gek drempels op het tijdspad had gelegd. Drempels waar zij, mijn dochter, toch 

echt niet overheen kon klimmen. Ook niet als ik haar hielp. En al was het haar wél gelukt; voorbij de drempels lagen beren 

die haar onherroepelijk zouden verslinden. Dus begon ze er beter niet aan.

De drempels, de beren - ze staan symbool voor (naschoolse-) activiteiten met leeftijdsgenoten in de ‘normale wereld.’ 

Leeftijdsgenoten bij wie het soms moeilijk aansluiting vinden is als je langdurig ziek bent (geweest) of een chronische 

aandoening blijkt te hebben. Tóch is dat waar tijdens een revalidatie naartoe wordt gewerkt: ‘gewoon’ weer gaan mee-

doen. ‘Gewoon.’ Omdat we allemaal weten dat kinderen flexibel zijn. Er zijn pijn en angst (geweest) die het kind vooraf 

niet voor mogelijk had gehouden. Er is gevochten en soms deels verloren, er is geaccepteerd, gehoopt, opgegeven en 

bijeen geraapt. Gehuild, liefgehad, geschreeuwd, gezwegen, uitgesloten, binnengehaald, vergeten en vertrouwd. Er is 

op het tijdspad dat ‘ziek (ge)worden’ heet, een heel leven geleefd. Soms heeft het kind meer ervaren dan de gemiddelde 

volwassene die een kabbelend bestaan werd toebedeeld.

Daarom: ook kinderen moeten soms re-integreren. Samen met leeftijdsgenoten die ook ergens op dat ‘ziek (ge) worden’ 

tijdspad hebben rondgelopen of dat nog altijd doen. Empowerment is hier het sleutelwoord. Uiteindelijk, als het vertrou-

wen in henzelf en de omringende wereld is hersteld, vinden deze kinderen hun weg terug naar de ‘normale wereld.’

Om terug te komen op het begin van dit artikel: er was een gemis, er was een idee. Daaruit volgend gaat in augustus dit 

jaar de ‘pilot’ van mijn maatschappelijke initiatief ‘1-4All’ van start. Een website voor 1-4All is in de maak! 

Info en aanmelding kan via: annick-vanbarneveld@live.nl 

PROJECT 1-4ALL: OPROEP

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



Dat Maatvast van alle markten thuis is, blijkt uit het feit dat we 

tegenwoordig ook onze locaties aanbieden voor het vaccineren 

tegen Corona. 

Zo heeft op vrijdag 1 oktober jongsleden het Migrantenspreekuur in 

wijkgebouw De Nieuwe Silo (Graan Voor Visch, Hoofddorp) met de 

GGD geregeld dat er in de locatie gevaccineerd kon worden.  

Uiteindelijk is de afspraak een groot succes gebleken, maar liefst 45 

mensen hebben zich deze dag laten vaccineren.

Over een aantal weken zijn de mensen weer welkom voor de tweede vaccinatie. Maar ook mensen die zich voor het eerst 

willen vaccineren kunnen weer terecht. Men hoeft zich niet van te voren aan te melden om te komen, slechts het 

meenemen van een identiteitsbewijs is voldoende. 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

CORONA VACCINATIES IN DE NIEUWE SILO

Tijdens de herfst- en wintermaanden kunnen bezoekers van wijkcentrum De Veste 

(Toolenburg, Hoofddorp) iedere vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur terecht 

met vragen of kleine problemen bij “De naaiklas- en handwerkklas”. Vrijwilligster 

Leny is op deze ochtend speciaal aanwezig op om te ondersteunen op het gebied 

van naaien en het maken van kleding. Ze probeert de aanwezigen weer op weg te 

helpen of samen het probleem op te lossen. 

Bij een bezoek is een eigen naaimachine gewenst, maar er zijn naast een strijkplank 

en strijkbout ook naaimachines beschikbaar. In de ontmoetingsruimte van De Veste kan men fijn 

en rustig werken en een praatje maken, een kop koffie en/of thee is binnen handbereik. Lapjes stof en allerlei soorten 

garen liggen op tafel. 

Zou jij willen leren haken, breien of borduren? Of ben je al een doorgewinterde handwerkster? Voor de handwerkklas is er 

iemand nodig met een dosis draadervaring die zinvol vrijwilligerswerk zoekt. Misschien heb je nog een werkje liggen dat 

maar niet af komt? Of vind je het gewoon gezellig om met andere vrouwen samen te handwerken?

Pak dan samen met ons de draad op en meld je aan bij de “De naai- en handwerkklas” in wijkgebouw De Veste. 

Het is wel handig als je al materialen hebt en die mee te nemen.

Vanaf vrijdag 8 oktober wordt er gestart. De toegang is gratis, voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Wijkcentrum De Veste, Schuilenburg 3, 2135 GJ  Hoofddorp.

Telefoon: 023-5636663 en E-mail: veste@maatvast.nl

DE NAAI- EN HANDWERKKLAS VAN DE VESTE



Vorig jaar zijn wij benaderd door Opleidingsmanager Dennis van der Heijden 

van het MBO College Airport Travel & Hospitality met de vraag: Zouden we iets 

voor elkaar kunnen betekenen m.b.t. onze buitenlandse studenten? Zodat zij de 

gebruiken en de Nederlandse taal sneller en nog beter kunnen leren. In het 2e ge-

sprek kwam Dennis met zijn collega Inge. Samen leek het ons leuk om iets te gaan 

doen met de wekelijkse spelletjesmiddag bij Wijkcentrum de Amazone. Zo slaan 

we 2 vliegen in 1 klap!

De studenten zijn van verschillende nationaliteiten en wonen nog maar kort in 

Nederland. Voor de studenten is het belangrijk om de Nederlandse woordenschat uit 

te breiden en ook onze gewoontes te leren kennen. Ze komen steeds in wisselende 

samenstelling.

Maandagmiddag 1 oktober ging het project van start, de studenten kwamen onder 

begeleiding van docent Inge van 13:30-16:00 uur kennismaken met diverse spellen o.a. sjoelen, rummikub, poolen etc. 

Er waren zelfs twee studenten die mee wilden doen met de cursus Werelddansen van het  Cursusbureau van Maatvast. 

De dames van de club vonden dit helemaal geweldig en hebben de meisjes direct voor de volgende week uitgenodigd. 

Al met al was het een zeer geslaagde middag!

Voor de toekomst hebben wij meer plannen om de samenwerking nog verder uit te breiden. Vast staat dat studenten van 

de MBO op onze maandelijkse lunch op maandag 1 november de lunch zullen klaarmaken/uitserveren en ook zullen mee 

eten.

Edith Vormer, 
Beheerder De Amazone

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

SAMENWERKING DE AMAZONE – MBO COLLEGE AT&H 



Maatvast verwelkomt sinds september jl. in haar locatie wijkgebouw 

De Amazone in Toolenburg, Hoofddorp een nieuwe gebruiker: Single SuperMom. 

Deze organisatie organiseert superleuke creatieve activiteiten, workshops voor 

alleenstaande moeders en hun kids op de zondag van 10.00 -13.00 uur. Tijdens 

de bijeenkomsten wordt er ook gezellig met elkaar geluncht.

Een greep uit het programma de komende weken, onder de noemer Ik ben rijk: 

24 oktober: ik ben rijk en creatieve middag;

14 november ik ben rijk en kinderdisco;

28 november: ik ben rijk en sinterklaasviering;

12 december: ik ben rijk en feestelijke afsluiting.  

Benieuwd naar de activiteiten? Voor meer informatie: info@singlesupermom.com;

Zie voor meer achtergrondinformatie de website: https://singlesupermom.nl/#

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

SINGLE SUPERMOM ORGANISEERT ACTIVITEITEN 
IN DE AMAZONE

Sinds kort is wijkgebouw De Boerderij in de wijk Pax in Hoofddorp ook 

tweemaal per maand op zondag geopend. Juist ook omdat voor velen de 

zondag een stille dag is. 

De 1e opening van 3 oktober was direct een groot succes. De aanwezigen 

hadden het erg naar hun zin en schreven zich direct allemaal weer in voor de 

opening van 17 oktober. Tijdens de opening wordt er geluncht met elkaar, maak 

kan er ook een spelletje worden gedaan of gezellig gekletst. 

De zondagopening in de Boerderij is tot en met eind maart 2022 iedere eerste en derde 

zondag van de maand van 11.00 tot 14.00 uur.

Er kan gebruik gemaakt worden van een simpele lunch, de kosten daarvoor zijn €3,50, graag vooraf aangeven of er mee 

geluncht word i.v.m. de boodschappen.

ZONDAGOPENING DE BOERDERIJ



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST OKTOBER



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:
Arliene Beaumont

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:
Roos Boer

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:
Boaz Jansens

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


