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De kop is eraf! En HOE! 

Esther ten Kate beet het spits af in de APPELTAARTCONCERTEN reeks in het dorpshuis. 

Bijzonder knap hoe ze in haar eentje de zaal droeg. De prachtige warme klanken van haar geliefde cello 

liet niemand ongeroerd. Hier en daar werd zelfs een traantje weggepinkt. In de pauze was er natuurlijk 

appeltaart van De Goede Buur, lekker grote stukken met heel veel slagroom. Want daarom noemen we 

het een appeltaartconcert! 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Beeldende kunst, theater, 

vriendschap en  vrolijkheid 

voor langdurig en chronisch 

zieke kinderen.

MIDDEN Project 1-4ALL ZUID Even voorstellen...

Mijn naam is Tara Salehi Siavashani, ik ben 23 jaar oud en student social work aan de 

HVA.  Vanaf oktober 2020 tot en met juni 2021 heb ik stagegelopen bij jongerencentrum 

Baddies in Badhoevedorp. Dit was een hele leuke en leerzame tijd. Tijdens mijn stage 

mocht ik een eigen project opzetten. Ik heb goed zitten nadenken en heb gekozen om 

iets actiefs te organiseren waar de kinderen veel plezier uit konden halen. 

JONGERENCENTRA  Funday bij Baddies, terugblik

De uitspraak ‘one for all’ kennen we allemaal wel van 

de drie Musketiers, die samen de eregarde van de 

koning vormen. Het Haarlemmermeerse 1-4All is 

een project gericht op langdurig en chronisch zieke 

kinderen. Wanneer een volwassene langdurig ziek 

is (geweest) of een chronische aandoening blijkt te 

hebben, wordt hij geholpen bij zijn re-integratie. 

Binnen Maatvast hebben we 

een nieuwe collega, Arliene 

Beaumont. 

Zij is aan de slag gegaan als de nieuwe sociaal 

beheerder van Buurthuis Het Contact in 

Nieuw-Vennep. Inmiddels heeft Arliene al kennis 

gemaakt met fijne collega’s van het Cluster Zuid  

en met supervrijwilliger Ria in Buurthuis Het  

Contact. Zij stelt zich voor aan de lezers van deze 

Nieuwsbrief. 

NOORD Appeltaartconcerten in dorpshuis Badhoevedorp



Gelukkig kan het weer…! Ook dit jaar organiseert Maatvast haar jaarlijkse activiteit Burendag en wel in 

het weekeinde van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september. 

Waarom Burendag?

Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten 

voor de buurt. Burendag is het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je 

gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Bij het grootste deel van onze locaties, de wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra, worden er dit jaar activiteiten 

georganiseerd waarbij de buurt van harte wordt uitgenodigd om deel te nemen. 

Een greep uit de activiteiten deze dag… wat te denken van picknicken bij de wijkcentra De Boskern en ’t Kattegat in 

Hoofddorp, een gezellige High tea bij wijkcentrum Het Contact in Nieuw-Vennep. Of liever wat sportievers zoals de 

fietstocht die van uit dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp wordt georganiseerd of de Buren familie sportdag bij dorpshuis 

De Meerkoet in Lisserbroek. Ook bij de jongerencentra De Hype in Nieuw-Vennep, De Basis in Zwanenburg, Studio5 in 

Hoofddorp aandacht voor sport en spel, in alle gevallen afgesloten met een barbecue.

Alleen samen barbecueën kan ook, onder meer bij dorpshuis Badhoevedorp, bij Het Ontmoetingscentrum in 

Nieuw-Vennep. Bij ’t Rietland in Badhoevedorp wordt de BBQ gecombineerd met een loterij. 

In wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep wordt een Franse middag georganiseerd, bij De Oude Waterwolf in Vijfhuizen 

wordt er jeu de boules georganiseerd.

Zo maar wat voorbeelden van de veelheid aan activiteiten in het Burendag weekeind. 

Zie voor een totaaloverzicht met locaties data en tijden de website van Maatvast: 

https://www.stichtingmaatvast.nl/news/burendag-2021-bij-maatvast

Burendag is een initiatief van:
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BURENDAG 2021 BIJ MAATVAST



Vanaf deze maand, september 2021, start Maatvast met het cultureel programma Route Ontmoet. Voor het 

programma waarin we artiesten een podium bieden in een van onze locaties, worden nog deelnemers gezocht.

Dit najaar en het voorjaar van 2022 staat er ieder weekeinde een optreden/voorstelling geprogrammeerd in een van 

onze locaties. Uiteenlopend van een optreden van een startend singer-songwriter tot een lezing van  een boswachter 

over zijn ervaringen in de natuur. Maar ook een goochel act of uitleg over het thuis brouwen van bier.. Binnen Route 

Ontmoet is van alles mogelijk! Zo staan voor dit najaar de uitvoering van musical Mama Mia door MLX Musical & Dance 

en een optreden van het zeemanskoor De Torren reeds ingepland.  

Via Route Ontmoet wil Maatvast haar bezoekers wekelijks in de weekenden in een van haar clusters een leuke activiteit 

bieden. Dat alles tegen een laagdrempelige entreeprijs. Anderzijds biedt het programma de mogelijkheid aan 

(beginnende) artiesten het podium te betreden in een van de 20 dorpshuizen en wijkcentra van Maatvast. 

Binnen de programmering voor de maanden september tot en met december is er nog plek voor deelnemers. 

Vanaf september zijn de locaties van Maatvast de programmaboekjes terug te vinden en biedt natuurlijk ook de 

website www.maatvast.nl; de nodige informatie. De programmering is ook te volgen via de Facebookpagina’s van 

de verschillende locaties van Maatvast. 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het programma of benieuwd naar de mogelijkheden? 

Stuur dan een mail aan info@maatvast.nl;  Er wordt dan snel contact met u opgenomen. 

Route Ontmoet: boeiend, nuttig, inspirerend en gewoon gezellig. 
Een seizoen vol optredens, voorstellingen, workshops en meer… 
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MAATVAST START MET PROGRAMMA ROUTE ONTMOET



Jaarlijks staat Maatvast via een speciaal daarvoor georganiseerde dag stil bij het onbetaalbare werk van onze 

370 vrijwilligers. Intern ook wel de vrijwilligers ‘verwendag’ genoemd. 

Door het hoge aantal vrijwilligers bij Maatvast en de Corona maatregelen is dit jaar voor het eerst gekozen voor een 

vrijwilligersdag per cluster op zaterdag 4 september jl. Zo kwamen de vrijwilligers van cluster Noord bijeen in het 

dorpshuis Badhoevedorp, de vrijwilligers van cluster Midden in wijkgebouw De Boskern in Hoofddorp en de vrijwilligers 

van cluster Zuid in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. De vrijwilligers van de Jongerencentra werden uitgenodigd voor 

een programma extern, afgesloten door een BBQ in jongerencentrum De Hype in Nieuw-Vennep. 

Via ons raad van toezicht lid Patricia Huisman die evenals twee van haar collega’s een ronde maakte langs de locaties,  

onderstaand een impressie van de geslaagde dag. In totaal hebben we zo’n 175 vrijwilligers  mogen ‘verwennen’. 

Na de afgelopen COVID19-crisis zeker geen overbodige luxe! 

Ook via deze Nieuwsbrief danken we namens al onze medewerkers al onze vrijwilligers nogmaals voor hun dagelijkse 

inzet, betrokkenheid en toewijding bij ons werk!
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VRIJWILLIGERSDAG 2021 BIJ MAATVAST

Vrijwilligers die zich inzetten voor dat doel en die activiteit waar het hart ligt, moeten tenminste 1x per jaar alle aandacht 

krijgen. Zij zijn de onmisbare schakel en vaak de kern waar alles op draait. Zij hebben enorm veel kennis, kennen vele 

mensen en hebben de liefde, aandacht en kennis die zij hebben er voor over om dit met anderen te delen. Vrijwilligers zijn 

gewoon goed in delen.

Ook bij Maatvast is het echt niemand ontgaan dat de vrijwilligers, zowel jong als ouder, het echt meer dan verdienen om 

een middagje verwend te worden.

En dus toog ondergetekende op 4 september naar Badhoevedorp alwaar de vrijwilligers van het cluster Noord 

getrakteerd werden op een muziekspektakel, genaamd Jan, die gelijk de stemming erin bracht Dit na de toespraken 

waarin een lach, maar ook een zeer verdrietige traan, niet ontbrak. Daarnaast werden de vrijwilligers getrakteerd op een 

uitgebreide maaltijd. 

Petra Zwetsloot, de clustermanager van Noord en Noor van Bussel, de beheerder van het dorpshuis Badhoevedorp, 

hadden alle aandacht geschonken aan de organisatie. Daarbij uiteraard geholpen door een team. Min of meer achter de 

schermen, maar niet minder belangrijk. Noor had zelfs haar dochter en zoon ingezet zodat de mensen ontvangen 

werden met een vriendelijke ontvangstbegroeting en een glaasje (non-) alcoholische bubble drank. 

De vrijwilligers van het woensdagmiddag koken, de hobbyclub, de breiclub, de bridgeclub, de smulmaatjes, de biljartclub 

en noem maar op… ze waren er!

EEN VERSLAG VAN DE VRIJWILLIGERSDAG 
OP 4 SEPTEMBER 2021



Allen zeer in hun sas dat na de moeilijke Corona-periode er nu eindelijk veel meer kan. Ook tijdens de (strenge) 

Corona periode hielden noch de medewerkers, noch de vrijwilligers zich onbetuigd om die mensen die de deur niet 

meer uitkwamen of te bellen of er langs te gaan. En dat laatste was soms broodnodig vanwege pure vereenzaming. 

En natuurlijk kan nu ook nog niet alles, maar het einde lijkt in zicht te komen en dat proefde je vooral in de zaal. 

Het optimisme, het enthousiasme maar vooral het weer de kans krijgen om te mogen/kunnen delen als vrijwilliger 

gonsde door de zaal.

Het feit dat de wethouder de moeite had genomen om ook aanwezig te zijn en tezamen een rondje langs de velden 

(andere locaties) te maken met Maarten Askamp, de directeur-bestuurder van Maatvast, ging zeker niet onopgemerkt. 

Mensen stelden dat zeer op prijs.
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VERVOLG VERSLAG VAN DE VRIJWILLIGERSDAG

CLUSTER ZUID

Natuurlijk was Badhoevedorp niet de enige locatie waar ondergetekende is langs gegaan. Met een zeer goede stemming 

op weg naar Beinsdorp, cluster Zuid, alwaar ook daar de vrijwilligers een middagje bij konden praten en lekker konden 

eten. Ook daar was een pianist aanwezig die zorgde voor de achtergrondmuziek.

Cok van Beek, de clustermanager, en Sandy Goezinne de beheerder van dorpshuis het Eiland, hadden ook hier flink 

uitgepakt. En ook hier kan niet anders dan vastgesteld worden dat men volop zat bij te praten, blij dat men elkaar weer 

kon zien en ook om eens bij te praten met vrijwilligers van de andere locaties binnen Zuid. Voor ondergetekende was 

het leuk om Manou Klinkenberg (beheerder van locaties in Nieuw-Vennep) weer te zien en te horen dat de beschilderde 

plantenpotten (NLDoet) een eye-catcher zijn in de buurt. Maar ook om vrijwilligster Carla Beenakker te spreken die zich 

nog steeds met hart en ziel inzet voor de realisering van de verbouwing van wijkgebouw Linquenda in Nieuw Vennep, 

zodat er een mooie kookhoek komt waardoor er een kookclub kan worden opgezet. Deze kookhoek zou in een behoefte 

voorzien in Nieuw Vennep en nog meer mogelijk maken. 

Cok vertelde dat hij zich als een vis in het water voelt en blij is met het werk dat hij mag en kan doen. Hij is zeer bezig met 

de verjonging, ook van vrijwilligers en vertelde dat er recent twee jongere vrijwilligers zich hadden aangemeld. Gewoon 

puur uit de visie van: “ik woon in een dorp. Wat is dat dorp, wat kan ik bijdragen”. Ook weer mensen die goed zijn in delen, 

maar ook vernieuwing brengen. Hij is ook optimistisch, want hij ziet ook dat bij het opstarten van jongerenactiviteiten 

er altijd weer jongeren zijn die de kar mee willen trekken en verantwoordelijkheid willen dragen. Dat stemt hem blij. Maar 

ook het kunnen aannemen van een jongere medewerker, brengt vernieuwing zegt hij. Andere invalshoeken…bijvoorbeeld 

samenwerking zoeken met (basis-) onderwijs qua activiteiten is een van de initiatieven die Aliene wil inbrengen. En haar 

sprekende, zei zij: ‘en nee ik ga dat niet per email doen…maar ik ga langs bij die scholen. Want iedereen wil persoonlijk 

contact en dat levert altijd wat op.’



Ik kan niet anders constateren, dat dat de afsluitende zin moet zijn van dit verslagje 

over mijn impressie van de vrijwilligersdag: Iedereen wil persoonlijk contact en dat 

levert altijd wat op. 

Zo is dat en niet anders. Hulde nogmaals aan alle vrijwilligers. Toppers zijn het.

Patricia Huisman, 
RvT Maatvast
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VERVOLG CLUSTER ZUID

MIGRANTENSPREEKUUR BESTAAT 5 JAAR

Het migrantenspreekuur MOI bestaat al weer 5 jaar. Reden voor Maatvast, 

dat het spreekuur begeleidt en adviseert, om in persoon van Tiny Guit de 

beheerder van de Nieuwe Silo in Hoofddorp, een taart uit te reiken. 

Het spreekuur is een enorm succes en een steun voor migranten en 

nieuwkomers in Haarlemmermeer. En zelfs al een voorbeeld voor andere 

gemeenten in Nederland. Iets om met recht trots op te zijn! 

Gezien de drukte van de vele bezoekers (van velerlei nationaliteiten) die 

steun zoeken bij het spreekuur is er een uitbreiding gerealiseerd naar twee 

dagen per week. Naast de maandag zitten de vrijwilligers nu ook wekelijks 

op vrijdag klaar om vragen op het gebied van financiën, zorg, huisvesting, 

onderwijs, wet- en regelgeving etc. te beantwoorden.

Locatie: wijkgebouw De Nieuwe Silo in de wijk Graan Voor Visch in Hoofddorp. 

Tijd op beide dagen: van 12.00-17.00 uur. 

Cluster Midden

Cluster Jongerencentra Cluster Noord Cluster Zuid



Voor een aantal cursussen vanuit het Cursusbureau Maatvast zijn er nog plekken beschikbaar. 

Het gaat om de volgende cursussen:

 •  Meer Bewegen Voor Ouderen gymnastiek mensendieck in Badhoevedorp;

 •  Meer Bewegen Voor Ouderen Yoga in Hoofddorp;

 •  Engelse taal div. niveaus in Badhoevedorp en Hoofddorp en Franse taal in Badhoevedorp; 

 •  Meer Bewegen Voor Ouderen gymnastiek in Hoofddorp, Vijfhuizen, Cruquius, Nieuw Vennep, Abbenes, 

     Burgerveen en Lisserbroek;

 •  Country Line Dance in Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw Vennep en Rijsenhout;

 •  Tekenen en schilderen in Rijsenhout;

 •  Het zangkoor De Boerderij in Hoofddorp.
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NOG PLEKKEN BIJ CURSUSBUREAU

POPPODIUM DUYCKER ZOEKT VRIJWILLIGERS

Met een super vol najaar in het vooruitzicht is poppodium Duycker op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De afgelopen 

tijd heeft er voor gezorgd dat het aantal actieve vrijwilligers flink is gedaald. “Ons programma daarentegen heeft 

in tijden niet zo vol gestaan, dus we kunnen de extra handen goed gebruiken” zegt vrijwilligerscoördinator Lisa 

Kuiper. 

Ze vervolgt “we begeleiden onze vrijwilligers heel intensief en proberen voor iedereen die plek te vinden die het beste 

bij ze past”. Vrijwilligers kunnen namelijk verschillende rollen bekleden. Zo is een host het eerste gezicht voor het publiek 

door publieksbegeleiding en het verkopen en scannen van de tickets. Backstage managers zijn het aanspreekpunt 

voor de artiest achter de schermen en stage hands begeleiden de techniek. Het bar team zorgt voor de drankjes en 

een goede sfeer aan de bar in de zalen. Promotors zorgen ervoor dat Duycker online en offline goed zichtbaar is en 

fotografen leggen de avonden en concerten vast op de gevoelige plaat. “Je kan het zo gek niet verzinnen of er is een 

vrijwilliger bij betrokken in Duycker. We zijn er ontzettend trots op dat ons podium met de hulp van zoveel vrijwilligers 

draait en het is altijd heel gezellig. Bovendien is een vrijwillige functie in het poppodium voor velen een opstap in de 

popsector gebleken.” Aldus Kuiper.

Geïnteresseerden, van alle leeftijden, kunnen zich 

aanmelden bij Lisa voor een vrijwilligersfunctie in 

poppodium Duycker. Na een kennismaking zal zij 

samen met de aanmelder kijken welke rol het beste 

past. Meer informatie over het worden van vrijwilliger 

is te vinden via www.duycker.nl/howcanwehelp/



Beste lezer(es), 

Sinds donderdag 9 september mag Stichting Nooit Voorbij gebruik 

maken van Maatvast locatie dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden. 

Stichting Nooit Voorbij is er voor ouders en broertjes en zusjes van een 

overleden kind.

Onze stichting bestaat uit drie onderdelen:

Uitgeverij

Wij hebben een eigen uitgeverij en hebben verschillende projecten 

per jaar. Zo komt bijvoorbeeld 13 november 2021 het eerste boek uit, 

geschreven door 8 ouders. In 2022 komt er ook een boek uit geschreven 

door kinderen. Met de uitgeverij willen wij ouders, broertjes en zusjes steunen en weer een doel geven.

Evenementen en lotgenotencontact

Daarnaast organiseren wij evenementen en richten wij ons op lotgenotencontact, wij hebben gemerkt hoe belangrijk het 

is om lotgenoten aan elkaar te koppelen. Want wie begrijpt jou nou beter dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?

Ouders, broertjes, zusjes en grootouders kunnen ons altijd bellen. Wij zijn een luisterend oor en koppelen hen, indien hier 

behoefte aan is, aan een rouwmaatje. Daarnaast zal de stichting verschillende evenementen organiseren, zoals 

bijvoorbeeld lotgenoten-dagen, lotgenoten-vakanties & weekenden, wereldlichtjesdag en zomerkampen. Ook wordt 

er elk jaar een week speciaal voor broertjes en zusjes georganiseerd.
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STICHTING NOOIT VOORBIJ IN DE VLUCHTHAVEN

Wij hebben ook een eigen webshop, waarin ouders van overleden kind producten maken voor hun eigen lijn. Maar ook 

steeds meer andere mensen maken producten voor ons. Met de opbrengsten kunnen wij nieuwe boeken maken en dus 

elk overleden kind een monumentje geven. 

Daarom willen wij in De Vluchthaven ook knutselmiddagen organiseren voor jong en oud mocht u ons hierbij willen 

helpen dan zouden wij dit erg fijn vinden. Mocht u meer informatie willen dan kunt u op onze website kijken: 

www.stichtingnooitvoorbij.nl maar ook op Instagram en Facebook zijn wij erg actief. Ook kunt altijd contact met ons 

opnemen via info@stichtingnooitvoorbij.nl

Mirjam Louwen-van Bekkum,
Bestuurder & Oprichter Stichting Nooit Voorbij

WEBSHOP



Ook dit jaar hebben de kinderen weer genoten van de kindervakantiedagen die jaarlijks georganiseerd worden door 

Maatvast. Onderstaand een paar van de vele voorbeelden om te laten zien hoe de kinderen op verschillende locaties van 

Maatvast van hebben genoten van sport en spel, creatieve activiteiten, koken, speurtochten, maar bijvoorbeeld ook een 

bezoek van de Dierenambulance. 
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TERUGBLIK KINDERACTIVITEITENDAGEN MAATVAST

En wat ook mooi is: in wijkcentrum 

De Boerderij werden dit jaar ook 

Volwassenen Activiteitendagen 

(VAD) georganiseerd! 

Met onder meer een optreden van pianist 

Michiel die een hele gezellige middag heeft 

verzorgd. Maar ook activiteiten als het be-

schilderen van dienbladen en bloempotten, 

een bingomiddag en een spelmiddag. Goed 

idee vanuit De Boerderij! Want niet alleen  

kinderen, maar ook volwassenen kunnen 

op zoek zijn naar gezellige activiteiten in de 

zomermaanden. 

VOLWASSENEN ACTIVITEITENDAGEN 
IN DE BOERDERIJ/HOOFDDORP

Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp Wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp

Pianist Michiel Hoogendijk 
www.doremichiel.nl

Creatieve activiteiten tijdens VAD



Naast sociaal cultureel is Maatvast ook sportief bezig, dit uit zich in de tweede Tour de 

Maatvast die de stichting vorig jaar in het leven heeft geroepen.

Deze Tour de Maatvast start op zondag 26 september vanaf Maatvast locatie De Oude 

Waterwolf aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. Vanaf 08.30 uur staat beheerder/

gastheer en tevens pech onderweg hulp Roel Krijger klaar met een kop koffie en/of thee en 

iets lekkers. 

Om 09.00 uur vertrekken we voor een groepsrit van 50 km. Er zal een gemiddelde snelheid van ongeveer 25 km per uur 

nagestreefd worden. Het spreekt voor zich dat een helm verplicht is. Na de finish van deze toertocht staat er verzorging 

klaar in de vorm van een gezamenlijk broodje eten in eerder genoemd Maatvast dorpshuis. Rond 12.00 uur sluiten we 

deze ochtend af.

De Tour de Maatvast is met nadruk niet alleen bedoeld voor Maatvast medewerkers maar ook voor iedereen die zich 

verbonden voelt met Maatvast!

Deelname aan deze ‘’Tour de Maatvast’’ is GRATIS, er zal wel een collectebus klaar staan voor een goed doel, dit jaar is 

het goede doel: Stichting Make a Child Happy, deze stichting zet zich in voor kinderen uit Haarlemmermeer die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Aanmelden met voor- en achternaam plus emailadres kan tot en met 24 september via: marco.goedhart@maatvast.nl

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Marco Goedhart: 023 5636 663 
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TWEEDE TOUR DE MAATVAST



Hallo (nieuwe) collega’s,

Mijn naam is Dennis Schrauwen, ik ben 24 jaar oud en ik woon met drie vrienden samen 

in een studentenhuis in Amersfoort. 

Van februari tot en met juni 2021 heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij 

Maatvast. Ik volgde de studie Human Resource Management aan de Hogeschool 

Utrecht en zag het HR-vraagstuk bij Maatvast als een leerzame en uitdagende 

eindopdracht waarmee ik mijn bachelor HRM kon afronden. 

Inmiddels ben ik afgestudeerd en kreeg ik vanuit de directie van Maatvast de vraag 

of ik mijn afstudeeropdracht ook daadwerkelijk zou willen implementeren. Op deze 

vraag kon ik natuurlijk geen nee zeggen! Het leek mij, met gepaste trots als beginnend 

HR-professional, leuk en leerzaam om mijn afstudeeropdracht in de praktijk uit te 

rollen. Sinds 1 september werk ik voor de periode van ongeveer een half jaar met veel 

plezier bij Maatvast als projectondersteuner om te werken aan de herinrichting van de 

P/O-afdeling van Maatvast. 

Collega’s, natuurlijk ben ik ook benieuwd naar wat jullie doen en sta ik er graag voor open om met jullie kennis te maken. 

Ook vertel ik graag, voor diegene die geïnteresseerd is, waar ik mee bezig ben. Wie weet tot snel! 

Ik ben te bereiken via e-mail: dennis.schrauwen@maatvast.nl 
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EVEN VOORSTELLEN… DENNIS SCHRAUWEN,
PROJECTONDERSTEUNER BIJ MAATVAST



Een bericht in onze Nieuwsbrief van de gemeente Haarlemmermeer. 

Het gaat om het volgende; Wie van de gemeente Haarlemmermeer 

een brief krijgt die hij of zij niet goed begrijpt, kan dat melden bij de 

gemeente. Met tips van de mensen voor wie de brieven bedoeld zijn, 

wil de gemeente haar brieven verbeteren. 

Wekelijks verstuurt de gemeente meer dan duizend brieven aan 

inwoners en bedrijven. Het is natuurlijk de bedoeling dat de ontvangers 

van die brieven goed begrijpen wat er staat. Dat is niet altijd het geval. 

Met hulp van inwoners wil de gemeente de leesbaarheid van brieven 

verbeteren. Via het meldpunt krijgt de gemeente tips over onduidelijke 

brieven en kan ze meteen actie ondernemen. Wie een brief stuurt naar het meldpunt, hoort binnen twee weken wat de 

gemeente met de melding doet.

Herschrijven

Inwoners kunnen in de brief die ze hebben ontvangen, aangeven wat ze niet duidelijk vinden. Ze kunnen dat deel van de 

brief naar de gemeente sturen via het e-mailadres beterebrieven@haarlemmermeer.nl. De medewerker die de brief 

heeft geschreven gaat dan aan de slag en herschrijft de brief. Kijk voor meer informatie op: 

www.haarlemmermeer.nl/beterebrieven

Onder de loep

De gemeente heeft meer acties om brieven te verbeteren. Medewerkers worden ook getraind en de gemeente neemt 

brieven die veel worden verstuurd onder de loep.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ONDUIDELIJKE BRIEF KAN RETOUR NAAR GEMEENTE



De kop is eraf! En HOE! 

Esther ten Kate beet het spits af in de 

APPELTAARTCONCERTEN reeks in het dorpshuis. 

Bijzonder knap hoe ze in haar eentje de zaal droeg. 

De prachtige warme klanken van haar geliefde cello 

liet niemand ongeroerd. Hier en daar werd zelfs een 

traantje weggepinkt. In de pauze was er natuurlijk 

appeltaart van De Goede Buur, lekker grote stukken 

met heel veel slagroom. Want daarom noemen we het 

een appeltaartconcert!  🥧

Het volgende concert staat gepland op 12 december en wordt gegeven door niemand minder dan concertpianiste 

Nadezda Filipova. Naast Bach en Beethoven ligt haar interesse vooral in muziekstukken uit de 20ste eeuw. 

Laat u verrassen door dit Russische wonder en bestel uw kaartje eenvoudig via:

📞

📧

📲

�  

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

APPELTAARTCONCERTEN IN
DORPSHUIS BADHOEVEDORP

020-4490696 of 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl of 

app naar 06-18552955 of

Loop even binnen... ☕ 



Het Repair Café Badhoevedorp dat gehuisvest was in Ontmoetingscentrum ’t Rietland verhuist naar het 

nabijgelegen Dorpshuis Badhoevedorp. Vanaf woensdag 22 september aanstaande van 09.30-12.00 uur 

kunnen bezoekers hier weer maandelijks hun spulletjes ter reparatie aanleveren. 

De verhuizing is vooral ingegeven door de nog altijd geldende maatregel van het houden van 1,5 meter afstand. In het 

dorpshuis Badhoevedorp is meer ruimte en kan dus beter aan de maatregel worden gehouden. 

De Repair Cafés in Haarlemmermeer waren vanwege de COVID19-crisis lange tijd gesloten, maar gaan dit najaar weer 

open. De gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren, kunnen daarmee weer worden 

opgestart. 

Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke 

reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige 

vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Met de reparaties wordt voorkomen 

dat bruikbare spullen onnodig worden weggegooid.

MAATVAST NIEUWS  NOORD

REPAIR CAFÉ BADHOEVEDORP VERHUIST 
NAAR DORPSHUIS



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

EVEN VOORSTELLEN….
ARLIENE BEAUMONT

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Binnen Maatvast hebben we een nieuwe collega, Arliene Beaumont. 

Zij is aan de slag gegaan als de nieuwe beheerder van Buurthuis Het Contact 

in Nieuw-Vennep. 

Onderstaand stelt zij zich aan de lezers van de Nieuwsbrief voor:

Wat lastig om een stukje over jezelf te schrijven. Waar zal ik eens beginnen? 

Hoi, ik ben Arliene Beaumont en ben 36 jaar. Samen met mijn lieve man Anthony 

hebben wij 2 lieve dochters, Nim-Jace van 6 jaar en Fewe van 13 jaar. Wij wonen als 

gezin in Hoofddorp. 

Naast dat ik vrijwilligerswerk doe bij een super lieve oma voor 2 dagen in de week, heb 

ik ook mijn eigen dansstudio in Zandvoort.

Ik hoor je denken, dan is er toch geen tijd meer over!

Nadat ik 2 jaar geleden een geweldige rechterhand heb aangenomen op de dansschool, voelt het goed genoeg voor mij 

om wat minder te gaan werken bij de dansstudio en daardoor klaar ben voor een nieuwe uitdaging.

Ik heb erg veel zin om aan het werk te gaan bij Stichting Maatvast en als sociaal beheerder in ‘mijn’ locatie Buurthuis het 

Contact in het bijzonder. Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met mijn fine collega’s van het Cluster Zuid en mijn super-

vrijwilliger in Het Contact Ria. 

Ik hoop mijn overige collega’s en bezoekers en overige vrijwilligers van het buurthuis ook snel te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Arliene Beaumont 



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

FUNDAY BIJ BADDIES,
TERUGBLIK

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Mijn naam is Tara Salehi Siavashani, ik ben 23 jaar oud en student social 

work aan de HVA. 

Vanaf oktober 2020 tot en met juni 2021 heb ik stagegelopen bij jongeren-

centrum Baddies in Badhoevedorp. Dit was een hele leuke en leerzame tijd. 

Tijdens mijn stage mocht ik een eigen project opzetten. Ik heb goed zitten 

nadenken en heb gekozen om iets actiefs te organiseren waar de kinderen 

veel plezier uit konden halen. Tijdens het brainstormen met anderen ben ik 

op de Funday gekomen. De Funday is een soort sportdag met allemaal leuke 

actieve spelletjes. Ervaring leert dat kinderen tijdens een actieve activiteit 

veel makkelijker vinden om met elkaar te spelen. 

Dit was bij de Funday ook het geval. Kinderen van verschillende scholen & 

leeftijden die samen plezier hadden. De Funday heeft plaatsgevonden in 

samenwerking met wijkcentrum het Rietland. De vrijwilligers van het Rietland 

hebben ons heel erg geholpen bij het maken van de lunch & en het uitdelen 

van de limonade. De verbinding tussen jong en oud was heel leuk om te zien. 

Als ik terug reflecteer naar de Funday, dan kijk ik daar positief op terug. Mijn doel was om de groep met elkaar te mengen 

en dat is zeker gelukt. De kinderen en de ouderen hebben veel plezier beleefd die dag, dus ik mag zeggen dat de Funday 

geslaagd is.

 

Mijn naam is Boaz Jansens en ik ben sinds 15 mei jl. de nieuwe beheerder van 

jongerencentrum de Nooduitgang. Ik heb voorheen o.a. gewerkt als event/

projectmanager en daarnaast heb ik een creatieve achtergrond en ben ik veel 

actief geweest in de muziek en entertainment industrie. 

In de Nooduitgang houden wij ons onder andere bezig met het organiseren van 

leuke activiteiten. Wij hebben ook ons jongerencentrum een make-over gegeven 

en hopen zo de oudere jongeren hier mee binnen te halen. Afgelopen vrijdag 

10 september hadden we een (her)openingsfeest, waarbij de Nooduitgang was omgetoverd 

tot een echte nachtclub/discotheek. Ook zijn wij bezig met een nieuw programma waarin we veel verschillende 

activiteiten aanbieden om het leuk te houden en niet eentonig. Niks is daarin te gek, van droppings tot schuimparty’s. 

Ben je benieuwd hoe het geworden is of zou je graag mee doen aan een van de activiteiten? 

Loop dan gerust een keer binnen.

NIEUWS UIT DE NOODUITGANG



Jaaaa! Het is zo ver! Het heeft even mogen duren maar bij jongerencentrum Flex C in Hoofddorp hebben wij akkoord 

gekregen op onze fondsaanvragen voor de verbouwing van de locatie! De vrijwilligers en wij zijn hier natuurlijk 

super enthousiast over en bedanken dan ook graag de organisaties die ons subsidiëren. 

Het Oranjefonds, Buurtfonds, Zorg en Zekerheid en de Rabobank hebben er samen voor gezorgd dat wij ons budget rond 

hebben. In Flex C komt een nieuwe keuken, een multimediastudio met instrumenten, een raam in de zaal en het gehele 

gebouw wordt rolstoelvriendelijk gemaakt, inclusief de wc’s. Met deze toffe, en noodzakelijke, veranderingen hopen wij 

dat ons jongerencentrum nog aantrekkelijker wordt voor onze doelgroep en meer ruimte biedt voor activiteiten. Zo 

kunnen de vrijwilligers en bezoekers echt niet wachten om nieuwe taartrecepten uit te testen en muziek te maken in de 

studio. 

Met de fondsen komen we een heel eind, maar de puntjes op de i gaan wij met de vrijwilligers natuurlijk zelf toevoegen. 

Zo zijn wij tijdens NLDoet begonnen aan het verven van de zaal en het opknappen van de bar. Ook wordt er druk gewerkt 

aan het maken van een toffe DJ-booth en een oplaadpunt voor telefoons. 

Onze ‘woonkamer’ wordt nu eigenlijk altijd gebruikt als vergader- en werkplek. Dit is omdat dit de enige ruimte in het 

jongerencentrum is met een tafel en daglicht. Hier willen wij verandering in brengen door ook in onze toekomstige 

multimediastudio een werkplek te creëren. Om van de woonkamer nog meer een echte hangplek te maken komt er een 

hangnet aan het hoge plafond waarop je kunt chillen. 

Om van de zaal een plek te maken waar je ook activiteiten kunt houden gaan we zorgen dat er goede verlichting komt. 

Het raam in de zaal gaat daar natuurlijk ook bij helpen. 

Wij kunnen met zijn alle niet wachten om te beginnen met verbouwen en hopen dat wij jullie snel het eindresultaat 

kunnen laten zien!

Komen jullie tegen die tijd een keertje langs voor een kop koffie of thee en een versgebakken taart uit de nieuwe keuken?

Dank aan de vrienden van Maatvast!

Alicia van Dijk,
Jongerencentrum Flex C

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERBOUWING JONGERENCENTRUM FLEX C



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Stichting Make a Child Happy vervult wensen van kinderen die een 

steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Stichting Maatvast werkt 

nauw samen met deze instantie en staat ook achter de doelstelling 

om kwetsbare kinderen extra aandacht te geven.

Esmeralda Stokman, een bekende in De Veste, zet zich in als 

vrijwilliger bij Make a Child Happy en ook dit jaar hebben 40 kinderen 

op Kaageiland kunnen genieten van een fijne, zorgeloze vakantie vol 

plezier, spel, sport en waterpret.

Vanuit De Veste/Maatvast hebben wij, via Esmeralda, ook een bijdrage 

kunnen leveren door rugtassen en bidons te sponsoren. Het kind staat 

centraal, een tijd geven waar het blij op terug kijkt.

Ook op managementniveau ondersteunt Maatvast van harte deze 

sympathieke stichting in advies op bijvoorbeeld PR-gebied, hulp bij 

zaken als VOG-verklaringen, de zoektocht naar vrijwilligers. 

MAATVAST ONDERSTEUNT 
MAKE A CHILD HAPPY

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN



Beeldende kunst, theater, vriendschap en  vrolijkheid voor langdurig en chronisch 

zieke kinderen in de Haarlemmermeer.

De uitspraak ‘one for all’ kennen we allemaal wel van de drie Musketiers, die samen de eregarde 

van de koning vormen. Het Haarlemmermeerse 1-4All is een project gericht op langdurig en 

chronisch zieke kinderen. Wanneer een volwassene langdurig ziek is (geweest) of een 

chronische aandoening blijkt te hebben, wordt hij geholpen bij zijn re-integratie. Van kinderen 

wordt vaak gedacht dat ze zó enorm flexibel zijn, dat ze uiteindelijk vanzelf weer wennen aan 

het leven dat ze leidden vóór ze ziek werden. Daarbij wordt vergeten dat de ziekte zo’n impact 

heeft (gehad), dat kinderen niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal veranderd zijn. Er kan een 

gevoel van eenzaamheid zijn ontstaan, minder aansluiting worden gevoeld bij leeftijdsgenoten, 

er kan sprake zijn van boosheid en verdriet omdat dit nu juist jou moest overkomen. 

1-4All staat voor samen sterk. Voor samen activiteiten ondernemen die alleen niet, of minder leuk zijn. Bij 1-4All kan je 

jezelf zijn, omdat iedereen begrijpt wat je doormaakte toen je leven plotseling op z’n kop stond. En juist omdat we het 

allemaal begrijpen, staat het ziek-zijn bij 1-4All niet op nummer één. Wat wél op nummer één staat, is dat we samen 

leuke dingen ondernemen. Van een beeldende kunst-project, tot het met elkaar plannen en organiseren van een 

Halloween-feest, een kerstdiner, een zomerfeest - noem maar op! De activiteiten worden grotendeels ‘onderweg’ 

bedacht. We ontdekken vanzelf wat jij nodig hebt om je weer vrolijk te voelen. Om je te kunnen verheugen op de (nabije) 

toekomst. Zodat je straks andere, nieuwe verhalen kunt vertellen,  verhalen die eindelijk eens niet gaan over 

ziekenhuizen, psychologen en fysiotherapeuten. 

Als de groep elkaar een beetje kent en vertrouwt, gaan we als slotstuk werken aan een echte theatervoorstelling. Met 

elkaar herschrijven we de ervaringen die ieder kind heeft opgedaan door het ziek-worden, tot een modern sprookje. Een 

ultieme strijd tussen goed en kwaad, waarbij de kinderen van 1-4All uiteindelijk als (over)winnaars uit de bus komen. Het 

script wordt door de kinderen zélf geschreven, ze kiezen hun eigen rol in het geheel en samen zorgen we voor kostuums 

en decor. Het uiteindelijke toneelstuk wordt opgevoerd in een echte theaterzaal! 

Voor wie: langdurig en chronisch zieke kinderen in de Haarlemmermeer. Er wordt geen WMO-indicatie verwacht of 

gevraagd. 

Voor wie ook: ouders van langdurig en chronisch zieke kinderen kunnen op de Maatvast-locatie De Nieuwe Silo in de 

wijk Graan Voor Visch in Hoofddorp iets met elkaar drinken en ervaringen en tips uitwisselen, elkaar steun/ruggenspraak 

bieden en vinden bij de gastvrouw een luisterend oor.

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

Een website voor 1-4All is in de maak! 

Annick van Barneveld

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

ER START EEN NIEUW PROJECT IN DE 
HAARLEMMERMEER: 1-4-ALL! 



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST SEPTEMBER



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


