
NIEUWSBRIEF MAATVAST
NOVEMBER 2021

De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



Het is een drukte van belang in het naaiatelier van Sinterklaas. 

De pieten zijn druk bezig om alle pakken en de mantel van Sinterklaas op tijd klaar te krijgen. Sinterklaas 

heeft namelijk gezegd dat er nieuwe pietenpakken moeten komen! In het dorpshuis ligt een kleurplaat. Als je 

deze kleurplaat inkleurt kun je de pieten helpen om een nieuw pak te bedenken. Daar zijn ze erg blij mee! Alle 

pieten hebben het naar hun zin, behalve Pietje, want zij mag nog niet meehelpen met knippen en naaien. Ze 

wil dat wel graag, maar volgens de andere pieten is ze nog te klein. Op het moment dat alle pieten druk bezig 

zijn, gooit een andere piet opeens chocolademelk over de mantel van sinterklaas!

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Tijd voor krijt is een 

programma dat wordt 

aangeboden door de biljart-

bond.

MIDDEN Tijd voor krijt in De Boskern ZUID Halloween vieringen

Met behulp van financiële ondersteuning van fondsen is Stichting Maatvast begin 

oktober van start gegaan met het project Jongeren in hun kracht. Jongeren in hun 

kracht is een project waarin jongeren acht weken lang intensief begeleid worden om zijn 

of haar doel te behalen. Deze doelen kunnen uiteenlopen van stoppen met roken tot het 

creëren van meer zelfvertrouwen. 

JONGERENCENTRA  Jongeren in hun kracht 2021

Het is een laagdrempelige activiteit waar 

beginnende en geoefende biljarters aan mee kunnen 

doen.  10 vrijdagmiddagen wordt een speciaal biljart-

spel gespeeld waarbij iedereen die interesse heeft 

kan kennismaken met het biljartspel. Ook geoefende 

spelers komen bij dit spel aan bod. De instructeur zal 

tips en trucs geven.

In oktober is binnen het 

cluster Zuid Halloween ook 

niet ongemerkt voorbij 

gegaan.

Zo was er vrijdagavond 29 oktober in dorpshuis 

Het Eiland in Beinsdorp de Halloween disco voor 

de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Niet alleen de zaal was 

aangekleed in Halloween stijl, maar ook de 150 

aanwezig kinderen waren vooral lekker griezelig 

aangekleed. 

NOORD Sinterklaas theater in dorpshuis Badhoevedorp



U gaat ze medio december weer tegenkomen in het straatbeeld van 

Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. De driehoeksborden waarin 

we iedereen die daar behoefte aan heeft uitnodigen om Kerst in een van onze 

locaties samen te komen. 

De Kerstmaaltijden en -activiteiten vormen een van de vier jaarlijkse pijlers die 

Maatvast met behulp van externe gelden als fondsen en sponsoring (dus zonder 

subsidieondersteuning) organiseert. Naast de Kerst zijn dit de Kinderactiviteiten-

dagen in de zomer en de activiteiten rondom Burendag en NLDoet. 

Juist in de donkere dagen rondom, maar vooral ook tijdens de Kerst, vindt 

Maatvast het van belang dat er voor iedereen een plek is. Want waar veel mensen 

de Kerstdagen zien als een feestdag waarin familie wordt bezocht en gezellig 

wordt gegeten, is dit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. 

Ook dit jaar dus weer volop activiteiten tijdens en vlak voor en na de Kerstdagen 

zoals onze altijd zeer drukke bezochte Kerstmaaltijden. Want dat er een grote 

behoefte is voor mensen om de eenzaamheid tijdens de kerst te verruilen voor 

een gezellige en warme plek in een Maatvast locatie, is de afgelopen jaren wel 

duidelijk geworden. 

Heeft u wellicht nog tips voor activiteiten tijdens de kerst, maar ook bijvoorbeeld in de donkere maanden januari en 

februari? En wilt u meehelpen in de organisatie daarvan? U bent van harte welkom en uitgenodigd om deze suggesties 

aan ons te sturen. Dat kan altijd via redactie@maatvast.nl 

We nemen dan z.s.m. contact met u op! 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ALTIJD WELKOM, OOK MET KERST...



Normaliter verhoogt Maatvast jaarlijks haar horecatarieven op 

basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS van de maand 

september in het voorgaande jaar. 

Voor 2022 heeft de directie van Maatvast echter besloten de horeca-

tarieven te bevriezen. Dit besluit is genomen vanuit een sociale over-

weging. Na de afgelopen Coronaperiode waarin onze locaties niet of 

beperkt bezocht konden worden, vinden we het van belang dat een laagdrempelige toegang tot onze locaties in 2022 is 

gegarandeerd. Juist ook vanwege de belangrijke functie die onze locaties hebben in het stimuleren van sociale cohesie, 

het vorm geven aan een zinvolle dagbesteding en het bestrijden van eenzaamheid onder de kwetsbare inwoners van 

Haarlemmermeer. 

In 2023 zullen we wel genoodzaakt zijn om onze prijzen op basis van het CPI aan te passen. 

Pinnen ja graag

Van deze gelegenheid maken we ook graag gebruik om onze bezoekers te vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van 

de pinmogelijkheden op onze locaties. Voor onze beheerders wordt het steeds lastiger om contant geld af te storten, 

daarbij zorgen de contante geldstromen voor meer administratieve verwerkingen en, last but not least, is het zowel voor 

u als bezoeker als voor onze medewerkers veiliger als u pint. 

We stellen het erg op prijs als u met bovenstaande rekening zou willen houden. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

TARIEVEN HORECA 2022 BLIJVEN GELIJK

INZAMELINGSACTIE DE-PUNTEN

U heeft ze vast wel eens zien staan in onze locaties, de grote dozen bij 

de entree waar u Douwe Egberts-punten of vreemd of oud geld in kunt 

achterlaten. 

Al vele jaren ondersteunt Maatvast deze actie van de Lionsclub 

Haarlemmermeer Host. 

De DE-punten worden omgezet in pakken koffie voor de Voedselbank en het 

oud geld wordt ingewisseld om oogoperaties in de derde wereld uit te voeren. 

Vorig jaar (tijdens de COVID-19 crisis) leverde de actie nog 2500 pakken koffie op en geld voor 300 oogoperaties! 

En dat aantal willen we dit jaar overtreffen. Dus heeft nog ergens in een potje DE-punten of vreemd of oud geld liggen, 

breng het langs bij het wijkcentrum/dorpshuis bij u in de buurt. 

Inleveren kan tot 17 januari 2022. 



U heeft het ongetwijfeld gehoord of gezien, het oplopende aantal 

Coronabesmettingen maakt dat het kabinet vrijwel wekelijk extra 

maatregelen treft. 

Helaas ontkomt ook Maatvast niet aan het opvolgen van de extra maatregelen die 

zijn getroffen. 

Op het moment van schrijven luiden deze als volgt (maar houd onze website bij als 

het gaat om de actuele situatie!)

 

1. Alle Maatvast locaties zijn alleen nog toegankelijk met een mondkapje; 

2. Wordt gebruik gemaakt van de horecafaciliteiten dan wordt de bezoeker gevraagd om het tonen van een Corona  

 toegangsbewijs (QR-code); 

3. Bezoekers worden gecontroleerd, daarbij is er een eigen verantwoordelijkheid bij zelfstandige groepen, 

 huurders, gebruikers en activiteiten om de eigen deelnemers te controleren. De medewerkers van Maatvast   

 zien erop toe dat dit ook gebeurt. 

4. Voor jongerencentra is de grens vanaf 18 jaar. Kinderen/jongeren onder deze leeftijdsgrens  hoeven niet te 

 beschikken over een Corona toegangsbewijs. 

5. Algemene regels zijn wederom om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarnaast de adviezen om elkaar niet  

 de hand te schudden, thuis te blijven bij klachten en regelmatig de handen te wassen. 

Tot slot vragen we u als bezoeker/gebruiker van onze locatie om begrip voor de instructie die onze medewerkers hebben 

gekregen. Ook Maatvast is gebonden aan de nieuwe maatregelen en wordt hier als openbare organisatie ook zelf op 

gecontroleerd. Als u door onze medewerkers wordt gevraagd om het tonen van het Corona toegangsbewijs en het 

dragen van een mondkapje, vragen we u dan ook niet de discussie aan te gaan en elkaar met respect te behandelen.  

Dank voor uw medewerking en begrip!
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NIEUWE CORONAMAATREGELEN, OOK BIJ MAATVAST



In juni 2020 is HeelHaarlemmermeer gestart als platform waarop allerlei initiatieven uit de gemeente op het gebied 

van sociale en groene duurzaamheid worden gepresenteerd en ‘gevierd’. Het doel is zo meer bekendheid te creëren 

met wat er op dit vlak hier allemaal al gebeurt en meer mensen enthousiast te maken voor verdere verduurzaming. 

De Werelddoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hierbij de verbinding.

De Werelddoelen In Beeld  is een project van HeelHaarlemmermeer waarbij jongeren les hebben gekregen over de 

Werelddoelen en deze vervolgens in foto’s hebben uitgedrukt. Het project is de afgelopen maanden uitgevoerd door 

NMCX Centrum voor Duurzaamheid. De expositie van de foto’s is vanaf december 2021 te zien in de hal van het 

Cultuurgebouw waarna deze vanaf het voorjaar rondreist langs alle(!) locaties van Maatvast. 

Het mooie is dat de expositie wordt gecombineerd met Het Werelddoelen Spel, een bordspel dat gespeeld zal worden 

door ( jong) volwassenen uit Haarlemmermeer. In het spel gaan ze aan de hand van de Werelddoelen met elkaar in 

gesprek over lokale maatschappelijke vraagstukken, mogelijke oplossingen en dilemma’s. De oplossingen worden 

‘gescoord’ langs een sociale, ecologische en economische as. De kunst is daarin de juiste balans te vinden. 

De rondreizende expositie in combinatie met het bordspel resulteert naar onze verwachtingen in serie ontmoetingen 

waarin op een concrete en positieve manier met elkaar wordt nagedacht over een betere samenleving. 

Houd deze nieuwsbrief en de website van Maatvast en HeelHaarlemmermeer in de gaten als u interesse heeft om in het 

voorjaar langs te komen bij een van de Maatvast locaties. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

EXPOSITIE WERELDDOELEN IN BEELD BIJ MAATVAST

Foto behorend bij Werelddoel/SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Citaat van de jongeren die de foto hebben gemaakt: 

“We zijn met z’n allen op de wereldbol.”



Het is een drukte van belang in het naaiatelier 

van Sinterklaas. De pieten zijn druk bezig om alle 

pakken en de mantel van Sinterklaas op tijd klaar te 

krijgen.

Sinterklaas heeft namelijk gezegd dat er nieuwe 

pietenpakken moeten komen! In het dorpshuis ligt 

een kleurplaat. Als je deze kleurplaat inkleurt kun je de 

pieten helpen om een nieuw pak te bedenken. Daar 

zijn ze erg blij mee! Alle pieten hebben het naar hun 

zin, behalve Pietje, want zij mag nog niet meehelpen 

met knippen en naaien. Ze wil dat wel graag, maar 

volgens de andere pieten is ze nog te klein. Op het moment dat alle pieten druk bezig zijn, gooit een andere piet opeens 

chocolademelk over de mantel van sinterklaas! Als dat maar goed komt…..

Benieuwd hoe dit afloopt? Kom dan op zaterdag 4 december naar het dorpshuis Badhoevedorp voor deze 

theatervoorstelling. Van 15.30-16.30 uur. 

Entree:   €6,50 incl. limonade en iets lekkers. 

Reserveren:  Bel met 020-4490696, stuur een Whatsapp naar 06-18552955 of mail naar 

  dorpshuisbadhoevedorp@maatvast.nl; Gewoon even binnen lopen kan natuurlijk ook. 

Overigens is, om alvast in de stemming te komen, het dorpshuis Badhoevedorp al prachtig versierd!

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

SINTERKLAAS THEATER IN
DORPSHUIS BADHOEVEDORP



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

ROUTE ONTMOET MET
MAMA MIA SING ALONG

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Op zondagmiddag 21 november is er weer een Route Ontmoet activiteit in 

dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp en deze keer totaal iets anders. 

Geen bandje maar wel muziek…..u gaat genieten van de film Mama Mia op het 

grote scherm. Deze film zit zoals de Abba fans weten vol lekkere meezing 

nummers. Hoe dat gaat gebeuren is nog een verrassing waarbij we hulp krijgen 

van de MLX musical & dance groep.

Een middag die voor jong en oud erg leuk is; dus reserveer een kaartje en kom 

lekker genieten van de film en de muziek!!! 

Entree bedraagt € 3,50 incl. popcorn (QR code check bij de entree).

Aanvang 15.30 uur zaal open 15.15 uur. 

Reserveren kan via eiland@maatvast.nl of bel het dorpshuis 0252-515142.



In oktober is binnen het cluster Zuid Halloween ook niet ongemerkt voorbij gegaan. 

Zo was er vrijdagavond 29 oktober in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp de 

Halloween disco voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Niet alleen de zaal was 

aangekleed in Halloween stijl, maar ook de 150 aanwezig kinderen waren 

vooral lekker griezelig aangekleed.

Op zaterdag 30 oktober organiseerde het jongerencentrum 

De Nooduitgang en Koetactief samen de Halloween spooktocht in 

Lisserbroek. De grote zaal van dorpshuis De Meerkoet was gevuld met 

een super groot doolhof en in De Nooduitgang was een escaperoom waar 

teams met lef in mochten. Het was een groot succes met veel deelnemers 

die en er werd zoals het hoort lekker veel gegild. 

Met dank aan de vele vrijwilligers was het 

een groot succes.

Ook op zaterdag 30 oktober was er een 

 samenwerking tussen wijkgebouw Linquenda en 

Jeugdland in Nieuw-Vennep. Zo werden de kinderen ontvangen bij het 

wijkgebouw in stijl en werd er gestart met een wandeltocht naar Jeugdland 

alwaar een groot kampvuur wachtte in spookachtige omgeving. 

MAATVAST NIEUWS  ZUID

HALLOWEEN VIERINGEN IN CLUSTER ZUID



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

JONGEREN IN 
HUN KRACHT 2021

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Met behulp van financiële ondersteuning van fondsen is Stichting Maatvast begin oktober van start gegaan met 

het project Jongeren in hun kracht. Jongeren in hun kracht is een project waarin jongeren acht weken lang intensief 

begeleid worden om zijn of haar doel te behalen. Deze doelen kunnen uiteenlopen van stoppen met roken tot het 

creëren van meer zelfvertrouwen. 

Op 19 oktober, dinsdagmorgen, is het survivalkamp van start gegaan. Jongeren van 14 tot en met 18 jaar hebben ervaren 

hoe het is om vier dagen lang in de Belgische Ardennen te overleven. Onder begeleiding van sociaal beheerders Beau en 

Bram stonden de jongeren enthousiast klaar bij de busjes. De ene met een weekendtas halfgevuld en de ander met een 

kingsize koffer die maar net aan dicht ging. 

Aangekomen in de het Belgische gebied waren de sporen van de grote overstroming van afgelopen zomer nog duidelijk 

zichtbaar. De rondslingerende bomen, auto’s en kapotte bruggen maakte veel indruk bij de jeugd. Eenmaal aangekomen 

op de pittoreske camping in het plaatsje Remouchamps werden de busjes uitgeladen en de omgeving ontdekt. De dag 

werd afgesloten bij het kampvuur waar werd gelachen, maar ook veel respect werd getoond voor elkaars verhalen en 

achtergrond. 

De volgende dag stond in het teken van een hike, een lange wandeltocht gebaseerd op 

verschillende gps-punten, waarbij de jongeren maar liefst 5 ½ uur op pad zijn geweest. 

Uitgeput, maar voldaan, keerden de jongeren terug naar hun huisjes om alvast een 

beetje bij te tanken voor wat nog moest komen. De volgende morgen moesten ze er 

al vroeg uit om hun tassen in te pakken. Gaan we naar huis..? Ik snap het niet, waarom 

moeten we nu al inpakken..? Moet echt alles mee..? Waren de vragen toen Beau en 

Bram aangaven dat de huisjes netjes en ingepakt achter gelaten moesten worden. 

Vol verbazing stapte de jongeren de busjes in waarna zij ,eenmaal aangekomen, door 

een pikdonkere tunnel van 400 meter moesten lopen om binnen te komen in de Car-

rienta Outdoordome. Een mooi natuurgebied waar de jongeren deze middag zijn we-

zen klimmen en abseilen en vele grenzen hebben verlegd. Na aan het einde van de dag 

een lekkere pasta naar binnen te hebben gewerkt, moest iedereen nog aan de slag. De 

jongeren zijn namelijk gaan overnachten in de steengroeve. Tenten werden gebouwd 

van een paar balken, een zeil en wat touw. Een lange nacht, met veel grensverleggende 

gebeurtenissen, ging voorbij. Met het laatste beetje energie werden de zelfgebouwde 

tenten op vrijdagmorgen weer opgeruimd en de busjes ingeladen voor de terugrit. De 

erg stille terugrit naar jongerencentrum Studio 5.

Na dit survivalkamp gaat de uitdaging pas echt van start. Naar het realiseren van hun 

doelstellingen wordt er namelijk samen getraind naar een eind run en tevens gewerkt 

aan een inzamelingsactie voor het goede doel Kika. De jongeren zullen een 

ondersteunende rol bieden bij het organiseren van deze run in samenwerking met verzekeraar Zorg en Zekerheid. 

LET’S GO!



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

HISTORY REPEATED II

Na de succesvolle eerste editie van het project History Repeated, komt er nu na 

lang uitstel door Corona een tweede editie. Deze zal gaan plaatsvinden in april 

2022. Met een groep jongeren en vrijwilligers van Maatvast vind er een groeps-

reis plaats naar Auschwitz. Voorafgaande aan de reis komen de jongeren 5 keer 

bij elkaar om activiteiten te doen die te maken hebben met de Tweede Wereld-

oorlog, zoals een bezoek aan het Anne Frank Museum en het Joods Cultureel 

Kwartier. 

Bij deze editie wordt er een documentaire gemaakt die de reis en de impact 

van het bezoek aan Auschwitz op de jongeren vastlegt. Want hoe is het voor de 

jongeren om te zien wat er daar heeft plaatsgevonden? En wisten ze al veel van 

WO II, of juist nog niet? Kennen ze nog mensen die het hebben meegemaakt?

In ieder geval een ervaring om nooit meer te vergeten.

Tot eind november kunnen jongeren tussen 13 en 21 jaar zich aanmelden via 

e-mail: historyrepeated@maatvast.nl

 

 

 

 

Een project van 4 bijeenkomsten voorafgaand 
aan een indrukwekkende reis naar Auschwitz. 

 
Als eindproduct wordt er een documentaire 

gemaakt. 
 

MEEDOEN? 
 

Stuur dan een mail naar roos.boer@maatvast.nl 
met je naam, leeftijd en telefoonnummer. 

 
Deadline voor het aanmelden is 29-11-2021. 

 
Extra info en vragen: 

Gwenyth de With 
0653776223 

Jongerencentrum De Nooduitgang in Lisserbroek heeft laatst door een 

crowdfundingsactie van haar vrijwilligers een make-over gehad en is 

mooier dan ooit!

Noa Jansen, medewerkster van De Nooduitgang, doet een oproep. 

“Naast dat ons jongerencentrum is opgeknapt zijn we druk bezig geweest om een 

nieuw programma neer te zetten. Zo hebben we leuke activiteiten bedacht en thema 

inlopen op de dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Er is van alles te doen zoals 

een film kijken, lasergamen, dj workshop volgen, koken en meedoen aan een escaperoom.

We stimuleren jongeren ook om zelf activiteiten te bedenken en uit te voeren , daar krijgen ze alle ruimte voor! Al ons 

werk doen we met een leuk team, maar we zijn wel nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons komen helpen. Mocht jij 

nou enthousiast zijn en graag je handen uit de mouwen willen steken hebben we jou zeker nodig.

Bekijk ons op Instagram: Nooduitgang.lisserbroek en/of onze website: www.jcdenooduitgang.nl

NIEUWS UIT JC DE NOODUITGANG 
LISSERBROEK
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Anton Dames, tekenaar en schilder bij 

“Create de Veste” exposeert vanaf 

november tot maart 2022 in wijkcentrum De Veste met winterse taferelen. Deze zijn dagelijks 

te bezichtigen in wijkcentrum De Veste. Maar wie is de man achter de schilderijen, hieronder 

zijn verhaal? 

Anton is geboren op 18 mei 1940 als zoon van een bloembollenkweker in Lisse.

Belangstelling voor de natuur en aanleg voor tekenen bleek al tijdens de opleiding (kweekschool 

voor onderwijzers) die hij volgde, het was één van de disciplines die je moest beheersen. 

Tijdens zijn actieve loopbaan, basisschool in Oude Wetering en na een biologiestudie als 

MAVO-leraar biologie (Curaçao en Den Helder) was er weinig  tijd om te tekenen of schilderen 

maar in de jaren 80 kwam daar verandering toen hij lid werd van een schilderclub in Callantsoog 

onder leiding van een kunstenaar uit Bergen. In 1995 verhuisde hij naar Hoofddorp en kwam daar 

in contact met Ronald Kroon en Fer Versteeg die een schildergroep wilden starten in wijkcentrum De Veste. Doel: Samen 

tekenen en schilderen, laagdrempelig, iedereen is welkom, onderwerpen en techniek naar eigen keuze. Elkaar steunen 

en van elkaar leren en zo nodig af en toe wat lesgeven. Iedereen kan tekenen op zijn eigen manier. Als je er maar plezier in 

hebt. En we hoeven niet allemaal een Rembrandt te worden.

Zo ontstond de schildersgroep “CREATE DE VESTE” in de kleuren van de regenboog.

Of het nu olie-, acryl, -aquarelverf is, Anton gebruikt het allemaal. Ook het werken met pastel bevalt hem erg goed. 

Wat hij nog graag wil maken is een drieluik met daarin hyacinten verwerkt maar dat zit nog in de pen of liever nog in de 

penseel. Zijn inspiratie vindt hij vooral in de natuur, bloemen, landschappen en alles wat vliegt. Maar ook beheerst Anton 

de kunst van het maken van vrije technische tekeningen. Vrije fantasie. Ontdekken wat je alleen al met potlood of pen 

kunt doen. Persoonlijk is hij zeer trots op een olieverf schilderij wat hij maakte voor zijn vader, het was een tafereel van 

het begin van de Keukenhof in Lisse waar zijn vader aan had meegewerkt.

En verder? Doe dingen die je leuk vindt, wat een ander ook zegt. Vakantie? Kamperen met de vouwwagen door Europa. 

En altijd een aquarelblok, verf en penseel mee. Van alle campings waar zij zijn geweest hangt een kunstwerkje in kamertje 

100, inmiddels zijn de muren meer bezet dan het toilet.

Het werk van Dames is tot en met februari 2022 te bezichtigen in wijkcentrum De Veste. Mocht je interesse hebben in 

aanschaf van één of meerdere werken dan kun je direct contact opnemen met Anton: 06 13754113.

De opbrengst van zijn werken zal volledig ten goede komen aan NCFS {Nederlandse Cystic Fibrose Stichting, strijd tegen 

taaislijmziekte}.

Adres: Wijkcentrum De Veste, Schuilenburg 3 in Hoofddorp

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

EXPOSITIE ANTON DAMES
IN DE VESTE 
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KOFFIE INLOOP DE VESTE

Vanaf oktober tussen 10.00-12.00 uur is vrijwilligster Leny aanwezig in 

wijkcentrum De Veste (Schuilenburg 3 in Hoofddorp) voor ondersteuning bij 

het maken van kleding. Ze probeert geïnteresseerden  op weg te helpen of 

samen problemen op te lossen. Kom je ook?

De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst. Voor meer informatie en/of 

aanmelden kun je contact opnemen met: wijkcentrum De Veste, Schuilenburg 3, 

2135 GJ  Hoofddorp. 

Telefoonnummer: 023-5636663 of e-mail: veste@maatvast.nl 

DE NAAI- EN HANDWERKKLAS VAN DE VESTE



In wijkcentrum De Veste in de wijk Toolenburg in Hoofddorp is deze maand een mozaïekworkshop gestart. 

Bij deze workshop mogen de deelnemers een spiegel of wandpaneel maken met (oud) serviesgoed. Deze workshop wilde 

de begeleidster Rita Meyer al heel lang geven, maar corona gooide roet in het eten. Net voor de coronamaatregelen weer 

aangescherpt worden, zijn ze dan toch begonnen. Niet echt een goede timing, maar gelukkig kan er genoeg afstand 

gehouden worden. De workshop is vol, maar als je ook graag een keer zo’n spiegel wil maken, stuur dan een email naar 

Rita of laat het weten aan de beheerder, dan kan in het nieuwe jaar misschien weer een workshop starten. 

E-mail: Rita.meyer@maatvast.nl

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

MOZAÏEKEN IN DE VESTE

Heeft u het al gezien? Wijkcentrum ’t Kattegat heeft 

een gedaanteverwisseling ondergaan. Met het 

nieuwe meubilair en leuke attributen ziet de 

locatie in de wijk Bornhom in Hoofddorp er weer 

een stuk gezelliger uit. 

Foto’s zijn natuurlijk leuk, maar beter is het om 

zelf eens het resultaat te gaan bekijken. U bent 

van harte welkom! Wijkcentrum ’t Kattegat, 

Skagerrak 328 in Hoofddorp. 

Ook de trouwe bezoekers zijn erg tevreden met het resultaat! 

NIEUWE LOOK WIJKCENTRUM ‘T KATTEGAT 



Op woensdag 24 november organiseren wijkcentrum De Veste in Hoofddorp 

(Toolenburg)  een activiteit en deze keer onder het thema Sinterklaas! Kom je ook?

De Sint komt bijna in ons land, dus het is weer tijd om met de kinderen een knutselwerk te 

maken. Natuurlijk onder het genot van iets lekkers, maken wij er weer een mooie dag van!

Vader(s) en/of moeder(s) die mee willen helpen zijn natuurlijk van harte welkom!

De prijs per kind bedraagt €2,-

Opgeven en/of betalen via wijkgebouw De Veste, Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp 

of via veste@maatvast.nl / 023- 5636663.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

SINTERKLAASACTIVITEIT DE VESTE

Tijd voor krijt is een programma dat wordt aangeboden door de 

biljartbond. Het is een laagdrempelige activiteit waar beginnende en 

geoefende biljarters aan mee kunnen doen. 10 vrijdagmiddagen wordt 

een speciaal biljartspel gespeeld waarbij iedereen die interesse heeft 

kan kennismaken met het biljartspel. Ook geoefende spelers komen 

bij dit spel aan bod. De instructeur zal tips en trucs geven om het 

niveau van het spel te verhogen. 

Biljarten is niet alleen een leuk spel, maar ook een gezellige manier om nieuwe mensen te leren kennen.

In wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp (Overbos) op vrijdagmiddag van 13.00-15.00 uur. Start per 26 november 

aanstaande, daarna tien weken achtereen op de vrijdag. De toegang is gratis.

Opgeven kan bij de bar van De Boskern of via mail boskern@maatvast.nl. Gezien het feit dat er een beperkt aantal 

plekken is en de activiteit gratis wordt aangeboden, wordt u vriendelijk gevraagd ook te komen als u zich heeft 

aangemeld. 

TIJD VOOR KRIJT IN DE BOSKERN



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST NOVEMBER



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:
Rita Meyer

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


