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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



Maatvast zet zich vanaf 2016 volop in voor zoals wij het noemen het genereren van een 

‘derde geldstroom’. Met andere woorden het aanschrijven van fondsen en sponsoren om extra inkomsten 

te genereren voor doelstellingen waar we vanuit de gemeente geen subsidie voor krijgen. Zo krijgt Maatvast, 

dat is nog wel eens misverstand als de buitenwereld ziet wat we allemaal organiseren, geen 

activiteitensubsidie. Gelden vanuit fondsenwerving maakt het voor ons mogelijk om onze kernactiviteiten 

te organiseren rondom Burendag en NLDoet (Oranjefonds), maar bijvoorbeeld ook onze kerstdiners voor 

zo’n 800 kwetsbare inwoners en de druk bezochte Kinderactiviteitenweken...

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Op vrijdag 15 april wordt er 

een Paasbingo georganiseerd 

in dorpshuis De Oude 

Waterwolf in Vijfhuizen. 

NOORD Paasbingo Oude Waterwolf ZUID Hyacinten actie Cluster Zuid

In oktober 2021 is het project van Jongeren in hun kracht gegaan. 

Hierbij gingen tien jongeren de uitdaging aan om binnen acht weken toe te werken naar, 

een door hun, gesteld doel. De Corona-maatregelen hebben het niet altijd even 

makkelijk gemaakt om van start te gaan en de bijeenkomsten te houden. 

Maar dit heeft de jongeren niet tegengehouden om hun doelen te behalen!

JONGERENCENTRA  We gaan voor de volgende ronde…!

Van 14.00-16.00 uur is iedereen die mee wil doen 

van harte welkom. De zaal gaat open om 13.30 uur. 

De entreeprijs is €5,00 en de bingokaarten kosten 

€1,50 per stuk. De entreeprijs in inclusief een hapje 

en een drankje. Uiteraard wordt er voor mooie 

prijzen gezorgd! Vanwege het beperkt aantal 

plekken wordt aangeraden om snel te reserveren.

Nu we weer open zijn merken 

we dat er veel mensen zijn die 

de dorpshuizen echt gemist 

hebben. 

We krijgen zulke leuke en blije reacties van 

bezoekers. Aan de andere kant zijn er ook veel clubs 

die leden zijn verloren door ziekte, overlijden of 

mensen die het toch wel lekker vinden om ’s avonds 

de deur niet meer uit te hoeven. Duidelijk is dat het 

voor sommige mensen toch lastig is om de weg naar 

het dorpshuis (terug) te vinden. 

FONDSENWERVING Projecten



Inleiding

Maatvast zet zich vanaf 2016 volop in voor zoals wij het noemen het genereren van een ‘derde geldstroom’. 

Met andere woorden het aanschrijven van fondsen en sponsoren om extra inkomsten te genereren voor 

doelstellingen waar we vanuit de gemeente geen subsidie voor krijgen. Zo krijgt Maatvast, dat is nog wel eens 

misverstand als de buitenwereld ziet wat we allemaal organiseren, geen activiteitensubsidie. Gelden vanuit 

fondsenwerving maakt het voor ons mogelijk om onze kernactiviteiten te organiseren rondom Burendag en NLDoet 

(Oranjefonds), maar bijvoorbeeld ook onze kerstdiners voor zo’n 800 kwetsbare inwoners en de druk bezochte 

Kinderactiviteitenweken in de zomer, juist ook voor de kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan. 

Veel van de fondsen worden ook ingezet voor aanpassing van de locaties. Zo zijn er op veel locaties keukens 

gerealiseerd zodat we met behulp van vrijwilligers maaltijdbijeenkomsten kunnen organiseren voor de buurt. 

Gezien de druk bezochte lunches en diners, een schot in de roos. Niet zelden namelijk zijn er wachtlijsten om aan tafel 

te kunnen aanschuiven. Laagdrempelig qua tarief zodat het voor een brede doelgroep mogelijk is elkaar te ontmoeten 

en contacten te leggen. 

Naast het opknappen en moderniseren van onze gebouwen wordt de externe financiering ook ingezet voor (incidentele 

en structurele) projecten voor jongeren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het project History Repeated, bewust-

wording van jongeren met het thema Wereldoorlog 2 door middel van onder meer een bezoek aan concentratiekamp 

Auschwitz. Maar ook bijvoorbeeld het project On Fleek waarin we muzikaal talent een podium en professionele onder-

steuning bieden. Ook het Maatschappelijk Diensttijd project Your Move was niet mogelijk geweest zonder ondersteuning 

van fondsen. 

Kortom, met het extra geld kunnen we nog beter inspelen op de behoefte die er speelt in de 
samenleving, zowel voor jong als voor oud.  
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Overzicht fondsen en sponsoren

Onderstaand de sponsoring door enerzijds (inter-)nationale fondsen en organisaties en anderzijds regionale 

organisaties. 

MAATVAST NIEUWS

VERVOLG FONDSENWERVING PROJECTEN

(inter-)nationale Fondsen Sponsoring van nationale organisaties

Sponsoring van regionale organisaties
Substantiële opbrengsten

Met trots kunnen we zeggen dat we zeer succesvol 

zijn in het genereren van gelden via fondsen. 

Door de jaren heen hebben we inmiddels ruim 

€700.000,- (!) aan financiering verkregen via fondsen 

en sponsoring. 
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Projecten 2021-2022

Juist ook in de corona periode zijn we aan de slag gebleven om inkosten te realiseren voor projecten die we willen gaan 

realiseren in 2022. 

Onderstaand een viertal voorbeelden van projecten die we nog dit jaar gaan uitvoeren en waar we de toezegging van de 

verschillende fondsen reeds voor hebben ontvangen. 

Initiatiefnemers en betrokken geven een inzicht over het belang van het project en de ins en outs. Per project staan in 

een kader de deelnemende fondsen en hun toegezegde bedragen vermeld. 

MAATVAST NIEUWS
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PROJECT AANLEG KEUKEN WIJKGEBOUW LINQUENDA
IN NIEUW-VENNEP

De aanleg van een keuken in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep laat een droom in vervulling gaan van 

de beheerder, de vrijwilligers en bezoekers. 

Immers, met de aanleg van een keuken kunnen er op de locatie zelf maaltijden worden bereid en gezamenlijk worden 

gegeten. Cok van Beek, clustermanager Zuid waaronder het wijkgebouw Linquenda valt, “de aanleg van een nieuwe 

keuken in wijkgebouw Linquenda  geeft ons nog meer mogelijkheden om bewoners samen te brengen. Samen eten leidt 

namelijk tot nog meer verbinding”. 

Reactie Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) over de keuze om middelen beschikbaar te stellen voor 

de buurtkeuken:

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren in 

gebieden in de buurt van Schiphol waar deze, door de nabijheid van de luchthaven, onder druk staat. SLS doet 

dit o.a. door te investeren SLS in projecten en initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid hebben. Het 

gaat daarbij om initiatieven die door bewoners en/of maatschappelijke instellingen worden aangedragen en die 

de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, kernen of dorpen verbetert. Wij verwachten dat door de realisatie 

van de buurtkeuken mensen met elkaar kunnen worden verbonden waarmee een impuls kan worden gegeven 

aan de kwaliteit van de leefomgeving zoals mensen die ervaren. Dit sluit mooi aan bij onze doelstelling.

Ine Kuipers
Stichting leefomgeving Schiphol
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“VSBfonds financiert sociale en culturele projecten die mensen in staat stellen zichzelf verder te ontwikkelen en 

die eraan bijdragen dat mensen anderen ontmoeten. Toen we de aanvraag voor een financiële bijdrage aan de 

buurtkeuken van wijkgebouw Linquenda ontvingen, viel ons gelijk op dat de buurtbewoners nauw betrokken zijn 

bij de invulling van het programma van het gebouw en dat het project ontstaan is vanuit de wens van bezoekers 

en gebruikers van het gebouw. Het wijkgebouw vervult bovendien een belangrijke centrale rol in de buurt. Al 

met al meer dan genoeg redenen om een toekenning voor donatie te doen. We zijn ervan overtuigd dat onze 

donatie bijdraagt aan het faciliteren van nog meer buurtmaaltijden en ontmoetingen!”

Mavis Appiagyei
Regioadviseur VSBfonds

Oranjefonds - €22.500,-

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) - €10.000,-

VSB-fonds - €15.000,-

PROJECT MODERNISERING JONGERENCENTRUM  
FLEX C IN HOOFDDORP

Stukje geschiedenis

Flex C is de naam van het jongerencentrum in de wijk Toolenburg in Hoofddorp. 

Voor 2017 stond dit jongerencentrum ook wel bekend als jongerencentrum de 

Lans. Het jongerencentrum bestaat namelijk al zo’n 25 jaar, maar is sinds 2013 

in het beheer van Stichting Maatvast. Het jongerencentrum heeft een rijke 

geschiedenis en kent vele verhalen. De meeste van deze verhalen stammen nog 

uit de tijd van het ‘oude’ jongerenwerk. Zo werden hier in de tijd dat jongerencentra 

nog over biertaps beschikten grootse schuimparty’s gehouden, met alle gevolgen 

(zoals overlast) voor de wijk van dien. 

Deze ontwikkeling is met jongerencentrum Flex C verder ingezet in 2017, met de verandering van de naam de Lans naar 

Flex C. Om tot deze nieuwe naam voor het jongerencentrum te komen is er op Instagram, op verschillende basisscholen 

en aan de vaste bezoekers en vrijwilligers gevraagd mee te denken over een nieuwe naam. 

FONDSENWERVING
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Stichting Zorg en Zekerheid - €19.000,-

Oranje Fonds - € 10.000,-

Rabobank Regio Schiphol - € 8.100,-

Buurtfonds - € 5.000,-

Waar staat de naam Flex C voor?

Flex, het idee is (vanuit een zichtbare behoefte ontstaan) flexwerkplekken voor jongeren te realiseren! Maar Flex is ook 

een woord wat op straat gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, “alles flex?” Wat zoiets betekent als: alles goed? De C staat voor 

de verschillende functies die van het jongerencentrum; Centrum, Chill, Creativiteit, Competenties, Club, Coach, 

Corner & Crowd.

Naast de nieuwe naam, is ook het nieuwe logo voor het jongerencentrum vanuit jongeren bedacht. Een van de 

bezoekers heeft deze namelijk zelf ontworpen. En hierbij is het niet gebleven. Met meerdere acties zoals NLDoet 

hebben de vaste vrijwilligersgroep en bezoekers zich ingezet om het gedateerde jongerencentrum meer aan te laten 

sluiten op de behoeften van nu. Eigenaarschap ten top!

Helaas bleken er nog een aantal zaken die ervoor zorgen dat de locatie nog onvoldoende aansluit bij de hedendaagse 

behoefte van jongeren. Zo is het centrum eigenlijk te donker voor ondernemende jongeren om er te werken, beschikt 

het nog over een oud rokershok (wat tegenwoordig natuurlijk geen functie meer heeft), is de keuken erg gedateerd en 

is het pand onvoldoende toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. En dat zijn we nu aan het aanpakken 

met behulp van fondsen. 

Het projectplan kent vijf doelstellingen: 

> FlexCreation: goede flexwerkplekken

Er worden goede flexwerkplekken gecreëerd voor startende jonge ondernemers, die uitnodigend zijn en waar 

onderlinge inspiratie wordt gevonden. Plekken die voor iedereen bereikbaar zijn en waar het prettig verblijven is. 

Een plek waar je uitgedaagd wordt om aan de slag te gaan!

> FlexCooking: gezond leven is gezond eten

De gedateerde keuken wordt verbouwd zodat gezonde maaltijden bereid kunnen worden en bewustwording over het 

belang van gezonde voeding kan worden gecreëerd.

> FlexCreativity: creativiteit in tekst, beeld en geluid

De oude garderobe wordt omgebouwd tot een digitale multimediastudio. Hier kunnen jongeren met video en 

audiobewerking aan de slag.

> FlexChill: ontspanning en kunstzinnige vaardigheden zijn ook belangrijk

Een veilige plek bieden waar jongeren zich kunnen verbinden, kunnen onthaasten, 

met kunstzinnige vaardigheden aan de slag gaan en spanning los kunnen laten.

De oude keuken

FONDSENWERVING
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Rabobank - €5.745,-

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) - €5.745,-

Lisserbroek kent een fantastisch jongerencentrum. Maar de wens van vooral bezoekers en vrijwilligers van 

De Nooduitgang was om het centrum verder op te knappen zodat nog meer jongeren er gebruik van gaan maken. 

In mei 2021 is Boaz Jansens begonnen als beheerder van De Nooduitgang in Lisserbroek. Om het jongerencentrum 

weer op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken voor de jongeren van nu met moderne faciliteiten, is er samen met 

de vrijwilligers bedacht hoe dit te realiseren. In de zomer van 2021 hebben de jongeren het centrum al flink verbouwd 

en voorzien van een compleet nieuwe bijdetijdse uitstraling wat er mede toe heeft bijgedragen dat de interesse in De 

Nooduitgang weer flink is toegenomen. Daarnaast speelde de jongeren al langer met het idee om van de opslag ruimte 

grenzend aan De Nooduitgang een woonkamer en/of chill ruimte te maken waar ze zouden kunnen werken aan 

projecten of desgewenst terug zouden kunnen trekken. Omdat de huidige beheerder een uitgebreide achtergrond 

heeft op het gebied van muziek, video en entertainment is toen het idee geboren om dit samen te combineren en van 

de opslagruimte een hypermoderne multimedia studio te bouwen waar jongeren terechtkunnen voor allerlei creatieve 

projecten. Zodoende hebben de jongeren zelf een projectplan geschreven waarmee ze aan hebben gegeven wat de 

behoefte is, wat ze ermee willen bereiken en hoe ze denken dat dit een aanzuigende werking zal hebben op een 

nieuwe generatie bezoekers. Ook is er onderzoek gedaan bij de huidige bezoekers van het jongerencentrum en daaruit 

is gebleken dat voor een dergelijk concept dermate veel belangstelling is. Uiteindelijk is dit plan ingediend bij het 

Coöperatiefonds van de Rabobank en Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en tot grote vreugde hebben beide 

partijen ingestemd met het doen van een flinke donatie om dit project te realiseren. Tijdens de laatste lockdown periode 

waarbij er maar een beperkt aantal activiteiten aangeboden konden worden aan onze bezoekers is er keihard geklust om 

de multimedia studio gebruiksklaar te maken en vanaf begin januari dit jaar is de studio al in een vergevorderd stadium. 

Hoewel er nog een aantal zaken afgemaakt dient te 

worden voordat het helemaal compleet is, wordt 

de multimedia studio nu al door een flink aantal 

jongeren gebruikt om muziek op te nemen en 

allerlei creatieve projecten op te zetten. Zodra 

de studio helemaal af is, dit zal naar verwachting 

nog een week of zes duren, dan zal deze feestelijk 

worden geopend en alle betrokkenen worden uit-

genodigd zodat wij met trots onze nieuwe aanwinst 

kunnen presenteren. Mochten jullie in de tussentijd 

al een keer een kijkje willen nemen zijn jullie van 

harte welkom. Kijk op onze Instagram pagina voor 

onze openingstijden. 

Met vriendelijke groet,
Team De Nooduitgang 

PROJECT MULTIMEDIA STUDIO VOOR 
JONGERENCENTRUM DE NOODUITGANG IN LISSERBROEK

De oude situatie De nieuwe situatie
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Oranjefonds - €15.000,-

Meerwindfonds - € 2500,-

Stichting Hilltree - € 12.000,-

Stichting Arie van Wijngaarden - €5000,- 

Een lang gekoesterde wens van de beheerder van wijkcentrum De Boerderij, Wichert Brommer, maar ook van de 

buren Stichting ZilverEsdoorn, een woongemeenschap voor  kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking, was de aanleg van een buurtmoestuin. Immers, zo is de gedachte: samen de buurtmoestuin

onderhouden verbindt inwoners en versterkt de sociale cohesie in de wijk Pax in Hoofddorp. 

Doel project 

Ons doel is het realiseren van deze duurzame en biologische buurtmoestuin in het hart van de wijk Pax, letterlijk tussen 

ZilverEsdoorn, De Boerderij en de woning van de statushouders. We willen daarmee de banden binnen de wijk Pax ver-

sterken, met name tussen de bewoners van de ZilverEsdoorn, de gebruikers van wijkcentrum De Boerderij, de senioren 

die in de buurt wonen, de statushouders en de buurtscholen. De moestuin wordt een ontmoetings- en werkplek voor 

alle betrokken groepen.

De positieve effecten van de buurtmoestuin zijn onder andere:

 • Ontmoetingsplek voor de buurt

 • De bewoners van ZilverEsdoorn met de buurt in contact brengen

 • Ouderen uit hun isolement halen

 • De statushouders helpen met het integreren in de buurt 

 • Educatieve functie voor nabijgelegen scholen

 • Het opfleuren van de buurt rond het winkelcentrum Pax

Als de moestuin is gerealiseerd kunnen aanvullende activiteiten worden opgezet, zoals:

 • Gezamenlijk onderhoud van de moestuin

 • Gezamenlijke maaltijden op basis van de opbrengst van de moestuin.

 • Kennismaking en toepassing van groenten uit andere culturen (o.a. via statushouders)

 • Dagbesteding 

Met behulp van een aantal fondsen en de inzet van vrijwilligers/medewerkers, is het gelukt om de benodigde middelen 

te verkrijgen en wordt in 2022 de buurtmoestuin opgeleverd. 

PROJECT BUURTMOESTUIN IN DE WIJK PAX, 
HOOFDDORP – LOCATIE DE BOERDERIJ

FONDSENWERVING
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Directeur bestuurder Maarten Askamp over het belang van een derde geldstroom voor 

Maatvast en de samenleving: 

‘Vanuit Maatvast is het logisch om te reageren op vragen en behoeften vanuit de samenleving. 

Dat zit namelijk in het DNA van de organisatie. Maar we kunnen vanuit onze eigen financiële 

middelen niet altijd met een soort vanzelfsprekendheid reageren. 

Als voorbeeld: in de jongerencentra zijn we zeer actief op het gebied van gezondheid en beweging, JOGG 

(Jongeren op Gezond Gewicht). Daar kwam de behoefte vandaan om voorlichting te geven over gezonde 

voeding en koken. Nu zijn er twee keukens gerealiseerd dankzij externe gelden. De jongerencentra De Basis en 

Flex C draaien daar nu kookclubs. Het is maar een voorbeeld van de velen die ik had kunnen noemen. Zonder de 

externe gelden waren die keukens er nooit gekomen.

Voor ons, maar vooral voor de samenleving zijn deze gelden bijna onmisbaar te noemen! We kunnen projecten 

realiseren, gebouwen een betere bestemming geven en daarmee in de hele breedte de inhoud van ons werk nog 

beter maken.

We zijn in staat om te innoveren, we blijken in staat om ook dat op een goede manier bij onze “geldschietende” 

partners onder de aandacht te krijgen. Maar voorop staat: dankzij deze geldschieters wordt Haarlemmermeer

nog een stukje mooier. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Ik verwacht en hoop vanuit de relatie nog jaren zo door 

te kunnen en mogen gaan!’

Reactie wethouder Marjolein Steffens-van de Water op de inzet van Maatvast  

op fondsenwerving:

Wethouder Marjolein Steffens - van de Water is vol lof over de fondsenwerving door Maatvast. 

Het is echter ook noodzakelijk dat de beheerder en exploitant van het leeuwendeel van de 

dorpshuizen, wijk- en jongerencentra in Haarlemmermeer zo’n derde geldstroom aanboort, 

zegt ze. “Er zit een grens aan de bijdrage die je van de samenleving kan vragen. Aan de andere kant is er een 

bewezen behoefte aan voorzieningen en activiteiten van Maatvast die niet met de gemeentelijke subsidie kan 

worden bekostigd. Dan is het natuurlijk geweldig dat er fondsen zijn en dat een voor ons zo belangrijke 

organisatie als Maatvast goed de weg weet in fondsenland”, zegt ze.

“Ik werk graag mee aan het wegwerken van het vooroordeel dat alles wat Maatvast doet door de gemeente is 

gesubsidieerd. Vergeet dat maar. Er gaat geen cent van de gemeente naar bijvoorbeeld Burendag, 

kinderactiviteiten in de zomer en de kerstdiners.” 

“Maatvast voelt ook erg goed aan wat nodig is, om het vervolgens mogelijk te maken. Dat er nu op veel plekken 

keukens zijn, waardoor maaltijdvoorzieningen mogelijk werden, is een goed voorbeeld. Wat me ook aanspreekt, 

is dat ook in de jongerencentra actief wordt gewerkt met die fondsenwerving.

Zo leert de jeugd en de jongeren hoe ze fondsen moeten benaderen en gebruiken. Dat is helemaal in de geest 

van de wijsheid dat je geen vis maar een hengel moet geven. Het gaat tenslotte niet vanzelf.”   

FONDSENWERVING
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MIJ GA JE VAKER ZIEN... BEAU KATTENBERG!

Sommigen van jullie zullen mij al kennen en andere misschien nog niet. Ik ben Beau 

Kattenberg, 24 jaar, en werkzaam bij Stichting Maatvast sinds 2018. Ik ben 

binnengehaald door voormalig collega Bart Koenders vanwege mijn 

expertise op het gebied van bewegen, sport en voeding (en omdat ik 

natuurlijk een gezellig persoon ben      ).   

Ik ben gestart als assistent sociaal beheerder bij jongerencentrum De Basis 

in Zwanenburg, waar ik het eerste jaar diverse sportieve activiteiten op heb 

gezet in samenwerking met o.a. JOGG en Team Sportservice 

Haarlemmermeer, partners waarmee we bijzonder graag samenwerken.  

De uitvoering van de JOGG-activiteiten is opgenomen in ons Programma 

van Eisen vanuit de gemeente. 

Na een succesvolle start bij De Basis, ben ik ook andere jongerencentra gaan 

voorzien van diverse mogelijkheden tot sport en bewegen. Zo beschikt elk jongeren-

centrum nu over eigen sport- en speluitleen materialen. Deze kunnen niet alleen gebruikt 

worden op de locaties, maar kunnen net als bij een bibliotheek uitgeleend worden. 

Naast het aspect sport en bewegen is gezond, maar vooral bewust, eten erg belangrijk! Daarom bestaat er sinds dit 

jaar een voedingsbeleid binnen de jongerencentra. Dit betekent dat de jongeren nu vanaf het verkooppunt al leren een 

bewuste keuze te maken.  

De sportactiviteiten die we organiseren, maar bijvoorbeeld ook de sport- en speluitleen worden allen gefinancierd vanuit 

de derde geldstroom (fondsen) en niet vanuit de subsidie. 

Sinds dit jaar ben ik sociaal beheerder – BSV (bewegen, sport en voeding), dit betekent dat ik bij Maatvast breed aan 

de slag ga om de mogelijkheden tot bewegen, sporten en voeding voor iedereen te optimaliseren. Tot op heden ben ik 

voornamelijk actief geweest binnen de jongerencentra. Maar mij ga je vaker zien! Want in de toekomst zal ik breder aan 

de slag gaan binnen Maatvast. 



Eind januari heeft de Lionsclub Haarlemmermeer de Douwe Egberts punten actie 

afgesloten met de overhandiging van het geweldige resultaat van ruim 2.1. miljoen 

punten aan “de Voedselbank” Haarlemmermeer. Deze opbrengst is goed voor 4250 

pakken DE koffie. Een absoluut nieuw Nederlands record. 

Jullie zullen begrijpen dat zo’n geweldig resultaat een grote organisatie moet hebben. 

Binnen die organisatie speelt Maatvast al een aantal jaren een prominente rol. Bijna alle 

dorps- en buurthuizen doen mee als inleverpunt.  Dit jaar helaas door corona getergd en 

veel sluiting geweest van de locaties.

Maar toch konden we tevreden zijn met de opbrengst. Een aantal dorpshuizen blijft 

permanent sparen en dat juichen wij toe. De gouden greep was om een aantal super-

markten in te schakelen als inleverpunt. Deze waren open en daar komt veel publiek. Bovendien is de duo actie  van 

inleveren van Oud- en Vreemd Geld  in dezelfde doos ook succesvol verlopen. Naast heel veel bankpapier ook nog 135 

kg. munten. Bestemd voor oogoperaties in de derde wereld landen. Al met al is iedereen blij en willen wij jullie die mede 

ook dit tot een succes maakten hartelijk bedanken.

Lionsclub Haarlemmermeer

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VANUIT DE LIONSCLUB: OPBRENGST               PUNTEN 
INZAMELING

Maatvast is al jarenlang samen met collega-organisaties een 

betrokken partner binnen het project JOGG (Jongeren Op 

Gezond Gewicht). Alle partners geven structureel aandacht aan 

een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.

Enkele geplande projecten zijn vanwege corona helaas uitgesteld, 

maar toch zijn er ook in 2021 mooie resultaten behaald. Een greep 

uit de resultaten is te zien op het JOGG jaaroverzicht van 2021, zie 

afbeelding.  

Vanaf 2022 zal de JOGG aanpak zich richten op een gezonde leefstijl 

voor kinderen en jongeren in heel Haarlemmermeer. Niet enkel in de 

wijk Overbos in Hoofddorp en Zwanenburg-Halfweg.

Binnen Maatvast is een belangrijke rol weggelegd bij Beau 

Kattenberg die zich in deze editie van de Nieuwsbrief aan u voorstelt. 

We houden u onder meer via deze Nieuwsbrief op de hoogte van de 

stappen die we zetten! 

JOGG 2022

Overzicht met voorbeelden van behaalde resultaten in 2021
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EEN BESCHEIDEN STUKJE…

De Corona-pandemie en daardoor de lockdown maatregelen heeft heel veel in mensen losgemaakt. 

Reacties van:

‘we doen het er maar mee’ , ‘het is allemaal de schuld van de overheid’,’ ik houd me aan de regels’, 

‘wat kan mij die regels schelen’, wel vaccineren, niet vaccineren

…….Mooie teksten, vreselijke teksten. Positiviteit en negativiteit. 

Alles is naar voren gebracht en naar buiten gekomen. Het beste en het slechtste in mensen.

Ik wil het hier niet hebben over de negatieve uitingen, de betogingen en wat nog meer. Ik wil het hier hebben over de 

enorme positieve, veerkrachtige inbreng van alle medewerkers van Maatvast. De inbreng van alle vrijwilligers van Maat-

vast. Wel open, niet open, gedeeltelijk open. Hoop en Vrees. Maar niets sloeg de mensen van Maatvast uit het veld. Ze 

bedachten de meest creatieve oplossingen om vooral het contact met de gasten/bezoekers die het hard nodig hebben 

en er graag komen, niet te verliezen.

De soep, de warme maaltijden, de koffie, thee en chocolademelk die op verschillende Maatvast vestigingen opgehaald of 

met elkaar gegeten en gedronken konden worden. Hartverwarmend.

Als je dan de -hopelijk- laatste Corona nieuwsbrief leest en de foto’s ziet, dan roept dat enorm veel respect op. En niet 

alleen respect, maar ook pure bewondering voor de wilskracht, daadkracht en het doorzettingsvermogen. Geen 

woorden, maar daden in dit geval. 

Maar ik wil zeker ook niet uit het oog verliezen dat de back up vanuit de directie en management hier een rol bij heeft 

gespeeld. Het is een klein directieteam (Maarten Askamp/Peter Schrauwen), maar oh, wat staan zij achter alle mensen in 

het veld. En natuurlijk kan en kon niet alles, zeker niet in tijden waarin financiële beperkingen ook een rol spelen. Maar ik 

geloof dat zolang alle betrokkenen met dit elan blijven doen waar ze goed in zijn, ieder op zijn/haar eigen wijze, dat Maat-

vast een niet weg te denken organisatie is en een lang bestaan voor zich heeft. Positief insteken, een voorbeeld nemen 

aan alle medewerkers en vrijwilligers van Maatvast….Samen staan we sterk. Samen krijg je energie van elkaar en geef je 

elkaar energie. En dat is nu wat mij zo aanspreekt in de Maatvast. In het zien en ervaren wat iedereen doet. De toewijding 

van de vrijwilligers, de regelmaat van de medewerkers, de creativiteit van een ieder. En ook dat doen we zelf, komt uit ons 

zelf, met elkaar samen. 

Inmiddels zijn vele maatregelen opgeheven na de persconferentie van 25 januari. 

Maar het adagium: Samen staan we sterk, blijft! Tot ziens op een locatie.

Patricia Huisman
Lid van de raad van toezicht van Maatvast



De GGD heeft in de persoon van epidemiologe Danielle Kramer in het najaar van 2020 een verdiepende analyse 

uitgevoerd van de eenzaamheidscijfers in Kennemerland en Haarlemmermeer: de Gezondheidsmonitor

Volwassenen en Ouderen 2020.

In het onderzoek is gekeken naar de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. 

Daarbij is een willekeurige groep inwoners uit heel GGD-regio Kennemerland uitgenodigd om vragenlijst in te vullen. 

De dataverzameling vond plaats in het najaar van 2020.  Vanwege de indertijd ingestelde verscherping van 

Corona-maatregelen en de gedeeltelijke lockdown zijn extra Corona-vragen aan het onderzoek toegevoegd. 

In totaal hebben ruim18.600 inwoners deelgenomen waarvan 6.650 uit Haarlemmermeer.

Schokkende conclusie van het onderzoek is dat 46% van Haarlemmermeerse 18-plussers zich eenzaam voelt, 

34% matig en 12% ernstig eenzaam! Dit komt overeen met de landelijke en regionale cijfers over eenzaamheid. 

Aangezien het onderzoek iedere vier jaar wordt gehouden, kunnen er ook trends worden bijgehouden. Helaas wordt 

geconstateerd dat de cijfers door de jaren heen stijgende zijn en de toename groter is in de leeftijdsgroep 18-64 jaar 

dan bij 65+’ers. 

De grotere stijging komt (mede) door Corona. Zo blijkt dat 17% van de ondervraagden zich meer eenzaam voelt en maar 

liefst 49% minder sociale contacten heeft. Opvallend is dat de leeftijdsgroep 30-39 jaar het vaakst aangeven zeer ernstig 

eenzaam te zijn. 

Een uitgebreide presentatie van het onderzoek is terug te vinden op onze website www.maatvast.nl 

(onder de Nieuwsberichten).  

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

EENZAAMHEIDSCIJFERS IN 
KENNEMERLAND/HAARLEMMERMEER

Uiteraard maakt Maatvast onderdeel uit van de gemeentelijke Alliantie tegen een-

zaamheid. In ons werk doen we er alles aan eenzaamheid onder de Haarlemmer-

meerse inwoners, jong en oud, te bestrijden. Ons middel vormen de 26 locaties 

in onze gemeente waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen 

ontplooien, cursussen kunnen volgen etc. 

Juist ook in de Corona-crisis hebben we ons vol ingezet de verbinding met 

(kwetsbare) vrijwilligers, bezoekers in stand te houden. Online activiteiten voor 

jongeren gedurende de lockdowns, een-op-een contactmomenten buiten bij onze locaties, 

belrondes en huisbezoeken langs vrijwilligers en vaste bezoekers zijn enkele voorbeelden van deze inzet. 

We instanties, ondernemers  in Haarlemmermeer op zich aan te sluiten bij de Alliantie om samen een vuist te maken 

tegen eenzaamheid. Zie voor meer info de website van de gemeente: 

www.haarlemmermeergemeente.nl/meer-voor-elkaar/een-tegen-eenzaamheid;

MAATVAST



Is jouw vereniging vrij van grensoverschrijdend gedrag? Kijk op de website van Team Sportservice Haarlemmer-

meer naar de eerstvolgende startbijeenkomst over de Haarlemmermeerse Richtlijn en laat zien dat een veilig sport-

klimaat voor jouw vereniging hoog op de agenda staat. 

Een veilig sportklimaat is een veelbesproken thema. Voorbeelden zoals we in de turnsport, 

de hockeysport en de Voice of Holland hebben gezien willen we voorkomen. Voor jullie in 

de Haarlemmermeer is er de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat, binnenkort 

gaan we jullie ervaringen delen en bekijken waar er verbeterpunten liggen. Door te voldoen 

aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat tonen jullie aan dat een veilig sport-

klimaat belangrijk is en jullie vereniging er werk van maakt. Voor leden en toekomstig leden 

is dat prettig. Trainers en coaches die werken met kwetsbare doelgroepen beschikken over 

een geldig VOG, leden kunnen contact opnemen met een geschoolde vertrouwens-

contactpersoon en een veilig sportklimaat is geborgd binnen het beleid. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 sporters 

tussen 18 en 50 jaar zich wel eens onveilig voelt bij sportbeoefening. Daar willen we samen met jullie iets aan doen. 

Tijdens de startbijeenkomst krijgen jullie uitleg over wat de Haarlemmermeerse Richtlijn precies is en wat je nodig hebt 

om eraan te kunnen voldoen. Expert Serge van Westercappel van Centrum Veilige Sport bij NOC*NSF is aanwezig om 

toelichting te geven. Twijfel niet en zorg dat je erbij bent, aanmelden kan op 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/

Zie voor meer info de website van Sportservice: 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/veilig-sportklimaat/
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VAN ONZE PARTNERS: TEAMSPORTSERVICE 
HAARLEMMERMEER

Je hulp is hard nodig in Graan voor Visch, Hoofddorp. Daar kun je aan de slag 

als vrijwilligster om een groep vrouwen met migratieachtergrond te helpen 

sporten en bewegen. 

Geen ervaring? 

Ervaring is niet nodig. Maar heb je dan wel nodig? Vooral een positieve houding 

en zin om te helpen. Van Team Sportservice krijg je alle hulp en begeleiding om een goede sport- en beweegles te geven. 

Heb je wel al ervaring? Dan ben je ook meer dan welkom. 

Krijg je een vergoeding? 

Er is een kleine bijdrage beschikbaar om onkosten te dekken. Afhankelijk van je mogelijkheden kunnen we altijd praten 

over een vergoeding. 

Wie ben jij? 

Omdat de deelnemers alleen maar bestaan uit vrouwen zijn we op zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger. Twijfel je of ben 

je enthousiast om aan de slag te gaan? Kom bij ons langs voor een gesprek. Stuur een mailtje naar Yaël Goudsmit 

ygoudsmit@teamsportservice.nl of bel naar 023-205 55 00 voor een afspraak.

WIL JIJ IETS DOEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ? 



Op zondagmiddag 27 maart verzorgt het KLM-

orkest een optreden in Dorpshuis Badhoevedorp. 

Aanvang 14.00 uur.

Heeft u zin, nu het weer kan, in een mooi concert in 

een sfeervolle ambiance? Kom dan op zondagmiddag 

27 maart naar het Dorpshuis Badhoevedorp. 

Het KLM-orkest, het muzikale visitekaartje van onze 

nationale luchtvaartmaatschappij, verzorgt dan een 

concert. Het repertoire van dit orkest is uitgebreid en 

gevarieerd. Zo spelen zijn verschillende genres van 

klassiek tot jazz, van lating tot filmmuziek.

Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar voor de prijs van €7,50 p.p. Deze entreeprijs is inclusief een hapje en een drankje. 

Reserveren kan via het Dorpshuis aan de Snelliuslaan 35 in Badhoevedorp, via e-mail: 

dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl of door telefonisch contact op te nemen met 020-4490696. 

Een Whatsapp bericht naar 06-18552955 volstaat ook. 

Wees er snel bij om dit laagdrempelig concert op hoog niveau niet te missen. 

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

OPTREDEN KLM-ORKEST
DORPSHUIS BADHOEVEDORP

Op vrijdag 15 april wordt er een Paasbingo georganiseerd in dorpshuis 

De Oude Waterwolf in Vijfhuizen. 

Van 14.00 -16.00 uur is iedereen die mee wil doen van harte welkom. De zaal 

gaat open om 13.30 uur. De entreeprijs is €5,00 en de bingokaarten kosten €1,50 

per stuk. De entreeprijs in inclusief een hapje en een drankje. Uiteraard wordt er 

voor mooie prijzen gezorgd! 

Vanwege het beperkt aantal plekken wordt aangeraden om snel te reserveren. 

Dat kan via de mail: tine.buis@maatvast.nl of telefonisch 06-50220008.

Het dorpshuis De Oude Waterwolf is gelegen aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. 

PAASBINGO IN DE OUDE WATERWOLF



LOCATIES  ZUID
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HYACINTEN ACTIE 
CLUSTER ZUID

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Nu we weer open zijn merken we dat er veel mensen zijn die de dorpshuizen 

echt gemist hebben. We krijgen zulke leuke en blije reacties van bezoekers.

Aan de andere kant zijn er ook veel clubs die leden zijn verloren door ziekte, 

overlijden of mensen die het toch wel lekker vinden om ’s avonds de deur niet 

meer uit te hoeven om te sjoelen, bridgen enz.

Duidelijk is dat het voor sommige mensen toch wel lastig is om de weg naar het 

dorpshuis (terug) te vinden. Om deze mensen te kunnen bereiken is er de 

hyacinten actie bedacht.

Bezoekers krijgen 2 hyacinten mee, 1 om zelf te houden, 1 om weg te geven aan 

een buur, kennis of familie met de uitnodiging om eens kennis te komen maken 

met alle activiteiten die in het dorpshuis aangeboden worden.

Ook gaan we in Lisserbroek en Nieuw Vennep in een aantal  senioren appartementen gebouwen hyacinten huis aan huis 

langs brengen met deze uitnodiging.

In een aantal dorpshuizen wordt, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, een stembureau ingericht, een uitgelezen kans 

om mensen rond te leiden in het dorpshuis, kennis te laten maken met activiteiten, het boekje mee geven waar alle 

locaties in vermeld staan en eventuele flyers van clubs en activiteiten die in het dorpshuis te vinden zijn.

Kortom leuke acties om mensen ons enthousiasme en gastvrijheid over te brengen!

Groeten uit Cluster Zuid



Omdat de voorjaarsvakantie niet gelijk loopt organiseert dorpshuis 

Het Eiland in Beinsdorp een leuke kindervakantiemiddag op maandag 

28 februari van 15.30 uur tot 18.30 uur. 

Het is de week van carnaval dus hoe leuk is het om een eigen masker te 

pimpen en daarna even lekker uit je dak op feestmuziek en samen patatjes 

met een snack naar keus te eten en een ijsje toe. Je kunt een griezelmasker 

maken of juist een glitter masker eigenlijk alles wat je zelf leuk vindt.

Verkleed komen mag deze middag ook maar hoeft niet!

De middag is voor de basisschool leerlingen en kost € 2,50 per kind.

Opgeven kan tot 20 februari via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

KINDERVAKANTIE MIDDAG IN HET EILAND

Zondag 20 maart organiseert Stichting Actief Beindorp weer een gezellige rommelmarkt. De opbrengst hiervan 

komt zoals altijd weer ten goede aan activiteiten en initiatieven in Beinsdorp en het dorpshuis Het Eiland.

De markt is van 09.30 uur tot 13.30 uur.

Deze markt is er op verzoek ook ruimte voor derden om hun spullen te verkopen. Er zijn deze dag buiten 12 kofferbak-

plekken beschikbaar. Een plek kost € 3,50. Reserveren kan via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

ROMMELMARKT 20 MAART IN EN ROND DORPSHUIS
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JONGERENCENTRA

WE GAAN VOOR DE
VOLGENDE RONDE…!

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

In oktober 2021 is het project van Jongeren in hun kracht gegaan. Hierbij gingen tien jongeren de uitdaging aan om 

binnen acht weken toe te werken naar, een door hun, gesteld doel. De Corona-maatregelen hebben het niet altijd 

even makkelijk gemaakt om van start te gaan en de bijeenkomsten te houden. Maar dit heeft de jongeren niet 

tegengehouden om hun doelen te behalen!

In de herfstvakantie zijn we vertrokken naar de Belgische Ardennen, om het project af te trappen met een survivalkamp. 

Vier dagen lang hebben de jongeren diverse activiteiten gedaan zoals, vuur maken, boogschieten, hiken, klimmen en 

abseilen. Grenzen zijn verlegd. 

Na het survivalkamp begon het avontuur pas echt. Acht weken lang zijn de jongeren op elke donderdagavond 

bijeengekomen om samen te hard te lopen en te werken aan de persoonlijk gestelde doelen. Er werd hard getraind om 

aan het eind van de streep de Ter Speckeloop uit te lopen voor het goede doel; KIKA. Hier hebben de jongeren maar liefst 

meer dan €1000,- voor opgehaald! Geweldig toch. Helaas kon de officiële run niet doorgaan door een derde lockdown. 

Daarom werd er besloten om zelf een run te organiseren. Deze hebben de jongeren zelf georganiseerd bij de 

Toolenburgerplas in Hoofddorp. Alle jongeren hebben de run uitgelopen en het project met succes volbracht. 

Het project is afgesloten met een laatste bijeenkomst waar lekkere kleine hapjes zijn gemaakt door de jongeren. Deze 

bijeenkomst gaf de ruimte om het avontuur te laten bezinken en te evalueren. Afsluitend hebben de jongeren een trui 

ontvangen met hun zelfontworpen logo. 
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SNOEP, CHIPS OF TOCH EEN BROODJE GEZOND…?

Ze zeggen altijd ‘elk pondje gaat door het mondje’, 

mogen we dan niets lekkers meer?

Het afgelopen jaar zijn we binnen Stichting Maatvast druk bezig geweest met het 

opzetten van een voedingsbeleid binnen de jongerencentra. Met als doel meer 

bewustzijn voor een gezondere leefstijl. In februari 2022 is dit voedingsbeleid 

geïmplementeerd. 

Om antwoord te geven op de vraag: tuurlijk mogen we lekkers blijven eten! Maar 

eten we het we het uit gemakzucht of omdat we er echt een keer zin in hebben. 

Deze vraag hebben we onszelf gesteld tijdens het opzetten van het voedingsbeleid. 

Op de jongerencentra locaties werden alleen ongezonde producten aangeboden. 

Hierdoor gaven we de jeugd niet de keuze om bewust te kiezen voor iets gezond of 

juist ongezonds. Daarom is er nu een eerlijke verdeling tussen gezonde en ongezonde 

producten. Aan de hand van een verkoop ‘mood’ board, wordt aangeduid welke 

producten gezond zijn    , welke producten oké zijn    en welke producten ongezond  

zijn    . Naast het toevoegen van kleuren, zijn de gezondere producten goedkoper 

gemaakt ten opzichte van de ongezonde producten. Om op deze manier de keuze 

voor iets gezonds niet af te laten hangen van de kosten. Iets gezonds kopen wordt 

hierdoor een stuk aantrekkelijker!

Om de puntjes op de i te zetten is het vanaf heden ook mogelijk om bij de jongeren-

centra te pinnen. Na veel vraag naar deze mogelijkheid is er via het nieuwe kassasysteem bij de jongerencentra nu de 

mogelijkheid om ook via pin (contactloos) te betalen.
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In wijkcentrum De Boskern in de wijk Overbos in Hoofddorp 

starten weer een aantal nieuwe activiteiten waar u zich voor 

op kunt geven. Ook wordt er voor bestaande activiteiten nog 

naar nieuwe aanmeldingen gezocht. 

Tekenles: Nu ook in de avonduren. 

Op donderdagavond van 19.00 -21.00 uur. 

De kosten bedragen €3,- per keer. 

Aanmelding bij de bar of per mail: 

boskern@maatvast.nl 

Biljarten: Bij voldoende belangstelling start 

er vanaf 2 maart een nieuwe biljartgroep. 

Iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur. 

Aanmelding bij de bar of per mail: 

boskern@maatvast.nl 

Tai Chi: Er zijn nog enkele plekken bij de beginnersgroep. Op woensdagochtend vanaf 10.30 uur. 

Aanmelding bij de bar of per mail: boskern@maatvast.nl

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

NIEUW IN DE BOSKERN!

Op vrijdag 11 februari organiseerde wijkcentrum Het Kattegat in de wijk Born-

holm in Hoofddorp een Valentijnsmiddag. De middag werd georganiseerd in 

samenwerking met Rachid Belami van sportschool Team Man Of Steel. 

De Valentijnsmiddag bestond uit een bingo en aansluitend 3-gangen-diner en 

was zeer geslaagd. 

De mensen, zo bleek ook later uit de berichten die via Messenger en FB binnen 

kwamen, waren laaiend enthousiast. Met als kers op de taart de reactie: ‘ik ben zo blij 

dat ik toch gegaan ben en heb zulke leuke gesprekken gehad. Ik durfde nooit ergens naar 

toe te gaan, maar ga nu vaker naar buiten!’

Na afloop werden de organisatoren nog verrast met een schitterend boeket bloemen. 

Dit alles had Het Kattegat niet kunnen organiseren zonder onze fantastische vrijwilligers en de vele sponsors.

We hopen een dergelijke feestmiddag met de kerst weer te kunnen herhalen.

Jans Schneider
Beheerder Het Kattegat

VALENTIJNSMIDDAG IN HET KATTEGAT



Op maandag- en vrijdagmiddag wordt in wijkcentrum De Nieuwe Silo het 

migrantenspreekuur georganiseerd. Vrijwilligers van de verschillende 

migrantenorganisaties in Haarlemmermeer staan hier inwoners in hun 

eigen taal te woord die vragen hebben over verschillende thema’s en ze 

helpen hen op weg naar de juiste instantie (10% van de gevallen) of 

zorgen zelf voor een beantwoording van de vraag (90% van de gevallen). 

In de periode 1-1-2020 tot 24-1-2021 zijn via MOI in totaal 724 mensen 

geholpen. Daarnaast zijn verspreid over het jaar 10 themabijeenkomsten 

georganiseerd met de volgende thema’s:

• Schuldhulpverlening

• Belasting toeslagen

• Sociale verzekeringen

• Voorzieningen gemeente

Naast deze activiteiten is driemaal  in samenwerking met de GGD een vaccinatie dag georganiseerd. De eerste zijn 45 

mensen gekomen, de tweede 65 mensen en de laatste keer 140 mensen. In totaal dus 250 mensen gevaccineerd. 
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TERUGBLIK OP EEN JAAR MIGRANTENSPREEKUUR (MOI)

In het kort namens de vrijwilligers van MOI onderstaand de ervaringen in het Coronajaar;  

 • Per januari 2021 zijn wij begonnen met de uitbreiding van het spreekuur naar twee middagen 

    (maandag en vrijdag);

 • Wij hebben een steeds grotere toeloop van mensen gekregen mede doordat veel instellingen gesloten waren  

    i.v.m. Corona virus;

 • Wij hebben in toenemende mate doorverwijzingen gekregen van m.n. Meerwaarde, Vluchtelingenwerk, 

    Stichting Leergeld;

 • Wij hebben veel vragen gekregen van schrijnende gevallen: huisuitzettingen, schulden, uithuisplaatsingen 

    van kinderen en armoede;

 • Veel vragen gekregen van mensen rond schulden, betaalachterstanden, huisuitzettingen, armoede, 

    werk en verblijfsvergunning;

 • 90% van de vragen kunnen wij zelf beantwoorden, 10% verwijzen wij onder meer naar Meerwaarde, 

    Advocaten en Taalhuis.

ERVARINGEN

• Huisvesting

• Waardering buitenlandse diploma’s

• Toelating hoger onderwijs

• Vaccinaties

• Corona virus

• Verblijfsvergunning



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:
Noor van Bussel

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


