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MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

ZUID In Harmonie: inloop in Het OC

Stichting Maatvast ondersteunt jongeren bij een gezondere manier van leven. 

Zo bieden haar locaties diverse sport- en beweegmogelijkheden. Studio 5 zet nog 

een stapje extra! Dit jaar is, in samenwerking met JOGG en MuRata, bij Studio 5 een 

watertappunt gerealiseerd. Door het plaatsen van een watertappunt wordt er 

bijgedragen aan een schoner milieu en een gezond alternatief voor frisdranken. 

JONGERENCENTRA  MuRata realiseert watertappunt bij Studio 5!

Vanaf donderdag 3 maart 

zijn we gestart met een 

‘altijd welkom inloop’ in 

Het Ontmoetingscentrum.

Onder de noemer: ontmoeting en verbinding voor 

de kwetsbare inwoners van Nieuw-Vennep. Dit 

prachtige initiatief is tot stand gekomen door een 

intensieve samenwerking tussen Meerwaarde 

Welzijn, Stichting Maatvast Haarlemmermeer,

Amstelring Dagbesteding, De Linde, Ons Tweede 

Thuis, RIBW & Roads. 

De teams op de Maatvast locaties deden ook dit jaar weer mee aan NLdoet, 

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dit jaar was ik, Patricia Huisman (lid Raad van 

Toezicht), aanwezig in het Wijkcentrum De Veste aan de Schuilenburg in Hoofddorp. Ik probeer elk 

jaar tenminste 2 Maatvast-locaties te bezoeken en als het kan, zoals vandaag, mee te doen met 

een activiteit. Ik hoor om mij heen in mijn dagelijkse leven alleen maar mensen met de boodschap 

‘ik heb het zo druk’, ‘waar haal jij de tijd vandaan, je doet zoveel’ en nog meer uitspraken. 

NLDOET natuurlijk ook dit jaar weer bij Maatvast-locaties

Maandelijks is er afwisselend op de locaties in 

Beinsdorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en

Rijsenhout, de activiteit Route Ontmoet met 

iedere maand een andere invulling. 

ZUID Route Ontmoet in Cluster Zuid

Zo hebben onze gasten al kunnen genieten van 

diverse bandjes, meezingmiddagen, line dance 

middag en koren. Doel van deze activiteit is om 

iedereen laagdrempelig een leuke middag/avond te 

bieden samen met anderen. De reacties zijn ieder 

geval enthousiast. Komt u de volgende keer ook?



Maatvast is en blijft mensenwerk en daarom hebben we de afgelopen tijd veel gesproken met medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers over wat Maatvast voor hen betekent in het dagelijks leven. In de campagne ‘Dit is mijn 

Maatvast’ kunt u kennismaken met deze mensen. Zij vertellen meer over hun ervaringen met onze wijkcentra, 

dorpshuizen en jongerencentra waar we mensen bij elkaar brengen. Hun persoonlijke verhalen laten zien hoe 

belangrijk en vooral hoe fijn het is dat er zo veel mogelijkheden en activiteiten in onze locaties zijn en hoe belangrijk 

persoonlijk contact is.

De komende periode laten we meer mensen aan het woord en delen we alle verhalen via de website 

maatvast.nl/ditismijnmaatvast, via social kanalen en natuurlijk op locatie. Een aantal van de ambassadeurs komt 

u in de week van 28 maart ook tegen op billboards in Haarlemmermeer. Een keer persoonlijk kennismaken met onze 

medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers kan natuurlijk altijd in een van de Maatvast-locaties. Mogen we u 

binnenkort (weer) verwelkomen?

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

PERSOONLIJKE VERHALEN IN ‘DIT IS MIJN MAATVAST’

“ “
EEN ECHT DORPSHUIS, 
VOOR EN DOOR 
DE BEWONERS.

Nicole Middelbosch
Vrijwilligster Dorpshuis De Meerkoet

“
MET ELKAAR KUNNEN 

WE ALLES VOOR “
Lucas Drewes

Vrijwilliger Het Ontmoetingscentrum Nieuw-Vennep

ELKAAR KRIJGEN.

“ “
DE HYPE IS EEN FIJNE PLEK, 
OOK OM TRACKS TE MAKEN.

Festus Meijer
Rapper en coach bij 
Jongerencentrum De Hype Lees alle verhalen via de website 

maatvast.nl/ditismijnmaatvast



Leerlingen van Haarlemmermeerse basis- en middelbare 

scholen en jongeren van Maatvast-locatie jongerencentrum Flex C 

hebben hun persoonlijke kijk op de zeventien werelddoelen van de 

Verenigde Naties op camera hebben vastgelegd. De foto-expositie 

‘De Werelddoelen In Beeld’ is nu nog te zien in de passage van Het 

Cultuurgebouw in Hoofddorp. Vanaf eind april reist de expositie 

langs onze wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra. De expositie 

is gratis te bezichtigen.

Daniela Cizkova, projectleider van NMCX: “De werelddoelen zijn best 

grote en abstracte doelen. Het is mooi om te zien dat de jongeren die 

doelen vervolgens heel tastbaar en concreet wisten te vertalen naar 

hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld geen zwerfafval in de natuur 

gooien, anderen niet pesten, mensen helpen die het moeilijk hebben. 

Zo komt het dichtbij en krijg je ook een beter idee van wat je zelf kunt 

bijdragen.”

HeelHaarlemmermeer brengt de foto’s die door de jongeren zijn 

gemaakt onder de aandacht middels de expositie in de passage en 

online op de website van het platform. Ook is er een video over het 

project gemaakt. Bas van Haastrecht, initiatiefnemer van het platform: 

“HeelHaarlemmermeer presenteert sociale en groene duurzame 

initiatieven in de gemeente. We willen zo meer mensen hiermee 

bekend maken en zorgen voor meer draagvlak voor verdere 

verduurzaming. Dat doen we heel bewust met een positieve 

tone-of-voice. Dat zorgt voor meer enthousiasme.”

De ‘Werelddoelen In Beeld’ is een samenwerking tussen NMCX, HeelHaarlemmermeer, Het Cultuurgebouw en Stichting 

Maatvast. Het is gebaseerd op een project dat eerder in Maastricht is uitgevoerd.

Via deze nieuwsbrief en social media houden wij u op de hoogte wanneer de tentoonstelling te zien is in onze locaties. 
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EXPOSITIE WERELDDOELEN IN BEELD



De afgelopen weken hebben we aan deze slogan meer dan goed gestalte gegeven. Er viel niet aan te ontkomen in 

de wijken, dorpen en kernen, de Maatvast-teams gingen naar buiten. 

Bepakt en bezakt zijn onze medewerkers de straat op gegaan met informatieboekjes, 6.500 hyacinten als cadeautje en 

tegoedbonnen voor een gratis kopje koffie in een van onze dorpshuizen en wijkcentra. Mensen op bijvoorbeeld markten, 

in de supermarkt, winkelcentra, bibliotheken en bij bejaarden- en verpleeghuizen werden geïnformeerd over de 

mogelijkheden in onze locaties. Initiatieven die u kunt ontplooien, onder voorwaarden zelfs met 100% korting op de 

zaalhuur. Deelname aan bestaande activiteiten, kansen voor vrijwilligerswerk, informatie over onze campagne 

‘Dit is Mijn Maatvast’ en onze strategie tot en met 2024 ‘Meer met Minder’.  Kortom, teveel om op te noemen. 

Ook de komende periode kunt u ons op verschillende plekken in Haarlemmermeer tegenkomen. Onze teams zijn goed 

herkenbaar aan de Maatvast-kleding en -petjes. Schiet ze vooral aan als u meer informatie wilt. Ze helpen u graag verder!

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST ALTIJD IN JE BUURT!

Dorpshuis De Reede in Rijsenhout

De Wandelgroep van Dorpshuis 
‘t Eiland

Aan de slag op de markt in 
Toolenburg, Hoofddorp

Een vleugje voorjaar voor iedereen...

Op de markt in Bornholm

Mee op pad...

Voedselbank in Rijsenhout Dorpshuis Marijke in Burgerveen

Buurthuis Het Contact, Nieuw-Vennep



Bij Maatvast zijn we ons natuurlijk ook bewust van de ernst van de situatie in Oekraïne. De komende tijd gaan we 

in gesprek met de gemeente en organisaties in Haarlemmermeer om met elkaar te kijken wat we kunnen doen om 

Oekraïense vluchtelingen in Haarlemmermeer te helpen. We houden u natuurlijk op de hoogte van de plannen.

Ook onze locaties zijn al bezig om verschillende acties op te starten om geld in te zamelen voor Giro555. 

Zo kunt u bijvoorbeeld statiegeldflessen en/of -bonnetjes inleveren of direct een donatie doen. 

We houden u via de Maatvast-locaties en de online en social kanalen op de hoogte. Helpt u ook mee?
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SAMEN IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE



Graag informeren we u in deze nieuwsbrief 

over het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer. 

Dit is een plek in de wijk waar mensen die graag 

in de zorg willen werken, maar daar eerder nog 

niet de kans voor hebben gekregen, een 

opleiding kunnen volgen. De deelnemers 

worden opgeleid tot Assistent Dienstverlening 

en Zorg en om de kennis in praktijk te brengen 

lopen zij stage bij mensen in de wijk. Misschien 

wel bij u.

De deelnemers zijn op dit moment bezig met 

een introductieperiode en gaan vanaf begin april 

vol aan de slag in de wijk. Op maandag en vrijdag 

gaan zij hun stages lopen en daarvoor zijn ze nog 

op zoek naar buurtbewoners die een extra handje 

kunnen gebruiken of gewoon behoefte hebben 

aan wat aanspraak.

Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? 

Heeft u behoefte aan gezelligheid? Doet u graag ook iets terug? Bij WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer helpen zij u met 

allerlei dingen, zoals samen een wandelingetje maken, boodschappen doen, een spelletje spelen, een praatje maken, 

samen koken of lichte werkzaamheden in huis doen. Elke week komt de deelnemer op een vast moment bij u langs. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de coördinator of projectleider van het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer 

via 06 41174497 of haarlemmermeer@wijkleerbedrijf.nl

Leuk om te weten: WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer heeft een plek gekregen in het jongerencentrum Flex C van 

Maatvast om deelnemers van daaruit te kunnen begeleiden. 

WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer is een samenwerkingsverband van Calibris Advies met Gemeente Haarlemmermeer, 

MeerWaarde, en ROC NovaCollege.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ZOEKT U EXTRA HULP IN DE BUURT?



MAATVAST NIEUWS

NLDOET NATUURLIJK OOK DIT JAAR WEER 
BIJ MAATVAST-LOCATIES

NL DOET

De teams op de Maatvast locaties deden ook dit jaar weer mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. Dit jaar was ik, Patricia Huisman (lid Raad van Toezicht), aanwezig in het Wijkcentrum De Veste aan 

de Schuilenburg in Hoofddorp. Ik probeer elk jaar tenminste 2 Maatvast-locaties te bezoeken en als het kan, zoals 

vandaag, mee te doen met een activiteit.

Ik hoor om mij heen in mijn dagelijkse leven alleen maar mensen met de boodschap ‘ik heb het zo druk’, ‘waar haal jij de 

tijd vandaan, je doet zoveel’ en nog meer uitspraken.

Ik antwoord dan plichtsgetrouw: ‘Fulltime werken, een gezin met 5 kinderen opvoeden en je maatschappelijk inzetten… 

da’s pas druk’ of ‘ik heb een talent voor organiseren’ of ‘ik houd niet van televisie kijken’. 

Maar juist je op geregelde basis inzetten op die plaatsen waar jij normaliter niet komt, geeft een enorme positieve 

energie. Vandaar dat ik op deze schitterende zaterdagochtend dit stukje typ met in gedachten de mensen die ik 

gisteren heb mogen ontmoeten. Een traktatie en energiegever voor de komende overvolle week.

Bijvoorbeeld Jan: Hij woonde vroeger in Hoofddorp met zijn echtgenote en deed toen al vrijwilligerswerk bij de 

voorganger van De Veste. Toen dit later overging naar de Veste ging Jan mee en zelfs nu zij al enige jaren in Almere 

wonen en Jan niet meer werkt komt hij om de week naar het Buurtrestaurant. Op donderdag helpt hij samen met zijn 

vrouw Antoinette kok Ad om voor zo’n 50 mensen te koken. Jan beschrijft me de maaltijd die ze koken: een heus 

3-gangendiner wat in een restaurant niet misstaat voor € 6,-- per persoon. En ik geef het jullie te doen: koken voor 50 

man… het zweet breekt me al uit bij 10 personen en ik zou toch wel wat gewend moeten zijn. In de coronatijd hebben 

Jan en zijn collega ‘de creatieveling onder ons’, zegt Jan, het gebouw qua schilderwerk flink onderhanden genomen.

Uiteraard onder de bezielende leiding van Marco, de sociaal beheerder die al sedert 2011 bij Maatvast werkt. Ook 

vandaag wordt er stevig doorgewerkt door de mannen, want er moeten onder andere nieuwe vlaggenmasten worden 

opgehangen. De oude hebben tijdens storm ‘Eunice’ het loodje gelegd.

Van Ellen krijgen we, zo’n 20 dames, een heerlijke kop koffie met aandacht gezet en geserveerd voordat we aan de 

knutselklus mogen gaan beginnen. Een bijzonder gezellige groep waarin je je snel opgenomen voelt. Bianca, assistent 

sociaal beheerder, is degene die de leiding heeft bij de klus en respect… want zij moest vorige week naar Amersfoort - 

ook niet direct om de hoek - om zo’n 20 lantarens bij Ikea te halen. De enige Ikea die deze lantarens redelijk geprijsd nog 

op voorraad had. Bianca legt ons allemaal uit wat we mogen doen: een klein droogbloem boeketje maken, omwikkelen 

met jute en dan in de lantarens vastzetten. Dozen vol droogbloemen liggen er om uit te kiezen.

We hebben zelfs een bijna 4- jarige aan tafel die ook gezellig mee knutselt. Het is Kathlyn, de dochter van Kirsten die op 

het bedrijfsbureau van Maatvast werkt en ook vlakbij woont. Zij kent het wijkgebouw als geen ander, want zij is in Hoofd-

dorp opgegroeid en heeft het vriendelijke dorpje waar iedereen elkaar gedag zei, zien uitgroeien tot een fikse gemeente.

Bij de Veste komt zij nog altijd graag.
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VERVOLG NLDOET NATUURLIJK OOK DIT 
JAAR WEER BIJ MAATVAST-LOCATIES

NL DOET

Naast mij zit een alleraardigste mevrouw die mij toevertrouwt dat zij totaal geen 

knutselaar is. Ook zij is vrijwilligster en wast één avond om de week af na het 

groepseten. Een reuzeklus. Dat ook zij zegt dat ze geen knutselaar is, stelt mij 

enorm op mijn gemak, want ondergetekende is ook geen knutselaar en voelt 

zich tussen al die collega-dames de mindere qua talent voor deze creatieve 

uitingen. Gezamenlijk brengen wij toch allemaal kleine kunstwerkjes tot 

stand en al snel staan er zo’n 20 lantarens op de bar met 

droogbloemboeketjes. De één nog mooier dan de andere. Maar ééntje 

spant de kroon en dat is het droogbloemboeket van Paulien. Zij was ooit 

bloemist en dat spat ook van haar boeketje af. Een prachtstuk! 

Intussen is het in het wijkcentrum een komen en gaan. Er wordt een cursus 

gegeven, er is line dancing, een naaiclub en in het jongerencentrum is een 

opleiding aan de gang voor een groep jongeren die de opleiding Helpenden niveau 

1 volgt. En dan nog de binnenlopers voor een kopje koffie of thee. Echt een bijenkorf is  

 er niets bij en alles loopt zichtbaar gesmeerd. 

Marco, Ellen, Bianca: 
Ik heb een topochtend 
gehad. Dank jullie wel 
voor de gastvrijheid, 
de knutselles en oprecht: 
hopelijk tot ziens!
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NLDOET IN DE NIEUWE SILO GESLAAGD!

NL DOET

Op vrijdag 11 maart jl. deed ook wijkcentrum 

De Nieuwe Silo in Hoofddorp mee met de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland: NLdoet. Het was al met al een hele gezellige dag waarbij door de 

wijkbewoners Ali, Marjan, Karin, Marc, Martin en Rob samen met sociaal 

beheerder Tiny ook nog heel veel werk is verzet. 

Dura Vermeer schonk ons 16 europallets en daarvan zijn twee 

loungebanken gemaakt. Er is een nieuwe schutting geplaatst en de tuin en 

het terras zijn weer onkruidvrij. Ook de hortensia’s zijn weer netjes! 

Wij zijn onze vrijwilligers, Dura Vermeer en natuurlijk het Oranjefonds erg 

dankbaar voor het mooie resultaat op deze gezellige en productieve dag!

Op zaterdag 12 maart stond het P-Punt in 

Hoofddorp in het teken van NLdoet. 

De locatie is druk bezig met het opknappen 

van de ontmoetingsruimte en het is natuurlijk 

heel leuk als vrijwilligers daaraan 

meewerken. Tijdens de vrijwilligersactie is een 

start gemaakt met de mozaïek versieringen 

voor de pilaren. Zo is het echt een project van 

en door de mensen die ook gebruikmaken van 

het gebouw. Helaas waren er een paar 

afzeggingen, maar we hebben toch een mooi begin kunnen maken. Vrijwilliger René wilde niet mee mozaïeken, 

dus die hebben we aan het werk gezet met de hogedrukspuit. Het was er lekker weer voor!

De gemozaïekte matjes werden uitgeknipt en op de pilaren geplakt. Er werd met speciale keramische steentjes een 

verbinding gemaakt tussen de verschillende objecten zodat er een eenheid ontstaat. Het wordt al heel mooi en bijzonder. 

Het mozaïeken is een doorlopend project. Wilt u ook meehelpen? Geef u dan op bij Rita Meyer via 

rita.meyer@maatvast.nl of bel 06 1433 2118. Ze laat dan weten wanneer we weer verder gaan!

TERUGBLIK NLDOET IN HET P-PUNT
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KLEURIGE BOEL BIJ DORPSHUIS
MARIJKE TIJDENS NLDOET

NL DOET

In Burgerveen maakten enthousiaste vrijwilligers zaterdag 12 maart graag de handen 

vuil om de boel weer even lekker op te vrolijken. Met grote zorg werden plantjes in 

mooie potten gezet en er werd zelfs een mini tuintje met hekje aangelegd.

Al met al een geslaagde ochtend en het eindresultaat mag er 

dan ook wezen!

In Rijsenhout hadden acht enthousiaste vrijwilligers zich opgegeven om een lunch te maken voor de gasten in het 

dorpshuis. Het was een gezellige boel, er werd volop gekookt, gesmeerd en gesneden.

Rond 10.30 uur kwamen de eerste gasten, zij werden welkom geheten met een heerlijk kopje koffie en natuurlijk een 

koekje. De zaal stroomde vol met in totaal 35 gasten en het genieten kon beginnen.

Na een heerlijk kopje soep en een broodje kroket, werd het buffet geopend en konden de gasten zelf gaan genieten van 

heerlijke broodjes en een gezonde zomerse fruitsalade. De vrijwilligers mengden zich ook onder de gasten en namen de 

complimenten glimlachend in ontvangst.

Het was met recht een topdag met dank aan onze geweldige vrijwilligers.

LUNCH IN DORPSHUIS DE REEDE TIJDENS NLDOET
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JONGEREN AAN DE SLAG TIJDENS 
NLDOET IN DE HYPE 

NL DOET

Op vrijdag 11 maart werd er in het jongerencentrum De Hype in Nieuw-Vennep geschilderd in de barruimte. 

Het vogelbehang en de oranje onderkant van de muur maakten plaats voor een nieuwe look. Het plan hiervoor 

kwam bij een aantal vrijwilligers vandaan, en als het aan hen ligt blijft het niet bij de barruimte. 

Als het aan vrijwilligers Bradley, Finley en Daan ligt krijgt namelijk De Hype in zijn geheel een make-over. En ze weten ook 

al precies hoe het er dan uit moet gaan zien; ze maakten er zelfs al een digitaal ontwerp voor. Om dit ontwerp echt uit te 

voeren zijn de heren bezig om een plan te schrijven waarmee fondsen kunnen worden aangeschreven. Hoe mooi is het 

dat NLdoet de mogelijkheid heeft geboden om nu al de eerste stap in De Hype Make-over te zetten? De barruimte is 

heeft in elk geval vast een kleine metamorfose ondergaan!

Vrijwilliger Finley haalt de laatste restjes behang van de muur Vrijwilliger Bradley verft de bovenkant van de muur, terwijl het oranje 

van de onderkant al grotendeels plaatsgemaakt heeft voor de nieuwe 

kleur grijs
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NLDOET IN STUDIO 5

NL DOET

Jongerencentrum Studio 5 in Hoofddorp is, na een aantal jaar 

intensief gebruikt te zijn, toe aan een opknapbeurt. We hebben mooie ideeën 

voor de toekomst, en hierop vooruitlopend hebben we tijdens NLdoet ons 

jongerencentrum opgeruimd, heringericht en alvast alles van de wanden 

gehaald. We zijn de vrijwilligersdag begonnen met een werkverdeling en 

iedereen heeft zich 100% ingezet.

De spiegels zijn weer stralend schoon, zo kunnen onze jongeren hun 

knappe koppies weer goed bekijken. 😉  Alle kasten zijn helemaal 

uitgezocht, schoongemaakt en heringericht. Er is een mooie stellage 

gemaakt waar we onze voorraad en servies in op kunnen bergen en zijn er 

plankjes achter de bar opgehangen waar we onze artikelen op kunnen 

presenteren. Tevens is de kantoorruimte opgeruimd en is het invalidetoilet geen 

opslagruimte meer, maar een schone, frisse en nette toiletruimte geworden. Ook is 

de patio grondig schoongemaakt en hebben we leuke verlichting opgehangen voor de 

mooie lente- en zomeravonden die gaan komen. Tussendoor hebben we de buikjes gevuld met  

  een lekkere snack en als toetje een verkoelend ijsje.

Wat hebben we hard gewerkt in Studio 5 en wat ben ik, sociaal beheerder Angelique Drenth, trots op iedereen die 

meegeholpen heeft! Dit was een mooie voorbereiding op wat nog gaat komen. Samen gaan we ervoor zorgen dat 

Studio 5 een plek is waar jongeren hun passie en talent kunnen inzetten en heerlijk kunnen chillen in hun vrije tijd.



27 MAART Aanvang 14:00 uur KLM Orkest Concert

     Laagdrempelig genieten van muziek op niveau

3 APRIL  Aanvang 13:30 uur Zondagmiddag Podium

     The Flask; Keltische volksmuziek

10 APRIL Aanvang 14:00 uur Route Ontmoet Acrobatico

     Een spectaculaire voorstelling van het jeugdcircus

17 APRIL Aanvang 13:30 uur Het Filmhuis – Kinderfilm i.v.m. Pasen

     HOP - Kinderfilm uit 2011 over de Paashaas

18 APRIL Aanvang 11:00 uur Paasbrunch

     Voor iedereen die anders alleen thuis zit

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

ZONDAG - PROGRAMMA
DORPSHUIS BADHOEVEDORP



LOCATIES  ZUID
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IN HARMONIE: INLOOP IN HET 
ONTMOETINGSCENTRUM

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Vanaf donderdag 3 maart zijn we gestart met een ‘altijd welkom 

inloop’ in Het Ontmoetingscentrum onder de noemer: ontmoeting 

en verbinding voor de kwetsbare inwoners van Nieuw-Vennep. 

Dit prachtige initiatief is tot stand gekomen door een intensieve samen-

werking tussen Meerwaarde Welzijn, Stichting Maatvast Haarlemmer-

meer, Amstelring Dagbesteding, De Linde, Ons Tweede Thuis, RIBW 

& Roads. Het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep waar de inloop 

plaatsvindt staat aan het Harmonieplein. De naam ‘In Harmonie’ is dan 

ook zeer toepasselijk voor de inloop, door het samenvoegen, samenzijn 

en samenwerken van inwoners en organisaties ontstaat er iets moois.  

Wat kunt u verwachten?

Elke donderdag, m.u.v. 3 weken zomer en 1 week kerst, van 14.30 tot 19.30 uur kunnen kwetsbare inwoners terecht in 

Het Ontmoetingscentrum. Iedereen is van harte welkom om de hele bijeenkomst te blijven, maar later op de dag aan-

haken is ook helemaal prima. Het is mooi en fijn als er ook een vriend/vriendin, familielid of bijvoorbeeld een begeleider 

meekomt. De insteek is gezellig samenzijn en andere mensen te ontmoeten. Er liggen onder andere spelletjes, een 

sjoelbak en tekenspullen, maar het staat vrij om zelf ook spellen mee te nemen. 

Naast gezellig samen bezig zijn, wordt er ook elke week een workshop aangeboden. Ideeën hiervoor zijn meer dan 

welkom; mocht u bijvoorbeeld iemand weten die graag een workshop komt geven dan horen we dat heel graag.  
  

In de namiddag zal er gekookt worden zodat we om 18.00 uur aan tafel kunnen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 

structureel mee willen helpen als gastheer/gastvrouw of willen meedenken over het menu, de boodschappen willen 

doen en willen helpen met koken. We vertellen u er graag alles. Het is belangrijk om u vooraf aan te melden voor het 

avondeten zodat we elke week weten voor hoeveel mensen er gekookt gaat worden. 

 

De inloop is gratis, net als ook het eerste kopje koffie of thee. Voor elk kopje extra vragen we een kleine vergoeding. Voor 

het 2-gangen diner vragen we een bijdrage van € 4,50. Onze voorkeur gaat uit naar pinnen, het zou heel fijn zijn als daar 

rekening mee gehouden kan worden. 

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Carmen de Haan via 

carmen.de.haan@roads.nl of telefonisch op maandag en donderdag via het nummer 06 55281443.



Onlangs werd sociaal beheerder Sandy benaderd door Annoeska met het verhaal dat in Nederland steeds meer 

vrouwen geen geld hebben om maandelijks hygiëneproducten als maandverband en tampons te kopen.

Dit zorgt ervoor zorgt dat ze die dagen van de maand niet naar school gaan of naar hun werk kunnen. Het probleem heeft 

landelijk al aandacht en er zijn al op veel plekken kastjes geplaatst waar vrouwen de benodigde producten gratis kunnen 

ophalen. Annoeska ondersteunt regelmatig op vrijwillige basis dit soort initiatieven en heeft de vraag bij ons heeft 

neergelegd of in de Meerkoet ook een kastje mag komen hangen. 

Uiteraard steunen wij dit initiatief graag en we hebben een kastje gevonden dat een plek heeft gekregen in de entree 

van het Medisch Centrum bij de Meerkoet. Bewoners vragen we om te helpen bij het inzamelen van maandverband en 

tampons. Dit kan in de al bestaande voedselbankkast in de hal van de Meerkoet. Annoeska maakt er setjes van die dan in 

het kastje gaan. Zelf zet zij zich ook in om materiaal te verzamelen maar hoe meer hoe beter, en zo kunnen er op andere 

locaties van Maatvast wellicht ook kastjes komen.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

DE MEERKOET KRIJGT DOOR VRIJWILLIGERS 
INITIATIEF EEN MENSTRUATIE ARMOEDE KASTJE



Maandelijks is er afwisselend op de locaties in Beinsdorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Rijsenhout, 

de activiteit Route Ontmoet met iedere maand een andere invulling. Zo hebben onze gasten al kunnen genieten van 

diverse bandjes, meezingmiddagen, line dance middag en koren. Doel van deze activiteit is om iedereen laagdrempelig 

een leuke middag/avond te bieden samen met anderen. De reacties zijn ieder geval enthousiast. Komt u de volgende 

keer ook?

Op zondag 27 maart speelt de band New Ambition in Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp van 16.00 tot 19.00 uur. 

Zij spelen muziek uit met name de jaren ‘60 en ‘70 dus de voetjes mogen van de vloer. De entree is € 3,50. U hoeft zich 

niet vooraf aan te melden. 

Ook op 27 maart maar dan in Het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep de band BIO met jazzy blues muziek. 

Zij spelen van 14.30 tot circa 17.00 uur. De entree is € 3,50, incl. een hapje en 1 consumptie. 

Op zondagmiddag 3 april speelt in Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek vanaf 14.30 tot circa 17.00 uur de band 

Interstate 44 muziek van blues, rock tot hedendaags. Echt voor ieder wat wils. Entree € 3,50. U hoeft zich niet vooraf 

aan te melden.

In Dorpshuis De Reede in Rijsenhout kunnen toneelliefhebbers op zondagmiddag 3 april hun hart ophalen bij de 

toneelvoorstelling van de Rijzenspelers. Aanvang 14.00 uur. De kaarten kosten € 3,50 en zijn te reserveren via 

0297-327840.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

ROUTE ONTMOET IN CLUSTER ZUID



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG
DRAAIT OP VOLLE TOEREN

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Het jongerencentrum De Nooduitgang in Lisserbroek wordt steeds beter bezocht. 

Van de middag inlopen met stuiterende kinderen tot de avondinloop met chillende jongeren. Met elkaar bereiken we meer 

jongeren dan ooit. De nieuwe muziek- en videostudio ‘Studio Exit’ is bijna af en er wordt nu al gestreden om wie er straks 

als eerste gebruik van mogen maken. Op vrijdag 1 april (gegarandeerd geen grap) is het openingsfeest om de nieuwe 

studio te presteren. Iedereen is welkom van 16.00 tot 18.00 uur om de sfeer van dit jongerencentrum te proeven. 

JC De Nooduitgang
Presents



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

MURATA REALISEERT WATERTAPPUNT BIJ STUDIO 5!

Stichting Maatvast ondersteunt jongeren bij een gezondere manier van leven. Zo bieden haar locaties diverse 

sport- en beweegmogelijkheden. Studio 5 zet nog een stapje extra!

Dit jaar is, in samenwerking met JOGG en MuRata, bij Studio 5 een watertappunt gerealiseerd. Door het plaatsen van een 

watertappunt wordt er bijgedragen aan een schoner milieu en een gezond alternatief voor frisdranken. Voor bezoekers 

en de omgeving is het fijn en handig om een flesje te kunnen vullen met zuiver drinkwater. Bezoekers van het jongeren-

centrum kunnen zo gebruikmaken van gratis drinkwater tijdens bezoeken, sport- en spelactiviteiten of wanneer zij zich 

in de buurt van Studio 5 bevinden.



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

FRIEND4FRIEND IN STUDIO 5

Op woensdag 9 maart hebben Tara & Angelique, als coördinatoren binnen 

Friend4Friend, een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe koppels.  

Het was een leuke en gezellige avond in jongerencentrum Studio 5. Deze avond 

stond in het teken van elkaar leren kennen, ideeën uitwisselen en eten, want 

eten verbindt . We hebben genoten van elkaars verhalen, gelachen en 

heerlijke pizza’s gegeten. Ook hebben de nieuwe koppels een goodiebag 

gekregen met een warme hoodie, iets lekkers en gezelschapsspelletjes. 

We kijken erg uit naar de gave dingen die nog gaan komen!

In het kort

Friend4Friend is er voor jonge Nederlanders en nieuwkomers.

Tijdens het half jaar dat je samen optrekt word je goed begeleid door onze 

coördinatoren. Er zijn bijeenkomsten waar je andere deelnemers ontmoet, 

en na afloop is er een feestelijke afsluiting waar je je Europese certificaat krijgt 

uitgereikt.

 Na zes maanden heb je nieuwe connecties, een paar 

woorden in een andere taal, inzicht in een andere leefwereld en misschien wel… 

een nieuwe vriend.

 • Voor mensen tussen 16 en 27 jaar

 • Maximaal 6 maanden

 • Gemiddeld 4 uur per week

 • Tijd en plaats zijn flexibel

 • Met leeftijdsgenoten

 • Goede begeleiding

 • Voor een nieuw netwerk

 • Voor nieuwe vrienden!

 • Europees erkend certificaat

Wil je ook meedoen aan dit mooie project? Meld je dan nu aan: 

https://friend4friend.nl/locatie/haarlemmermeer



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:
Tine Buis

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:
Rita Meyer

Schuilenburg 3,
2135 GJ Hoofddorp
023-5636663
veste@maatvast.nl

Contactpersoon:
Marco Goedhart

MAATVAST ZUID

Sandestein 42,
2151 KG Nieuw-Vennep
0252-621259
contact@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bianca van der Meer

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

Schouwstraat 14,
1435 KN Rijsenhout
0297-321903
dereede@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

Rietkraag 5,
2144 KA Beinsdorp
0252-515142
eiland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Oostmoor 52,
2151 VC Nieuw-Vennep
0252-621481
linquenda@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

CONTACTGEGEVENS LOCATIES



MAATVAST JONGERENCENTRA

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
baddies@maatvast.nl

Contactpersoon:
Vacature

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 HET 
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:
Angelique Drenth

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:
Daniel Octavianus

DE NIEUWE SILO

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Seher Karagoz


