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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



Op woensdag 13 april was het zover dat dit toernooi kon plaatsvinden.  

Maar liefst 17 deelnemers hadden zich ingeschreven om te strijden om de wisselbeker die al een 

aantal weken op de bar van De Veste stond te pronken. Al vroeg in de ochtend waren rots in de 

branding Esmeralda en beheerder Marco druk in de keuken bezig om oliebollen en appelflappen te 

bakken. Rond 09.30 uur kwamen de eerste deelnemers binnen en kwamen de eerste appelflappen uit 

de frituurpan. Om 10.15 uur, na de koffie, begon de strijd om de felbegeerde beker onder deskundig 

toezicht van Sonja Bennenk. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Dorpshuis De Vluchthaven 

in Lijnden bood op 5 en 19 april 

ruimte aan Zorgcentra 

Meerlanden.

NOORD Bijzondere theatershow ZUID Lunchen met Margreet...

De afgelopen jaren heeft Stichting Maatvast nauw 

samengewerkt met ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’, ook wel JOGG.

Met de JOGG-aanpak streven we samen naar een omgeving waarin kinderen en 

jongeren structureel gezonder opgroeien. Gezond eten en leven is namelijk niet 

vanzelfsprekend.

JONGERENCENTRA  Gezond zijn is niet gewoon

Na 2 jaar coronaleed was het hoog tijd deze 

medewerkers eens flink in de watten te leggen 

met de theatervoorstelling DAG MAMA. Deze 

veel geprezen muziektheatershow speelt door 

het hele land in verschillende grote (uitverkochte) 

theaterzalen en gaat over het verdriet van en 

omgaan met dementie. 

Donderdag 2 maart dook vrij-

willigster Margreet de keuken 

van Dorpshuis Het Eiland in 

voor haar nieuwe activiteit…

Een maandelijkse lunch met een verse kop soep en 

een bijpassend broodje. Het was niet voor niets want 

de animo was groot en zo werd er heerlijk gegeten 

van de Chinese tomatensoep en een broodje met 

kipsaté en taugé. Alles met liefde gemaakt en dat 

was te proeven. Heb je bij het lezen van dit bericht 

ook trek gekregen?

MIDDEN Succesvol Eindejaar en Paas Sjoeltoernooi Wijkcentrum De Veste



Op onze website vind je via www.maatvast.nl/activiteiten een overzicht van alle activiteiten op al onze locaties. 

Tot voor kort werd dit als 1 groot overzicht gepresenteerd. Om het voor iedereen gemakkelijker te maken om een 

activiteit te vinden op bijvoorbeeld een locatie en een datum naar keuze hebben we de zoekfuncties verder uitgebreid. 

Op korte termijn is het ook mogelijk om op categorie te zoeken. Dus wil je creatief aan de slag, gezellig eten of …. 

op een van de locaties? Zoek en kom langs.

We verwelkomen je graag!

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ZOEK EEN LEUKE ACTIVITEIT EN SLUIT AAN



Gelukkig gelden op dit moment de meeste corona-

maatregelen niet meer, en tegelijkertijd kan het nog steeds 

handig zijn om zelftesten en mondkapjes te hebben. Heb je 

klachten die passen bij het coronavirus en ontmoet je 

andere mensen, bijvoorbeeld op onze locaties, doe dan 

zeker eerst even een zelftest. Ook kun je een zelftest doen 

en een mondkapje dragen als je iemand bezoekt met een 

kwetsbare gezondheid. Sommige mensen vinden het 

prettig om een mondkapje te dragen op drukke plekken.

Gemeente Haarlemmermeer heeft nu op verschillende 

plekken in de gemeente, waaronder al onze Maatvast locaties, gratis testen en mondkapjes neergelegd. Heb je zelf 

minder financiële middelen om deze aan te schaffen? Kom dan zeker even langs op een van de locaties en zorg goed

voor je eigen en elkaars gezondheid.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

CORONA ZELFTESTEN EN MONDKAPJES OP MAATVAST 
LOCATIES GRATIS BESCHIKBAAR VOOR MENSEN MET 
EEN LAAG INKOMEN

“ “MENSEN REKENEN OP JE. 
Marja Hijstek
Vrijwilliger Dorpshuis d’Oude Waterwolf

Verder kennismaken met Maatvast medewerkers, vrijwilligers en bezoekers?
Ga naar:  www.maatvast.nl/ditismijnmaatvast

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Je merkt dat het dorpshuis voor veel inwoners, zeker niet alleen de ouderen, 

een belangrijke plek in het dorp is. Die saamhorigheid is goed. Ik vind het fijn 

om dit vrijwilligerswerk te doen. Het blijft wel belangrijk om je te realiseren dat 

vrijwillig niet vrijblijvend is. Als je een keer echt niet kunt, dan moet je zorgen 

voor vervanging. Je hebt een verantwoordelijkheid, mensen rekenen op je.”



In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat onze 

locaties verschillende acties hebben opgestart om 

geld in te zamelen voor Giro 555. Zo kun je bijvoor-

beeld statiegeldflessen en/of -bonnetjes inleveren 

of direct een donatie doen. 

Vanuit onze missie om voor inwoners in Haarlemmer-

meer de sociale samenhang in de buurten, wijken en 

dorpen te versterken, hebben al verschillende 

activiteiten voor en door de Oekraïense gemeenschap 

plaatsgevonden in onze buurt- en dorpshuizen. Zo 

vinden er tweewekelijks kinderactiviteiten plaats in 

de Boskern en hadden we inloopbijeenkomsten in de 

Nieuwe Silo. In de jongerencentra zijn de eerste 

plannen bedacht om de buitenlandse jongeren met 

de Nederlandse jongeren in contact te brengen.

De afgelopen weken zijn er met de gemeente en 

maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer 

al veel plannen gemaakt en al deels uitgevoerd om de 

vluchtelingen in Haarlemmermeer een (tijdelijk) thuis 

en kinderopvang & onderwijs te bieden, te informeren 

over praktische zaken en te helpen met tijdsbesteding 

als werk, sport en ontspanning. We zijn blij dat we als Maatvast straks ook op de centrale locatie in Schiphol-Rijk kunnen 

doen waar we goed in zijn, sociaal beheer van een ontmoetingscentrum. Dit vraagt natuurlijk een grote inspanning van 

onze medewerkers en vrijwilligers. We zijn hen dan ook dankbaar voor hun enthousiaste inzet.

We houden je via de Maatvast-locaties en de online en social kanalen op de hoogte. Help je ook mee?

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

SAMEN IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE



Veel Haarlemmermeerders voelen de gevolgen van de coronacrisis, zowel fysiek   

  als mentaal. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren en ouderen die eenzaam   

       zijn, psychische problemen, een licht verstandelijke beperking hebben of 

         voor dak- en thuislozen. Om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te 

              beperken heeft de gemeente Haarlemmermeer een subsidie in het leven 

       geroepen: ‘Uitvoeringsplan Coronaherstel jong en oud in Haarlemmermeer’. 

 Ook Maatvast heeft een aanvraag ingediend en we zijn blij te kunnen vermelden 

dat we groen licht en de financiële middelen hebben ontvangen voor de drie 

ondergenoemde projecten. Maatvast is daar de gemeente zeer erkentelijk voor. 

1. Continuering Cursusbureau Maatvast

Maatvast biedt in haar locaties via haar Cursusbureau een divers aanbod van sociaal-culturele activiteiten aan voor de 

inwoners van Haarlemmermeer. De cursussen zijn gericht op taal, sport- en bewegen en  sociaal-culturele activiteiten 

als zingen, koken, teken en schilderen. De cursussen worden gegeven door hierin gespecialiseerde cursusleiders.

De praktijk wijst uit dat het bevorderen van ontmoeting verreweg de belangrijkste doelstelling is van het Cursusbureau. 

Het opdoen van kennis en/of leren van een vaardigheid is van ondergeschikt belang. De lessen van het Cursusbureau 

geven met name de kwetsbare senioren die de lessen volgen een zinvol moment van dagbesteding en vooral ook een 

moment van sociaal contact, tijdens de les en daarna bij het gezamenlijk koffie drinken. Met name om die reden draagt 

het Cursusbureau bij aan het welzijn van ouderen en het gevoel nog van waarde te zijn in de huidige samenleving. Zoals 

uit allerlei onderzoeken in de bestrijding van eenzaamheid blijkt, is ook dat laatste aspect van groot belang.

Daar waar we eerder om financiële redenen moesten besluiten het Cursusbureau voor de zomer van 2022 te sluiten, 

kunnen we door de subsidieverlening deze faciliteit in stand houden tot en met december 2022. De tussenliggende 

periode wordt gebruikt om samen met de gemeente te zoeken naar een structurele oplossing het cursusaanbod voor 

deze (kwetsbare) doelgroep in stand te houden. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST ONTVANGT CORONA HERSTEL SUBSIDIE



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG MAATVAST ONTVANGT CORONA 
HERSTEL SUBSIDIE

“ “
WELKE CURSUS VIND JE LEUK?

Cecile Kunz
Coördinator cursusbureau

Verder kennismaken met Maatvast medewerkers, vrijwilligers en bezoekers?
Ga naar:  www.maatvast.nl/ditismijnmaatvast

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Het initiatief om een cursus te starten komt vaak van de bezoekers van 

een locatie: ‘Kunnen we hier niet een schildercursus doen?’. Dan kijk ik of er 

voldoende deelnemers zijn en dan regel ik een docent. Het uitgangspunt is: 

wat willen de mensen in de wijk? Waar is vraag naar en is er ook voldoende animo 

voor? Soms gaan we ook actief op zoek. Wat mis je en zou je leuk vinden?”

LAAT HET ONS WETEN!

2. Extra activiteitenaanbod voor jongeren 14-18 jaar

Regelmatig wordt vanuit de gemeente de wens uitgesproken dat Maatvast meer activiteiten aanbiedt voor jongeren in 

de leeftijd van 14-18 jaar. Vanuit de reguliere subsidies hebben we daar helaas niet altijd de mogelijkheden voor.

Met de subsidieverlening is er financiële ruimte om dit jaar per locatie vier keer een activiteit in te kopen. De keuze voor 

activiteiten gaan onze sociaal beheerders van de jongerencentra bespreken met de jongeren die onder de betreffende 

doelgroep vallen. Zodoende wordt er iets georganiseerd waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. We vinden het 

belangrijk dat de jongeren ook helpen bij het organiseren van de activiteiten. Denk daarbij aan de promotie, het maken 

en verspreiden van de flyers en het helpen tijdens de activiteiten.

De doelgroep voor deze activiteiten zijn dus jongeren in de leeftijd van 14- 18 jaar. We streven naar tussen de 25 en 50 

deelnemende jongeren per activiteit. In totaal betekent dit dus een bereik van 100-200 jongeren per locatie en 

700-1.400 jongeren over 7 locaties.



MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG MAATVAST ONTVANGT CORONA 
HERSTEL SUBSIDIE

3. Uitbreiding Sportmaat met (zaal)voetbal voor jongeren in Graan voor Visch

Jongeren uit de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp hebben tijdens de wekelijkse jongereninloop in wijkcentrum De 

Nieuwe Silo aangegeven de behoefte te hebben om wekelijks met elkaar te zaalvoetballen. Om aan deze wens gehoor 

te geven hebben we in de herfstvakantie een ‘try out’ georganiseerd van een zaalvoetbalactiviteit op de vrijdagavond. 

Deze avond werd goed bezocht en de jongeren vroegen allemaal of deze activiteit vaker zou kunnen plaatsvinden. We 

hebben gekozen voor de vrijdagavond omdat het in Hoofddorp Centrum dan koopavond is. Jongeren hangen op die 

avond graag in en rondom het centrum. We hopen dat ze in plaats van op straat te hangen nu gaan deelnemen aan het 

(zaal)voetballen. 

Ook deze activiteit past in de wens van de gemeente om meer activiteiten aan te bieden voor jongeren in de 

leeftijdscategorie 14-18 jaar. Graan voor Visch kent van oorsprong geen jongerencentrum. Wel is Maatvast in 2018 

gestart met een jongereninloop in wijkgebouw de Nieuwe Silo. De benodigde inzet aan beheeruren hiervoor komen uit 

het totaal aantal beschikbare beheeruren voor de jongerencentra als geheel. Maatvast heeft al langer de wens meer 

jongerenactiviteiten te organiseren in Graan voor Visch, maar heeft vanuit de reguliere subsidie geen mogelijkheden 

de activiteiten uit te breiden. Met de toekenning van coronagelden kunnen we nu dus ook hier meer activiteiten 

organiseren.

In de wijk Graan voor Visch werken we samen met de ambulant jongerenwerkers van Stichting Meerwaarde (o.a. Gijs 

Heijnis). Zij kunnen jongeren in de wijk doorverwijzen naar deze activiteit en worden uitgenodigd aan te sluiten bij de 

activiteit om jongeren te zien en te spreken. Daarnaast brengen we de activiteit onder de aandacht bij partners in de 

wijk die nauwe contacten hebben met de doelgroep, zoals Ali Waare van Stichting SMOM, Said Akkabi van Stichting 

Marhaba en de Moskee.

Het doel is dat er wekelijks tussen de 15 en 25 jongeren deelnemen aan de activiteit en deze jongeren dus niet op 

straat hangen tijdens de koopavond in het centrum van Hoofddorp.



Waar zouden we zijn zonder onze enthousiaste vrijwilligers?! Daarom hebben we hen met de Pasen verwend 

met een kleine attentie. En met deze attentie kwam direct de uitnodiging voor de vrijwilligersfeestdag op 25 juni 

aanstaande. Van 16.00 – 20.00 uur zetten we de vrijwilligers welverdiend in het zonnetje bij de Rustende Jager 

in Nieuw-Vennep. Natuurlijk blikken we deze zomer in de nieuwsbrief terug op deze feestelijke gebeurtenis.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

ONZE VRIJWILLIGERS: DE PUNTJES OP DE i

“ “
JE ONTMOET VEEL MENSEN EN DAAR

Carla Beenakker
Vrijwilliger Linquenda, Het Contact en Het Ontmoetingscentrum

Verder kennismaken met Maatvast medewerkers, vrijwilligers en bezoekers?
Ga naar:  www.maatvast.nl/ditismijnmaatvast

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Ik zwerf overal rond in Nieuw Vennep. Ik heb mijn eigen creaclub in Het Contact, 

ik ben af en toe bij het Ontmoetingscentrum en actief met de activiteiten die Maatvast 

organiseert in het wijkgebouw Linquenda. Verder help ik bij de kinderboerderij en raap ik 

met een wandelgroep zwerfvuil op. Ik verveel me nooit. Dat vind ik juist leuk. Je ontmoet 

veel mensen, je leert van elkaar en daar wordt iedereen rijker van. Bovendien is het 

handig dat ik zoveel mensen ken. Je weet de wegen te bewandelen, je blik wordt wat 

wijder, de lijntjes zijn kort en je kunt snel iets voor elkaar krijgen voor de gemeenschap.”

WORDT IEDEREEN RIJKER VAN.



Dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden bood op 5 en 19 april 

ruimte aan Zorgcentra Meerlanden voor een prachtig 

cadeau aan haar zorgmedewerkers. Na 2 jaar coronaleed 

was het hoog tijd deze medewerkers eens flink in de watten 

te leggen met de theatervoorstelling DAG MAMA. 

Een klein greep uit de vele positieve recensies:

- In een avond meer geleerd dan in mijn opleiding.

- Wondermooi!!

- Het overtrof alle verwachtingen, wat een prachtige avond.

Deze veel geprezen muziektheatershow speelt door het hele 

land in verschillende grote (uitverkochte) theaterzalen en gaat 

over het verdriet van en omgaan met dementie. Het zorgt voor 

herkenbaarheid, het ontroert en verandert je kijk op dementie.

De voorstelling gaat over een vrouw die zich zelf aan het verliezen is en de brandende vraag van haar dochter hoe 

hier mee om te gaan. Door middel van de prachtige muziek en levensechte scènes kruip je in de huid van de mens 

met dementie. Je beleeft en begrijpt wat dit doet als nooit tevoren, dit stuk komt heel dichtbij.

Extra aandacht voor dementie is zeker op zijn plaats aangezien dit een enorm aantal mensen overkomt. Momenteel 

lijden 250.000 mensen aan dementie en naar verwachting gaat dit in 2040 om 500.000 mensen een verdubbeling dus.

We zijn erg trots dat we deze fantastische voorstelling voor Zorgcentra Meerlanden een plek mochten geven in 

Dorpshuis De Vluchthaven.

Meer informatie en het programma voor komende voorstellingen door het land kun je vinden op 

https://dementieintheater.nl/dagmama/

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

BIJZONDERE 
THEATERSHOW ‘DAG MAMA’ 
IN DE VLUCHTHAVEN



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

DOE MEE AAN 
HET LISSERBROEKS
PUZZELKAMPIOENSCHAP

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Zo snel mogelijk een puzzel van 1000 stukjes maken met een team.  

Wie durft deze uitdaging aan? Op vrijdag 13 mei vindt in Dorpshuis de 

Meerkoet de tweede editie van Lisserbroeks Puzzelkampioenschap 

plaats. Je kunt je opgeven als team van 4 personen of individueel. 

Inloop is vrijdagavond om 19.45 uur en we starten om 20.00 uur met 

puzzelen.

Wil je ook meedoen? Meld je dan bij Nicole Middelbosch, 

via mobiel 06-51039385 of Nicole.middelbosch@gmail.com



Donderdag 2 maart was het de eerste keer dat vrijwilligster Margreet de keuken van Dorpshuis Het Eiland in 

dook voor haar nieuwe activiteit… een maandelijkse lunch met een verse kop soep en een bijpassend broodje. 

Het was niet voor niets want de animo was groot en zo werd er heerlijk gegeten van de Chinese tomatensoep en een 

broodje met kipsaté en taugé. Alles met liefde gemaakt en dat was te proeven.

Heb je bij het lezen van dit bericht ook trek gekregen? Dan ben je voortaan iedere 1e donderdag van de maand van harte 

welkom om aan te schuiven. Graag uiterlijk op de woensdag daarvoor even aanmelden via eiland@maatvast.nl of bel 

naar het dorpshuis 0252-515142. De lunch kost € 4,00 te betalen bij aankomst.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

LUNCHEN MET MARGREET…  EEN AANRADER



Voortgekomen vanuit de ANBO en gevestigd in de voormalige landbouwschool   

     aan de Eugénie de Prévinaireweg in Nieuw-Vennep.

        De Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid organiseert bijna dagelijks 

         activiteiten voor senioren vanaf 50 jaar. Zoals: sjoelen, klaverjassen en bridgen,       

         crea-ochtenden, eens per maand een bingomiddag, rummicub of biljarten. 

        Er zijn twee ochtenden vrije recreatie. Op de woensdag- en vrijdagochtenden 

     kunnen geïnteresseerden vanaf 09.30 uur nordic walken met een groep en daarna 

wordt er gezellig met elkaar koffie gedronken.

Eens per jaar organiseert de vereniging een dagtocht naar een mooie plek in ons land. En in de zomermaanden worden er 

1 of 2 fietstochten uitgezet en gaan we gezellig een dag fietsen met elkaar.

Het Nieuwsblad van de vereniging komt ongeveer 5 keer jaar uit met alle informatie over de activiteiten.

Verder houdt de vereniging de leden op de hoogte van de WMO richtlijnen en de eventuele zorgkosten en woonlasten. 

Zij kunnen tevens hun belasting formulier bij de vereniging laten invullen. Eén dagdeel in de week zit in het gebouw aan 

de Eugénie de Prévinaireweg de keuringsarts voor het rijbewijs.

Kom gerust eens binnen lopen. Iedereen is van harte welkom.

“Je hebt vaak geen idee wat mensen allemaal
meemaken in hun leven,
wees daarom gewoon
vriendelijk en liefdevol”.

Namens het bestuur,

Detje van Rietschoten
Secretaris

MAATVAST NIEUWS  ZUID

EVEN VOORSTELLEN: SENIORENVERENIGING
HAARLEMMERMEER ZUID



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG
STROOMT VOL

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

De maand maart was een bijzondere maand voor ons.

We hebben nóg meer nieuwe gezichten gezien en het stroomt in De Nooduitgang letterlijk vol. Ons normale programma 

wordt heel goed bezocht en we hebben natuurlijk ons openingsfeest gehad. Op het feest waren vertegenwoordigers van 

de gemeente en onze sponsor Rabobank Coöperatiefonds aanwezig. Natuurlijk was er ook aandacht voor sponsor 

Stichting Leefomgeving Schiphol. En we hebben nieuwe jongeren kennis kunnen laten maken met ons opgeknapte pand.  

Zowel onze vrijwilligers als medewerkers kregen om de haverklap een positieve reactie. Buiten de kunsten van DJ Buford 

om waren er ook optredens van Kozza, Rika Marie en Festus. Het feest was kortom een en al succes. Wat leuk was om te 

zien is dat onze vaste bezoekers gelijk de nieuwe jongeren betrokken bij de studio. De groep sloot bijzonder goed op elkaar 

aan en we verwachten dat hier weer nieuwe samenwerkingen uit voort gaan komen. 

Ons volgende project is de “streetkings-battle” op de dinsdag 26 april, de dag voor koningsdag, waar we de Nooduitgang 

wederom gaan omtoveren tot een (hip-hop) poppodium en vele nieuwe talenten een platform gaan bieden om hun 

kunsten te vertonen!!

Voor de laatste updates kun je de Nooduitgang ook volgen op insta en facebook. 



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

FISSA 18 MAART 2022 BIJ STUDIO 5

Eindelijk was het dan zover. Na 2 maanden vragen, heeft onze vrijwilliger Giulia op 18 

maart een geweldige feest neergezet. Van het maken tot de flyer tot de inkoop 

van drinken, Giulia had het top geregeld. De planning voor de avond werd 

gemaakt en er werd een behoorlijke groep vrijwilligers opgetrommeld om 

deze avond tot een succes te maken. Buford, onze collega van de Nieuwe 

Silo, verzorgde de muziek en bij de deur stond Dashaeno om de leeftijd te 

controleren en iedereen gestroomlijnd naar binnen te laten gaan. 

Om 20.00 uur knalde de muziek door de speakers. In het begin stond 

iedereen nog een beetje afwachtend langs de kant te kijken. Na 2 jaar 

binnen gezeten te hebben, is het natuurlijk ook weer even wennen, 

hoe gaat het ook alweer zo een feestje? 😉

Langzamerhand durfden steeds meer jongeren een dansje te wagen en 

uiteindelijk was er geen houden meer aan. Er werd gelachen en heerlijk gedanst. 

Tussen alle werkzaamheden door, deden de vrijwilligers en beheerders ook gezellig mee.

Ook kom je er tijdens het evalueren achter dat sommige dingen net iets anders kunnen de volgende keer. Dat is zo fijn 

aan de vrijheid die je binnen het jongerencentrum krijgt. ‘’Organiseer maar een feest, zet het maar op van begin tot eind, 

wij staan naast je!‘’. Daarna de evaluatie, wat ging goed, wat kon beter. Wat een waanzinnig leermoment was dit weer. 

Hier doe je het voor! 

Wij kunnen met trots stellen dat deze avond zeer geslaagd was en voor herhaling vatbaar. Dank aan iedereen die deze 

avond tot een succes heeft weten te maken!

We kunnen nu al niet wachten op de volgende activiteiten die we neer gaan zetten samen met onze jongeren!

To be continued… 

Angelique Drenth
Sociaal beheerder Studio 5
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WIJ LATEN ONS NIET KENNEN!

Vorig jaar hebben diverse jongeren deelgenomen aan het succesvolle project 

‘Jongeren in hun kracht’. Wegens de toen geldende coronamaatregelen, hebben 

zij het project helaas niet officieel af kunnen ronden met de ‘Ter Specke loop’ 

in Lisse. Maar…

Drie maanden na het afronden van het project ‘Jongeren in hun kracht’ hebben 

een aantal jongeren elkaar benaderd om volledig op eigen kracht toch deel te 

nemen aan de loop! Op zondag 20 maart stonden vier jongeren van het project 

aan de startlijn om hun doel alsnog te behalen. Wij kunnen dan ook niets anders 

dan ontzettend trots zijn op onze deelnemers. 

De afgelopen jaren heeft Stichting Maatvast nauw samengewerkt met ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’, ook wel 

JOGG. Met de JOGG-aanpak streven we samen naar een omgeving waarin kinderen en jongeren structureel 

gezonder opgroeien. Gezond eten en leven is namelijk niet vanzelfsprekend. 

De laatste twee jaar zijn er binnen de jongerencentra dan ook veel stappen gezet om de omgeving voor de kinderen 

en jongeren in de prioritaire gebieden van Haarlemmermeer te optimaliseren. Zo bieden wij onze bezoekers nu gratis 

drinkwater, gratis fruit en gratis sport- en spelactiviteiten aan. Daarnaast zet ook elke locatie zich in voor een gezonder 

aanbod binnen deze jongerencentra. 

Dankzij de samenwerking zijn mooie initiatieven gerealiseerd. Dus geen enkele reden om nu te stoppen. Het bestaan 

van de JOGG-aanpak wordt namelijk voortgezet! Vanaf 2022 zet JOGG zich in voor een gezondere leefstijl in heel 

Haarlemmermeer. En ook wij zullen ons steentje bij blijven dragen om op onze huidige successen voort te borduren. 

GEZOND ZIJN IS NIET GEWOON



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Op zaterdag 21 mei willen we voor de eerste keer een 

kunstmarkt houden in wijkcentrum de Boskern. Of dit 

gaat lukken hangt af van de aanmeldingen die we 

krijgen van kunstenaars die willen laten zien wat ze 

hebben gemaakt. Er is ook gelegenheid tot verkoop. 

Alles kan: Keramiek, tekeningen, sieraden, 

schilderwerk , handwerk en houtbewerking. 

Ben jij een kunstenaar of ken jij iemand die hier 

aan mee wil doen dan horen we het graag. 

Neem even contact op via 

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

KUNSTMARKT OP 21 MEI
IN DE BOSKERN

De lente is nu echt begonnen en we bereiden ons voor op het 

lentefeest in Franse stijl op zaterdag 14 mei in wijkcentrum 

De Boskern. 

Voor beginners en geoefende spelers organiseren we jeu de 

boules wedstrijden. Er is een pupquiz over Frankrijk en uiteraard 

serveren we Franse hapjes. En in Franse stijl mag een kleine 

gezellige rommelmarkt natuurlijk niet ontbreken. Wil je alvast 

een tafel reserveren voor de rommelmarkt? De kosten zijn 2 euro. 

Aanmelden kan via boskern@maatvast.nl

ZATERDAG 14 MEI LENTEFEEST IN FRANSE STIJL 



August de Pinèda is geboren in de stad Port Numbay, voorheen Hollandia, 

hoofdstad van de Indonesische provincie Papoea (voormalig Nederlands Indië). 

In 1958, op vierjarige leeftijd, is hij in het kader van de repatriëring

(terugbrengen) met het stoomschip De Grote Beer naar Nederland gekomen.

Na zijn schooltijd (LTS) ging hij een opleiding volgen om Delftsblauw aardewerk 

(borden, potten, bekers) te beschilderen in Sassenheim. Dit bedrijf is later in 

vlammen opgegaan. Na 45 jaar bij de KLM te hebben gewerkt is August in 2021 

met pensioen gegaan.

Als pensionado heeft hij schilderen weer op kunnen pakken. Hoewel hij vanaf kinds 

af aan altijd al aan het tekenen is geweest. August is een autodidact en leert veel 

van filmpjes op YouTube.

Zijn specialiteit zijn portretten in diverse technieken: pastel, aquarel en olieverf. 

Verder is hij als vriend aangesloten bij SAKB kunstlokaal Amstelveen. Verder 

bezoekt hij open ateliers in Bussum en Beverwijk waarbij diverse thema’s aan bod 

komen om zijn vaardigheden te verbeteren.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

KENNISMAKEN MET AUGUST DE PINÈDA

In de Hoofddorpse Courant las August in 2019 een artikel over de schilder- en 

tekenclub Create in Wijkcentrum De Veste. Daar eenmaal binnengelopen vindt 

August het nog steeds fijn om onder de mensen te zijn en ervaringen te delen. 

De goede sfeer, ontspanning en gezelligheid bevallen hem prima.

Deze club kan zeker nog nieuwe leden gebruiken dus kom gewoon eens 

binnenlopen op maandagmiddag van 13.00 – 16.00 uur om de sfeer te proeven 

of mail voor meer info: veste@maatvast.nl 

EXPOSITIE TOT EN MET SEPTEMBER 2022

August de Pinèda, tekenaar en schilder bij Create, exposeert in Wijkcentrum De Veste met voornamelijk zijn specialiteit 

portretten in olieverf, aquarel en pastel. Het werk van De Pinèda is tot en met september 2022 te bezichtigen in ons 

wijkcentrum aan de Schuilenburg 5 in Hoofddorp.  

Mocht je interesse hebben in het werk van deze tekenaar en schilder, dan kun je direct contact opnemen via: 

pinedaaug@yahoo.com

KOM OOK NAAR DE SCHILDER- EN TEKENCLUB CREATE



Bridge Club De Veste is een gezellige club met ongeveer 30 leden, die iedere 

woensdagmiddag vanaf 13.00 uur bridgen in wijkcentrum De Veste. Er is 

altijd plaats voor nieuwe leden dus je bent van harte welkom. Gratis 2x 

proefspelen behoort tot de mogelijkheden, daarna kun je besluiten om 

wel of geen lid te worden. 

Meer informatie of direct aanmelden kan bij Jacques Martens 

06-50860497.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

KOM OOK BRIDGEN IN DE VESTE

Vanaf oktober tot met maart kun je iedere vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur terecht met vragen of kleine 

problemen bij Leny van ‘De naaiklas- en handwerkklas’ in wijkcentrum de Veste. Zij ondersteunt bij het maken van 

kleding, probeert je weer op weg te helpen of samen het probleem op te lossen.

Nu de donkere maanden achter ons liggen is de naai-en handwerklas tijdelijk gestopt om in oktober weer verder te gaan. 

Vanaf vrijdag 7 oktober gaat Leny weer van start. Opgeven kan nu al via 023-5636663 of veste@maatvast.nl

DE NAAI- EN HANDWERKKLAS IN DE VESTE 
START WEER IN OKTOBER



Op woensdag 13 april was het zover dat dit toernooi kon plaatsvinden. Maar liefst 17 deelnemers hadden zich 

ingeschreven om te strijden om de wisselbeker die al een aantal weken op de bar van De Veste stond te pronken.

Al vroeg in de ochtend waren rots in de branding Esmeralda en beheerder Marco druk in de keuken bezig om oliebollen en 

appelflappen te bakken. Rond 09.30 uur kwamen de eerste deelnemers binnen en kwamen de eerste appelflappen uit de 

frituurpan.

Om 10.15 uur, na de koffie, begon de strijd om de felbegeerde beker onder deskundig toezicht van Sonja Bennenk. Een 

uur later stonden appelflappen, oliebollen en paaseitjes klaar om tijdens de tweede ronde koffie geserveerd te worden.

Rond het middaguur was de strijd gestreden, de punten bij elkaar opgesteld en dit leidde tot de volgende uitslag:

3de plaats: Sonja Bennenk

2de plaats: Nel Fagel

1ste plaats: Esmeralda Stokman

Het was een top ochtend met veel gezelligheid, de beker is te bewonderen in 

Wijkcentrum De Veste. En wil jij ook deze prachtige beker proberen te winnen? 

Dat kan op woensdag 28 december 2022 want dan zal opnieuw de strijd losbarsten.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

SUCCESVOL EINDEJAAR EN PAAS SJOELTOERNOOI 
WIJKCENTRUM DE VESTE



Op 8 april jl. organiseerde assistent sociaal beheerder Ellen in de 

Boerderij een creatieve ochtend met een aantal vrouwelijke bezoekers. 

Na de eerste kennismaking met koffie en wat lekkers, hebben de 

deelnemers heerlijk zitten fröbelen om paaskransen te decoreren. 

Het was een heel gezellige ochtend met prachtig resultaat. Voor twee 

deelneemsters was dit de eerste kennismaking met de Boerderij en ze 

vonden het voor herhaling vatbaar. Mooier kan het niet toch?

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

PAASKRANSEN DECOREREN IN DE BOERDERIJ

“ “
DE NIEUWE SILO IS EEN HUIS

Said Akkabi
Stichting Marhaba

Verder kennismaken met Maatvast medewerkers, vrijwilligers en bezoekers?
Ga naar:  www.maatvast.nl/ditismijnmaatvast

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Vier jaar geleden zijn we samen met verschillende migrantenorganisaties gestart met 

een wekelijks inloopspreekuur in De Nieuwe Silo. Bij de MOI (Migrantenorganisaties 

Inloopspreekuur) doen ook de Afghaanse, Syrische en Somalische organisaties, 

P-team Haarlemmermeer en SMOM (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 

Migranten) mee. Iedereen met een vraag of een probleem kan bij ons terecht. Het is 

prettig voor de bezoekers dat we hun taal spreken. Wij helpen de mensen en als wij 

het niet weten, dan verwijzen wij door naar de juiste instantie. We zijn begonnen op 

vrijdagmiddag, maar het was al snel erg druk. Nu zijn we ook op maandagmiddag open.”

VOOR IEDEREEN.



In samenwerking met Stichting ZilverEsdoorn en coördinatoren Erwin en Mirjam is de afgelopen periode hard 

gewerkt aan het nieuwe project bij wijkcentrum De Boerderij: het aanleggen van een buurtmoestuin en fruittuin. 

Het doel is aan de ene kant dat de jongvolwassenen van de ZilverEsdoorn meer contact krijgen met de buurt en de buurt 

meer met hen. Aan de andere kant wil De Boerderij ook mensen die houden van buiten zijn en van gezelligheid houden, 

met elkaar verbinden. Dus dit mes snijdt aan twee kanten! 

Inmiddels staan de verplaatsbare houten bakken klaar en de komende periode gaan we starten met planten. De eerste 

vrijwilligers zijn al aangesloten maar meer vrijwilligers zijn meer dan welkom! Heb jij zin om ons te komen helpen? Neem 

dan contact op met Wichert, sociaal beheerder van de Boerderij via boerderij@maatvast.nl of loop even binnen. Op de 

eerste en laatste woensdag van mei en juni van 14.45 – 15.45 uur is Mirjam aanwezig om kennis te maken.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, MeerWind, Stichting Hilltree, 

Stichting Arie van Wijngaarden, Rotary Hillegom-Lisse en Gemeente Haarlemmermeer.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

DE BOERDERIJ ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR 
DE FRUIT- EN BUURTMOESTUIN PAX

Foto: Vrijwilliger Erwin met Fruitboombak gemaakt door Rozemarijn onderdeel van de Raphaelstichting. 



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:
Boaz Jansens

BADDIES DE BASIS

Marialaan 86,
1161 XD Zwanenburg
020-4979035
basis@maatvast.nl

Contactpersoon:
Boaz Jansens

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


