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Afgelopen donderdagavond 12 mei was de kick-off van de expositie 

‘Werelddoelen in Beeld’ in Dorpshuis Badhoevedorp.  

Samen met vrijwilligers en beheerders speelden we het spel Mooimakers. Nieuwsgierig en ook een beetje 

gespannen gingen de deelnemers aan de slag. In dit bordspel maken de spelers samen keuzes over het 

aanpakken van lokale, maatschappelijke vraagstukken op zo’n manier dat het ook bijdraagt aan de 

Werelddoelen van de Verenigde Naties. Die doelen richten zich op een goed leven voor iedereen, 

maar wel binnen de draagkracht van onze aarde. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Op donderdag 16 en 23 juni 

kun je van 13.00 – 15.30 uur 

aanschuiven bij een middag 

mozaïeken in De Boerderij.

MIDDEN Mozaïeken in De Boerderij ZUID Bevrijdingsfeest!

In De Hype worden de avondinlopen voor 13+ goed bezocht. 

Sinds Daniel Octavianus als nieuwe beheerder is gestart, is hij volop bezig om jongeren 

te verwelkomen en nieuwe groepen aan te trekken en te verbinden aan het jongeren-

centrum. Drukke avonden zijn het gevolg, met ook veel nieuwe gezichten. In april 

startte de Ramadan; de islamitische vastenmaand waarin tussen zonsopkomst en 

zonsondergang niet wordt gegeten en gedronken.

JONGERENCENTRA  Verbinding in De Hype tijdens iftar

Met elkaar maken we een klein kunstwerkje. Denk 

aan een dienblaadje, een nummerbord of een naam-

plaatje. Alle benodigdheden zijn aanwezig. Dit is 

overigens geen officiële workshop, maar vooral een 

gezellige middag waarin je al je creativiteit kwijt kunt.

De kosten voor beide dagen bedragen 27.50 euro 

incl. een kopje koffie of thee.

Zaterdag 7 mei jl. was het 

een bijzondere dag op het 

Harmonieplein in 

Nieuw-Vennep. 

De Harmoniekoepel organiseerde die dag samen 

met veel partners een prachtig, drukbezocht en 

bijzonder bevrijdingsfeest. Tijdens een emotionele 

vlaggenparade hezen Oekraïense vluchtelingen 

samen met locoburgemeester Jurgen Nobel en 

onze veteranen de gezamenlijke vlaggen. 

ALGEMEEN Bezoek de Expositie ‘Werelddoelen in Beeld’ in Maatvast locaties



Afgelopen donderdagavond 12 mei was de kick-off van de expositie ‘Werelddoelen in Beeld’ in Dorpshuis 

Badhoevedorp. Samen met vrijwilligers en beheerders speelden we het spel Mooimakers. Nieuwsgierig en ook 

een beetje gespannen gingen de deelnemers aan de slag.

In dit bordspel maken de spelers samen keuzes over het aanpakken van lokale, maatschappelijke vraagstukken op zo’n 

manier dat het ook bijdraagt aan de Werelddoelen van de Verenigde Naties. Die doelen richten zich op een goed leven 

voor iedereen, maar wel binnen de draagkracht van onze aarde. Na het oplossen van de vraagstukken in het spel wordt 

Haarlemmermeer letterlijk mooi gemaakt door het neerleggen van een veelkleurig mozaïek op het spelbord. Het was 

bijzonder om te ervaren hoe ontzettend leuk en interessant is om met andere inwoners van Haarlemmermeer op een 

laagdrempelige manier te praten over thema’s als lokaal boeren en consumeren, wonen en werken en natuurlijk Schiphol. 

Vanuit verschillende perspectieven en de kans om eigen ideeën in te brengen werd het een ontzettend leuke avond.

De achtergrond

Het afgelopen jaar heeft Maatvast geparticipeerd in het project Werelddoelen in Beeld. Hierin hebben jongeren hun 

ideeën over de 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties uitgedrukt in foto’s. Naast een groot aantal leerlingen van 

scholen zijn ook 10 jongeren van jongerencentrum Flex C met de camera op pad gegaan. 

Als afsluiting van het project is er in samenwerking met Heel Haarlemmermeer en het Cultuurgebouw van een selectie 

van de gemaakte foto’s een openbare tentoonstelling georganiseerd. De officiële opening hiervan werd verricht door 

wethouder Steffens-Van de Water op 15 februari jl. waarna de expositie lange tijd te zien was in het Cultuurgebouw. 

Expositie on tour

Sinds afgelopen week reist de expositie langs een deel van de Maatvast locaties. Op iedere locatie blijft de expositie 

1-2 weken staan en wordt dan verplaatst naar de volgende locatie. De planning ziet er als volgt uit: 

 •     Dorpshuis Badhoevedorp vanaf 9 mei

 •     Wijkcentrum ’t Rietland in Badhoevedorp vanaf 23 mei

 •     Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp vanaf 30 mei

 •     Dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek vanaf 6 juni

 •     Het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep vanaf 20 juni

 •     Jongerencentrum de Hype in Nieuw-Vennep vanaf 4 juli

 •     Dorpshuis de Reede in Rijsenhout vanaf 11 juli

 •     Wijkcentrum de Boskern in Hoofddorp vanaf 5 sept

 •     Dorpshuis De Oude Waterwolf in Vijfhuizen vanaf 19 sept 

 •     Wijkcentrum De Amazone in Hoofddorp vanaf 3 okt  

 •     Wijkcentrum De Veste in samenwerking met jongerencentrum Flex C vanaf 31 okt

 •     Wijkcentrum Het Kattegat vanaf 14 nov

 •     Wijkcentrum Het P-Punt/De Nieuwe Silo vanaf 28 nov 

 •     Wijkcentrum De Boerderij vanaf 12 dec 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

BEZOEK DE EXPOSITIE ‘WERELDDOELEN 
IN BEELD’ IN MAATVAST LOCATIES



Doe mee met het Spel Mooimakers

In de periode dat de tentoonstelling op de locatie te zien is, wordt tevens een moment geprikt om het spel Mooimakers 

te spelen. En dat is dus een echte aanrader. Meld je aan bij de desbetreffende locatie en praat mee over de werelddoelen, 

de verschillende perspectieven en vooral dus over de toekomst van Haarlemmermeer. Zowel voor jong als oud, 

respectievelijk hoe zie je de Haarlemmermeer in de toekomst en hoe wil je deze het liefst achterlaten.

Meer info

De expositie Werelddoelen in Beeld is gratis te bezichtigen. Heb je interesse om het spel Mooimakers mee te spelen? 

Hiervoor kun je je aanmelden via e-mail info@maatvast.nl; Houd voor de data de website van Maatvast

(maatvast.nl/activiteiten) en de social media van onze locaties in de gaten. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG BEZOEK DE EXPOSITIE ‘WERELDDOELEN 
IN BEELD’ IN MAATVAST LOCATIES



Op dinsdag 26 april werden traditiegetrouw in Neder-

land weer koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Wij 

zetten graag een paar mensen in het zonnetje die dit 

jaar de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-

Nassau in ontvangst mochten nemen.

Onze eigen burgemeester Marianne Schuurmans mocht 

dertien inwoners van Haarlemmermeer verrassen met de 

versierselen van een Koninklijke onderscheiding, 

waaronder Carla Beenakker en Piet Kwak.

Carla Beenakker werd verrast in het Ontmoetings-

centrum in Nieuw-Vennep waar zij al vele jaren 

vrijwilligster is. Daarnaast is zij betrokken bij Jeugdland, 

kinderboerderij Dierenvreugd en bij wijkgebouw 

Linquenda en buurthuis het Contact. Ze speelt een 

enorm verbindende rol tussen kinderen onderling en tussen kinderen en 

ouderen. In het artikel van InforMeer wordt Carla beschreven als een kleurrijke 

en sociaal bewogen vrouw die niet van de grote gebaren en grote lijnen is, maar 

een scherp oog heeft voor juist de dingen in haar directe omgeving. Ze was 

betrokken bij het opzetten van de Creaclub, hielp in het buurtrestaurant en was 

in 2019 door Oranjevereniging Beatrix gekozen als Koningin van Nieuw-Vennep. 

Deze eer valt alleen bijzondere Vennepse vrouwen ten deel. 

Ook feliciteren we Piet Kwak met wie we afgelopen 7 mei weer nauw 

mochten samenwerken voorafgaand aan en tijdens het Bevrijdingsfeest. 

Volgens InforMeer is het motto van Piet: 

‘Een leven lang leren’. Al tijdens zijn 

drukke werkzame leven wilde hij 

anderen helpen. En dat is terug 

te zien in zijn werkzaam-

heden als vrijwilliger. Bij de Dorpsraad Nieuw-Vennep is hij nu nog 

actief als voorzitter van de commissie Jeugd Veiligheid en Cultuur, 

de commissie Harmoniekoepel en lid van het dagelijks bestuur.  

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

LINTJESREGEN



Anga Veldhuizen, sociaal beheerder van wijkcentrum 

De Boskern, werd in Haarlem verrast door burgemeester 

Jos Wienen. Onder het mom van een vergadering over de 

huisvesting van de Voedselbank werd zij naar het stadhuis 

gelokt. Naast haar werk als sociaal beheerder heeft Anga als 

vrijwilliger al zestien jaar de leiding over de Voedselbank in 

Haarlem en dat verdient natuurlijk een lintje. Zij is, in de 

woorden van de burgemeester, eigenlijk de spil waar de 

Voedselbank om draait.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG LINTJESREGEN

“ “
HET IS LEUK IN DE HYPE EN IK

Bradley MacDonald
Vrijwilliger Jongerencentrum De Hype

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Ik doe eigenlijk alles wat nodig is bij De Hype. Ik sta achter de bar, help mensen in 

de studio, verzorg de techniek bij optredens en oefensessies. Ik ben er meestal 

een of meer keer per week. In overleg met de sociaal beheerder help ik met allerlei 

dingen. Het is echt leuk om te doen en ik leer er ook van.”

LEER ER OOK NOG VAN.



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

KOM LUNCHEN IN HET 
EILAND EN DE MEERKOET

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over ‘Lunchen met 

Margreet’ in dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. Dankzij het 

succes van deze maandelijkse lunch gaan we de 

lunchontmoetingen ook organiseren in dorpshuis 

De Meerkoet in Lisserbroek.

Vrijwilligers Margreet en Corrie ontvangen je graag iedere 1e 

donderdag van de maand in Het Eiland en/of de 2e woensdag 

van de maand in De Meerkoet. De dames bereiden een heerlijke 

vers gemaakte soep met daarbij elke keer een verrassend belegd 

broodje.

In Lisserbroek wordt er op de woensdagochtend eerst gewandeld 

dus ook daar ben je van harte welkom om aan te sluiten. Hoe fijn 

om de wandeling af te sluiten met een lunch. Maar lunchen zonder 

wandeling kan natuurlijk ook.

De lunch begint om 11.30 uur en de kosten voor deelname zijn 

€ 4,00. Graag uiterlijk twee dagen van de voren even aanmelden 

via eiland@maatvast.nl of meerkoet@maatvast.nl 



Zaterdag 7 mei jl. was het een bijzondere dag op het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. De Harmoniekoepel 

organiseerde die dag samen met veel partners een prachtig, drukbezocht en bijzonder bevrijdingsfeest.

Tijdens een emotionele vlaggenparade hezen Oekraïense vluchtelingen samen met locoburgemeester Jurgen Nobel en 

onze veteranen de gezamenlijke vlaggen. De locoburgemeester kreeg van de vluchtelingen een kunstwerk aangeboden 

als dank voor de opvang in onze mooie gemeente.

In de middag en avond was er live muziek en een grote bevrijdingsmarkt met veel koopjes en leuke verrassingen.

Bijzonder was dat er vanaf vrijdagmiddag door Oekraïense vluchtelingen en inwoonsters van Haarlemmermeer al druk 

gekookt werd in onze locatie Het Ontmoetingscentrum om tijdens het feest heerlijke bietensoep (Borjst), gevulde 

pannenkoeken en lekkere koeken te verkopen. Alle ingrediënten zijn gesponsord door Rabobank Coöperatiefonds en 

de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten voor de Oekraïense gemeenschap in 

Haarlemmermeer.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

BEVRIJDINGSFEEST IN NIEUW-VENNEP



MAATVAST NIEUWS  ZUID

VERVOLG BEVRIJDINGSFEEST IN NIEUW-VENNEP

Uiteraard hingen op alle locaties van Maatvast op Bevrijdingsdag 

de vlag uit zoals bij Wijkcentrum De Boerderij.



Op Tweede Paasdag was het een gezellige drukte in en om het Dorpshuis Marijke 

in Burgerveen.

De paashaas was al vroeg in de weer om de nodige paaseieren te verstoppen en 

binnen werkte een groep enthousiaste vrijwilligers hard om het paasontbijt voor 

te bereiden. Al snel liep de zaal vol, jong en oud kwamen genieten van een heerlijk 

paasontbijt. De gasten genoten zichtbaar van het weer samen kunnen zijn en 

natuurlijk van het eten. Rond 12.00 uur kregen we bezoek van de paashaas en 

mochten de kinderen mee de tuin in om eieren te zoeken.

Al met al een geslaagde ochtend!

MAATVAST NIEUWS  ZUID

PAASONTBIJT IN DORPSHUIS MARIJKE

“ “
MENSEN BETREKKEN BIJ CREATIVITEIT,

Irma Jansen
Vrijwilliger Ontmoetingscentrum Nieuw-Vennep

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Het plezier in creativiteit, dat wil ik vooral overdragen. Echt met je handen werken en 

iets creëren is hartstikke leuk en belangrijk, zeker in dit digitale tijdperk. Bijna iedereen 

zit vrijwel voortdurend aan een scherm vastgekluisterd. Kom van de bank af, ga aan 

de slag met je creativiteit en maak iets! Iedereen is bijzonder en creatief op zijn eigen 

manier. Het is zonde om daar niks mee te doen.”

DAT VIND IK BELANGRIJK.



Kom je op zondagmiddag 22 mei ook naar Dorpshuis Het 

Eiland in Beinsdorp? De zaal gaat open om 14.30 uur en vanaf 

15.00 uur geven het opleidingsorkest van de Hillegomse 

Harmonie Kapel (HHooK) en het blaasorkest de Hangkousen 

samen een afwisselend optreden.

Zo speelt HHooK muziek uit Grease en Thriller en spelen 

de Hangkousen liedjes van ‘Atje voor de sfeer’ tot 

‘de Amsterdamse Grachten’.

Entree is € 3,50.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

ROUTE ONTMOET MET OPTREDEN VAN  
‘HHOOK & HANGKOUSEN’ OP ZONDAGMIDDAG 22 MEI



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

VERBINDING IN DE HYPE
TIJDENS IFTAR

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

In De Hype worden de avondinlopen voor 13+ goed bezocht. Sinds Daniel Octavianus als nieuwe beheerder is 

gestart, is hij volop bezig om jongeren te verwelkomen en nieuwe groepen aan te trekken en te verbinden aan 

het jongerencentrum. Drukke avonden zijn het gevolg, met ook veel nieuwe gezichten.

In april startte de Ramadan; de islamitische vastenmaand waarin tussen zonsopkomst en zonsondergang niet wordt 

gegeten en gedronken. De maaltijd waarmee de dagelijkse vast bij zonsondergang wordt onderbroken, heet iftar. Ook een 

aantal van de vaste avondinloop bezoekers deed mee aan de Ramadan: een mooie aanleiding om het iftar moment een 

keer samen in De Hype te organiseren. Ruim 15 jongeren aten en deelden mee in dit moment, dat op vrijdag 8 april om 

21.00 uur tijdens de avondinloop plaatsvond. Niet iedereen van hen deed aan de Ramadan of is moslim. Maar door het iftar 

moment gezamenlijk te ervaren ontstond er een mooie verbinding. Er was veel dankbaarheid vanuit de jongeren, en dat 

maakt ook ons dankbaar!



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

FLEX C OPENT OFFICIEEL HAAR DEUREN

Het heeft eventjes geduurd maar na een aantal maanden hard werken 

en klussen is jongerencentrum Flex C in Hoofddorp eindelijk klaar met 

verbouwen! Ondanks dat wij al een tijdje open waren voor de jongeren 

was de derde week van april onze officiële opening! Wij zijn blij met het 

resultaat en alle vernieuwde en verbouwde ruimtes. 

Tijdens de openingsweek waren er verschillende workshops in het 

jongerencentrum waarbij de nieuwe ruimtes gelijk gebruikt konden worden. 

Zo waren er dj- en beats workshops om onze nieuwe opnamestudio te 

testen en waren er kookworkshops in de nieuwe keuken. Het was gelijk 

duidelijk dat er behoefte was aan deze ruimtes want alle workshops waren 

vol en druk bezocht. 

Het officiële openingsmoment aan het einde van de week was erg gezellig 

en we hadden bezoek van de gemeente en onze fondsen. Ook was onze 

nieuwe collega Mouhsen erbij. Vanaf mei is hij de sociaal beheerder van het 

jongerencentrum Flex C. Naast Mouhsen komt Dashaeno als assistent 

beheerder de studiotijd begeleiden! Met al deze veranderingen staat Flex C 

veel goeds te wachten. Wij hebben er zin in! 

Omdat wij deze verbouwing niet zonder hulp hadden kunnen doen zetten wij 

graag nog een keer iedereen in het zonnetje! Wij zijn dankbaar voor de fond-

sen die ons hebben gesubsidieerd. Het Oranjefonds, Buurtfonds, Zorg en 

Zekerheid en het Rabobank Coöperatiefonds hebben er voor gezorgd dat wij 

budget hadden om al het grote werk, dat door de verbouwers gedaan moest 

worden, gerealiseerd kon worden. Daarnaast hebben onze vrijwilligers een 

groot deel van het werk zelf opgepakt. Elke week werd er wel een deel geverfd, gezaagd, opgehangen of opgeruimd. 

Zonder de harde inzet van deze jongeren (en zo nu en dan zelfs hun ouders) was het niet gelukt om het jongerencentrum 

op te knappen. 

Mocht je het eindresultaat willen zien dan kun je natuurlijk altijd even binnenlopen, of rollen want wij zijn nu natuurlijk 

rolstoeltoegankelijk! Onze openingstijden staan op onze instagram @jc.flexc 

Tot snel!



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

I ALWAYS WANTED TO BE A SPRINTER

Je kunt als organisatie divers (willen) zijn, maar daarmee 

ben je niet per se inclusief. Maatvast timmert hard aan de 

weg om haar organisatie inclusiever en meer divers te ma-

ken en de samenleving hierin te ondersteunen. Dit thema is 

precies waar onze sprinters  mee aan de slag zijn gegaan. 

Wat is Sprint?

Sprint is een project vanuit NJR- en CNV-jongeren en is een 

maatschappelijke diensttijd project. Jongeren worden in staat 

gesteld trainingen te volgen, maatschappelijke organisaties 

te bezoeken, te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen om 

de wereld een beetje mooier te maken. Sinds oktober 2021 

werkt Maatvast samen met NJR Sprint. 

SPRINT oktober - januari

In oktober 2021 is de eerste Sprint groep gestart. De jongeren hebben zich vier maanden beziggehouden met een 

onderzoek naar de huidige stand van zaken betreft inclusiviteit en diversiteit binnen Maatvast en haar locaties en zijn 

aan gaan sluiten bij de GSA-netwerkbijeenkomsten (Gender and Sexuality Alliance op middelbare scholen).

In een periode van vier maanden hebben zij mooie projecten weten 

te realiseren. Vanuit het onderzoek is een adviesplan gerold, waarin 

onder andere tips en tricks staan waaraan Maatvast zou kunnen 

werken om de inclusiviteit en diversiteit binnen haarorganisatie en 

locaties te bevorderen. Ook hebben zij een mooi filmpje gemaakt over de huidige inclusiviteit en diversiteit binnen de 

gemeente Haarlemmermeer. 

Daarnaast zijn de sprinters erachter gekomen dat er binnen Haarlemmermeer geen plek is voor jongeren van de LHB-

TIQ+ gemeenschap om samen te komen. Het COC (Cultuur- en Ontspannings Centrum) bevindt zich namelijk niet 

binnen de gemeente Haarlemmermeer. De dichtstbijzijnde locatie is Haarlem. Dit is voor jongeren dus niet altijd handig. 

Nu hebben de Sprinters een eigen wekelijkse inloop weten te realiseren in Jongerencentrum Flex C voor de LHBTIQ+ 

gemeenschap.  

Benieuwd naar het filmpje?
Check dan onze sociale mediakanalen!



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERVOLG I ALWAYS WANTED TO BE A SPRINTER

SPRINT maart – juni 

De tweede sprintersgroep is in maart 2022 gestart en maakt een doorstart waar 

de oude sprinters groep is gestopt. Waarbij de focus van de eerste sprintersgroep 

vooral lag bij de LHBTIQ+ gemeenschap, ligt de focus van de tweede groep voor-

namelijk bij het onderwerp discriminatie en racisme. De eerste weken was de groep natuurlijk nog wat zoekende in wat 

zij precies van de grond kunnen krijgen. Op dit moment zijn ze druk bezig met het realiseren van toffe initiatieven, onder 

andere een plan van aanpak voor de toekomst, aandacht voor Keti Koti en jaarkalender met allerlei officiële feestdagen 

om met de communicatie op te kunnen inspelen.

Het werken aan veiligheid, verbondenheid en identiteit, waarin iedereen begrijpt dat we elkaar allemaal nodig hebben om 

te kunnen bestaan vereist aandacht en tijd. Dit is iets wat de sprinters vanuit NJR niet zelf kunnen dragen, daar hebben 

wij jullie allemaal bij nodig. 

‘You can run a sprint or you can run a marathon, but you can’t sprint a marathon. 
So let’s run a marathon together’

Beau Kattenberg 

Weet jij wat Keti Koti is?

John Gouwerok
Vrijwilliger Wijkcentrum de Boerderij

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Bij De Boerderij probeer ik ook de mannen uit huis te krijgen. Als je kijkt naar de 

bezoekers, dan is de overgrote meerderheid vrouw. Geen idee hoe dat komt. We 

organiseren genoeg en het is ook niet zo dat al die mannen de hele dag aan het vissen 

zijn. Dus we zijn een beetje aan het zoeken wat we kunnen aanbieden. We krijgen ze 

wel in beweging, maar het kan nog beter.”

“ “
ALS JE IETS WILT,
NEEM DAN INITIATIEF!



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Op donderdag 16 en 23 juni kun je van 13.00 - 15.30 uur 

aanschuiven bij een creatieve middag mozaïeken in 

wijkcentrum De Boerderij in Hoofddorp. Met elkaar maken we 

een klein kunstwerkje. Denk aan een dienblaadje, een nummerbord of een naamplaatje. Alle benodigdheden zijn 

aanwezig. Dit is overigens geen officiële workshop, maar vooral een gezellige middag waarin je al je creativiteit 

kwijt kunt.

De kosten voor beide dagen bedragen 27.50 euro incl. een kopje koffie of thee. Geef je voor vrijdag 10 juni op via 

boerderij@maatvast.nl of telefonisch via 023-5634622.

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

KOM JE OOK MOZAÏEKEN
IN DE BOERDERIJ?



Wijkcentrum De Amazone is volop in beweging. Op Tweede Paasdag hadden wij een paasbingo, die erg enthousiast 

werd ontvangen. De bingo werd gesponsord door Tuincentrum de Oosteinde en Ridders kaashuis Toolenburg. 

Door de leuke reacties en complimenten hebben wij besloten om dit vaker te gaan doen.

Is bingo niet helemaal jouw ding maar heb je wel een ander idee? Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën. 

Kom langs in het wijkcentrum en dan bespreken we de mogelijkheden. 

Onze 1e maandag van de maand (vanaf 12.00 uur) lunch loopt alweer wat jaartjes. 

Verschillende bezoekers hebben ons gevraagd of we ook op een andere dag een lunch konden organiseren en daarom 

zijn wij 4 mei begonnen met een lunch om de week op de woensdag. Op woensdag begint de lunch om 13.00 uur.

Onze maandag-lunch wordt sinds een paar maanden bereid door studenten van het ROC Airport Hoofddorp Facility en 

docent Wartono, als onderdeel van hun studie. Dit is een enorm succes. De studenten komen uit diverse landen en leren 

onze gebruiken en de Nederlandse taal. Ook zijn er van deze opleiding studenten die op onze spelletjesmiddag op de 

maandag komen, en zo leren zij samen met onze bezoekers diverse spelletjes.

Wil je ook een keer komen eten of aan een van de activiteiten meedoen? Bel 023-5628840 of kom langs… 

De koffie staat 
klaar!

Groetjes,
Edith, Sylvia en team

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

BEZOEK ONS WIJKCENTRUM DE AMAZONE



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

VERVOLG BEZOEK ONS WIJKCENTRUM DE AMAZONE



Al 65 jaar staat de Zonnebloem voor een samenleving waarin ruimte is 

voor iedereen. Jong en oud. Gezond en ziek. Mensen met een lichame-

lijke beperking van het leven laten genieten. Daar gaan ze voor!

Zonnebloem Jong Amstel & Meer richt zich speciaal op mensen die door 

hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement (dreigen te) komen. De één wil dolgraag de zee weer eens zien. Een 

ander heeft behoefte aan een gezellig gesprek, een wandeling of een kop koffie in het wijkcentrum. De Zonnebloem wil 

graag aan deze wensen tegemoet komen. 

Eén van die wensen is afgelopen maandag 9 mei uitgekomen. In wijkcentrum De Veste werd een High Tea 

georganiseerd. De voorbereidingen begonnen al vroeg, hetzij thuis of in de keuken. De tafels stonden vol met mooi 

servies en allerlei lekkernijen. Om 13.30 uur kwamen de gasten binnen en na een voorstel ronde kon de High Tea starten. 

Rond de klok van 16.00 uur eindigde deze zeer geslaagde middag. Een mooi startpunt om in de toekomst voort te zetten.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

HIGH TEA ZONNEBLOEM JONG AMSTEL & MEER



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:
Mouhsen Choudhry

FLEX C DE HYPE

Venneperweg 298,
2153 AE Nieuw-Vennep
0252-624200
hype@maatvast.nl

Contactpersoon:
Daniel Octavianus

DE SILO

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

Contactpersoon:
Seher Karagoz


