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verbeteren en versterken



Op 18 mei vierden de vrijwilligers van wijkcentrum ‘t Rietland feest in  

het Corendon Village Hotel. Een zeer geslaagde avond, bekostigd vanuit de fooienpot, met een rondleiding in 

de indrukwekkende Boeing 747, uitgebreid buffet en live muziek. De vrijwilligers werden in ’t Rietland opgehaald 

en weer netjes ‘thuis’ gebracht met de shuttle bus. Het feestje waar ze zo hard voor hadden gespaard was meer 

dan verdiend na een droevige periode i.v.m. het overlijden van Gerda. Eindelijk weer een gezellig moment van 

samenzijn. Petra, Ruud, Maarten en ikzelf hebben, evenals de vrijwilligers genoten van de leuke gesprekken aan 

tafel. Er werd luid meegezongen met de liedjes die Henk en Han speelden op de accordeon en basgitaar. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Na ongeveer 30 jaar gewerkt 

te hebben bij Meerwaarde en 

Maatvast, breekt er ook een 

tijd aan om te stoppen. 

MIDDEN Met pensioen... ZUID Speel mee met Mooimakers!

Échte Grote Mensen die ervoor zorgen dat kinderen gezond 

kunnen opgroeien. Met meer ruimte om te bewegen, en meer gezonde voeding. 

Want gezond is nog steeds niet gewoon. JOGG Nederland startte daarom de campagne 

‘Meer grote mensen’. JOGG Haarlemmermeer benaderde Beau Kattenberg voor deze 

campagne. Beau is coördinator gezonde leefstijl bij Maatvast Haarlemmermeer. 

Binnen de organisatie is zij dé aanjager. 

JONGERENCENTRA  We hebben meer grote mensen nodig!

En dat mag ook wel op 78-jarige leeftijd! Suzette 

Hulsbosch gaf jarenlang met heel veel plezier 

yogales via het cursusbureau van Maatvast, maar 

gaat nu dus met pensioen. Dit was best wel een 

moeilijke beslissing voor Suzette, haar deelnemers 

gaan haar aan het hart, en dat is wederzijds. 

Dinsdag 31 mei waren wij in 

Dorpshuis Het Eiland aan de 

beurt om het spel ‘Mooimakers’ 

te spelen. 

De opkomst was heel divers met leden van de 

dorpsraad, vrijwilligers, 2 jongedames die met hun 

vader mee kwamen en Sandy en Astrid, die namens 

Maatvast meespeelden. En zo kwamen er tijdens 

het spelen toch wel hele leuke en interessante 

gesprekken uit voort. 

NOORD Vrijwilligersfeestavond ’t Rietland



In eerdere nieuwsbrieven informeerden we je al over de eerste Oekraïne-acties door en met onze medewerkers 

en vrijwilligers. Zo werden op locaties statiegeldflessen ingezameld en konden donaties worden gedaan ten goede 

van Giro 555. Via social media en T-shirts riepen we bezoekers op te doneren. En op 7 mei was het bijzondere 

bevrijdingsfeest in Nieuw-Vennep waar Oekraïense vrouwen heerlijke lekkernijen verkochten die waren bereid in 

de keuken van Het Ontmoetingscentrum.

Maatschappelijke Initiatieven

Bij Maatvast kwamen we al snel via ons netwerk in contact 

met Tanya Stepanova, een Oekraïense dame die - met 

haar gezin - al jaren in Hoofddorp woont en actief is als 

vrijwilligster bij o.a. de Speel-o-Theek. Zij heeft ons 

benaderd om in de Maatvast-locaties een aantal 

activiteiten te organiseren om de vluchtelingen en 

gastgezinnen te informeren en te verbinden. Zo hebben 

al verschillende inloopspreekuren plaatsgevonden in De 

Nieuwe Silo en vinden in De Boskern sinds begin april op 

dinsdag- en donderdagmiddag kinderactiviteiten plaats. 

Sinds kort bezoeken ouders en kinderen van 0-3 jaar De 

Nieuwe Silo ook 2x per week op dinsdag- en donderdag-

ochtend om met elkaar te kunnen praten en de kinderen 

samen te laten spelen.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST STEUNT OEKRAÏENSE GEMEENSCHAP
IN HAARLEMMERMEER

Oekraïense vrijwilligers bij De Nieuwe Silo

Beechavenue School in Schiphol-Rijk

Op 25 mei is in Schiphol-Rijk een centrale tijdelijke locatie 

met de focus op kinderopvang en onderwijs geopend: de 

Beechavenue School. De kern van dit landingsprogramma 

bestaat uit Oekraïens en Engels, lezen en rekenen, onder 

andere aangevuld met lessen beeldende kunst (ook goed 

voor traumaverwerking) en verschillende andere vakken. 

Doel is om ook Nederlandse taallessen toe te voegen ter 

voorbereiding op een eventuele stap in het reguliere 

onderwijs. In de ochtend krijgen de kinderen les en op drie 

middagen organiseren Sportservice Haarlemmermeer en 

Pier-K speciale sport- en culturele activiteiten.

Maatvast is verantwoordelijk voor het sociaal beheer. We zijn ontzettend trots om te zien hoe ons team van 

medewerkers deze opdracht van de gemeente heeft omarmd en alles doet om het de ouders en kinderen op locatie 

zo gemakkelijk mogelijk te maken. 



Door maatschappelijke partners in Haarlemmermeer worden op dit moment verschillende 

spreekuren georganiseerd, denk aan gesprekken met het Werkgeversservicepunt, een 

pastoraal spreekuur, GGD etc.

Gezocht: chauffeurs met rijbewijs D

Om de kinderen van de hotels en Polderstaete naar school te brengen, is de 

gemeente hard op zoek naar chauffeurs met rijbewijs D. Er zijn namelijk wel 

bussen die de kinderen kunnen vervoeren maar geen chauffeurs, waardoor 

nog niet alle kinderen naar school kunnen.

De chauffeurs moeten beschikbaar zijn tussen 8.00 uur - 9.30 uur, tussen 

12.00 - 13.00 en tussen 14.30 -16.00 uur. In principe gaat het om vijf dagen per 

week, maar er kunnen ook teams/duo’s worden gemaakt die met elkaar een week 

vullen. Het werk is in ieder geval tot 1 september en waarschijnlijk tot 1 oktober. 

Tijdens de zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus zullen er aangepaste tijden zijn.

Kun jij helpen of ken je iemand die beschikbaar is? Neem dan contact op met Eric Junge via 

stichtingzuideramstel@gmail.com of 06-22620956.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG MAATVAST STEUNT OEKRAÏENSE 
GEMEENSCHAP IN HAARLEMMERMEER

Ik ben Sanne van der Tuin en werk sinds 1 mei bij Maatvast. Sinds de 

start ben ik veel te vinden in Schiphol-Rijk waar de Beechavenue 

School geopend is voor Oekraïense kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons 

Maatvast-team is alle dagen beschikbaar voor de bezoekers om 

koffie/thee te zetten, voor vragen, het verzorgen van de lunch en 

alle facilitaire zaken. 

Ik ga ook als beheerder bij Het Contact in Nieuw-Vennep aan de slag. 

Ik woon al 14 jaar in Hoofddorp en ben geboren in Haarlem. Ik hou van 

tekenen, sporten, fietsen, met ons VW T4 camper busje op reis en 

kitesurfen. En ik maak graag foto’s van de natuur. Als ik eens stil zit, dan 

lees ik graag een boek. Ik heb hiervoor als ambulant begeleider met kinderen 

in gezinnen gewerkt en als woonbegeleider op een woongroep met jongeren met 

o.a. autisme, licht verstandelijke beperking en o.a. borderline. Na 20 jaar zorg was ik aan 

een nieuwe uitdaging toe. Ik ben erg blij dat ik de overstap van de hulpverlening naar Maatvast heb gemaakt! 

EVEN VOORSTELLEN...



Het is inmiddels een traditie, de kinderactiviteiten die 

Maatvast jaarlijks organiseert in de zomermaanden. Op 

steeds meer locaties door Haarlemmermeer, dit jaar in maar 

liefst 12 wijkcentra en dorpshuizen, wordt van half juli tot 

eind augustus een programma aangeboden voor kinderen in 

de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 

Alle kinderen in de genoemde leeftijdsgroep zijn van harte welkom, maar we willen vooral ook een plek bieden aan juist 

die kinderen die in de zomer door wat voor omstandigheid dan ook niet op vakantie kunnen. 

Ook dit jaar is er weer variatie genoeg in het aanbod. Wat te denken van rondcrossen op een skelter bij het Live Mario 

Kart in Dorpshuis Badhoevedorp? Of met je team proberen te winnen in het spel Alleskunner ook in Badhoevedorp?

Wil je liever knutselen of spelletjes doen dan kun je weer terecht bij de ieder jaar druk bezochte kinderactiviteiten van 

wijkcentrum ’t Kattegat in Hoofddorp. Bij dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp staan de activiteiten dit jaar in het thema 

Circus, in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep draait het om Kastelen en Draken.

Het gaat te ver om alle activiteiten op te noemen, daarvoor zijn het er te veel. Voor het totale programma verwijzen we 

je dan ook graag door naar onze website: www.maatvast.nl/nieuws en de activiteitenpagina’s van de deelnemende 

locaties via www.maatvast.nl/activiteiten. Je kunt hier eenvoudig zoeken op categorie ‘kinderactiviteit’ en 

‘jeugdactiviteit’ om het totaalaanbod per locatie of datum te zien.

Active Summer Weeks voor jongeren

Onder de titel Active Summer Weeks bieden de jongerencentra van Maatvast een eigen zomerprogramma aan voor 

de jeugd vanaf 12 jaar. Zoals de titel al aangeeft is stilzitten er niet bij. Benieuwd naar wat er te doen valt? Voor meer 

informatie over het programma kun je terecht op de website van de jongerencentra: www.jcmaatvast.nl en natuurlijk 

de Instagrampagina’s van de verschillende locaties. 

Help je mee?

Bij de zomeractiviteiten kunnen we zeker nog wat ondersteuning gebruiken. Vind je het leuk om onder begeleiding van 

onze medewerkers groepen kinderen te begeleiden in de activiteiten en hen een mooie zomer te bieden? Dan ben je bij 

Maatvast van harte welkom. Als je een mail stuurt aan vrijwilligers@maatvast.nl nemen we snel contact met je op. 

Even binnenlopen bij een locatie in de buurt om daar je interesse door te geven, kan natuurlijk ook. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VEEL ACTIVITEITEN DEZE ZOMER BIJ MAATVAST



Sinds januari 2021 hebben we op onze Maatvast-locaties de horecaprijzen niet verhoogd, maar helaas ontkomen we 

met de hogere inkoopprijzen nu niet aan een prijsindexering. Dit betekent dat per 1 juli 2022 de horecaprijzen verhoogd 

worden. Vanaf 1 juli hangen op al onze locaties de nieuwe horecaborden met de nieuwe prijzen.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

HORECAPRIJZEN

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

Niels: “Elke tweede vrijdag van de maand organiseren Britt en ik de kinderdisco in 

wijkcentrum ’t Kattegat. Om 19.00 uur gaan de deuren open en tot 21.00 uur is het 

dan dik feest met en voor de kinderen. Elke keer zijn er tegen de 100 kinderen, dat 

is echt hartstikke leuk.“

Britt: ‘’De entree is overigens niet gratis. Ook de (extra) limonade en iets lekkers 

kosten tussen de 10 en 50 cent. Dat is niet veel, maar we vinden het wel goed dat 

kinderen alvast leren dat dat soort dingen geld kosten. Voor dat geld kunnen wij 

weer nieuwe spullen voor de disco aanschaffen.”

“ “
DIK FEEST MET EN VOOR

Niels Kruiswijk & Brittany Veenstra
Vrijwilligers ’t Kattegat

DE KINDEREN.



Wat is het effect van onze inzet in Haarlemmermeer? 

Halen we ouderen uit de eenzaamheid?

Dragen onze activiteiten bij aan het versterken van 

sociale vaardigheden bij mensen uit de samenleving? 

Wat mist er op onze locaties volgens onze gebruikers, 

bezoekers en de samenleving?

Waarom komen sommige buurtbewoners nog niet naar 

onze locaties?

Is het toilet schoon en ervaren bezoekers een 

vriendelijke ontvangst?

Wij zijn blij te kunnen melden dat we deze vragen 

binnenkort kunnen stellen in een tevredenheids- 

en impactonderzoek. Want jouw mening telt!

In onze Maatvast-strategie staat bij speerpunt 10 ‘evalueren’ centraal. Als aftrap hiervoor gaan we de komende drie jaar 

een tevredenheids- en impactonderzoek doen. In september ontvangen alle gebruikers van onze locaties een enquête 

per e-mail. 

Onze bezoekers - jong en oud -  benaderen we ook voor deelname aan het onderzoek. Dit doen we door een enquête aan 

te bieden op onze locaties, per e-mail, door een link (QR code) te delen, posters op te hangen en naar buiten te gaan. 

Na het onderzoek ontvangen we een adviesrapportage met de resultaten per onderwerp. Ook komen de resultaten 

op een online dashboard en natuurlijk gaan we per onderwerp met de resultaten aan de slag. Dit jaar zien we als een 

nulmeting zodat we weten waar we nu staan. De daarop volgende jaren kunnen we de resultaten met elkaar vergelijken.

Wij zijn erg benieuwd en enthousiast. Want zo meten we het effect van onze inzet in Haarlemmermeer en weten we 

daarnaast ook meteen hoe we onze locaties nog mooier en leuker voor de samenleving kunnen maken. En daar profiteer 

jij natuurlijk ook van.

Wat ook goed is om te melden is dat we de komende drie jaar op dezelfde wijze een vrijwilligers- en 

een medewerkersonderzoek gaan doen.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

JOUW MENING IS BELANGRIJK:
TEVREDENHEIDS- EN IMPACTONDERZOEK



Wist je dat er bij Maatvast meer dan 350 vrijwilligers actief zijn? Dankzij hun hulp kunnen de activiteiten in de 

wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra georganiseerd door en voor inwoners van onze wijken plaatsvinden. 

Veel activiteiten worden zelfs helemaal zelf door vrijwilligers geregeld. Zelfstandig of met ondersteuning van onze 

(assistent) sociaal beheerders. 

Zonder onze vrijwilligers zijn we nergens en daarom zetten we hen op zaterdag 25 juni in het zonnetje tijdens het 

vrijwilligersfeest in Nieuw-Vennep. Het wordt vast en zeker een feestelijke avond met lekker eten en drinken en een 

leuke live band.

Wil je ook aan de slag als vrijwilliger? Op www.maatvast.nl/vrijwilligers vind je meer informatie.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE!



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

SPEEL MEE MET MOOIMAKERS!

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Dinsdag 31 mei waren wij in Dorpshuis Het Eiland aan de beurt om 

het spel ‘Mooimakers’ te spelen. De opkomst was heel divers met 

leden van de dorpsraad, vrijwilligers, 2 jongedames die met hun 

vader mee kwamen en Sandy en Astrid, die namens Maatvast 

meespeelden. En zo kwamen er tijdens het spelen toch wel hele 

leuke en interessante gesprekken uit voort. Het spel is er dan ook 

voor bedoeld om ‘spelenderwijs’ maar zeker ook serieus met de 

17 werelddoelen aan de slag te gaan in Haarlemmermeer.

Iedereen kreeg een eigen missiekaart met andere kleur en fiches. 

Met elkaar beantwoordde je vraagstukken denkend aan je eigen missie, 

die dus voor iedere speler een andere was. Aan de hand daarvan kon 

er gestemd worden op perspectieven die bij de vraagstukken werden 

voorgelegd. Het perspectief met de meeste stemmen werd aan de 

hand van de fiches op het speelbord neergelegd. Dit gaf aan het einde 

van het spel inzicht in wat voor ons van belang was in Haarlemmermeer.

Al met al een leuke en leerzame avond waar je toch wel tot bepaalde 

inzichten komt. De komende periode trekt het spel nog langs andere 

Maatvast locaties dus wil je deelnemen hou de aankondigingen in de 

locaties en op social media in de gaten. Het is echt de moeite waard en 

ontzettend leuk om mee te doen. Natuurlijk onder het genot van een 

kopje koffie en een drankje aangeboden door de locatie.



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

WANT SPORTEN DOEN
WE BIJ MAATVAST!

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

Op zondag 12 juni was het weer zover, de Sportfair Haarlemmermeer. Op deze dag hebben wij als Maatvast 

Haarlemmermeer laten zien dat wij ook aan jongeren meer aanbieden dan alleen een accommodatie. 

Op deze mooie zonnige dag hebben mensen niet alleen kennis kunnen maken met onze lieftallige collega’s, maar ook met 

onze mascotte Stanley! Stanley heeft iedere bezoeker laten weten waar je terecht kan om gebruik te maken van onze 

sport- en speluitleen en sportmaat. 

Heb je vragen of wil je meer weten over het sportaanbod binnen de jongerencentra van Maatvast? 

Neem dan contact op met beau.kattenberg@maatvast.nl



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG

De Nooduitgang is het ontmoetingspunt voor jongeren in Lisserbroek e.o. We zijn altijd bezig, nu bijvoorbeeld weer 

met het opknappen van de hal en de chill-plek buiten.

Onze vrijwilligers Stijn en Danique hebben weer hard gewerkt aan een escaperoom. Deze escaperoom op 18 en 19 juni 

stond in het teken van Harry Potter. Dit duo heeft vaker escaperooms gemaakt en het was ook dit keer een groot succes!

Wil je ook een keer meedoen? Kijk op onze insta en website voor leuke nieuwtjes en activiteiten.

Team De Nooduitgang



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

GESLAAGD!

Het zal je niet zijn ontgaan, deze maand waren de eerste uitslagen van de eindexamens middelbaar onderwijs. 

Een aantal van onze vrijwilligers in de jongerencentra is geslaagd. En die zetten we natuurlijk graag in de spotlight. 

Van harte gefeliciteerd!

Damian, vrijwilliger in Studio 5, is geslaagd voor zijn praktijkonderwijs. Wij zijn ontzettend trots op hem. 

Veel succes Damian bij het vinden van een leuke baan.

De Hype vrijwilliger Daan is geslaagd voor zijn havo-diploma. 

Vrijwilliger Arnando van Flex C behaalde zijn vmbo kader diploma.

En ook vrijwilliger Stijn van De Nooduitgang is geslaagd en heeft zijn mavo-diploma gehaald. Na de zomer start Stijn 

met de MBO-opleiding medewerker evenementenorganisatie. Heel veel succes en plezier gewenst.

Damian Daan Arnando



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

WE HEBBEN MEER GROTE MENSEN NODIG!

Échte Grote Mensen die ervoor zorgen dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Met meer ruimte om te bewegen, 

en meer gezonde voeding. Want gezond is nog steeds niet gewoon. JOGG Nederland startte daarom de campagne 

‘Meer grote mensen’. 

JOGG Haarlemmermeer benaderde Beau Kattenberg voor deze campagne. 

Gratis sportlessen

Beau is coördinator gezonde leefstijl bij Maatvast Haarlemmermeer. Binnen de organisatie is zij dé aanjager. Met 

behulp van JOGG Haarlemmermeer heeft Maatvast ervoor gezorgd dat het bij alle jongerencentra aantrekkelijk is voor 

jongeren om aan de slag te gaan met gezondheid. Bij alle jongerencentra worden gratis sportlessen aangeboden. Ook is 

er bij elke locatie een sport- en speluitleenpunt. Het aanbod in de kantine is gezonder geworden. Met gezonde recepten 

in een eigen ontworpen kookboek (dat later dit jaar verschijnt) en gratis watertappunten stimuleert Maatvast een 

gezonde leefstijl. 

Beau vertelt: “De behoefte van de jongeren is leidend voor de programma’s en activiteiten die wij ontwikkelen. Jongeren 

die na het sporten bij ons komen, vroegen zelf om gezonde alternatieven voor eten, drinken en activiteiten. Daar hebben 

wij gehoor aan gegeven. Het watertappunt bij Studio 5 is daar een goed voorbeeld van. Tijdens gratis sportlessen tappen 

de jongeren regelmatig wat water! Het watertappunt staat op een handige plek waar jongeren makkelijk tijdens of na het 

sporten bij kunnen. We maken het drinken van water zo makkelijk mogelijk.” 



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VRIJDAG 27 MEI WAS HET EINDELIJK ZOVER...

Het BIGG BOUNCE FESTIVAL georganiseerd door de 

Hoofddorpse jongerencentra Flex C en Studio 5 van 

Maatvast en mede mogelijk gemaakt door Meer Voor 

Elkaar van de gemeente Haarlemmermeer. Dit feest 

was speciaal bedoeld voor jongeren uit Haarlemmermeer. 

Dit hadden ze ook echt verdiend na 2 jaren geleefd te zijn 

door alle coronaperikelen en het feit dat daardoor hun sociale leven op een heel 

laag pitje stond.

Het feest werd gehouden op het terrein naast Studio 5. Na een lange voorbereiding 

en een promotieweek waren we als organisatoren toch wat zenuwachtig. Zouden 

er wel jongeren komen? Uiteindelijk kunnen we met trots zeggen dat er ruim 

60 jongeren zijn geweest. Een hele mooie opkomst! 

Ook kwamen er verschillende collega’s langs en zijn ook de collega’s van MeerWaarde en de straatcoaches geweest. 

Wat leuk om te zien dat ook zij enthousiast meededen!

Al met al hebben we veel plezier gehad met z’n allen. De Rodeostier en de sweeper waren een groot succes. Maar ook het 

pannaveld en de interactieve arena werden goed gebruikt. Binnen in de studio konden de jongeren lasergamen en buiten 

was het pijl & boog schieten. Er werd fanatiek meegedaan aan de verschillende onderdelen. De gehele middag stond er 

een BBQ klaar en werd het feest voorzien van muziek door DJ Damian.

Zonder alle vrijwilligers en het team van Flex C en Studio 5 was het niet gelukt. Ontzettend bedankt voor het harde 

werken en met elkaar hebben we toch maar even een heel mooi feest neergezet! 

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag wat ons nog  meer motiveert  om snel weer een mooie activiteit neer 

te zetten voor de jongeren uit Haarlemmermeer! Bubbelvoetbal staat nu hoog op het wensenlijstje 😉

Angelique Drenth,
Sociaal beheerder Studio 5



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Op zaterdag 2 juli a.s. organiseert de Wijkraad Graan voor 

Visch een vrolijke zomermarkt. Het wordt een markt met zo’n 

40 kramen waar bewoners, omwonenden en bedrijven leuke 

spulletjes komen verkopen. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om lekker iets te eten en te drinken.

Voor de kinderen is er voldoende vertier: een nostalgische kinderzweefmolen, 2 grote springkussens en 

voetbalactiviteiten door Team Sportservice op het kleine pleintje. En ook de muzikale omlijsting is niet vergeten. 

Er is die middag live muziek van een geweldige cover-band.

Verschillende organisaties uit Haarlemmer-

meer hebben een informatiestand, zoals 

NMCX, Gemeente Haarlemmermeer, 

MeerWaarde, Humanitas, Stichting Leergeld 

Haarlemmermeer en nog veel meer.

Natuurlijk is ook Maatvast vertegenwoordigd. 

Tiny Guit, sociaal beheerder van De Nieuwe 

Silo en Rita Meyer, sociaal beheerder P-Punt en 

CJG staan ook weer klaar tijdens deze zomer-

markt. Ook Wijkcentrum De Boerderij heeft 

een stand waar het team meer vertelt over 

de buurt moes- en fruittuin bij deze Maatvast 

locatie. Vrijwilligers zijn nog van harte welkom 

dus kom zeker even langs om kennis te maken.

Datum: zaterdag 2 juli

Tijd: 12.00 – 18.00 uur

Waar: grote parkeerterrein van het CJG naast de Nieuwe Silo

Meer informatie: www.graanvoorvisch.info  bij het kopje ‘zomermarkt’

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

ZOMERMARKT IN GRAAN VOOR
VISCH OP ZATERDAG 2 JULI



Ons team werd onlangs verrast met een mooi boeket bloemen, 

aangeboden door een zelfhulpgroep als dank dat zij in 

Wijkcentrum De Veste terecht kunnen.

Deze zelfhulpgroep is een mooi voorbeeld van een 

vrijwilligersinitiatief dat volledig zelfstandig draait op de dag en 

tijden dat zij aanwezig zijn. Het gebruik van de consumpties wordt 

netjes bijgehouden en betaald. Dit alles op goed vertrouwen, want 

dat is het uitgangspunt van onze samenwerkingen.

Nogmaals bedankt voor het mooie boeket. We krijgen er van veel 

kanten leuke reacties op.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

WAT EEN VERRASSING: EEN PRACHTIG BOEKET!

“ “
EEN ECHT DORPSHUIS, VOOR 

Nicole Middelbosch
Vrijwilliger Dorpshuis De Meerkoet

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“We hebben een heel actieve en betrokken gemeenschap in Lisserbroek. 

De Meerkoet is vaak het middelpunt van het dorp. Een echt dorpshuis, voor en 

door de bewoners. Heel veel clubjes en verenigingen hebben hier hun plek 

gevonden en we hebben een grote groep, enthousiaste vrijwilligers.”

EN DOOR DE BEWONERS.



De afgelopen twee jaar (2020/2021) hebben we niets kunnen vieren. Het was heel erg stil in al onze locaties van 

Maatvast, dus ook bij De Amazone. Geen leuke activiteiten zoals voorgaande jaren… Kerst, Nieuwjaarsborrel, 

Pasen of Valentijn, niets kon doorgaan. Dit was natuurlijk heel jammer, want we hadden weer veel leuke ideeën.

Zodra onze deuren weer open mochten in februari zijn we gaan brainstormen, kunnen we toch nog niet iets gaan 

organiseren in ons Wijkcentrum? Misschien gewoon alles toch nog vieren?!

Zo kwamen we op het idee om alles in te halen in een paar uurtjes op 1 dag 😊. We wilden een kerstboom neerzetten met 

kerstballen, paaseieren, champagneflessen en Valentijn-harten.

We hebben een flyer gemaakt en deze geplaatst op social media, zodat deze gedeeld kon worden en ook diverse in het 

gebouw gehangen/neergelegd, met de vraag of iedereen die wilde komen zich vooraf wilde aanmelden. Zo konden we 

een schatting maken aan wat wij nodig hadden aan hapjes en drankjes. Met dank weer aan de sponsoring van Ridders 

Kaashuis in Toolenburg. We kregen hele leuke reacties plus iedereen was enthousiast en het allerleukste… veel 

aanmeldingen.

En zo geschiede, maandag 16 mei hebben we de kerstboom opgetuigd en neergezet in de hal van De Amazone. Ook 

onze barruimte hebben we met Kerst-, Nieuwjaars- en  Paasattributen versierd. Het was eigenlijk best wel gek midden in 

de lente, maar toch ook weer erg leuk om te doen in deze tijd van het jaar.

Iedereen onwijs bedankt voor de gezellige middag! En speciale dank voor onze vrijwilligers Fred en Karin voor alle hulp op 

deze bijzonder feestelijke dag.

Groetjes,
Edith & Sylvia

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

DE ALLES INHAAL BORREL OP 18 MEI...



Na ongeveer 30 jaar gewerkt te hebben bij Meerwaarde en Maatvast, breekt er ook een tijd aan om te stoppen en 

welverdiend met pensioen te gaan. En dat mag ook wel op 78-jarige leeftijd! Suzette Hulsbosch gaf jarenlang met 

heel veel plezier yogales via het cursusbureau van Maatvast, maar gaat nu dus met pensioen. Dit was best wel een 

moeilijke beslissing voor Suzette, haar deelnemers gaan haar aan het hart, en dat is wederzijds. 

Ook ik heb Suzette leren kennen als een warme, sociale en lieve vrouw. Ik weet nog dat ik 5 jaar geleden bij Maatvast 

begon als Assistent Beheerder en ik er op dinsdagochtend was om koffie en thee te schenken voor de mensen na de 

yogales. De Yogagroep is altijd vrolijk en enthousiast. Ik krijg altijd veel complimenten van de mensen en van Suzette.

Lieve Suzette, het gaat je goed, ga lekker genieten van je vrije tijd. En je hebt beloofd nog eens langs te komen op de 

dinsdagmorgen om samen koffie te drinken met je oude groepje.

We zullen je missen!!

Groetjes,
Edith & Team Amazone

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

MET PENSIOEN...



Zaterdag 14 mei was het dan eindelijk tijd voor het lentefeest in Franse stijl in en rondom wijkcentrum De Boskern. 

Bezoekers snuffelden gezellig op de rommelmarkt, deden mee aan de pub quiz over Frankrijk en bezochten de jeu 

de boules wedstrijden. De Franse hapjes met stokbrood en warme croissants vonden gretig aftrek. 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

LENTEFEEST IN FRANSE STIJL BIJ DE BOSKERN



Maar dan wel zonnebloem- of olijfolie natuurlijk. Ad en Jan vormen een hecht team als het gaat om de 

samenwerking in de keuken tijdens het buurtrestaurant.

Toppers zijn het allebei, onmisbaar om ons buurtrestaurant wekelijks tot een succes te maken.

Alles begint al rond het middaguur, dan komt de keukengroep bij elkaar en zij bespreken wat er die avond gegeten gaat 

worden. We willen natuurlijk altijd lekker eten en de kosten laag houden, dus letten goed op wat er in de aanbieding is.

Als er besloten is wat de gasten gaan eten worden de inkopen gedaan. Vaak bij twee soms drie verschillende 

supermarkten. Met tassen vol komt de keukengroep terug om vervolgens alles uit te pakken en voorbereidingen te 

treffen. Nog even wat drinken en dan aan de slag in de keuken.

En dan begint de geoliede machine te draaien, op de foto’s ook toevallig gehaktballen. En dit gaat door totdat de 

maaltijden klaar zijn om opgediend te worden. Maar eigenlijk stopt het pas rond 20.30 uur als alles na het diner is 

schoongemaakt en/of afgewassen.

Wekelijks dus een geweldige prestatie van deze toppers. Bedankt voor jullie inzet!

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

GEOLIEDE MACHINE IN DE KEUKEN VAN 
HET BUURTRESTAURANT DE VESTE

Ad Fransen Bal Gehakt Jan Derogee



Op uitnodiging van de Filipijnse groep die in Wijkcentrum De Veste hun bijeenkomsten houdt, bracht Marco 

Goedhart, sociaal beheerder van De Veste, een bezoek aan de viering van hun Onafhankelijkheidsdag op zaterdag 

11 juni. Wat een geweldige sfeer en gezelligheid. Het weer werkte fantastisch mee en iedereen was aan het 

genieten. Hieronder een foto-impressie van de dag.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY PICNIC 
IN RECREATIEGEBIED SPAARNWOUDE



1 op de 10 vrouwen in Nederland heeft soms geen geld voor maandverband. 

In Hoofddorp zijn een paar meiden ‘Samen voor Elkaar’ begonnen. 

Zij maken kastjes met daarin maandverband en tampons die gratis 

meegenomen mogen worden door meisjes en vrouwen die dit nodig 

hebben maar niet kunnen bekostigen. Op 17 mei is het P-Punt een ‘MUP’ 

(Menstruatieproducten Uitgiftepunt) geworden. In het toiletblok hangt 

nu zo’n kastje waar discreet producten uit meegenomen kunnen worden.

Heb je thuis nog menstruatieproducten liggen waar 

je niets mee doet, lever deze dan in bij het P-Punt/

Centrum voor Jeugd en Gezin op Graan voor Visch in 

Hoofddorp. Wij zorgen dan dat de producten terecht 

komen bij Samen voor Elkaar! Doneren kan ook via: 

http://staoptegenarmoede.nl/Contact/ of door de 

QR code te scannen.

Voor meer informatie over menstruatie-armoede: www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

MENSTRUATIE-ARMOEDE

“ “
DE BUURTEN EN BEWONERS

Peter Schrauwen
Bestuurssecretaris Maatvast

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“De buurten, wijken en bewoners bepalen wat er gebeurt op onze locaties. 

Vergeleken met de start in 2013 hebben we nu een stuk meer locaties, wordt er 

veel meer georganiseerd en zijn we langer en vaker open. Er is dan ook veel meer 

aanloop en dat is mooi om te zien. Daar doen we het natuurlijk voor. We zeggen zelf: 

de samenleving is onze opdrachtgever.”

BEPALEN WAT ER GEBEURT.



Ik ben Eline Griep en neem het stokje over van Noor van Bussel als sociaal 

beheerder van het Dorpshuis in Badhoevedorp. 

Voorheen pendelde ik 21 jaar vanuit Den Haag naar Schiphol, waar ik werkte 

bij onder andere KLM als stewardess en purser. Hierna heb ik als medisch 

secretaresse gewerkt op verschillende locaties in Amsterdam en kwam 

ik in Badhoevedorp te wonen, zo’n drie jaar geleden. Ik ontmoette Noor 

toen ik een ruimte wilde huren in het Dorpshuis en werd heel 

enthousiast door de sfeer, de mensen en ook hoe ze vertelde over haar 

functie. Kort hierna kon ik al starten als nieuwe beheerder en is het 

inwerken begonnen. Naast mijn werk onderneem ik veel samen met 

mijn vriend, Joep. Musea, sport, muziek, gezellige dinertjes, schilderen, 

yoga, Japanse taal en hopelijk ooit weer rijden op een eigen motor. Ik hoop 

zo veel mogelijk mensen hier te ontmoeten om te weten te komen waar 

de mensen in Badhoevedorp behoefte aan hebben, wat ze bezighoudt en wat 

mensen graag willen meemaken in het Dorpshuis. Leuk jullie te ontmoeten op de 

Snelliuslaan! 

 Groet van Eline

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

 
 
EVEN VOORSTELLEN...



Op 18 mei vierden de vrijwilligers van wijkcentrum ‘t Rietland feest in het Corendon Village Hotel.

Een zeer geslaagde avond, bekostigd vanuit de fooienpot, met een rondleiding in de indrukwekkende Boeing 747, 

uitgebreid buffet en live muziek. De vrijwilligers werden in ’t Rietland opgehaald en weer netjes ‘thuis’ gebracht 

met de shuttle bus.

Het feestje waar ze zo hard voor hadden gespaard was meer dan verdiend na een droevige periode i.v.m. het overlijden 

van Gerda. Eindelijk weer een gezellig moment van samenzijn.

Petra, Ruud, Maarten en ikzelf hebben, evenals de vrijwilligers genoten van de leuke gesprekken aan tafel. Er werd luid 

meegezongen met de liedjes die Henk en Han speelden op de accordeon en basgitaar. 

Over de rondleiding in de Boeing 747 die midden op de binnenplaats  geparkeerd staat raakten ze niet uitgesproken. Wat 

een enorm toestel! Wat zijn de slaapvertrekken voor het vliegpersoneel krap! 

En wat een hoop knopjes in de cockpit! Er lag natuurlijk ook een pilotenpet, dus menig vrijwilliger - en Ruud - maakte 

van de gelegenheid gebruik om even een Instagram waardige foto te nemen met de pet op, terwijl anderen even rustig 

Business Class gingen zitten. 😊

Door Noor van Bussel

MAATVAST NIEUWS  NOORD

VRIJWILLIGERSFEESTAVOND ’T RIETLAND



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST JUNI
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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


