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Het zoeken naar een stageplek was even spannend voor deze jongeman! 

En toen hij een mooie stek had gevonden, werd deze op het laatste moment afgezegd en had hij opeens nog 

maar één dag om ergens anders te landen. Gelukkig kwam hij langs in het Dorpshuis Badhoevedorp en zo kon hij 

de volgende dag bij ons beginnen. Gedurende drie dagen heeft hij twee uurtjes per dag de sfeer kunnen proeven 

in ons mooie dorpshuis en Ruud en Eline kunnen helpen. Hij schonk koffie en thee tijdens het ‘Rondje van Ruud’ 

en was zelfs te zien bij de Voedselbank.

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Maatvast is altijd in je buurt, 

dus ook bij de zomermarkt in 

Graan voor Visch op zaterdag 

2 juli jl.

MIDDEN Zomermarkt... ZUID Fiets zoekt Boer

Op vrijdag 1 juli werd ook in Hoofddorp voor de vijfde keer stil 

gestaan bij Keti Koti.  Wat is Keti Koti eigenlijk? Keti Koti betekend ‘verbroken ketenen’, 

verwijzend naar de boeien, waarmee de tot slaaf gemaakte vastgezet werden. 

Ongeveer 150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en de 

Nederlandse Antillen, die toen koloniën van Nederland waren. In Nederland wordt op 

1 juli de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd. 

JONGERENCENTRA  ‘Wat gebeurd is, is niet voorbij’

Sociaal beheerders Rita en Tiny waren natuurlijk van 

de partij en ze hebben leuke dingen geknutseld met 

de kinderen. Vrijwilligers Mirjam en Erwin van 

Wijkcentrum De Boerderij waren ook op de 

zomermarkt om de buurt moes- en fruittuin in Pax 

meer bekendheid te geven. Zij verkochten kopjes 

met plantjes, die gekweekt zijn in de moestuin.

De vrijwilligers van Stichting 

KoetActief en Stichting Samen 

Lisserbroek organiseerden op 

9 juni jl. Fiets zoekt Boer.

Maar liefst 161 deelnemers vonden de weg naar 

De Olmenhorst in Lisserbroek, vanwaar de 

fietstocht startte. De deelnemers konden kiezen 

voor een fietstocht van 12,5 of 35 km. Tijdens de 

routes werd een aantal lokale bedrijven aangedaan 

(afhankelijk van de gekozen route). Beide fietsroutes 

eindigden bij Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek.

NOORD Snuffelstage...



In de juni-nieuwsbrief kon je al iets lezen over de Beechavenue School voor Oekraïense 

kinderen in Haarlemmermeer. Deze kinderen gingen de afgelopen weken gewoon naar 

school ondermeer om de Nederlandse taal te leren. De school draaide wel een speciaal 

zomerprogramma in drie dagen per week met o.a. een voorleesuurtje met 

burgemeester Marianne Schuurmans, veel creatieve uurtjes met prachtig resultaat 

en een bijzondere voorstelling en workshop met de goochelaars van Magic Care. Wij 

bedanken goochelaars Marlies Greve, Igor de Kort en Beer van Muiswinkel voor hun 

mooie optreden in Schiphol-Rijk en alle blije gezichten bij de enthousiaste kinderen.

Leren goochelen laat kwetsbare kinderen stralen

De Stichting Magic Care bestaat uit een groep van 50 goochelaars. Het doel van Magic Care is kinderen, die door ziekte, 

handicap of door een vervelende thuissituaties in de problemen zijn gekomen te ondersteunen. Voor het kind is het 

aanleren van een goocheltruc het doel. Voor Magic Care is het goochelen een middel om te werken aan de verbetering 

van de motorische- en/of de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wil je meer weten en misschien de 

Stichting sponsoren? Kijk dan op www.magiccare.nl

Deze twee weken hebben de kinderen en leerkrachten ook een welverdiende vakantie en maandag 29 augustus openen 

we de deuren weer.
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BEECHAVENUE SCHOOL ZOMERUPDATE

EEN FOTOIMPRESSIE...
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VERVOLG FOTOIMPRESSIE...



In de vorige nieuwsbrief heb je al kunnen lezen dat we dit 

jaar een tevredenheids- en impactonderzoek uitvoeren. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen. 

Naar verwachting ontvangen al onze gebruikers/huurders 

in week 38 (half september) een enquête per e-mail. We zijn 

namelijk erg benieuwd naar hun ervaring met onze prachtige 

locaties. 

Ook onze bezoekers vragen wij vanaf week 38 naar hun 

ervaring met de activiteiten op onze locaties. Er liggen dan 

op al onze locaties posters en kaartjes met een QR code en 

link naar het onderzoek klaar om deel te nemen. 

Medewerkers en vrijwilligers zijn in die weken aanwezig om bezoekers te helpen bij het invullen van de enquêtes. 

Natuurlijk houden we je ook via mail en social media op de hoogte.

Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar jullie mening!
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TEVREDENHEIDS- EN IMPACTONDERZOEK



Dit jaar vindt voor de derde keer de Tour de Maatvast plaats. Deze Tour is bedoeld voor iedereen die houdt van 

de wielersport. Deelname is gratis maar wij fietsen voor een goed doel en alle bijdragen zijn natuurlijk meer dan 

welkom.

Dit jaar is het goede doel: Stichting  Wielrenner Amy Pieters, revalidatie brengt kosten met zich mee, 

dat is waar we kunnen helpen. Voel je vrij om te geven via de donatie box, Amy zal er dankbaar en blij mee zijn. 

Tour de Maatvast start op zondag 11 september vanaf Dorpshuis d’Oude Waterwolf in Vijfhuizen. 

Vanaf 09.00 uur staat sociaal beheerder Tine Buis klaar met een kop koffie en/of thee en iets lekkers.

Om 09.30 uur vertrekken we voor een groepsrit van 50 km. Er zal een gemiddelde snelheid van 25 km per uur nagestreefd 

worden, het spreekt voor zich dat een helm verplicht is. Na de finish van deze toertocht staat er een broodje en iets te 

drinken te klaar en rond 12.00 uur sluiten we deze ochtend af.

Aanmelden kan door voor 9 september een mailtje te sturen met voor- en achternaam naar 

marco.goedhart@maatvast.nl

Kun of wil je zelf niet mee fietsen maar wel doneren? Dan kan dit door een bedrag over te maken naar 

bankrekeningnummer: RABO 0118 7793 70 t.n.v. C.M. Goedhart onder vermelding van: Amy. 

Heb je nog vragen? Bel dan even met Marco Goedhart, sociaal beheerder van Wijkcentrum De Veste op 023 5636 663.
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ZONDAG 11 SEPTEMBER - TOUR DE MAATVAST
HELP MEE OM KOSTEN ‘AMY PIETERS HERSTEL’ 
TE FINANCIEREN
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STICHTING PRAKKIE HOOFDDORP  
ZOEKT OPSLAG- EN VERDEELPUNT

Regelmatig gaat de redactie van deze Maatvast-

nieuwsbrief op pad voor haar nieuwsberichten en op 

zoek naar interessant nieuws voor de gemeenschap.  

Zo waren we onlangs te gast bij Miranda en Ronald, 

de initiatiefnemers van Stichting Prakkie Hoofddorp. 

Onze bestuurssecretaris Peter Schrauwen werd hartelijk 

ontvangen in hun woning en tevens opslag- en verdeel-

punt aan de Birkholm 88 in Hoofddorp. Heel bijzonder om 

in een woonkamer te zitten die vol staat met kratten met 

voeding… Over de huisvestingsproblematiek straks meer, 

maar wat doet Prakkie eigenlijk? 

Voedselpakketten

Heel in het kort helpt Stichting Prakkie Hoofddorp gezinnen die onder de armoedegrens leven, maar door omstandig-

heden niet in aanmerking komen voor de diensten van de Voedselbank. Vaak mensen die buiten hun schuld in financiële 

problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door echtscheiding, overlijden of verlies van werk door Corona. De hulp bestaat 

voornamelijk uit het verstrekken van voedselpakketten met hierin houdbaar eten, maar inmiddels ook verse etenswaar 

als vlees, vis en brood en schoonmaakmiddelen/verzorgingsproducten. 

Dat de behoefte groot is en stijgende blijkt uit een toelichting van Miranda:  “Het begon toen we met koken eten over 

hadden en het zonde vonden dit weg te gooien. Via een berichtje op Facebook waren er snel een paar mensen uit de buurt 

blij gemaakt en werd voedselverspilling voorkomen. Hieruit is het idee ontstaan om meer mensen te helpen en was 

Prakkie Hoofddorp geboren.”

Wat begon als een kleine actie, is inmiddels uitgegroeid tot een fulltime(+) dagtaak. Wekelijks komen inmiddels maar 

liefst(!) bijna 130 gezinnen langs om een voedselpakket op te halen. Ronald: “Gelukkig heeft onze buurt begrip voor de 

situatie, want het is natuurlijk wel een drukte van belang in de straat.”

Het ‘succes’ van het initiatief begint nu ook een keerzijde te kennen, immers 130 gezinnen die langskomen, betekent 

130 voedselkratten die moeten klaar staan en worden uitgedeeld. En Miranda is er duidelijk in, dat kan nog meer worden, 

immers er zijn veel mensen die in aanmerking komen. Miranda: “We zullen nooit nee verkopen, omdat we iedereen die het 

nodig heeft willen helpen. Inmiddels hebben we veel contacten met vooral supermarkten, maar ook particulieren die ons 

voorzien van de bestanddelen van de pakketten. “ Soms komt het ook voor dat supermarkten, naast de wekelijkse 

uitgiftedag, tussendoor voedsel aanbieden wat tegen de houdbaarheidsdatum aanloopt. Zo was er een laatst een 

aanbieding van dure vleesproducten. Miranda: “Ook dergelijke mogelijkheden laten we niet liggen en we gaan dan langs 

om de producten op te halen. Is het niet genoeg voor alle aangesloten gezinnen, dan zorgen we via Facebook, het medium 

waar via alle cliënten worden geïnformeerd,  voor een verloting.” Om de spullen te vervoeren gebruiken Miranda en 

Ronald de eigen auto en om plaats te maken voor de pakketten is hier de achterbank uitgehaald.  Een wens is ooit nog 

eens te kunnen beschikken over een busje, dus als iemand wat weet. Laat het hen weten!

Foto: Ton Dijkstra
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VERVOLG STICHTING PRAKKIE HOOFDDORP 
ZOEKT OPSLAG- EN VERDEELPUNT

Het belangrijkste nu blijft het vinden van een opslag- en verdeelpunt zodat privé en het vrijwilligerswerk gescheiden 

kunnen worden. Miranda: “We doen het met alle liefde, maar het geeft ook beperkingen. Zo kunnen we het meeste van 

de tijd niet aan onze eettafel eten of even rustig televisie kijken omdat deze verscholen gaan achter de kratten.”

Weet jij een locatie?

Is er iemand of een organisatie die een oplossing weet voor de huisvestingsproblematiek dan kan er contact worden op-

genomen met Stichting Prakkie Hoofddorp via mail stichting@prakkiehoofddorp.nl of door te bellen met 06-41329368. 

Het aanmelden van gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning kan via het aanmeldformulier op de website 

www.prakkiehoofddorp.nl of via een bericht op de Facebookpagina @Prakkiehoofddorp. 

Het geven van een zeer op prijs gestelde donatie kan via de pagina Doneren op de website van Prakkie Hoofddorp. 

Graag nodigen we je uit voor onze interactieve strategiebijeenkomsten in september. Met elkaar gaan we in gesprek 

over onze strategie 2022-2024. En ook jouw mening telt. We horen graag wat je van onze strategie vindt. En hoe we 

nog beter aan onze speerpunten kunnen werken.

Kom je ook?

We organiseren de bijeenkomst op 3 dagen en 3 locaties, 

zodat je zelf kunt kiezen welk moment en welke plaats het beste past:

 • Dinsdag 13 september van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Badhoevedorp

 • Dinsdag 27 september van 19.00 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp

 • Woensdag 28 september van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek

Ga met ons in gesprek over onze speerpunten

 • Hoe ervaar je ons werk aan de 10 speerpunten? 

 • Wat valt je op? Wat doen we (minder) goed? 

 • Welke speerpunten verdienen meer of betere aandacht? 

 • Welke kansen zie jij om bepaalde speerpunten sneller voor elkaar te krijgen?  

PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN 
MAATVAST EN JOUW BUURT
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VERVOLG PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST
VAN MAATVAST EN JOUW BUURT

Altijd in je buurt: meer met minder

Het strategiedocument is te vinden op https://www.stichtingmaatvast.nl/over-ons/missie-en-visie/ 

of we sturen je op aanvraag graag een exemplaar per post toe.

Jij maakt écht het verschil!

Heb je vragen of input? Of wil je je direct aanmelden? Mail dan naar info@maatvast.nl of bel met 023-8200660. 

Graag tot ziens op een van deze avonden. De koffie en koeken staan klaar…
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Eindelijk mocht het weer en konden we op zaterdag 25 juni jl. op een centrale plek onze 

vrijwilligers bedanken voor hun fantastische inzet voor Maatvast (en daarmee voor 

de Haarlemmermeerse samenleving) tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag.

In 2020 was dit helaas niet mogelijk vanwege de COVID-19 crisis en in 2021 

werd onze vrijwilligersdag per cluster georganiseerd.  

Maatvast telt in totaal rond de 350 vrijwilligers waarvan er ongeveer 250 

waren ingegaan op de uitnodiging om in het zonnetje gezet te worden. Bij 

deze hoge aantallen was het niet mogelijk de dag te organiseren in een van 

onze eigen 26 locaties. Om die reden werd uitgeweken naar De Rustende  

Jager in Nieuw-Vennep waar de ruimtes de Jachtzaal en De Jonge Jager 

speciaal voor deze gelegenheid prachtig waren ingericht. 

Na de ludieke ontvangst bij de entree door leden van de toneelvereniging 

Pankras werden de vrijwilligers binnengeleid onder de muzikale klanken van de band 

Afternooners uit Beinsdorp die de gehele bijeenkomst zorgden voor de muzikale omlijsting. 

Om het ook echt de dag van de vrijwilligers te laten zijn was er bewust voor gekozen niet te veel sprekers aan het 

woord te laten. Directeur-bestuurder van Maatvast, Maarten Askamp, heette de vrijwilligers van harte welkom waarna 

wethouder Marjolein Steffens-van de Water het woord nam. In haar toespraak prees zij Maatvast als grootste 

vrijwilligersorganisatie van Haarlemmermeer en de wijze waarop we aandacht geven aan onze vrijwilligers. Het was 

mooi om te horen dat de wethouder ook nog even stilstond bij de vrijwilligers die ons zijn ontvallen tijdens de pandemie. 

Tot slot werd het woord gegeven aan 

Arthur Woensdregt, voorzitter van de 

raad van toezicht van Maatvast. In zijn 

indrukwekkende speech maakte hij de 

vergelijking tussen vrijwilligerswerk en 

de wintertrek van ganzen naar warmere 

landen. Met name het elkaar bijstaan en 

ondersteunen vormden de kern van de 

boodschap. In het kader op de volgende 

pagina lees je dit deel van zijn speech. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST BEDANKT HAAR VRIJWILLIGERS: 
VRIJWILLIGERSDAG 2022

Arthur Woensdregt
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VERVOLG MAATVAST BEDANKT HAAR VRIJWILLIGERS: 
VRIJWILLIGERSDAG 2022

In de herfst,

Als je de ganzen op weg naar het zuiden ziet gaan voor de winter,

overvliegend in V-formatie,

zou je eraan kunnen denken wat de wetenschap ontdekt heeft

over de vraag waarom ze op die manier vliegen.

Iedere vogel die met zijn vleugels slaat, creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogel die onmiddellijk 

achter hem vliegt.

Mensen die een gezamenlijke richting met elkaar delen en een gevoel van gemeenschap, kunnen sneller en 

gemakkelijker komen waarheen ze op weg zijn.

Omdat ze reizen met behulp van elkaars stuwkracht.

Als een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling de remming en de weerstand bij zijn poging om alleen te 

vliegen en hij gaat snel terug in de formatie, om weer te profiteren van het hef vermogen van de vogel voor hem.

Als we net zo slim zijn als een gans, blijven we in de formatie met degenen die dezelfde richting als wij opgaan. 

Als de gans op de kop moe wordt, neemt hij een plaats in meer naar achteren en vliegt een andere gans op kop.

Het is verstandig om van beurt te wisselen als je een veeleisende klus doet.

Net zoals de ganzen die naar het zuiden vliegen. Ganzen gakken vanuit de achterhoede om degene die op kop 

gaan aan te moedigen om op snelheid te blijven

Wat zeggen wij als we van achteruit gakken?

Tenslotte:

Als een gans ziek wordt, of gewond raakt door geweerschoten

en daardoor uit formatie valt, vallen twee andere ganzen met die gans mee

en volgen hem naar beneden om hulp en bescherming te verlenen.

Ze blijven bij de uitgevallen gans totdat die weer kan vliegen of tot hij sterft.

Dan pas stijgen ze weer op, op zichzelf of in een andere formatie, om zich weer bij de groep te voegen.

Als wij het verstand van een gans hebben zullen we elkaar net zo blijven bijstaan.



Na het officiële gedeelte was het louter tijd voor ontspanning. Genieten 

van een hapje en drankje, meedansen op het brede repertoire van de 

Afternooners, een foto laten maken in het ‘Dit is Mijn Maatvast frame’ en 

bijkletsen met collega-vrijwilligers en betaalde krachten van Maatvast die 

men lang niet had gezien…. Om uiteindelijk de dag af te sluiten met een 

fantastisch buffet. Gezien de enthousiaste reactie kunnen we weer 

terugkijken op een succesvolle vrijwilligersdag.

Maatvast bedankt ook het team van De Rustende Jager die deze dag 

geweldig hebben ondersteund. En natuurlijk alle vrijwilligers voor jullie 

komst. Hou de agenda voor volgend jaar in de gaten, want de plannen voor 

de vrijwilligersdag 2023 worden namelijk alweer gemaakt. We hopen dan 

natuurlijk op een nóg grotere opkomst. Nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd 

welkom op onze locaties. Loop eens binnen om kennis te maken en de 

mogelijkheden te bespreken.
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VERVOLG MAATVAST BEDANKT HAAR VRIJWILLIGERS: 
VRIJWILLIGERSDAG 2022

De ‘verslaggever’ vanuit de Raad van Toezicht was 

uiteraard bij die speciale dag dat vrijwilligers bij 

Maatvast verwend worden met een samenzijn, lovende 

woorden, muziek en een prachtig buffet!

Lovende woorden van de directeur-bestuurder Maarten 

Askamp, de voorzitter van de Raad van Toezicht Arthur 

Woensdregt en de wethouder Marjolein Steffens-van de 

Water. 

Natuurlijk werden de vrijwilligers in de toespraken zeer 

geprezen, vergeleken met gakkende ganzen die elkaar 

aansporen, ondersteunen en het duidelijk met elkaar 

samen doen. Een prachtige metafoor voor de 250 

vrijwilligers die erbij konden zijn. Gelukkig na de COVID-19 

maatregelen allemaal bij elkaar en men zocht elkaar ook echt op. Het mag immers weer!

Jong en oud bij elkaar… de jongste 13 jaar… de oudste… ?! In gezamenlijkheid, want tezamen zetten zij zich in met 1001 

klusjes en taken die alleen met hun hulp tot stand kunnen komen. Of het nu lampjes vervangen is, tot maaltijden koken 

voor 50/100 man, tot zomerspelen voor kinderen organiseren of mooie jongerenprojecten. 

‘MAATVAST SLAAT BRUGGEN’

Maarten Askamp en Marjolein Steffens-van de Water

Vrijwilligers Alie en Inge, kookteam De Nieuwe Silo 
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VERVOLG MAATVAST BEDANKT HAAR VRIJWILLIGERS: 
VRIJWILLIGERSDAG 2022

En al die vrijwilligers die ik sprak, ongeacht bij welke tafel ik aanschoof, 

gaven aan er zelf zoveel blijdschap en voldoening uit te halen dat zo’n 

speciaal moment van in het zonnetje gezet te worden, hartstikke leuk 

is… maar dat zij ook blij zijn dat zij vrijwilliger kunnen zijn. Een duidelijk 

geval van: het werkt twee kanten op. En niemand wil Maatvast missen 

vanwege de enorm invloedrijke rol die zij speelt in de leefomgeving 

binnen Haarlemmermeer. In een maatschappij die soms heel erg aan 

zichzelf denkt.

Op de weg naar Nieuw-Vennep zat deze verslaggever in de auto en 

daar speelde men het muzieknummer: Bridge over Troubled Water van 

Simon & Garfunkel. En terwijl ik naar de tekst luisterde, bedacht ik mij 

dat al die vrijwilligers van Maatvast menselijke bruggen zijn. Bruggen 

niet alleen voor activiteiten die georganiseerd worden of klussen, maar ook bruggen om te ondersteunen, te luisteren 

en met raad en daad terzijde staan van diegenen die dit nodig hebben. Bruggen om jongeren die even in de knel zitten en 

die graag een luisterend oor willen, bruggen om ouderen die ondersteuning nodig hebben bij financiële zaken op weg te 

helpen, bruggen om een plek te bieden die eenzaamheid en het gevoel van alleen zijn, kunnen wegnemen. Alle vrijwilligers 

zijn Bruggen over het water. Reikende handen voor en door en met elkaar. En dat is Maatvast ten voeten uit…

Patricia Huisman

Patricia Huisman en Maarten Askamp



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

KINDERVAKANTIEDAGEN 
EEN FEESTJE

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Met dank aan de vrijwilligers en de aanwezige kinderen kunnen we terugkijken 

op vier hele leuke en geslaagde vakantiedagen. Met dank ook aan Stichting 

Actief Beinsdorp als sponsor van deze dagen. Ieder jaar staan de dagen in 

het teken van een thema en dit jaar was dat het thema CIRCUS.

Dag 1: dinsdag 19 juli

Vanwege de hitte deze dag hebben we het programma aangepast en 

zijn we naar binnen gegaan waar het een stuk beter vertoeven was 

dan buiten. We maakten schilderijen met circusfiguren erop en 

dierenmaskers. We speelden plaatjesbingo in het thema circus 

waarbij natuurlijk ieder kind uiteindelijk met een prijs naar huis ging. 

Tussendoor maakten we ook nog zelf een bananen milkshake. 

We sloten de middag af met een lekker waterijsje.

Dag 2: vrijdag 22 juli

Vandaag was het een stuk koeler dus konden we buiten in de speeltuin aan 

de slag met de grote dozen geschonken door Voges Verpakkingen. We maakten 

daar circuswagens van. De kinderen waren driftig aan het schilderen en plakken. 

Er kwam luiken en deuren in de dozen en uiteindelijk hadden we een bonte karavaan van 

circuswagens. Margreet had ondertussen de lunch voorbereid met pannenkoeken en hotdogs die goed in de smaak vielen 

bij de ondertussen wat hongerige kids. Na de lunch was het tijd voor het spellencircuit met onderdelen in het thema circus 

natuurlijk. Tussendoor maakten we van een eierkoek nog een leuk clownshoofd.

Dag 3: dinsdag 26 juli

Vandaag stond de speurtocht op het programma. In de Rietkraag hingen trossen ballonnen in verschillende kleuren. Bij 

iedere kleur was er een opdracht zoals raad wat ik teken, prik de clownsneus, behendigheidsspel en meer. Ook hingen er 

door het dorp allemaal plaatjes van clowns. Dus de kinderen moesten niet alleen de ballonnen vinden maar ook nog eens 

tellen hoeveel clownsplaten er verstopt waren. Eén groepje wist er meer te vinden dan er verstopt waren… wat toch ook 

knap is. Bij de opdrachten verdienden de kinderen een symbolisch circuskaartje voor de voorstelling op de slotdag. 

Onderweg was er natuurlijk ook limonade met wat lekkers. Traditiegetrouw sloten we de speurtocht altijd af met de BBQ 

voor de helpende vrijwilligers en de kinderen. Pim en Margreet verzorgen deze altijd met veel plezier.

Dag 4: Vrijdag 29 juli

De circuswagens werden buiten weer neergezet want vandaag kregen we bezoek van CIRCUSFUN die ons een workshop 

circus kwamen geven. Om het buiten nog wat gezelliger te maken hebben de kinderen deze dag eerst een vlag gemaakt. 

Alle vlaggen met circusfiguren vormden samen weer een bonte slinger.



Ondertussen stond alles klaar om te beginnen met de workshop. In 3 groepen werd er gewerkt aan de onderdelen 

acrobatiek, jongleren en koorddansen/bal lopen. Nadat de kinderen alle drie de onderdelen gedaan hadden mochten 

ze aangeven wel onderdeel ze later deze dag in de voorstelling wilden laten zien. Nadat dit bekend was werden de 

verschillende acts geoefend. In de keuken werden ondertussen door Pim en Margreet patatjes en snacks gebakken. Na 

het eten kwamen familie en buurtgenoten kijken naar de voorstelling. Iedereen deed erg hun best en de kinderen kregen 

dan ook een luid applaus.

Een mooie afsluiter van 4 hele leuke en gezellige dagen waar we als team met veel plezier op terug kijken.

Op de Facebook-pagina van dorpshuis Het Eiland kun je alle foto’s van deze dagen bekijken met dank aan Chris die elke 

dag de foto’s gemaakt heeft.

Voor nu gaan wij lekker bijkomen en opladen voor de volgende kindervakantiedag tijdens de herfstvakantie.

Tot een volgende keer,

Team kindervakantiedagen

MAATVAST NIEUWS  ZUID

VERVOLG KINDERVAKANTIEDAGEN EEN FEESTJE



De vrijwilligers van Stichting KoetActief in samenwerking met Stichting Samen Lisserbroek organiseerden op 

9 juni jl. Fiets zoekt Boer.

Maar liefst 161 deelnemers vonden de weg naar De Olmenhorst in Lisserbroek, vanwaar de fietstocht startte. De 

deelnemers konden kiezen voor een fietstocht van 12,5 of 35 km. Tijdens de routes werd een aantal lokale bedrijven 

aangedaan (afhankelijk van de gekozen route). Beide fietsroutes eindigden bij Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek, 

waar de deelnemers moe maar voldaan, neerploften en een heerlijk koel drankje en een lekker hapje aangeboden 

kregen. Hier kregen de vrijwilligers een mooi verhaal te horen:

Twee dames die meededen aan de fietstocht, kwamen elkaar bij de eerste stop tegen en raakten met elkaar in gesprek. 

Ze waren allebei alleen. Ze hebben toen besloten de 35 km samen te fietsen en daarna hebben zij dit gezellig afgesloten 

met een kopje cappuccino bij het Dorpshuis. Ze waren allebei zo blij en vertelden dit dus heel enthousiast.

 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe iedereen nieuwe mensen kan leren kennen tijdens activiteiten georganiseerd door 

vrijwilligers in en rondom de dorpshuizen en wijkcentra. Daar doen we het voor!

MAATVAST NIEUWS  ZUID

FIETS ZOEKT BOER



Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert het seniorenwerk Lisserbroek een heerlijk 2-gangen menu 

voor senioren in dorpshuis De Meerkoet. 

Ook een keer aanschuiven bij deze maaltijd? Graag dan vooraf even aanmelden via een e-mail naar 

i.croese@quicknet.nl

Voor iedere maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van € 7,00. Dit het liefst vooraf betalen per bank:

NL36 RABO 0336 5109 34 t.n.v. St. Vrienden seniorenwerk Lisserbroek onder vermelding van ‘soosmaaltijden’. 

Ter plekke kan ook betaald worden met pin. De consumpties die tijdens de soosmaaltijden genuttigd worden zijn voor 

eigen rekening. 

MAATVAST NIEUWS  ZUID

SENIORENMAALTIJD IN DE MEERKOET



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

‘WAT GEBEURD IS, 
IS NIET VOORBIJ’

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

“ ‘Wit’ en ‘zwart’ en alles wat er tussenin zit moet zich tegen racisme uitspreken, 

iedere keer weer”, aldus Elaine Veldema, lid van het P-Team.

Op vrijdag 1 juli werd ook in Hoofddorp voor de vijfde keer stil gestaan bij Keti Koti. 

Wat is Keti Koti eigenlijk? Keti Koti betekend ‘verbroken ketenen’, verwijzend 

naar de boeien, waarmee de tot slaaf gemaakte vastgezet werden. Ongeveer 

150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en de 

Nederlandse Antillen, die toen koloniën van Nederland waren. In Nederland 

wordt op 1 juli de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd. 

Om deze herdenking mogelijk te maken, ondersteunt Maatvast elk jaar het P-Team, 

dat de herdenking organiseert. Dit jaar droegen ook de jongeren van Maatvast hun 

steentje bij. Hard werken werd beloond met een prachtig eigen geschreven nummer 

door Chiara en Morpheus, waarin gelijkheid en acceptie centraal staat. Dit nummer werd 

live voorgedragen. Ook benieuwd? Het nummer is binnenkort te beluisteren via verschillende 

kanalen. We houden je op de hoogte via Facebook en Instagram.

Ervaring Chiara van Ommeren (21)

Chiara houdt erg van zingen en muziek maken. Zij voelt een sterke band met het land van haar voorouders en het verleden 

daarvan, Keti Koti is dan ook een onderwerp waar zij meer aandacht aan wil geven. Zij is super enthousiast en blij met het 

eindresultaat.

Ervaring Morpheus Seedo (22)

Morpheus vond het werken aan dit project een mooie ervaring. Dit gaf hem een kans om gedachtes en ervaringen te delen 

in samenwerking met andere creatievelingen in de vorm van muziek. Als hij terugkijkt naar dit proces dan kan hij zeggen 

dat zij iets hebben gemaakt waar ze trots op zijn. Zij hopen dan ook dat dit andere jongeren aanspoort om dit soort 

onderwerpen meer bespreekbaar te maken.

Graag zetten we ook Andy, Bart, Bradley, Chelsea, Laurens en Wessel, onze jongere vrijwilligers van JC De Hype in het 

zonnetje. Zij droegen allemaal hun steentje bij.



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

LOL TIJDENS DE ACTIVE SUMMER WEEKS

De maand juli stond in het teken van de ACTIVE SUMMER 

WEEKS. Op 27, 28 & 29 juli was cluster Midden aan de beurt. 

Hieronder valt De Silo, Flex-C & Studio 5. De diverse 

activiteiten vonden plaats bij Studio 5. De graffiti workshop 

en de BBQ werden goed bezocht. Op donderdag & vrijdag 

stonden er diverse attracties buiten op het terrein, namelijk; 

• Bungeerun   • Sumo worstelen

• Snelheidsdoel   • Bumper 5v5

• Stokken vangen  • IJskar

• Gladiatoren game  • Suikerspin machine

• Shooting Gallery

Deze gave attracties, suikerspinmachine en de ijskar zijn geleverd door Evers-Springkussens. 

We hebben ontzettend veel lol gehad! Het weer zat ons ook mee, het was heerlijk warm en zonnig. Wat waren we dus blij 

met de ijskar die zelfs voorbijgangers even liet stoppen. 

We hebben de week afgesloten met een Fissa. De opkomst was geweldig. We hebben zo’n 70 jongeren binnen gehad die 

genoten van de muziek, de gratis suikerspinnen en waterijsjes die werden uitgedeeld en het ‘simpelweg’ samen zijn!

Ondanks dat de zomervakantie al in volle gang was en veel jongeren op vakantie zijn, was het waardevol om deze 

activiteiten te organiseren voor de jongeren die (nog) thuis zijn. 

De ACTIVE SUMMER WEEKS zijn mede mogelijk gemaakt door HaarlemmerMEER MOVES 



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

EINDRESULTAAT STUDIO 5

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest 

Studio 5 op te knappen. De muren zijn geverfd en 

er is overal opgeruimd. De bar is gezellig gemaakt 

en iedere ruimte binnen Studio 5 is aangekleed 

met accessoires en/of nieuwe meubels. Als kers op de taart is er ook een nieuwe 

stoere graffiti op de muur gezet. De jongeren hebben een gave pooltafel gekregen 

wat enorm gewaardeerd wordt. En in de patio staat nu een hele mooie tuinset. 

Er is een spelletjes- en computerhoek gemaakt, er staat een boekenkast en de 

muziekstudio heeft nieuw apparatuur gekregen. 

Een van onze jongeren heeft de mogelijkheid benut om een muziekvideoclip op te 

nemen en er worden zelfs TikTok filmpjes gemaakt. Heel leuk om te zien en dit te 

kunnen faciliteren.

Het was een hele klus, maar wat zijn we trots op het eindresultaat! Natuurlijk blijven 

er wensen en ideeën, maar voor nu is Studio 5 een fijne plek voor jongeren om naar 

toe te gaan in hun vrije tijd. Hier kunnen ze samen komen en krijgen ze de mogelijk-

heid, al dan niet onder begeleiding, hun talent te ontwikkelen.

We zitten nu middenin de zomervakantie. Veel jongeren zijn al heerlijk aan het genieten van hun welverdiende vakantie 

en ook wij zullen elkaar aflossen en weer opladen om na de zomervakantie weer vol nieuwe ideeën en inspiratie aan de 

slag te gaan.



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERVOLG EINDRESULTAAT STUDIO 5



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

JC DE BASIS OP VOLLE TOEREN!!

Het gaat lekker met het jongerencentrum de Basis in Zwanenburg…

Het kersverse team van cluster Noord, bestaande uit Danilo, Tara, Naomi en Boaz, is druk bezig om van JC de Basis weer 

een sprankelend toevluchtsoord voor de jongeren uit Zwanenburg en omgeving te maken.

De afgelopen tijd is er van alles georganiseerd en veranderd bij de Basis. Zo is er is een kleine muziekstudio gecreëerd, 

die nagenoeg elke openstelling bomvol zit. De Active Summer Weeks zijn net voorbij en er was in de periode ontzettend 

veel te doen.

Daarnaast hebben we om kennis te maken met de jongeren van JC de Basis, als team een BBQ georganiseerd zodat wij 

onszelf konden voorstellen. De BBQ viel heel erg in de smaak bij de jongeren. Er waren ongeveer 30 jongeren aanwezig 

over de gehele dag. De doelgroep was gemixt en wij hebben goed kennis kunnen maken met de jongeren in Zwanenburg.  

Sinds de BBQ blijven dezelfde jongeren al onze activiteiten en inlopen bezoeken. Wij zijn blij dat ze ons nu al een beetje 

kennen en hopen natuurlijk meer nieuwe jongeren binnen te halen. 

Nu zijn we druk bezig met een projectplan om de Basis in zijn geheel te gaan vernieuwen. Zo hopen we o.a. op een nieuwe 

muziekstudio, renovatie van het gehele pand en leuke nieuwe bijdetijdse faciliteiten die passen bij de jeugd van nu.

Kom gauw een keer langs!!

Volg onze laatste info op Instagram

@JCdebasis



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

De Kinderactiviteitenweek van 25 t/m 28 juli in wijkcentrum 

De Amazone was vermoeiend 😊… maar vooral heel gezellig en 

zeer geslaagd!! De aantallen varieerden van 5 tot 15 kinderen 

per dagdeel. De hoogste opkomst van alle voorgaande jaren en daar zijn we blij mee.

Van knutselen tot pizza maken, op alle activiteiten reageerden de kinderen enthousiast. Het hoogtepunt was de 

spelletjesmiddag met pannenkoeken eten. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar.

Als de kinderen werden opgehaald, kregen we meerdere keren te horen dat ze het erg leuk hadden gevonden en graag 

terug wilden komen. Het leukste is dan om de blije gezichtjes van de kinderen te zien.

We hebben met sommige knutselactiviteiten het aan de kinderen zelf overgelaten en geen voorbeelden gemaakt, 

en wat zie je dan een creativiteit bij de kinderen. Echt onze complimenten!! 

Meerdere ouders gaven aan dat zij ons programma en dat van de andere vestigingen gezien hadden via de websites van 

Maatvast, Haarlemmermeer voor elkaar en via school van hun kinderen die het dit jaar in hun schoolkrantje hadden 

geplaatst. Daar zijn we heel blij mee! En dat merkten wij ook wel, dit jaar kwamen bijna alle kinderen uit onze eigen wijk. 

We willen met de herfstvakantie en kerstvakantie de kinderactiviteiten doorzetten. De kinderen en ouders die deze 

zomer hebben deelgenomen, hebben we al geïnformeerd en zij reageerden heel enthousiast. Wil je ook op de hoogte 

blijven van onze activiteiten? Hou onze Facebook pagina in de gaten of stuur ons een mailtje (amazone@maatvast.nl) 

en dan houden we je via mail op de hoogte.

Volgend jaar zomer zijn er natuurlijk weer 

Kinderactiviteitenweken bij Maatvast.

In De Amazone gaan we nu eerst activiteiten 

bedenken voor de herfst- en kerstvakantie. 

En dat het weer zo gezellig mag worden.

Groetjes,
Edith & Team De Amazone

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

KINDERACTIVITEITEN WEEK IN
DE AMAZONE ZEER GESLAAGD!



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

VERVOLG KINDERACTIVITEITEN WEEK IN DE AMAZONE 
ZEER GESLAAGD!



Thank you, Marco!

This morning was magical for Pablo and Tomas. Moving to a 

new country can be a bit stressful and the way I heard how they 

laughed today made me feel very happy.

Thank you for making us feel so welcome!

Agustina

Dit mooie bericht kreeg Marco, beheerder van wijkcentrum De Veste van de moeder van een gezin dat nog maar pas is 

geëmigreerd van Argentinië naar Nederland. En dit is precies waarom het zo belangrijk en fijn is om iedereen, jong en 

oud, tijdens activiteiten samen te laten komen in een van onze locaties.

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

KINDERACTIVITEITEN IN DE VESTE



Maatvast is altijd in je buurt, dus ook bij de zomermarkt in Graan voor Visch 

op zaterdag 2 juli jl. Sociaal beheerders Rita (P-Punt) en Tiny (de Nieuwe Silo) 

waren natuurlijk van de partij en ze hebben leuke dingen geknutseld met de 

kinderen.

Vrijwilligers Mirjam en Erwin van Wijkcentrum De Boerderij waren ook op de 

zomermarkt om de buurt moes- en fruittuin in Pax meer bekendheid te geven. 

Zij verkochten kopjes met plantjes, die gekweekt zijn in de moestuin bij het 

wijkcentrum. Mocht iemand zich aanmelden als vrijwilliger, dan mocht diegene 

het kopje gratis meenemen. Deze actie heeft uiteindelijk wat geld opgeleverd (om weer te investeren in de moestuin) én 

(nog belangrijker) 2 nieuwe vrijwilligers! 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

ZOMERMARKT GRAAN VOOR VISCH 



Het zoeken naar een stageplek was even spannend voor deze jongeman! 

En toen hij een mooie stek had gevonden, werd deze op het laatste 

moment afgezegd en had hij opeens nog maar één dag om ergens 

anders te landen. Gelukkig kwam hij langs in het Dorpshuis 

Badhoevedorp en zo kon hij de volgende dag bij ons beginnen. 

Gedurende drie dagen heeft hij twee uurtjes per dag de sfeer 

kunnen proeven in ons mooie dorpshuis en Ruud en Eline 

kunnen helpen. Hij schonk koffie en thee tijdens het ‘Rondje

 van Ruud’ en was zelfs te zien bij de Voedselbank.

We zijn erg blij met zijn inzet en enthousiasme en 
wensen hem komend schooljaar veel succes toe!

Medewerkers Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

 
 
SNUFFELSTAGE



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST



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:
Eline Griep

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:
Lydia Veldhuisen

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


