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Omgaan met kanker - Je hoeft het niet alleen te doen

Mensen die geraakt zijn door kanker kunnen al jaren 

terecht bij Adamas in Nieuw-Vennep. Door de persoonlijke 

ondersteuning die Adamas biedt kun je om leren gaan met 

de gevolgen van kanker. Samen werken we aan jouw kwaliteit van leven om deze te behouden of opnieuw op te bouwen. 

Om nu nog meer inwoners in Haarlemmermeer in de gelegenheid te stellen om met elkaar in gesprek te gaan, 

komen de vrijwilligers van Adamas naar Maatvast-locaties. Op een zestal locaties organiseren we samen in oktober, 

de borstkankermaand, de eerste Open Koffie Tafels. 

Maandag 17 oktober Hoofddorp Wijkcentrum De Amazone 10.00 - 11.00 uur

Dinsdag 18 oktober Beinsdorp Dorpshuis Het Eiland 09.30 - 10.30 uur

Woensdag 19 oktober Rijsenhout Dorpshuis De Reede 10.00 - 11.00 uur

Dinsdag 25 oktober Hoofddorp Wijkcentrum De Boskern 11.00 - 12.00 uur

Woensdag 26 oktober Lisserbroek Dorpshuis De Meerkoet 10.00 - 11.00 uur

Donderdag 27 oktober Hoofddorp Wijkcentrum De Boerderij 14.00 - 15.00 uur

Voor mensen met borstkanker liggen bij deze eerste Open Koffie Tafels een heart pillow klaar. Dit zijn kussentjes die 

onder de oksel kunnen worden gedragen na operaties in het borstgebied, bijvoorbeeld een (preventieve) borstoperatie, 

maar ook bijvoorbeeld na longoperaties. De heart pillow geeft ondersteuning en een prettige druk op de operatiewond 

waardoor zwelling en oedeemvorming wordt tegengegaan. 

Vanaf november vinden de Open Koffie Tafels regelmatig plaats op deze locaties. 

Hou ook www.maatvast.nl/activiteiten of de facebookpagina’s van de locaties in de gaten.

Dinsdag 1 november Beinsdorp Dorpshuis Het Eiland 09.30 - 10.30 uur

Maandag 7 november Hoofddorp Wijkcentrum De Amazone 10.00 - 11.00 uur

Dinsdag 15 november Hoofddorp Wijkcentrum De Boskern 11.00 - 12.00 uur

Woensdag 23 november Rijsenhout Dorpshuis De Reede 10.00 - 11.00 uur

Donderdag 24 november Hoofddorp Wijkcentrum De Boerderij 14.00 - 15.00 uur

Woensdag 30 november Lisserbroek Dorpshuis De Meerkoet 10.00 - 11.00 uur
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MAATVAST & ADAMAS BUNDELEN KRACHTEN
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VERVOLG MAATVAST & ADAMAS 
BUNDELEN KRACHTEN

Aletta van Vliet, coördinator bij Adamas: “Wij kijken ontzettend uit naar de samenwerking met Maatvast. Op deze manier 

is het mogelijk om mensen die op welke manier dan ook geraakt zijn door kanker op een laagdrempelige manier en 

dichtbij huis kennis te laten maken met Adamas.”

Kennismaken met Adamas

Adamas is op 14 februari 2007 opgericht in Nieuw-Vennep door mensen die – zelf of in hun directe omgeving – met 

kanker waren geconfronteerd en merkten dat er behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het 

verwerkingsproces. 

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn ondersteuning en 

begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht 

weer leert inzetten en daarmee de kwaliteit van leven kan vergroten. Op die manier maakt Adamas een essentieel en 

concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, 

genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 

Meer informatie op www.adamas-centrum.nl 

Wist je dat in Haarlemmermeer 46% van de volwassenen zich eenzaam voelt? 

Ook jongeren voelen zich steeds vaker eenzaam. Zorgwekkende cijfers, 

want eenzaamheid kan leiden tot allerlei psychische en lichamelijke 

klachten. In Haarlemmermeer sluiten we aan bij het landelijke actie-

programma Eén tegen eenzaamheid, om zo eenzaamheid te verminderen.

Als Maatvast maken we deel uit van de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. 

Onze dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra zijn de plek voor inwoners 

uit Haarlemmermeer om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. 

Alle dagen van de week is er gelegenheid om onze locaties te bezoeken. Voor 

jong en oud is er iets te doen. Benieuwd naar de activiteiten? Neem eens een kijkje 

op www.maatvast.nl/activiteiten om te zien wat er bij jou in de buurt wordt 

georganiseerd. We snappen natuurlijk dat het soms spannend kan zijn om binnen te lopen, 

maar onze sociaal beheerders en vrijwilligers maken altijd tijd voor een praatje en warm welkom en de koffie staat klaar.

Van 29 september t/m 6 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In deze week staat ontmoeting en verbinding 

centraal. Ook in Haarlemmermeer worden activiteiten georganiseerd. Meer weten over Een tegen Eenzaamheid? 

Kijk op www.haarlemmermeer.nl/eenzaamheid. Een overzicht van alle activiteiten in deze week is ook te vinden 

op www.noordhollandactief.nl 

SAMEN AAN DE SLAG TEGEN EENZAAMHEID



Dit jaar organiseren vier locaties van Maatvast speciale 

activiteiten rond Burendag:

Op vrijdag 23 september van 11.00 – 14.00 uur is er in Wijkcentrum 

’t Kattegat in Hoofddorp een Burendag lunch met bingo. Een gezellig 

samenzijn en (klein)kinderen zijn ook van harte welkom.

Ook op vrijdag 23 september maar dan tussen 12.00 – 14.00 uur een  

gezellige Burendag lunch met tomatensoep vooraf en allerlei lekkere 

sandwiches in Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep. Dit is ook 

een mooi moment om kennis te maken met onze nieuwe sociaal 

beheerder Sanne van der Tuin.

Vanuit Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerd op zaterdag 24 september. Er zijn 

twee afstanden te fietsen, een van 29 km en een van 42 km. Het start- en eindpunt is bij dorpshuis Het Eiland. De tocht 

komt langs verschillende drink- en eetgelegenheden voor de liefhebbers. Bij terugkomst in Het Eiland wordt er gezorgd 

voor gezelligheid en bittergarnituur. Hierbij zijn niet-fietsers ook van harte welkom om aan te sluiten. 

En tot slot organiseert Dorpshuis De Reede in Vijfhuizen op zaterdag 24 september vanaf 17.00 uur een lopend buffet 

met aansluitend Hollandse spelen onder de noemer ‘Gezelligheid kent geen tijd’.

Over Burendag

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september 

gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar 

en de buurt. Want goede buren doen ertoe. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

BURENDAG 2022 BIJ MAATVAST



Alles wordt duurder en de energieprijzen stijgen de pan uit. 

Zit je met vragen over de energietoeslag, belastingen, toe-

slagen van de gemeente, aanmaningen of moeilijke brieven? 

Dan kun je terecht bij het Financieel Café, iedere donderdag-

ochtend van 10.00 – 12.00 uur in Het Ontmoetingscentrum in 

Nieuw-Vennep of donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur in 

Wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp.

Humanitas Haarlemmermeer is een van de 80 afdelingen van 

de landelijke vereniging Humanitas. Deze afdeling bestaat 

sinds 2005. In deze afdeling werken circa 100 vrijwilligers. 

Ze organiseren activiteiten die voor alle inwoners van 

Haarlemmermeer gratis toegankelijk zijn. Naast het 

Financieel Café zijn dat:

Metgezel

Voor wie eenzaamheid ervaart en dat wil veranderen. De vrijwilligers komen bij de deelnemer thuis. Doel van de 

vrijwilliger is gezelschap bieden en om samen met de deelnemer te bespreken hoe die weer redzamer en weerbaarder 

kan worden op momenten dat de deelnemer  alleen is. Mooiste resultaat is wanneer de vrijwilliger overbodig wordt. 

Steun bij Verlies en Rouw (SVR)

De vrijwilligers van Steun bij Verlies en Rouw bieden mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een naaste een 

luisterend oor.  

Thuisadministratie Humanitas (ITA) 

De vrijwilligers van Thuisadministratie helpen om de financiën en administratie op orde te brengen én te houden als 

deelnemers door welke oorzaak ook het overzicht kwijt zijn. 

Meer informatie en een duidelijke video met uitleg is te vinden op www.humanitas.nl 
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KOM NAAR HET FINANCIEEL CAFÉ VAN HUMANITAS



Heb je een idee voor de verbetering van je buurt of 

wil je als vrijwilliger graag een activiteit starten 

in je buurt maar weet je niet zo goed waar je moet 

beginnen? 

Dan kun je als buurtbewoner een aanvraag indienen 

bij Kern met Pit. Kern met Pit is een initiatief van 

KNHM foundation. Als je aanvraag geselecteerd 

wordt dan krijg je tips en adviezen en je kunt gratis 

meedoen aan workshops en bijeenkomsten. Wordt 

het project binnen een jaar afgerond dan ontvang je 

1.000 euro voor het project. Inschrijving is mogelijk 

tot en met 31 oktober a.s.

In 2020 heeft Wijkraad Graan voor Visch meegedaan 

met het project ‘Betekenisvolle ontmoetingsbankjes’ 

en ook Maatvast was daar bij betrokken. Rita Meyer, 

sociaal beheerder P-Punt, was een van de vrijwilligers van het project en dat was een erg leuke ervaring. Je kunt bij haar 

terecht als je vragen hebt.

Meer informatie op www.kernmetpit.nl
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PAK JE KANS: KERN MET PIT
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KINDERVAKANTIEDAGEN IN LISSERBROEK  
WEER EEN GROOT FEEST

Dit jaar werden voor de 44e  keer de Kindervakantiedagen in Lisserbroek 

georganiseerd door een groep vrijwilligers. Waar een klein dorp groots in kan 

zijn! Drie dagen lang konden kinderen hutten timmeren en verven, zich laten 

schminken, meedoen aan het Rad van Fortuin, klimmen en klauteren op de 

stormbaan, knutselen etc. Ook was er een viswedstrijd, een vossenjacht 

en als afsluiting een theatervoorstelling. Iedere dag mocht de 

organisatie rekenen op zo’n 275 kinderen en werd er gezorgd voor 

eten, drinken en wat lekkers voor de kinderen. Je zag jong en oud(er) 

genieten! 

Het feest vond plaats op het dorpsplein tegenover Dorpshuis  

De Meerkoet. Omdat Maatvast dit initiatief een warm hart toedraagt, 

hebben wij dit jaar de theatervoorstelling gesponsord. Activiteiten zoals 

deze, voor het héle dorp, moeten georganiseerd blijven worden!
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DOE JE MEE MET ONS TEVREDENHEIDS-  
EN IMPACTONDERZOEK? JOUW MENING TELT!

Eerder informeerden we je al over het tevredenheids- en impactonderzoek. Het is belangrijk om te weten of iedereen 

tevreden is met onze dienstverlening en de activiteiten op onze locaties. Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

Via verschillende enquêtes vragen we de mening van huurders, gebruikers en bezoekers van onze locaties. 

Medio september ontvangen alle gebruikers/huurders die het afgelopen jaar van de locaties gebruik hebben gemaakt een 

vragenlijst per e-mail. Inmiddels is ook het onderzoek voor de bezoekers van onze wijkcentra en dorpshuizen gestart. Er 

hangen posters op de locaties en er worden kaartjes uitgedeeld met daarop de link of QR code naar de online vragenlijst. 

Voor bezoekers die het lastig vinden om de vragenlijst online in te vullen liggen er papieren enquêtes klaar. 

Bezoek jij onze dorpshuizen en wijkcentra? 

Ga dan naar https://maatvast.tevreden.nl/bezoekers en deel jouw mening.

Of scan de QR code.

We hopen op een enthousiaste deelname en een geslaagd 

onderzoek zodat we kunnen bouwen aan een nog mooier 

Maatvast voor iedereen. Later dit jaar informeren we je 

natuurlijk over de resultaten. 
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MAATVAST EN MANTELZORG & MEER  
SLAAN HANDEN INEEN

Per 1 september zijn Maatvast Haarlemmermeer en Mantel-

zorg & Meer een nauwe samenwerking gestart. Zo willen zij het 

maatschappelijk werkveld in Haarlemmermeer versterken en 

de mantelzorgers in de gemeente nog beter ondersteunen in 

hun waardevolle inzet.

In de samenwerking stelt Maatvast aan Mantelzorg & Meer gratis 

ruimtes ter beschikking voor het geven van cursussen en het 

begeleiden van gespreksgroepen. Maatvast en Mantelzorg & Meer 

besteden wederzijds in al hun communicatiemiddelen aandacht 

aan het werk en aanbod van elkaar. Mantelzorg & Meer houdt 

maandelijks, een inloopspreekuur bij Maatvast. 

Het maandelijkse inloopspreekuur betreft een pilot van 6 

maanden in Wijkcentrum ‘t Rietland in Badhoevedorp. Het 

vermoeden bestaat dat deze locatie door veel mantelzorgers 

wordt bezocht. Zij kunnen op deze manier dichter bij huis 

en laagdrempeliger de ondersteuning krijgen waar behoefte aan is. 

Daarnaast organiseert Mantelzorg & Meer een eenmalige cursus voor medewerkers en vrijwilligers van Maatvast: ‘Het 

herkennen van en omgaan met bezoekers met moeilijk verstaanbaar gedrag’ (zoals Autistische stoornissen, dementie, 

NAH of GGZ-problematiek). Medewerkers en vrijwilligers van Maatvast komen met enige regelmaat in contact met 

bezoekers die dit gedrag laten zien. Via de cursus krijgen zij handvaten hoe ze hier mee om kunnen gaan. 

Ook mantelzorgers werkzaam binnen Maatvast krijgen de mogelijkheid deze cursus te volgen, uitgebreid met een 

onderdeel over rechten en plichten die je als medewerker met mantelzorgtaken hebt. 

Het management van Maatvast krijgt ten slotte via een eenmalige cursus inzicht in het herkennen van overbelasting als 

medewerkers hun baan combineren met mantelzorgtaken. Het herkennen en erkennen van overbelasting kan mogelijk 

voorkomen dat medewerkers uitvallen. 

Stichting Mantelzorg & Meer is sinds 1997 dé expert in onder-

steuning, hulp, training en advies aan mantelzorgers, vrijwilligers, 

werkgevers en organisaties in regio Amstelland en Meerlanden. 

Mantelzorg & Meer werkt als uitvoerder, ontwikkelaar, onderzoeker, 

klankbord, regisseur, adviseur en partner. Mantelzorg & Meer is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie 

MantelzorgNL. 

Meer informatie op www.mantelzorgenmeer.nl 

Petra Zwetsloot, clustermanager Noord en 

coördinator vrijwilligers bij Maatvast aan tafel 

met Jan Middel, Mantelzorgconsulent bij 

Mantelzorg & Meer (foto door HCnieuws)
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TOUR DE MAATVAST DEELNEMERS FIETSEN 
EEN BEDRAG VAN 315 EURO BIJ ELKAAR 
VOOR REVALIDATIE AMY PIETERS

Zondag 11 september jongstleden was 

dan zover, vanuit Dorpshuis d’Oude 

Waterwolf startte er om 09.30 uur een 

groep van 16 wielrenners voor hun Social 

Ride.

Het weer was prachtig en na twee uur 

waren de renners weer terug bij het 

beginpunt waar zij fantastisch werden 

ontvangen door sociaal beheerder Tine 

Buis met een kop soep en een broodje. 

Nadat er voor de inwendige mens was 

gezorgd en de donaties waren gedaan 

werd de ochtend om 12.00 uur afgesloten.

Volgend jaar is er weer een Tour de Maatvast en wordt er gefietst voor een ander goed doel.

Met speciale dank aan Tine Buis voor haar gastvrijheid, Dorien de Herdt voor de foto’s en natuurlijk Marco Goedhart, 

sociaal beheerder De Veste, voor de organisatie.



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

GEEF TWEEDEHANDS
EEN NIEUWE KANS

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Zondag 2 oktober wordt er door Stichting Actief Beinsdorp een 

tweedehands boekenmarkt georganiseerd in Dorpshuis 

De Meerkoet in Lisserbroek. 

Van 10.00 tot 13.00 uur kun je vrij komen snuffelen naar 

boeken en ook zijn er wat cd’s en dvd’s aanwezig. Ieder 

item heeft een vast prijs van 1 euro. De opbrengst komt 

ten goede van deze Stichting die daarmee weer 

activiteiten organiseert in Beinsdorp. Die activiteiten 

zijn voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden zijn het 

jaarlijkse muziekfestival Beinsdorp Local Live en de 

kindervakantiedagen.

Zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur vindt in 

De Meerkoet de halfjaarlijkse tweedehands 

kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. 

Ook deze is vrij toegankelijk voor iedereen dus kom gerust even 

langs om te snuffelen naar leuke kleding voor de (klein)kinderen of 

speelgoed met het oog op sinterklaas. Wil je juist spullen verkopen dan   

kun je een tafel reserveren voor 4 euro per tafel (max 2 tafels per persoon)  

         door een mailtje te sturen naar kinderkledingbeurs@outlook.com



Elke eerste zaterdag van de maand ben je van harte welkom om bordspellen te komen spelen bij spellenclub 

MeerSpel in Buurthuis Het Contact in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. 

Vanaf 13.00 uur kun je binnenlopen. Vaak gaan we door tot zeker 22.00 uur. Iedereen is welkom. Jong, oud, kort, lang, 

rond, vierkant, voel je welkom om meerdere spellen te spelen. We spelen bekende spellen als Catan, Carcassonne en 

Ticket to Ride, maar ook zeker de wat onbekendere spellen. 

De spellenclub is een initiatief van Linda: “Ik speel graag bordspellen. Vaak thuis met vrienden en familie, maar het leek 

me ook leuk om meer spelliefhebbers in de buurt te ontmoeten en zo ook spellen te spelen die ik nog niet kende. 

Daarom klopte ik aan bij Buurthuis Het Contact met de vraag of ik daar een spellenclub kon starten.

Nu spelen we iedere eerste zaterdag van de maand met een groeiende groep een hele middag en avond bordspellen. 

Iedereen is welkom bij ons of je nou veel spelervaring hebt, of nooit verder bent gekomen dan Monopoly en Mens-

Erger-Je-Niet. In onze groep zitten mensen van rond de 20 jaar, maar ook mensen van rond de 60. Iedereen speelt 

samen. Tussen het spelen door voeren we gesprekken, en niet alleen over de spellen.

Het is leuk om je hobby te kunnen delen met andere spelfanaten. Ik heb veel leuke nieuwe spellen leren kennen en zeker 

ook veel leuke nieuwe mensen. Het is echt een fijne groep nieuwe vrienden geworden. Het is prettig dat Het Contact ons 

hierin heeft kunnen helpen en ook enthousiast is over onze club. En als er iets is, schieten ze direct te hulp of komen met 

tips over hoe we iets kunnen aanpakken. Een prettige samenwerking.” 

Voor meer informatie zie ook onze Facebookpagina www.facebook.com/groups/meerspel 

of website www.haarlemmermeerspel.nl
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SPELLENCLUB MEERSPEL IN HET CONTACT



In september 2021 kwam een groepje 

enthousiaste bewoners uit Beinsdorp, 

voor het eerst bij elkaar om een idee te 

bespreken dat bij een aantal inwoners 

al een poosje leefde, is het mogelijk om 

een Buurtfeest te organiseren, waarbij 

de inwoners van Beinsdorp elkaar 

kunnen ontmoeten en waar nieuwe 

‘Beinsdorpers’ kunnen kennismaken 

met het dorp en de inwoners… een 

‘Meet en Greet’. 

En zo zijn ze begonnen; Wat gaan we 

doen en voor wie? Wanneer gaan we 

dat doen? Waar kunnen we dit het beste 

doen? Hoe geven we een goede invulling 

aan dit feest? Kunnen we ergens 

donaties/hulp krijgen? Subsidie werd 

aangevraagd en toegekend door de 

gemeente Haarlemmermeer. Stichting Actief Beisdorp heeft financiële hulp toegezegd en Maatvast stelde Dorpshuis 

Het Eiland, interieur, ruimte en personeel beschikbaar.  

De uitnodigingen werden gemaakt en door de commissieleden ( zoveel mogelijk) persoonlijk bij de buurtbewoners 

afgegeven. En zo werd het zaterdag 3 september, de weergoden waren ons goedgezind. Het was prachtig weer. Samen 

met de vrijwilligers die zich hiervoor hadden aangemeld werd het terrein rond de speeltuin feestelijk aangekleed met 

tenten; tafels en stoelen; parasols en een springkussen en natuurlijk een goede opstelling voor de BBQ en de tafels waar 

alles voor het eten kon worden uitgestald. Vanaf 16.00 uur druppelden de enthousiaste Beinsdorpers binnen en kregen 

zij de bonnen die nodig waren om een drankje en een hapje te kunnen halen.  

De stemming zat er al snel goed in. Er werd gedanst, gezongen en heel veel gepraat en gelachen. Allemaal zeer goede 

reacties bij vertrek, tevreden gezichten en complimentjes die zeker ook aan elkaar gegeven kunnen worden. Het was 

een zeer geslaagd feest. En zo’n feest maak je met elkaar. Kijk naar de fotoimpressie in deze nieuwsbrief of bezoek de 

facebookpagina www.facebook.com/DorpshuishetEiland voor meer foto’s en filmpjes.

Als je er niet bij kon zijn, jammer want je hebt iets gemist. Volgend jaar een nieuwe kans. En zeg niet “ik ken er niemand”, 

want na zo’n avond, ken je veel meer mensen.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

BUURT BBQ BEINSDORP: MOOI VOORBEELD HOE 
BEWONERS GEBRUIKMAKEN VAN HUN DORPSHUIS
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FOTO’S BUURT BBQ BEINSDORP



We zijn de laatste 

maanden in Linquenda 

in Nieuw-Vennep druk 

bezig geweest met het 

verbouwen van de berging. 

Hier hebben we nu een 

professionele keuken 

gerealiseerd. In de jaren 

hiervoor hebben we altijd 

eens per maand een buurt maaltijd laten bezorgen. De grote wens van de buurtbewoners was om vaker en met elkaar 

een driegangen maaltijd te bereiden. Om dit te realiseren was een nieuwe keuken nodig. We hebben diverse fondsen 

aangeschreven en zodoende hebben we een flink bedrag toegekend gekregen met een prachtig resultaat.

De officiële opening staat gepland op zaterdag 8 oktober van 13.00 tot 16.30 uur.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Tot dan?

De Buurtkeuken is mogelijk gemaakt door:
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OFFICIËLE OPENING DE BUURTKEUKEN 
LINQUENDA OP 8 OKTOBER



Op zaterdag 24 september vindt van 12.00 – 18.00 uur het Venneper Festival plaats op het Harmonieplein.

Neem een kijkje bij meer dan 30 marktkramen en een speciale kleedjesmarkt voor de kinderen. Natuurlijk is er gezorgd 

voor een hapje en een drankje, onder andere op het terras van ons eigen Ontmoetingscentrum.

De dorpsraad viert hun 65-jarig bestaan en om 13.00 uur hijst Burgemeester Schuurmans de dorpsvlag. Deze feestelijke 

dag sluiten we af met de feestband UNDECIDED.

Meer informatie op www.harmoniekoepel.nl 
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KOM NAAR HET VENNEPER FESTIVAL
OP 24 SEPTEMBER
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JONGERENCENTRA

JONGEREN ACTIEF 
BIJ FLEX C 

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

Deze zomervakantie hebben we in jongerencentrum Flex C een hoop leuke activiteiten georganiseerd.

Zo hebben wij tijdens de hittegolf voor alle jongeren een watergevecht gehouden op het veld in de buurt van ons

 jongerencentrum. Voor wij daar heen gingen met tassen vol waterballonnen en waterpistolen kwamen onze collega’s van 

MeerWaarde nog even langs. Uiteraard hebben wij hen even geholpen af te koelen door ze een voorproefje te geven van 

het watergevecht. Op het veld kwamen wij nog meer jongeren tegen die zich ook aansloten en achteraf hebben wij gratis 

waterijsjes uitgedeeld aan de jongeren in Flex C. 

In samenwerking met de jongereninloop De Silo hebben wij een indoor lasergame avond gehouden. Door Flex C helemaal 

donker te maken, de meubels te verplaatsen om schuilplekken te creëren, en de rookmachine aan te zetten werd er een 

ontzettend leuke en spannende sfeer gecreëerd. en met DJ Damian van Studio5 kwam draaien. Na een limonade pauze 

ontstond er zelfs spontaan een kussengevecht waarbij het ieder voor zich was. Nadat er een eind aan gebreid was heeft 

iedereen netjes helpen opruimen. We zien nu ook steeds meer jongeren van De Silo bij onze inlopen verschijnen. En wij 

hopen in het vervolg meer van dit soort samenwerkingen op te zetten.

Ook andere organisaties weten ons steeds beter te vinden en zo kunnen we jongeren in Haarlemmermeer samen nog 

beter bereiken. Onlangs zijn wij bijvoorbeeld een samenwerking met MatchMentor aangegaan om studeerinlopen te 

creëren. En vinden er hier steeds vaker vergaderingen en brainstorms plaats met de gemeente, Jongeren Informatie Punt, 

MeerWaarde, MENES, Team Sportservice, Jongeren ervaring coaches en vrijwilligers traineeship. Ook benieuwd naar de 

mogelijkheden? Loop eens binnen en hou natuurlijk onze insta jc.flexc in de gaten.
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EINDELIJK IS HET ZOVER...!

Op woensdag 21 september wordt de ‘My Food Map’ afgetrapt met een kook-

workshop in jongerencentrum Flex C, gegeven door niemand minder dan Lucas 

Drewes. 

My Food Map is gemaakt om jongeren te ondersteunen bij het maken van de 

gezondere keuzes. In dit kookboek wordt naast gezonde recepten, ook 

uitgelegd hoe je de juiste voedingswaarde kan berekenen. Om ervoor te zorgen 

dat het kookboek lekker up-to-date en gevarieerd 

blijft, zijn er lege tabbladen toegevoegd om eigen 

recepten maar ook die van anderen toe te kunnen 

blijven voegen. Hoe vet is dat! 

Wil jij een kijkje nemen in de My Food Map, ga dan naar

www.jcmaatvast.nl/myfoodmap of scan de QR-code. 

De My Food Map is mede mogelijk gemaakt door:

“ “
MET ELKAAR KUNNEN WE ALLES

Lucas Drewes
Vrijwilliger Ontmoetingscentrum Nieuw-Vennep

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Ik werk bij een hotelketen en heb de hotelschool gedaan, maar ik ben niet culinair 

opgeleid. Ik ben vooral hobbykok en vind het ontzettend leuk om zoiets te kunnen 

doen voor anderen. En het slaat aan. We hebben steeds meer gasten en we kunnen 

nog wel wat versterking gebruiken. Dankzij mijn werk heb ik ook een groot netwerk, 

dat ik af en toe graag inschakel.”

VOOR ELKAAR KRIJGEN.
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Bij Wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp hebben in de 

zomerperiode veel clubjes stil gelegen. Voor sommige 

bezoekers was de zomerstop soms wel erg lang. Maar gelukkig 

is in september het nieuwe seizoen weer volop gestart met veel activiteiten in ons wijkcentrum.

Dit hebben we gevierd met een BBQ voor buurtbewoners. We mochten een kleine 40 gasten verwelkomen en zij hebben 

genoten van een gezellige avond met heerlijk eten en een drankje. Een van de vrijwilligers heeft de hele avond bij de BBQ 

de warme hap verzorgd. Een uitgebreid buffet met groenten, salades, stokbrood, fruit en diverse sausen maakte het 

geheel af. 

De stemming zat er goed in. Dit gaan we zeker herhalen.

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

DE BOSKERN START NIEUWE
SEIZOEN MET EEN BUURT BBQ



Er was een lange adem voor nodig, maar eindelijk is het dan zover! De buurtmoestuin bij ons Wijkcentrum 

De Boerderij in Hoofddorp is geopend! Op 7 september knipte wethouder Marjolein Steffens-van de Water 

tezamen met één van de initiatiefnemers/vrijwilligers Erwin met een grote heggenschaar de klimop door. 

De buurtmoestuin is een initiatief van Wijkcentrum De Boerderij van Maatvast en van stichting ZilverEsdoorn. In deze 

stichting hebben ouders hun krachten gebundeld om een woongemeenschap voor hun jongvolwassenen kinderen met 

een beperking voor elkaar te boksen. Zij en ons wijkcentrum zijn elkaars buren aan de Lutulistraat en hebben met 

toestemming en medewerking van de eigenaar van de grond voor hun deur, de gemeente Haarlemmermeer, 

de buurtmoestuin gerealiseerd. Daarbij hebben twee vrijwilligers, Erwin en Mirjam, een grote rol gespeeld. 

Zij waren ook bij de opening aanwezig, evenals afgevaardigden van Maatvast, ouders en kinderen van de stichting 

ZilverEsdoorn, buurtgenoten en sponsors.

De filosofie achter de buurtmoestuin wordt door Wichert  Brommer, sociaal beheerder van De Boerderij, als volgt 

verwoord: “De buurtmoestuin is een mooi middel om mensen met elkaar te verbinden en zo hun sociale omgeving te 

vergroten. In de buurtmoestuin zaaien we gewassen en oogsten we verbinding.”

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

WETHOUDER MARJOLEIN STEFFENS OPENT 
BUURTMOESTUIN IN PAX IN HOOFDDORP
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“ “
DE BELANGRIJKSTE OOGST VAN DE

Erwin & Mirjam
Vrijwilligers buurttuin De Boerderij

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Iedereen is welkom in de buurttuin om te helpen en het liefst mensen uit de buurt natuur-

lijk. We hebben een aantal vaste vrijwilligers, maar dat mogen er best nog wel meer worden. 

Er is genoeg te doen, je mag zelf initiatief nemen. Zo is een van onze vrijwilligers gestart 

met een theetuin, hartstikke leuk! Nu het beginwerk is gedaan – er is 20 kuub tuinaarde door 

onze handen gegaan – en je echt kan zien wat er allemaal groeit en bloeit, krijgen we steeds 

meer aanloop. Dat is mooi. Dus wie graag in deze prachtige buurttuin werkt, al is het maar 

een uurtje in de week, meld je vooral aan!”

BUURTTUIN IS HET SOCIALE CONTACT.

In Het P-Punt was o.a. door vaste huurder MeerWaarde vraag naar  

een kleinere spreekruimte. 

Daarnaast vond ik het als beheerder heel lastig dat de ingang naar 

het magazijn in de Flexruimte zat. Als deze ruimte gebruikt werd kon 

ik nooit bij onze spullen! Bij het brainstormen naar mogelijkheden 

kwam het idee naar voren om de ingang van het magazijn te ver-

plaatsen naar de ontmoetingsruimte. De enige plek voor een extra 

spreekruimte was achter de receptiebalie, maar dat was weer vrij klein. 

Dus besloten we om in de ontmoetingsruimte twee kleinere opslagruim-

tes te maken en het oude magazijn om te toveren naar een vergaderruimte 

van bijna 3 bij 4,5 meter. Zo sloegen we twee vliegen in één klap!

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!



Onze vaste klusjesman Piet Nuyten heeft de verbouwing vakkundig volbracht. De hele zomervakantie stond Het 

P-Punt op zijn kop! Ik heb meteen de hal aangepakt, ik vond het voorheen erg rommelig. Van het hout van de voormailge 

receptiebalie heb ik een folderrek gemaakt. Van een stuk muur een prikbord gemaakt en op de deuren van de meterkast 

heb ik kapstokken gehangen. Verder heeft de ontmoetingsruimte een frisse kleur gekregen. Het schilderwerk is nog niet 

af, daar ga ik rustig mee verder. Maar het resultaat is nu al erg mooi en praktisch! Met dank aan Piet!

Graag tot ziens in Het P-Punt,
Rita Meyer, sociaal beheerder

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

VERVOLG TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP! 



De afgelopen weken is er hard gewerkt om ‘t Rietland in 

Badhoevedorp op te frissen. Wat is er allemaal gebeurd?

De entree heeft een make-over gekregen met een nieuwe vloer die ook is doorgetrokken naar het leslokaal en de 

toiletten achterin. Nieuwe vloerbedekking in de receptie en kantoor en ruimte gecreëerd door flink op te ruimen. 

Daarnaast is er in het hele gebouw nieuwe raambekleding opgehangen. Dit alles geeft ’t Rietland weer een warme en 

gezellige uitstraling.

We hebben meteen de kans aangegrepen om een aantal muren te verven, goed schoon te maken en meer 

veranderingen aan te brengen. Er is gesloopt, getimmerd, geplakt, verschoven en getuinierd, te veel om op te noemen. 

Dit dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wat een onuitputtelijke energie hadden deze dames en heren. Ondanks 

de hitte gingen zij er tegenaan en met resultaat!

Om het nieuwe seizoen weer te openen is er een koffiemomentje georganiseerd en ook die activiteit werd druk bezocht. 

We zijn ook nog blij verrast met een donatie van Vrienden van ’t Rietland. Uit handen van Dick van Rooijen kregen wij een 

mooi geldbedrag waar we weer leuke dingen van kunnen doen.

De reacties van de bezoekers en de vrijwilligers zijn heel positief. Iedereen is blij dat we ’t Rietland nog aantrekkelijker 

hebben kunnen maken voor inwoners van Haarlemmermeer.

Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen en hopen er samen met onze bezoekers en al onze lieve vrijwilligers een mooi 

nieuw Rietlandjaar van te maken.

Benieuwd welke activiteiten er plaatsvinden in ’t Rietland? Meld je aan voor onze Facebook-pagina: 

www.facebook.com/RietlandBadhoevedorp 

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

 
WIJKCENTRUM 
’T RIETLAND OPGEKNAPT
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FEESTWEEKDRIVE 2022 IN VIJFHUIZEN

“ “
DE HYPE IS EEN FIJNE PLEK,

Festus Meijer
Rapper & vrijwilliger bij Jongerencentrum De Hype

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

DIT IS MIJN 
MAATVAST.

“Ik geef in De Hype les aan kinderen van ongeveer 12 tot 14 die willen leren rappen. 

Ik leer ze teksten schrijven, rappen en hoe ze de flow opbouwen. Het doet mij vooral 

goed dat ze er lol in hebben. Toch wil ik dat ze in de workshop ook wel serieus aan de 

slag gaan. Grappen maken is prima, maar ze willen ook een goede track maken. Ik 

produceer en tape ze, maak de track, maar zij moeten met de tekst en ideeën komen. 

Het is leuk om te doen en sommigen hebben zeker talent. De Hype is een fijne plek.”

OOK OM TRACKS TE MAKEN.

FEESTWEEKDRIVE 2022 IN VIJFHUIZEN

Op zaterdag 3 september verwelkomden we met veel plezier de bridgeclub Vijfhuizen met hun feestweekdrive in 

Dorpshuis d’Oude Waterwolf. Een verslag van de organisatie:

Na drie jaar dus eindelijk weer een feestweekdrive in Vijfhuizen! Het was voor ons afwachten hoeveel deelnemers zich 

dit jaar zouden melden. Alle paren van de laatste feestweekdrive in 2019 hadden een uitnodiging ontvangen om zich te 

kunnen aanmelden. Na een 2e en nog een 3e oproep hadden 50 paren zich aangemeld; het evenement was gered en kon 

dus doorgaan.

In voorgaande jaren werd op de dag van de drive zelf, het inschrijfgeld contant afgerekend bij de penningmeester. 

Dat hebben we dit jaar anders gedaan. De aanmeldingen konden direct via de website, later ook nog via e-mail, gedaan 

worden. De deelnemers konden het inschrijfgeld direct overmaken waarna na ontvangst de inschrijving bevestigd werd. 

Wat ook anders was t.o.v. de vorige editie waren de speellocaties. Waar wij eerst konden beschikken over 6 locaties, 

bleven er nu nog vier over namelijk: Het Kunstfort, de Luifel, de Poterne en dus Dorpshuis d’Oude Waterwolf, waarbij 

op de laatste twee locaties een dubbele speelplek gecreëerd moest worden.
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VERVOLG FEESTWEEKDRIVE 2022 IN VIJFHUIZEN

Terugkijkend op zaterdag 3 september, mogen we wel concluderen dat het weer een zeer geslaagde dag is geworden 

mede door het prachtige weer waardoor het aangenaam wandelen of fietsen was in het dorp. De lunches op de locatie 

waren prima verzorgd en na afloop nadat iedereen bij elkaar was gekomen op de parkeerplaats van het Dorpshuis was 

het nog een heel gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en (vele) drankjes en met muzikale omlijsting van 

onze vaste ‘huiszanger’ Joop Wijkhuizen. De prijsuitreiking werd gedaan door onze voorzitter Elly Noomen en dat deed 

ze weer met verve, zoals wij van haar gewend zijn. 

Hartelijk dank aan de organisatie, in het bijzonder Ton Henzen, Cees vd Putten en Ton Mesman, en verder aan iedereen 

die meegewerkt heeft om deze dag mogelijk te maken. En natuurlijk Bep & Ernst Mensink die voor het eerst tijdens de 

feestweekdrive het hele gebeuren in het Dorpshuis voor hun rekening namen. Dank aan bakker Dijkzeul voor de koekjes 

bij de gesponsorde koffie door Maatvast. Ook alle deelnemers, bedankt dat jullie er waren. Zonder jullie geen

feestweekdrive! Wij hopen dat jullie er volgend jaar weer bij zijn. Tot volgend jaar!

Kijk voor een overzicht van de uitslagen op www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 

Voor ieder winnend paar van de vier speellijnen waren er verschillende prijzen. De bijzondere prijs, namelijk de Truus 

Henzen Bokaal, voor de winnaars van de A-lijn werd dit jaar verrassend gewonnen door Erik Boerhorst en Cees van der 

Putten. Zij mogen in deeltijd de bokaal voor een jaar mee naar huis nemen.



Donderdag 25 augustus was het zo ver. Het Rituals Finance team kwam helpen in 

’t Rietland met klussen en de organisatie van een bingo. Dit alles vanwege een 

vrijwilligersdag die zij intern hebben bedacht. De gedachte erachter is de 

medewerkers een dag klusjes te laten doen in een omgeving waar dat 

zeer gewenst is. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee.

Een jong en dynamisch team kwam ’s morgens binnen en ging 

enthousiast aan de slag. Ze hadden de klussen zoals het schoonmaken 

van de stoelen in de Soosruimte en het weghalen van onkruid, in no 

time geklaard en dat bij een temperatuur van 31°C. Er stonden zelfs 

ineens twee mooie potplanten in de tuin die ze voor ons hadden 

gekocht. Op de achtergrond speelde een gezellig muziekje.

Na de lunch had het Rituals team een bingo georganiseerd. Na een flyer 

actie in de buurt hadden we veel aanmeldingen en om kwart voor twee 

startte de bingo. Wat een feest en wat deed het Rituals team het leuk. De 

prijzen waren echte hebbedingen en iedereen hoopte natuurlijk iets te winnen. 

Tussendoor deelden de medewerkers heerlijke koeken uit en zelfs een advocaatje met 

slagroom werd gretig aangenomen.

Het was echt een superleuke middag voor zowel de bezoekers als het Rituals-team zelf. Het was fijn om ook hun plezier 

te zien. Ze hebben zelfs beloofd volgend jaar terug te komen. Dat is natuurlijk helemaal geweldig want we hebben 

allemaal genoten.
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WIJKCENTRUM ’T RIETLAND VERWEND DOOR RITUALS
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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:
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:
Sanne van der Tuin

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
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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.maatvast.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


