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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



UITNODIGING OVERLEG: Koloniale erfenis / Keti Koti H’meer 2023

Maandag 31 oktober 2022, 15.30 - 17.00 uur

Locatie: De Nieuwe Silo, Graan voor Visch 14302, 2132 VJ  Hoofddorp 

Programma: Uitwisseling & ideeën van mogelijke activiteiten van jou of jouw 

organisatie rondom 1 juli 2023

Doel: Uitwisselen, elkaar versterken, netwerk 2023 opbouwen
 

Deze uitnodiging is voor iedereen die in 2023 aan de slag wil met het thema Keti 

Koti en de koloniale erfenis  

Het doel van deze bijeenkomst is: elkaar informeren over wat je wilt doen en kijken 

of we elkaar kunnen versterken. Je mag ook de vraag neerleggen dat je niet weet 

hoe je invulling aan dit thema geeft, maar dat je er wel iets mee zou willen.

In Hoofddorp staat een monument voor de afschaffing van de slavernij. De laatste 

vijf jaar is daar op 1 juli een herdenkingsbijeenkomst gehouden, op initiatief van het P-Team en Elaine Veldema. Dat is 

bijzonder. Er zijn maar weinig gemeenten die daar al zo lang mee bezig zijn. Mede namens Elaine mail ik jullie. Onze vraag 

is: wat kunnen we in 2023 doen?
 

Op het thema koloniaal verleden is de laatste twee, drie jaar veel beweging gekomen. Op steeds meer plekken is er 

aandacht voor: in theater, bibliotheken, scholen, musea. De Gemeente Amsterdam en vervolgens Rotterdam hebben 

hun excuses aangeboden, banken volgden en afgelopen 1 juli 2022 heeft de provincie NH ook excuses aangeboden voor 

de rol van de bestuurders in de slavernij.
 

In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij feitelijk is afgeschaft en de verwachting is dat er nog meer aandacht voor 

dit thema gaat zijn. Aandacht voor de zwarte bladzijde van onze geschiedenis, maar ook voor de erfenis daarvan zoals 

racisme en ongelijke behandeling anno nu.
 

Hoe kunnen we daar in Haarlemmermeer mee aan de slag? Wie wil ermee aan de slag? Wat kunnen we doen? Wat kan 

een bibliotheek doen, wat kan een kerk doen, wat kan een theater doen, wat kan een school doen, wat kan een museum 

doen? Met deze netwerk bijeenkomst willen we hiermee een start maken. Inventariseren wie wat rondom 1 juli 2023 in  

Haarlemmermeer kan en wil doen.

Hopelijk zien we elkaar maandagmiddag 31 oktober 2022 om 15.30 uur in de Nieuwe Silo in Hoofddorp.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
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BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN KENNEMERLAND



Op 11 oktober was het Internationale Coming Out day en hebben wij net als alle andere regenboogpartners op al 

onze locaties de regenboogvlaggen uitgehangen. Hiermee laten we zien dat iedereen in Haarlemmermeer mag zijn 

wie die is en wie die wil zijn ongeacht van wie je houdt, hoe je je voelt en hoe je eruitziet. 

Dit jaar wapperde de regenboogvlaggen ook op het eerste Regenboogfestival in Haarlemmermeer op zaterdag 

15 oktober. Het festival werd afgetrapt met een Pride Walk bij Het Oude Raadhuis. Hier liepen inwoners samen met 

organisaties, sportclubs, jongerenraad, vereniging, leerlingen enzovoorts mee. 

Naast het uithangen van de regenboogvlaggen probeert Maatvast inclusiviteit en diversiteit nog meer onder de 

aandacht te brengen. Zo heeft zij nu ook haar eigen jaarkalender met bijzondere feestdagen en een A tot Z-poster 

waarin diverse termen worden gedefinieerd. Wil jij nu ook zo’n jaarkalender of poster voor op jouw locatie? 

Mail dan naar beau.kattenberg@maatvast.nl
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COMING OUT DAY



In de maand september hebben we als Maatvast 

drie interactieve bijeenkomsten georganiseerd met 

de samenleving in de volle breedte. Tijdens de 

bijeenkomsten in het dorpshuis Badhoevedorp, 

wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp en dorpshuis 

De Meerkoet in Lisserbroek waren vertegenwoordigers 

aanwezig vanuit onder meer de gemeente, 

maatschappelijke partners, dorps- en wijkraden, 

kerkelijke instellingen en ook vrijwilligers en bezoekers 

van Maatvast locaties gaven acte de présence. 

Doel van de avonden was om iedereen mee te laten 

praten over de 10 speerpunten die Maatvast heeft 

opgenomen in haar Strategiedocument Altijd in je buurt: meer met minder.

Aan de hand van gespreksleider Chris Mulder en in aanwezigheid van leden van het management van Maatvast werd de 

deelnemer gevraagd om via stickers per speerpunt aan te geven waar volgens hen de prioriteit ligt van het speerpunt, 

wat er wordt gemist, wat er reeds goed wordt gedaan en wat er nodig is om de gestelde doelen van het speerpunt te 

bereiken. 

Aan de hand van de input via de stickers werd het gesprek aangegaan om de meningen te verduidelijken en toe te lichten. 

Al met al hebben de bijeenkomsten aan Maatvast een schat aan informatie opgeleverd waar we absoluut mee verder 

kunnen.  

Maar we zijn er nog niet. Op 26 oktober gaan we in jongerencentrum Flex C in Hoofddorp ook in gesprek met de jongeren 

die onze locaties bezoeken en/of hier aan het werk zijn als vrijwilliger. 

Eerder al zijn soortgelijke sessies georganiseerd met medewerkers van Maatvast en de leden van de raad van de 

toezicht. 

Op 31 oktober gaat het managementteam van Maatvast de resultaten van alle sessies analyseren en volgt er een 

actieplan. Uiteraard worden alle deelnemers aan de bijeenkomsten op de hoogte gesteld van de resultaten. 

Ook via deze nieuwsbrief informeren we jullie als lezer over de stappen die worden gezet in onze plannen richting 2024. 

Geïnteresseerd in onze strategie? Loop één van onze locaties binnen om een exemplaar in te zien. Ook op onze website 

kun je een exemplaar van het strategiedocument downloaden: www.stichtingmaatvast.nl/over-ons/media/
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MAATVAST BETREKT SAMENLEVING BIJ PLANNEN
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SYMPOSIUM LEERGELD - DUURZAME AANPAK  
KINDERARMOEDE

Haarlemmermeer lijkt misschien wel rijk, maar ruim 4000 huishoudens leven in armoede, onder wie meer dan 2300 

kinderen. Om deze reden organiseerde Stichting Leergeld Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer op 

donderdag 29 september de bijeenkomst ‘Armoedebestrijding’. 

Tijdens de bijeenkomst stonden vragen als hoe vergroten we onze zichtbaarheid als hulporganisaties, zorgen we ervoor 

dat iedereen gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen, verlagen we de toegangsdrempel en bieden we meer 

kansen aan kinderen.

Gedurende de dag stond Maatvast met haar personeel ter beschikking bij de informatiemarkt. De dag werd afgesloten 

met een mooi debat waarbij iedereen zijn/haar mening kon delen over hoe het armoedeprobleem onder kinderen aan te 

pakken. 

Bewegen is goed voor iedereen en door regelmatig te bewegen blijft men 

langer fit en zelfstandig. Heb je een beperking of een tijdelijke blessure 

waardoor je  niet meer zelfstandig kunt fietsen? Ben je op leeftijd 

waardoor je je onzeker voelt op de fiets? Zou je graag samen met

iemand willen fietsen? Hou je van buiten zijn en kun je goed fietsen 

en wil je iemand anders hier ook van laten genieten?

Dan staat Fietsmaatjes Haarlemmermeer voor je klaar. Zij koppelen 

vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. 

Samen maken zij heerlijke fietstochten op een duo-fiets met elektrische 

trapondersteuning. Zo genieten ze van onderlinge gesprekken en de 

omgeving en zijn ze lekker in beweging.

Meer informatie zie de website: www.fietsmaatjeshaarlemmermeer.nl

WELKOM BIJ FIETSMAATJES HAARLEMMERMEER

Foto’s door WV Productions



Maatvast is een van de partners in de Alliantie tegen Eenzaamheid. Vandaar ook dat we in de Week tegen 

Eenzaamheid volop activiteiten organiseren om buurtbewoners, met name natuurlijk die mensen die op zoek 

zijn naar contacten, bij elkaar te brengen. 
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WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID BIJ MAATVAST

Op 4 oktober, in de Week Tegen Eenzaamheid, is in dorpshuis De Reede in 

samenwerking met de buurtzorg en netwerk ouderenzorg Rijsenhout een 

gezellige middag georganiseerd.

Het thema van deze middag was “Weet je nog … “ een ode aan de mooie 

jaren ‘50 en ‘60. De tafels met oude spulletjes was een groot succes, er 

werd heel vaak “o ja, dat had ik vroeger ook” geroepen. De pub quiz met 

mooie oude filmpjes riepen bij velen leuke herinneringen op en er werd dan 

ook nog lang en gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een 

drankje.

DORPSHUIS DE REEDE RIJSENHOUT

WIJKCENTRUM ‘T KATTEGAT

Zo ook in wijkcentrum ’t Kattegat in de wijk Bornholm in Hoofddorp. Hier werd in de Week tegen Eenzaamheid een 

buurtlunch georganiseerd door Bianca Lochem Van Amstelring en de dames van de dinsdagochtend inloop met steun 

van Meer Voor Elkaar en de medewerkers en vrijwilligers van ’t Kattegat. Ook in deze week een gratis knutselclub voor de 

kinderen en een gespreksgroep van stichting ISCCH. 



LOCATIES  ZUID
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MAALTIJDBIJEENKOMSTEN
HET CONTACT

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Regelmatig organiseert Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep 

maaltijdbijeenkomsten. Een leuke manier om je buurtgenoten op en 

ontspannende manier te leren kennen. 

Ditmaal stond er pasta en een ijs toetje met slagroom op het menu. 

Ook zin om een keer aan te schuiven? Kijk op de activiteitenpagina 

van Maatvast en zoek op locatie Het Contact op 

www.maatvast.nl/activiteiten

Nieuw in Buurthuis Het Contact! Elke zaterdagochtend yoga van 

9.00-11.00 uur.

Gegeven door Olga uit Oekraïne. De lessen zijn gratis en worden in het Engels 

gegeven. Je kan altijd een lesje meedoen of gewoon even komen kijken. Voor 

beginners worden de oefeningen aangepast.

NIEUW: YOGA IN HET CONTACT



Dit jaar stonden we bij Maatvast op 4 locaties stil bij Burendag, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

Onderstaand een terugblik uit Beinsdorp. 

Het is al echt een traditie geworden de jaarlijkse burendag in samenwerking met de dorpsraad en Stichting Actief 

Beinsdorp en mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage vanuit het Oranje Fonds die burendag landelijk 

ondersteunen.

Ook dit jaar was het een fantastische dag met voor de fietsers een mooie route uitgezet door Jan van Saase en Ria de 

Groot. De 45 deelnemers ontvingen voor onderweg een goed gevuld tasje met broodjes, appel, reep en flesje water en 

bij terugkomst was er voor bij de drankjes die genuttigd werden lekkere bitter garnituur en werd er volop na gekletst. En 

hoe bijzonder is het om als oudste deelnemer als enige op een “gewone fiets” de 42 km te fietsen met een grote glimlach 

op zijn gezicht. Jaap je bent een topper!!! En wat moet je zonder goede buren/vrienden als je onderweg een klapband 

krijgt….ja ook dan is het samen uit en samen thuis. Kortom het was een geslaagde dag en we kijken uit naar de volgende 

editie!
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BURENDAG 2022 - HET EILAND

De kinderdisco van afgelopen vrijdag 7 oktober was weer een groot succes! 

Met alle lof aan de goede organisatie van het activiteiten team Getsewoud. Wil je 

ook komen de volgende keer? Elke 3e vrijdag van de maand is er weer disco. 

Buurthuis Het Contact, Sandestein 42 in Nieuw-Vennep.

KINDERDISCO HET CONTACT



Zaterdag 8 oktober hebben we de buurtkeuken officieel geopend.

De buurtbewoners, bezoekers werden warm welkom geheten en ontvangen met 

zelfgemaakte, uit eigen keuken, appeltaart en koffie.

Tevens hebben we voor deze dag een bedrag ontvangen van de wijkraad Linquenda voor 

het maken van een gezamenlijk schilderij (de Sterrennacht van Van Gogh). Wij hebben in 

samenwerking met kunstenaar Irma Jansen er de sterrennacht van Nieuw-Vennep van 

gemaakt. Zo zijn de drie buurthuizen uit Nieuw-Vennep in het doek verwerkt. En het 

resultaat mag er zijn!

Wat een gezellige dag is het geweest!

Nu gaan we er natuurlijk van uit dat we veel mensen enthousiast hebben gemaakt en dat

jullie bereid zijn om te komen helpen bij onze maandelijkse buurtmaaltijden.

Je kunt ons bereiken via de mail, telefoon of loop even langs het wijkgebouw.

We zien je graag tegemoet en wie weet hebben we er snel een nieuw kookteam bij.

In het bijzonder wil sociaal beheerder Manou de fondsen, de aannemer en de wijkraad bedanken voor deze 

samenwerking, zonder jullie was dit project niet mogelijk. 
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BUURTKEUKEN WIJKGEBOUW 
LINQUENDA OFFICIEEL GEOPEND!



In dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek werken 

we veel samen met de vrijwilligers van 

KoetActief, een actieve club die verschillende 

activiteiten organiseren voor jong en oud. 

Zo organiseren ze op 29 oktober samen met de 

vrijwilligers van het inpandige jongerencentrum 

De Nooduitgang een spannende spooktocht door 

de straten van Lisserbroek. Op 5 november 

staat een Kien middag voor de kinderen op het 

programma en in de avond een Kien voor de volwassenen waarbij altijd mooie prijzen te winnen zijn. Bij deze 

activiteiten biedt Maatvast volgens het tarievenstelsel 100% korting toe op de zaalhuur. Dit maakt het voor een 

vrijwilligersorganisatie als KoetActief mogelijk om deze activiteiten te kunnen organiseren. Zo zijn er het hele jaar 

door mooie activiteiten voor de bewoners.

Interesse om ook deel te nemen aan de spooktocht op 29 oktober?? Loop tijdens de spooktocht door de duistere stra-

ten en donkere poorten van Lisserbroek.

Kosten: €3,- per persoon

Duur: +- 45 minuten

Leeftijd: 12+

Meld je aan en kom op zaterdag 29 oktober tussen 18.30 - 22.00 uur naar dorpshuis De Meerkoet.

Tijdens het wachten zal de bar de hele avond open zijn en voor de leden van KoetActief staat er op vertoon van de 

KoetActief pas een spannende gratis cocktail klaar!

Aanmelden is verplicht en kan o.a. via de facebookpagina van KoetActief Lisserbroek: 

www.facebook.com/Koetactief.Lisserbroek
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SAMENWERKINGSVERBANDEN BELANGRIJK
VOOR VOORTBESTAAN DORPSHUIZEN



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

 
MY FOOD MAP 

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

Hoe weet je nou wat wel en niet gezond voor je is? Wat mag je eigenlijk allemaal aan voedingsmiddelen binnen 

krijgen op een dag? Hoe zorg je dat je gevarieerd blijft eten? My Food Map biedt de helpende hand!

My Food Map is gemaakt om jongeren antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen en meer. In dit kookboek 

wordt, naast het geven van 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 inleg tabbladen toegevoegd om eigen recepten 

en die van een ander toe te kunnen blijven voegen. 

Op woensdag 21 september werd My Food Map gelanceerd met een kookworkshop met niemand minder dan onze eigen 

prof kok Lucas Drewes. Maar liefst tien kinderen namen enthousiast deel aan de kick-off. Tijdens de workshop kwamen 

diverse partners en niemand minder dan Frederick van Emstede (winnaar Masterchef 2018) proeven van de heerlijke 

klaargemaakte recepten. Iedereen ging er vandoor met zijn/haar eigen My Food Map boek en schort!

Ben jij ook benieuwd geworden naar het resultaat van My Food Map, ga dan snel naar www.jcmaatvast.nl/myfoodmap 

of scan de QR code!

My Food Map is mede mogelijk gemaakt door Zorg & Zekerheid. 

Beau Kattenberg
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BOUWEN AAN EEN VRIJWILLIGERSCOMMUNITY 
WAAR JE BIJ WILT HOREN

Dat Maatvast niet zonder vrijwilligers kan bestaan, dat is algemeen 

bekend. Ook in de jongerencentra vormen zij een steeds belangrijkere 

schakel. De jongerencentra kennen verschillende typen vrijwilligers. 

Vrijwilligers die zich verbinden aan een locatie en zich verantwoordelijk 

voelen om activiteiten te organiseren voor deze locatie. En vrijwilligers die 

verbonden zijn aan overkoepelende jongerencentra projecten.  

Het gevoel van verantwoordelijkheid onder deze jongeren is groot! Reden 

te meer voor Andrea, onze clustermanager jongerencentra om tijdens een 

speciale bijeenkomst met een aantal vrijwilligers in gesprek te gaan. Tijdens 

deze sessie is er gekeken hoe de jongerencentra van Maatvast een 

vrijwilligerscommunity kunnen gaan bouwen, waar jongeren uit Haarlemmer-

meer beslist bij willen horen. Zo werd er stilgestaan bij wat Maatvast al goed 

doet en wat voor de jongeren nog ontwikkelpunten en dromen zijn. 

Maatvast werkt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit wordt door 

de jongeren gevoeld en als prettig ervaren. Ze geven aan dat ze zich hierdoor 

kunnen ontwikkelen en groeien in hun rol. Een ontwikkelpunt vanuit de 

jongeren was dat zij op locatie ook zichtbaar herkenbaar wilden zijn als 

vrijwilliger. Een droom was dan ook overkoepelende Maatvast jongerencentra 

vrijwilligers hoodies! Een droom die voor Maatvast vrij eenvoudig te 

realiseren is. Er werd dan ook besloten hierop door te pakken. Dezelfde groep kwam bijeen om deze hoodies te 

ontwerpen. de uiteindelijke hoodies zijn prachtig geworden! Tijdens een vrijwilligers BBQ zijn de hoodies op 

21 september jl. aan de jongerencentra vrijwilligers overhandigd. 

Natuurlijk gaan we ook met de overige 

ontwikkelpunten aan de slag, zo bouwt 

Maatvast verder aan een vrijwilligers 

community waar je bij wilt horen!
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HUNTED HOOFDDORP IN GRAAN VOOR VISCH

Een keer per jaar mag het….. achternagezeten worden door de politie. 

Op vrijdag 21 oktober is het eindelijk zover want dan wordt de grote Hunted Hoofddorp georganiseerd. Bij dit spel 

kunnen 100 jongeren zich aanmelden. Zij worden verdeeld in twee groepen en gaan een soort politie/boefje spelen door 

zich te verstoppen in de wijk Graan Voor Visch in Hoofddorp.  

De jongeren krijgen allemaal een rugnummer en een stempelvel. Ze moeten alle 3 de stempels verzamelen en niet 

gepakt worden door de aanwezige politie.  Aan het einde van de hunt is er een mega barbeque en sluiten we de dag af 

met onze jongeren. 

De politie gaat grootst uitpakken met stoere auto’s en denkt zelfs aan de inzet van een helikopter! 
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JONGERENCENTRA WERKEN AAN ZICHTBAARHEID

Trots! Dat zijn we op de externe communicatie van onze 

jongerencentra. Alle jongerencentra zijn heel actief op Instagram. 

Dagelijks delen de teams hun activiteiten, verhalen en (muziek)

video’s. Toch mocht ook een nieuwe website niet ontbreken. 

Misschien voor jongeren niet de eerste plek waar ze heen gaan, 

maar voor praktische informatie over de locatie zelf, de mooie 

projecten als My Food Map, Friend4Friend of een uitwisselings-

week, stages en/of de huur van een ruimte, is een website meer 

dan welkom.

Dus gingen we van start, in samenwerking met jongeren, zoals we 

dat eigenlijk altijd doen bij de jongerencentra. Vrijwilliger Alex & 

bezoeker Chiel van jongerencentrum Flex C hadden een eigen 

multimediabedrijfje en hoe leuk en leerzaam is het om jong talent 

dan een eerste eigen betaalde klus te bieden! 

Een stoer imago, passend bij de middelbare schoolleeftijd! Dat stond 

vast. Wij zijn trots op het eindresultaat. Neem jij ook snel een kijkje 

op www.jcmaatvast.nl?

Natuurlijk mogen ook posters en informatiekaarten niet ontbreken. Deze zijn afgelopen zomer gemaakt en worden de 

komende tijd verspreid op scholen, bibliotheken, sportscholen en andere publieke plekken in Haarlemmermeer. Want alle 

jongeren uit Haarlemmermeer zijn natuurlijk meer dan welkom in ons jongerencentra. Er is altijd wat te doen… 

dus Kom Gewoon!
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NIEUWS VAN JONGERENCENTRUM STUDIO 5

De zomer is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en dus was het echt tijd voor een feest om weer allemaal 

samen te komen.

Op 16 september organiseerde YouChoose hun Skillday op verschillende locaties binnen de Haarlemmermeer. Jongeren 

konden zich aanmelden voor workshops en meedoen aan spellen. De dag werd afgesloten met een slotfeest en wel in 

Studio 5!

De opkomst was goed. Bijna 60 jongeren wisten Studio 5 weer te vinden en hebben een gezellige avond gehad met 

vrienden en heerlijk gedanst!

Op 7 oktober heeft Studio 5 een VR Experience avond gehad. 35 jongeren konden even ontsnappen aan de realiteit 

en hebben zich helemaal uitgeleefd tijdens de vele spellen waar ze uit konden kiezen. 

Ze hebben de gaafste virtual reality games mét en tegen elkaar gespeeld! Het VR Cafe in Haarlem heeft deze avond 

fantastisch verzorgd! Een echte aanrader en zeker voor herhaling vatbaar!

Ons volgende evenement 

is op vrijdag 28 oktober, 

we organiseren dan een 

Halloween party. Gratis 

toegang, gratis drinken en 

leuke prijzen te winnen voor 

de origineelste / engste 

outfit!!!

SPREAD THE WORD!

Angelique Drenth,
Sociaal beheerder

*Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door 

‘’Meer voor elkaar’’.
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Op zaterdag 29 oktober organiseert wijkcentrum 

De Nieuwe Silo in Hoofddorp (Graan Voor Visch) haar eerste 

Halloweenfeest. Een feest met de buurt en voor de buurt. 

Onderdeel van het feest is een griezeltocht waarbij in de buurt letters gevonden moeten worden die de buren aan de 

overkant van de Silo op hun raam en deur plakken.

Van deze letters moet uiteindelijk een woord worden gemaakt.

Kom je mee spoken?? 

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

HALLOWEENFEEST
DE NIEUWE SILO



‘Al vanaf 10.00 uur ’s ochtends werd zaterdag 8 oktober 

de Podiumzaal in het Dorpshuis Badhoevedorp getransformeerd tot ontvangstzaal voor Veteranendag. 

Mensen liepen vanaf 13.30 uur binnen en kregen de anjer opgespeld, waarna om 14.00 uur burgemeester 

Marianne Schuurmans de Veteranendag mocht openen met een toespraak.

Vervolgens was het de beurt aan verschillende sprekers, waaronder Bert Bouchier en Thea Meulders, om hun ervaringen 

te delen. Mensen die hebben geleden en/of gestreden in een oorlogsperiode. Ook journalist en schrijver Gijs Wanders 

vertelde onder andere over vooral de mooie momenten in erbarmelijke tijden in Afghanistan.

Het Mannenkoor zong prachtige liederen tussen door en na afloop kon men een harinkje happen. 

Wij willen de gemeente Haarlemmermeer en alle lieve vrijwilligers bedanken voor een geweldige dag! 

Tot de volgende veteranendag!’

Eline Griep,
Sociaal beheerder dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD
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STRIP MAATVAST OKTOBER



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



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.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


