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De sociale samenleving 
verbeteren en versterken



Maatvast ondersteunt een prachtig initiatief van Stichting Marhaba. 

Zij gaan namelijk op vrijdag 23 december 2022 vanaf 17.00 uur een 

gezamenlijk Kerstmaaltijd organiseren voor een groep mensen met een 

vluchtelingen achtergrond die nog maar kort in Nederland wonen en zich 

eenzaam voelen. De bijeenkomst vindt plaats in het Diversiteitscentrum 

in Hoofddorp. Maatvast ondersteunt met name in de communicatie en het 

bekendmaken van deze hartverwarmende activiteit. 

Programma

De avond begint met het aanbieden van een welkomsdrankje waarna een kerstverhaal wordt voorgelezen. Daarna wordt 

een gezamenlijke kerstmaaltijd uitgeserveerd die bestaat uit een 3-tal gangen. Tijdens de maaltijd worden er kerstliedjes 

afgespeeld. Aan gemixte tafels (mensen met verschillende achtergronden) kan de maaltijd worden gebruikt terwijl men 

onderling kennis met elkaar kan maken. Naar verwachting kunnen ruim 100 personen aan de maaltijd deelnemen. 

Marhaba wil deze mensen uit hun hotel of andere verblijfplaats halen en een feestelijke kerstavond aanbieden en 

hoopt dat er onderling meer begrip voor elkaar ontstaat. 

Achtergrond

De afgelopen maanden zijn er grote groepen vluchtelingen in de Haarlemmermeer gehuisvest op verschillende locaties, 

maar met name in hotels in Hoofdorp en directe omgeving. Hier zitten mensen al een aantal maanden met hun gezin in 

een hotelkamer hetgeen soms veel spanningen voor hen oplevert en mensen voelen zich vaak eenzaam. 

Deze vluchtelingen hebben overwegend een Afghaanse, Syrische of Eritrese achtergrond. 

Marhaba is een zelforganisatie van mensen met een Marokkaanse achtergrond die in Haarlemmermeer en omgeving 

wonen. De organisatie is in 1998 opgericht om de achterban te helpen om hun weg in de samenleving te vinden en te 

ondersteunen om mee te doen in onderwijs, werk en in de maatschappij en het contact met andere Nederlanders te 

bevorderen. Er wonen momenteel ruim 2000 mensen met een Marokkaanse achtergrond in Haarlemmermeer. 

Daarnaast maken veel Afrikaanse vluchtelingen uit verschillende landen gebruik van hun activiteiten.
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Vluchtelingen die de asielprocedure hebben 

afgerond en in Nederland mogen blijven wonen, 

zogenaamde statushouders, kunnen moeilijk aan 

woonruimte komen. Daardoor blijven ze in asiel-

zoekerscentra wonen. Met als effect dat ze lastiger 

inburgeren, moeilijker aan werk komen en dat de asielzoekerscentra overvol blijven. 

De gemeente Haarlemmermeer doet zijn best om voor een aantal van deze ‘statushouders’ woonruimte te zoeken, 

maar ook voor de gemeente is dat lastig. Vanuit o.a. de landelijke Protestantse Kerk is een initiatief gestart om mee te 

helpen zoeken naar woonruimte voor statushouders (zie https://dethuisgevers.nl). Het idee is dat gewone burgers de 

gemeentes mee helpen zoeken. De Staatssecretaris is enthousiast over dit idee evenals de gemeente Haarlemmer-

meer. 

De komende maanden gaan mensen uit kerken en andere maatschappelijke organisaties in Haarlemmeer op zoek naar 

woonruimte voor statushouders. Die woonruimte moet op orde zijn (wc, douche, keuken etc.) maar kan wat alternatie-

ver zijn dan gewoonlijk: bijvoorbeeld in een verbouwd bedrijfs- of kantoorgebouw of in een ongebruikt gedeelte van een 

woning. Het gaat om tijdelijke huurcontracten van een half jaar tot twee jaar. De gemeente Haarlemmermeer geeft de 

statushouders na afloop van deze voorlopige opvang een woning. 

De gemeente Haarlemmermeer roept huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden op om woningen en panden aan 

te bieden ten behoeve van de huisvesting van statushouders.

Heeft u een geschikt pand, meld u dan bij ds. Coen Wessel, predikant te Hoofddorp c.wessel@pghoofddorp.nl. Hij kan u 

in contact brengen met de behandelend beleidsambtenaar. U kunt vervolgens met haar afspraken maken over mogelijk-

heden, denk hierbij aan huurprijs, huurcontract, periode van verhuur etc.
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Op 21 november waren Wim (voorzitter) en Henny (coördinator) van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer te gast bij 

de maandagmiddag inloop in Wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp en bieden de hulp aan van 23 Maatjes voor 

gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden in de gemeente Haarlemmermeer.

De ervaren vrijwilligers van SchuldHulpMaatje hebben dit jaar al 60 mensen geholpen om van hun geldzorgen af te komen 

en hebben samen een oplossing gevonden voor hun schulden. Sinds deze maand wordt deze hulp nu ook gegeven in de 

Maatvast locatie Wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp, op elke eerste maandag van de maand. Vanaf 12.30–13.30 

uur is iedereen daar welkom, zonder afspraak. Met het management van Maatvast is afgesproken dat SchuldHulpMaatje 

haar hulp via alle 26 locaties van Maatvast mag aanbieden.

Henny vertelt: Heb je geldzorgen? Of zit je in de schulden of dreig je in de schulden te komen? Heb je minder te 

besteden doordat je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid) is veranderd? Het is vaak 

lastig om daar zelf een uitweg in te vinden. Maar niets doen zorgt ervoor dat de problemen alleen maar groter worden. 

Je bent niet de enige. Samen pakken we jouw geldproblemen aan: gratis en zonder oordeel. Samen met jou werken wij 

naar een toekomst zonder schulden.

Heb je financiële zorgen en vind je het lastig om hierover te praten? Of ben je het overzicht kwijt en weet je niet meer 

goed hoe het verder moet? Bij 1 op de 5 gezinnen in Nederland zijn financiële problemen. Je bent dus niet de enige. 

Hoe eerder je hulp inschakelt, hoe beter. Maar ook als je problemen al veel groter zijn geworden, blijf er niet in zitten 

en kom eruit. 

Bel Henny op 06-83 38 39 66 om een afspraak te maken: of kom op een 

eerste maandag middag van de maand tussen 12.30 en 13.30 uur in 

Wijkcentrum de Nieuwe Silo in Hoofddorp. Wil je eerst iets wat meer 

informatie? Kijk dan op www.shmhaarlemmermeer.nl 
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Ook dit jaar heeft Maatvast met bijzonder veel plezier 

de Sinterklaasactie van Make A Child Happy ondersteund. 

Onderstaand het persbericht dat de stichting heeft 

uitgebracht. Het geeft een goed beeld van de opzet en 

impact van het project. 

Persbericht: 

Sinterklaas en zijn Pieten kwamen persoonlijk op visite en

brachten cadeautjes en wat lekkers mee. Groot feest aan de 

Hoofdweg in Hoofddorp. De kinderen zongen uit volle borst de 

sinterklaas liedjes mee. Als we hard zingen dan komt de Sint 

vast sneller. 

Vanaf half november neemt de opwinding bij de meeste kinderen weer toe. Op het Sinterklaasjournaal vertelt de 

Goedheiligman over pakhuizen vol cadeautjes. De speelgoedgidsen vallen op de deurmat. En op school wordt aandacht 

besteed aan schoencadeautjes en het maken van verlanglijstjes.

In Haarlemmermeer is er het Sinterklaas Project van Stichting Make a Child Happy. 

Een stichting die zich inzet voor het welzijn van het kwetsbare kind dat leeft rond de armoedegrens. Voor 1 op de 10 

kinderen die opgroeien in (verborgen) armoede is een cadeautje op Sinterklaasavond helemaal niet vanzelfsprekend. Het 

is ook niet uit te leggen dat Sinterklaas hun huisje voorbij rijdt, terwijl vriendjes en klasgenootjes wél cadeautjes krijgen. 

De impact op de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind is dan ook groot. Bij diverse scholen worden kinderen 

uitgenodigd mee te doen aan dit mooie Sinterklaas project van MaCH. Om de 255 kinderen blij te maken op 5 december 

zijn er heel veel cadeautjes, chocoladeletters, rollen pakpapier, vrijwilligers en donateurs nodig.

De stichting is blij met de hoeveelheid hulp en grote bijdrage van donateur, MuRata; alle personeelsleden van dit bedrijf 

helpen mee om al de cadeautjes in te pakken. Voor de medewerkers is het een feestje om mee te kunnen werken aan een 

goed doel. 

Ook zijn ze erg blij met de hulp van Maatvast, die ondersteuning bood bij de organisatie en hun locaties ter beschikking 

stelde waar de cadeautjes opgehaald konden worden. Elke beheerder had er zin in om de kinderen te hartelijk 

verwelkomen, de deuren stonden open voor ieder kind. Op sommige locaties waren meer kinderen dan vorig jaar. Bij 

dorpshuis De Reede in Rijsenhout kwamen  32 kinderen, bij wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp kwamen 22 kinderen 

en bij Jongerencentrum De Basis in Zwanenburg kwamen 37 kinderen. Bij de andere 10 locaties kwamen wat minder 

kinderen, we hopen dat er volgend jaar ook zoveel kinderen komen.

Na afloop kwamen er emotionele reacties binnen van ouders naar aanleiding van deze Sinterklaasactie. Huilend 

vertelden ouders dat zij zo blij waren met dit gebaar. Zulke dagen zijn erg moeilijk voor ouders die geen geld hebben en 

een hun kind verdrietig zien. Het is niet uit te leggen. Dankbaar dat er wel Sinterklaasfeest gevierd kon worden omdat er 

aan hen gedacht werd. Een cadeautje en een chocoladeletter, het is een klein gebaar en geeft zoveel vreugde. Die 

glimlach te toveren op het gezicht van deze kinderen, is goud waard.  Want ieder kind verdient het om gezien te worden 

op 5 december.
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Wil je gezellig een middag of avond uit?

Dat kan met Vier het Leven! Wij nemen ouderen mee uit. Overigens voor 

wat betreft Haarlemmermeer alleen uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

Je wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger van Vier het Leven 

en samen met andere gasten ga je gezellig naar een theatervoor-

stelling, de film, of een museum bij in de buurt. Samen uit, samen 

genieten!

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van 

deur-tot-deur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld 

om zorgeloos te genieten. Je wordt thuis opgehaald door een 

gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere 

gasten ga je gezellig naar Filmhuis Pier K, theater de Meerse of mu-

seum bij u in de buurt. Je geniet van een drankje tussendoor en wordt 

na afloop weer veilig thuisgebracht.

Heb je interesse? Je kunt geheel vrijblijvend het programma voor jouw 

regio aanvragen. Als je mee wilt, kan je je per activiteit aanmelden. Per activiteit 

 betaal je de vermelde arrangementsprijs. Bij het arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, 

de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

Contact

Landelijk telefoonnummer: 035-5245156 (ma. t/m vrij. Van 9.00 – 18.00 uur).

Op onze website www.4hetleven.nl vind je uitgebreide informatie, waaronder het aanbod in jouw regio en de 

mogelijkheden om te reserveren.
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Wij zijn trots. Want we zijn door onze bezoekers en 

huurders van de wijkcentra, dorpshuizen en jongeren-

centra zijn gewaardeerd met een gemiddelde score van 

8,4. 

Onze jongerencentra kregen van de jongeren zelfs een 

prachtige 8,9. Onze bezoekers en huurders van de 

wijkcentra en dorpshuizen gaven ons een mooie 8,3.

We zijn blij met de opmerkingen die we hebben 

ontvangen. Want ons altijd verbeteren doen we graag. 

Voor onszelf, want dat maakt het werken bij onze 

organisatie leuker en interessanter, maar nog veel meer voor de Haarlemmermeerse samenleving die wij ten dienst 

staan. 

In totaal hebben 584 mensen aan het onderzoek deelgenomen. Voor dit onderzoek werkten wij samen met de Feedback 

company. Zij schreven voor ons een mooi rapport. Deze kun je downloaden op onze website: 

www.maatvast.nl/over-ons/media/

Graag geven we alvast een voorproefje van enkele aansprekende resultaten:

 • Maatvast speelt een belangrijke rol bij het sociaal contact tussen de bezoekers. 

 • Een grote groep bezoekers is geïnteresseerd in de mogelijkheid om zelf activiteiten te organiseren. 

 • 40% van onze bezoekers is ambassadeur van Maatvast en 45% beveelt ons aan.

 • Het zijn de mensen van Maatvast die belangrijk zijn voor de mate van tevredenheid van bezoekers en huurders. 

 • De jongerencentra worden als een thuis gezien en een fijne plek waar je leeftijdgenoten kunt ontmoeten. 

In het onderzoek hebben we ook stil gestaan bij het effect van onze inzet op de samenleving in Haarlemmermeer;

 • 79% van onze bezoekers is van mening dat hij/zij door een bezoek aan de Maatvast locaties meer doet voor   

    anderen. 

 • 90% onderschrijft dat hij/zij door deze bezoeken nieuwe mensen heeft leren kennen.

 • 81% voelt zich door een bezoek aan een dorpshuis of wijkcentrum minder alleen…. 

 • 87% van de jongeren geeft aan door een bezoek aan de jongerencentra nieuwe vaardigheden te ontwikkelen   

    op bijvoorbeeld het gebied van muziek en sport. 

 • 80% van de jongeren voorkomt door een bezoek aan het jongerencentrum dat hij/zij gedwongen op straat   

    moet hangen.

 • 88% van de jongeren voelt zich door een bezoek minder alleen…. 
 

Ook hebben jullie ons voorzien van praktische zaken die we op onze locaties kunnen verbeteren. Per locatie gaan we 

deze verbetermogelijkheden daar waar kan het komende jaar omzetten in een actie. Hiervoor benaderen wij ook de 

gemeente Haarlemmermeer, die verhuurder is van onze locaties.
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Hoe verder? 

Uiteraard laten we het niet bij het delen van de resultaten, maar gaan we hard aan de slag met de resultaten. Dit doen 

we per locatie en we proberen zo veel mogelijk verbeterpunten om te zetten in acties. 

Maatvast breed gaan we in 2023 meer aandacht besteden aan de mogelijkheden voor de samenleving om met 100% 

korting zelf activiteiten te organiseren. Met de mensen die hebben aangegeven nader met ons in gesprek te willen, gaan 

we hierover in gesprek. Het komende jaar houden we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van de acties die we 

uitvoeren. Begin 2023 gaan we van start met ons vrijwilligers en medewerkers tevredenheidsonderzoek.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VERVOLG RESULTATEN KLANTTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK MAATVAST

Reactie

Direct na het bekendmaken van de resultaten van het onderzoek ontvingen we bijgaand e-mailbericht van 

Jaap Honcoop van PC Honcoop. We bedanken hem voor zijn fantastische geste! 

Beste medewerkers Maatvast,

Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige beoordeling c.q. resultaat. Mooi om te zien hoe jullie allen zo 

gedreven bezig zijn.

Vanwege dit mooie resultaat willen wij jullie in januari 2023  een bedrag van € 500,00 doneren. Jullie hebben 

vast nog wel iets wat jullie willen verwezenlijken.

P.C. Honcoop is sinds 2022 haar sponsorbeleid / donaties aan het aanpassen. Waren het daarvoor de geijkte 

verenigingen zoals sportclubs e.d. nu kijken wij meer naar instanties die substantieel bijdragen aan een betere 

wereld. Bijvoorbeeld hebben wij dit jaar een donatie aan Kinderboerderij Dierenvreugd gedaan.

Proficiat en ga zo door!

Met vriendelijke groet,

Jaap Honcoop
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Ook ontvingen we een reactie van ‘onze’ wethouder Marjolein Steffens. Zie bijgaand.

Ik kom graag in mijn wijkcentrum. Er is altijd wat te doen, van een kopje thee met een praatje, een lokale 

vereniging die bij elkaar komt tot een sportieve activiteit. Gezellig, warm en uitnodigend. Als ik binnenkom 

stapt er eigenlijk altijd wel iemand op me af, een vrijwilliger, een buurtgenoot of een beheerder, met een 

uitgestoken hand.

Dat gevoel van ‘welkom zijn’ ervaar ik eigenlijk altijd als ik een dorpshuis, een wijkcentrum of een jongerencen-

trum bezoek van Maatvast. En precies dát is jullie kracht. Of je nou jong bent of oud, alleengaand of met een 

clubje, een activiteit wil doen of gewoon wat gezelligheid zoekt, je kunt er altijd terecht en er is aandacht en 

een luisterend oor.

Daarom keek ik er niet van op toen ik las dat het waarderingscijfer van huurders en bezoekers van de 

dorpshuizen en wijkcentra gemiddeld een 8,3 is. En bij de jongerencentra zelfs een 8,9. 

Dat is ook terecht. De medewerkers en vrijwilligers van Maatvast, die de mens centraal zetten bij alles dat ze 

doen, die mensen activeren en stimuleren, een warme plek bieden die voor velen als ‘thuis’ voelt, kunnen niet 

anders dan daarvoor -juist van hen, de gasten- de waardering krijgen die ze verdienen. 

Ik ben daar trots op en het motiveert me om met jullie verder te bouwen aan gastvrije huiskamers, 

uitnodigende locaties die midden in de wijken en dorpen staan en bruisen van de activiteiten, voor en door 

onze inwoners. Met beheerders en vrijwilligers als betrokken spinnen-in-het-web, die creatief en enthousiast 

aan de slag gaan! 

Ik wens jullie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar!

Met vriendelijke groet,

Marjolein Steffens-van de Water

Wethouder
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MODELBOUWVERENIGING 
IN HET CONTACT

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Altijd leuk als een huurder enthousiast is over het huren van een ruimte binnen Maatvast. Ik (Sanne van der Tuin, 

sociaal beheerder van Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep) kreeg bloemen toen de modelbouwvereniging het 

contract kwam ondertekenen! Wie krijgt dat nou zomaar 😊 

Wie is deze modelbouwvereniging? 

Zij stellen zichzelf aan je voor via bijgaande bijdrage. 

Wij zijn per 1 januari 2023 als Vereniging Modelbouwers en 

Wargamers Haarlemmermeer (afgekort VMWH)  de nieuwe huurder 

die iedere donderdagavond in Buurthuis Het Contact werken aan onze 

fantastische hobby: modelbouw. Onze VMWH is opgericht in 1994 en 

is inmiddels gegroeid tot een bloeiende vereniging met 50 leden. Wat 

doen wij ? Onze passie ligt bij plastic modelbouw. Wij bouwen aan alle 

vormen van militair en civiel transport: vliegtuigen, vaartuigen, (motor)

voertuigen, treinstellen. Maar ook figuren en diorama’s vanuit 

realisme of pure fantasie. Onze vereniging kenmerkt zich door plezier 

(!) in modelbouw waar kennis en kunde met elkaar wordt gedeeld in 

een ongedwongen sfeer. Daar zijn wij trots op! Wij nodigen je van harte 

uit om op de donderdagavond vanaf 5 januari bij ons te komen kijken 

en te ervaren hoe boeiend onze hobby is. Je vindt ons in de grote zaal. 

Je bent welkom tussen 19.00 en 22.00 uur.  

Bloemen bij het tekenen van het huurcontract



Wat korte nieuwsberichten vanuit wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep over wat hoogtepunten de afgelopen 

maanden en een vooruitblik naar onze Kerstbingo met lunch op vrijdag 23 december aanstaande. 
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NIEUWSFLITS WIJKGEBOUW LINQUENDA

Op dinsdag 6 december 

heeft clustermanager Cok 

met onze nieuw vrijwilliger 

kok Sylvia een heerlijke 

maaltijd gekookt. 

Zaterdag 12 november hebben we een geslaagde 

kinderdisco gehad. 

Op dinsdag 15 november hebben we weer lekker 

gekookt in ons Buurtrestaurant.

De bezoekers werden 

warm welkom gehete 

en ontvangen met 

zelf gemaakte andij-

viestamppot met een 

gehaktbal en natuurlijk 

een lekker dessert.

Woensdag 23 november stond in het teken van 

sinterklaas met pepernoten bakken en sinterklaas 

liedjes zingen.                   

Op vrijdag 9 december een drukbezochte workshop 

kerstukjes maken.

En op vrijdag 23 december 

van 11.00-15.30 uur onze 

kerstbingo met lunch! 

Wil je nog meedoen? 

Check of er nog plek is via 

linquenda@maatvast.nl 



Sint Pannekoek is een van oorsprong Rotterdamse traditie en wordt ieder jaar, door heel het land, gevierd op 29 

november. Je legt een pannenkoek op je hoofd en zegt: ‘Wij wensen u een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!’

De traditie wordt als eerste vermeld in 1986 in de bekende strip ‘Jan, Jans en de kinderen’ (getekend door Jan Kruis). Op 

Sint Pannekoek bakt de vrouw des huizes een grote stapel pannenkoeken. Wanneer de heer des huizes ’s avonds thuis-

komt, heeft iedereen een pannenkoek op zijn hoofd. Zij roepen hem tegelijkertijd toe: “Een vrolijke en gezegende Sint 

Pannekoek!” Tegenwoordig zijn er allerlei varianten in gebruik om dit feest te vieren. De gewoonte om een pannenkoek 

op het hoofd te leggen is echter gelijk gebleven. 

Sint Pannekoek was dit jaar een groot succes in Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep. In samenwerking met de 

Crosspoint kerk in Getsewoud zijn we aan het bakken geslagen. Uiteindelijk waren er meer dan 50 mensen, dus gelukkig 

hadden er verschillende mensen thuis ook pannenkoeken gebakken! Iedereen genoot van de verse pannenkoeken en de 

gezelligheid.

Op naar volgend jaar!
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JONGERENCENTRA

HISTORY REPEATED

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

Wist jij dat er bij de Dodenherdenking in Haarlemmermeer in 2015 een groepje jongeren de herdenking verstoorde? 

Dit was aanleiding voor Maatvast om een project te starten rondom de Tweede Wereldoorlog, genaamd: History 

Repeated. Een project van vier bijeenkomsten voorafgaand aan een indrukwekkende reis naar Auschwitz. Dat is 

History Repeated. 

Steeds minder mensen kunnen het verhaal over 

de Tweede Wereldoorlog navertellen, wat weet jij 

er zelf vanaf? Oorlog komt helaas ook nu nog voor, 

zelfs weer heel dichtbij.  

Het eerste project heeft plaatsgevonden in 2019, 

en met succes. In het voorjaar van 2023 vindt het 

tweede project plaats. Hiervan wordt een 

documentaire gemaakt. Meedoen? Ben of ken jij 

iemand tussen de 18 en 23 jaar, mail dan een 

motivatie naar projecten@maatvast.nl
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WAKANDA FOREVER; BLACK PANTHER 2

Rond juli ’22 werd duidelijk wanneer de release van Black Panther 2 ; Wakanda Forever uit zou komen. Deze datum 

werd meteen in de agenda genoteerd! Marvel films zijn immers ontzettend populair onder de jongeren.

Wij hadden als team al snel het plan bedacht om samen met ‘’een paar’’ jongeren tegen die tijd naar de bioscoop te gaan. 

Wellicht konden we een win-actie bedenken…

Het liep even anders. ‘’MeerVoorElkaar’’ maakte het mogelijk om met maar liefst 40 jongeren naar de bioscoop te gaan! 

Het werd nog even spannend met reserveren e.d. maar op 11 november, 2 dagen na de landelijke release zaten we met 

z’n allen klaar voor een 3 uur durende film.

En wat voor 1!

Voor een enkeling was het de eerste Marvel film, maar de meeste jongeren keken uit naar het vervolg op Black Panther 1.

Iedereen vond het een onwijs goede film en we werden achteraf bedankt voor deze leuke avond! De jongeren waren erg 

blij en voelden zich echt even verwend. Heel geslaagd en erg gezellig om met zo een grote groep op pad te gaan!

TIP mocht je ook willen gaan, verlaat de bio-

scoop dan niet tijdens de aftiteling van de film, 

maar blijf nog even zitten😉

Studio 5 is inmiddels helemaal in kerstsfeer. Onze activiteiten tijdens de tienerinloop en meidenmiddag 

staan uiteraard in het teken van kerst. Op onze Instagram pagina kun je zien welke activiteiten wij op 

de woensdag en donderdag aanbieden https://www.instagram.com/jc.studiovijf/

Op 23 december gaan we heerlijk eten met onze jongeren en 

trekken we onze mooiste outfit aan. Hier kijkt iedereen erg naar uit.

Studio 5 wenst iedereen gezellige feestdagen vol met warmte, 

liefde en aandacht voor elkaar!

Team Studio 5, Hoofddorp



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

PROJECT SPOT - PERS BERICHT

Project SPOT geeft antwoord op sociale uitdagingen bij jongeren

In januari 2023 gaat een nieuw Maatvast project van start, genaamd SPOT. In SPOT krijgen 12 deelnemers in de 

leeftijd 18-23 jaar de (gratis) kans om een verandering voor zichzelf teweeg te brengen op sociaal-emotioneel vlak. 

Aanleiding zijn de geconstateerde negatieve effecten van corona, evenals trends die hiervoor al zichtbaar werden. 

Jongeren die willen deelnemen kunnen zich aanmelden tot 31 december 2022.

Dat er jongeren zijn die uitdagingen ervaren in deze tijd, is geen geheim. De cijfers liegen er niet om. Al voor corona waren 

er bijvoorbeeld sterke signalen waaruit bleek dat het aantal jongeren met eenzaamheidsgevoelens sterk was toegeno-

men. Sociale angst en het gevoel nergens bij te horen spelen hierin een rol. Corona heeft dit versterkt. Ook zijn er andere 

thema’s op sociaal-emotioneel vlak, waarop jongeren ervaren dat ze vastlopen.

SPOT is een project waarin deze jongeren de kans krijgen om gedurende 3 maanden gecoacht te worden door professio-

neel coach Rik Strengers, die hen begeleidt om weer in hun eigen kracht te komen en daar vanuit te gaan leven. Naast in-

dividuele coachsessies zijn er 3 weken waarin de jongeren met andere deelnemers lessen en training krijgen, die volledig 

op hun persoonlijke ontwikkeling zijn gericht! 

Het doel van het project is verbinding, met jezelf en met de ander. Leren om in je eigen kracht te staan, en van daaruit je 

plek in het leven en in de maatschappij in te nemen. 

Pijlers

SPOT is opgebouwd aan de hand van een aantal pijlers. Op basis daarvan geven de deelnemers hun leerproces vorm. 

Deze pijlers, te weten: Eenzaamheid en er (niet) bij horen, Zingeving, Gezondheid (fysiek en mentaal) en Identiteitsvor-

ming (online en offline), vormen de basis van het individuele- en groepstraject binnen SPOT. 

Gratis deelname

Jongeren die ervaren dat ze tegen bovenstaande thema’s aanlopen, en er klaar voor zijn om verandering voor zichzelf 

teweeg te gaan brengen op sociaal-emotioneel vlak, zijn van harte welkom om zich aan te melden. Deelname is gratis. 

Check www.jcmaatvast.nl/projectSPOT voor alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden. SPOT start in januari 

en is afgelopen in april 2023.

Noot voor de redactie: voor meer informatie over het project neem contact op met Rik Strengers via 

rik.strengers@maatvast.nl of telefonisch via 06-247 961 00.
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Naast de gewone activiteiten starten we in wijkcentrum 

De Boerderij ook met een aantal nieuwe activiteiten in deze 

wintermaanden. 

Vanaf maandag 5 december 2022 tot en met maandag 27 

februari 2023 kunnen wijkgenoten iedere maandag een simpele 

maandag hap met toetje komen eten in De Boerderij. Inloop is 

vanaf 17.15 uur en om 17.30 uur willen we serveren, rond 19.00 

uur sluiten we dan de maaltijd af. Er zullen stamppotten, aardap-

pels, groente, vlees, pasta en of rijstgerechten geserveerd wor-

den. De kosten per persoon zijn € 6,00 exclusief consumptie.

Ook in december beginnen we weer met de zondag openstel-

ling, de 2de en 4de zondag van de maand zijn de wijkgenoten 

welkom tussen 11.00 en 14.00 uur. Er kunnen dan diverse spelle-

tjes gedaan worden, voor € 5,00 per persoon kunnen de mensen 

een simpele lunch inclusief een kopje koffie of thee nuttigen, 

denk hierbij aan een kop soep met een broodje kroket of broodje 

gezond. Deze zondag openstelling zal van december 2022 tot 

en met februari 2023 lopen.

En dan nog ons druk bezochte kerstmaaltijd. Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer op eerste kerstdag (25 

december) een kerstmaaltijd voor mensen die de behoefte hebben om samen te zijn. Deze maaltijd is gratis en wordt de 

gasten door Maatvast aangeboden. We serveren een voor-, hoofd- en nagerecht inclusief twee non-alcoholische drank-

jes. Extra consumpties of alcoholische drankjes zijn voor eigen rekening.

Voor alle activiteiten kun je je nog inschrijven aan de bar in De Boerderij of via de telefoon: 023-5634622 of mail: 

boerderij@maatvast.nl

Kijk ook eens op onze facebookpagina: www.facebook.com/deboerderijhoofddorp; 
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DECEMBER IN DE BOERDERIJ



Op veel van haar locaties organiseert Maatvast kerstdiners en andere -activiteiten. Voor iedereen die langs wil 

komen, maar vooral voor kwetsbaren die in de donkere dagen de warmte en gezelligheid goed kunnen gebruiken. 

Dit doen we ieder jaar met behulp van fondsen omdat we bij Maatvast niet beschikken over een activiteitensubsidie 

vanuit de gemeente. 

Helaas was het dit jaar niet gelukt om voor alle activiteiten rondom de feestdagen een externe financiering te vinden. 

Maar niet getreurd, de beheerders van Maatvast zijn creatief…! 

Kerstdiner De Boerderij

Vanwege het uitblijven van de financiën besloot Wichert Brommer, beheerder van wijkcentrum De Boerderij in Hoofd-

dorp, het zelf te regelen. Met fondsenwerving had hij bij de realisatie van zijn buurtmoestuin al de nodige ervaring!

Dus zo gezegd zo gedaan. Wichert startte op woensdag 7 december een doneeractie om de kosten voor het kerstdiner 

dat hij jaarlijks op 1e Kerstdag organiseert bij elkaar te krijgen.  Het doel was € 802,-  binnen te halen voor het diner voor 

35 gasten en ervoor te zorgen dat deze bezoekers niet letterlijk in de kou bleven staan…….. 

En wat fantastisch…. dat doel was in twee dagen gehaald! 

Op het moment van schrijven (dinsdag 13-12) staat de teller reeds op € 992,- en hebben maar liefst 65 mensen een 

donatie gedaan. En kunnen we dus nog iets extra’s betekenen voor de bezoekers. 

Als dat niet het begin van een mooi Kerstverhaal is…. 

Je kunt de doneeractie nalezen op de Facebookpagina van wijkcentrum De Boerderij: 

www.facebook.com/deboerderijhoofddorp/

We danken iedereen voor hun hartverwarmende donatie! 

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

DONEERACTIE KERSTDINER DE BOERDERIJ
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NIEUWS UIT DE BOSKERN

Onderstaand weer wat mooie berichten van wijkcentrum De Boskern aan de Liesbos 24 in Hoofddorp. 

Rommelmarkt / Kerstmarkt

Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover…… de kerstdagen komen er weer aan. In samenwerking met de 

Oase , onze buurkerk, organiseert wijkcentrum De Boskern kerstmarkt op vrijdag 23 december vanaf 16.30 uur. Op het 

plein aan de voorzijde van onze gebouwen komen verschillende tafels met leuke spulletjes te staan. Een fijne winterjas, 

een nieuwe kandelaar, een boek, wijnglazen , gezelschapsspelletjes en nog veel meer.

Workshop Venetiaanse maskers maken

Op veler verzoek op herhaling: op dinsdag 3 januari 2023 van 19.30-21.15uur

Kosten: € 12,50 inclusief koffie/thee met koekje en alle benodigde materialen.

Er is keus uit drie verschillende witte kunststof maskers (voorzien van twee elastiek-

jes voor achter de oren) die beschilderd en versierd kunnen worden. Maar het gaat 

natuurlijk vooral om het decoratieve element, bijv. ophangen aan de muur. Ook leuk 

om cadeau te geven. 

Opgeven aan de bar bij De Boskern en vooraf betalen daar of bij Yvonne Bruningmeijer, Albergerbos 102 Hoofddorp, bel/

app  tel. 06-29484626 voor meer info. Aanmelden kan tot 28 dec 2022.

Kledingruilfeestje verslag

Als alternatief voor nieuwe kleding kopen is kleding ruilen een leuke én duurzame optie. Je geeft je eigen kleding een 

tweede leven en daarnaast is het ook leuk om nieuwe kleding te krijgen, te passen en met trots te dragen. Immers heb je 

het duurzaam verkregen! 

In Hoofddorp leeft een dames kettingkledingruilgroep, die bestaat uit ongeveer 35 leden die volgens een vaste logische 

route kledingtassen aan elkaar doorgeven. Van de ene schakel naar de andere. Je krijgt een tas, je haalt er wat leuks uit, 

je stopt er wat moois in terug en je brengt de tas weer naar de volgende. We waken ervoor dat het kwalitatief goed spul 

is: niet afgedragen, zonder schade, maar gewoon mooie items. Twee dames beheren de groep en doen dat met verve. 

En alsof dit niet genoeg voordelen zijn, komt erbij dat we middels de ketting ook meer buurtgenoten leren kennen, 

namelijk de twee schakels aan wie jij verbonden bent. 

Het leek ons een aardig idee om elkaar eens te ontmoeten, gewoon fysiek, en natuurlijk in het kader van kledingruil! Dus 

hebben we voor alle leden van de ketting een kledingruilfeestje georganiseerd. We waren blij en dankbaar dat we voor dit 

event gebruik mochten maken van De Boskern! Dit deden we op zondag 30 oktober. 
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VERVOLG NIEUWS UIT DE BOSKERN

Na eerst een beetje ruzie met het alarm, gingen we aan de slag: tafels schuiven, kledingrekken in elkaar zetten, paspop 

aankleden, een snackhoekje organiseren en kleding uitstallen op categorie kledingstuk: broeken, shirts, jurken, schoe-

nen, accessoires, etc. De dames kwamen, er werd kennisgemaakt, gepast, kledingadviezen werden gegeven. Die kleur 

staat jou zo goed, past goed bij je haarkleur. En soms ging een kledingitem wel door vijf verschillende dames gepast. 

Ja, jou staat hij het best, neem maar mee! Kortom: we kijken terug op een gezellige en zeer geslaagde middag. 

(beheerder Anga, bedankt!)

Wil je meer weten over het fenomeen kettingkledingruil? Bekijk dan de volgende websites: 

www.hetkanwel.nl/ketting-kledingruil/www.kettingkledingruil.nl
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WINTERMARKT VERPLEEGHUIS BORNHOLM

Met verschillende samenwerkingspartners hebben we op zaterdag 10 december jl. een Wintermarkt georganiseerd 

in verpleeghuis Bornholm.

Door de verschillende activiteiten en de veelheid aan kramen waar de bezoekers een kijkje konden nemen was het een 

geslaagd evenement. 

Vanuit wijkcentrum ’t Kattegat hebben de vrijwilligers van de knutselclub leuke kerstkaarten gemaakt met de kinderen en 

hebben de groepen van Werelddansen, Zumba en line dance opgetreden.

Wij als beheerders van de locatie hebben tasjes uitgedeeld met kleine attenties voorde bezoekers aan de markt en met 

achtergrondinformatie over Maatvast, ’t Kattegat. De tasjes werden in grote getale aangenomen, we hebben er maar 

liefst 100 kunnen uitdelen.

Door de fijne samenwerking met onze partners en vrijwilligers kunnen we met voldoening terugkijken op een geslaagde 

dag! 

Beheer ’t Kattegat: Jans en Jose



Eindelijk was het zo ver. Bij wijkcentrum ’t Rietland in Badhoevedorp mochten we namens de Vrienden van ‘t Riet-

land de langverwachte JBL Music box in ontvangst nemen. De voorzitter Dick van Rooijen maakte er een officieel 

momentje van.

Medewerkers, vrijwilligers, maar vooral de bezoekers van het wijkcentrum zijn daar natuurlijk superblij mee. De mogelijk-

heden zijn namelijk legio. Bij de Music Box zitten twee draadloze microfoons en je kunt alles van Spotify streamen, dus elk 

muziekgenre komt aan bod. We gaan hier een heleboel plezier van hebben. Dank jullie wel Vrienden van ’t Rietland. Ook 

de biljartvereniging heeft hier een bijdrage aan geleverd. Ook jullie heel hartelijk bedankt.

Lydia Veldhuisen,
Sociaal beheerder wijkcentrum ’t Rietland

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

 
GIFT ‘T RIETLAND: 
JBL MUSIC BOX
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EEN HARTJE VOOR DE WINTERDAGEN

Wat nu als je helemaal geen zin hebt in de komende decemberdagen?

Wat, als je thuis zit in onzekerheid of de kachel wel kan blijven branden?

Het zijn vragen waar sommigen van ons mee zitten..

Voor diegene die het juist nu zo hard nodig heeft, hebben we een koffie-uurtje geopend in het Dorpshuis op vrijdagoch-

tend tussen 10.00 en 11.00 uur, dan is MeerWaarde aanwezig. De deur staat natuurlijk de rest van de week ook open. 

Gewoon als je rustig wilt zitten, daar waar het warm is en waar je jezelf kunt zijn. Om dit mogelijk te maken, hebben Maat-

vast en MeerWaarde samengewerkt en hartjes uitgedeeld op de markt in Badhoevedorp, bij de Vomar en Albert Heijn. 

Het is zo belangrijk om de mensen te bereiken die een extra hart kan gebruiken de komende periode. Misschien wil je iets 

delen waar je tegenaan loopt, een rustmoment inlassen met een warm drankje, of heb je het gevoel dat je zelfs helemaal 

vast zit. Lisette Piepers van MeerWaarde zit om de week in het Dorpshuis om je te verwijzen naar verschillende instan-

ties, zodat je op weg kunt op sociaal of financieel gebied. Vaak komt er tijdens zo’n gesprek meer naar boven dan je denkt 

en ben je blij dat je langsgekomen bent! 

Je bent van harte welkom in het Dorpshuis Badhoevedorp, we houden de drempel laag en hopelijk geniet je net als wij 

van de knusse kerstversieringen.

Dorpshuis Badhoevedorp - Snelliuslaan 35 – Badhoevedorp - www.maatvast.nl
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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



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


