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Volgens een onderzoek van Ymere in 2022 leven 4500 gezinnen in 

Haarlemmermeer in energiearmoede. Schrikbarende cijfers die bij 

ons al snel de vraag deed opkomen, wat kunnen we als Maatvast 

betekenen. 

Onder het motto dat bij onze 26 locaties tijdens de openingstijden 

toch de kachel brandt, hebben we onlangs in samenwerking met de 

gemeente Haarlemmermeer bekeken wat onze locaties maar ook 

de zelfstandige dorpshuizen binnen de gemeentegrenzen kunnen 

bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. 

Vooralsnog hebben we binnen Maatvast besloten een campagne 

op te starten waarin we inwoners van Haarlemmermeer attent maken op de dagen en tijden dat we open zijn en dat zij 

van harte welkom zijn om bij ons de tijd door te brengen. Dit scheelt stookkosten en elektrakosten thuis en bovendien 

kunnen er op deze manier contacten worden opgedaan met buurtbewoners als hier behoefte aan is. Maar uiteraard is 

het ook gewoon mogelijk een kop koffie te komen drinken, de kinderen hun huiswerk te laten maken, deel te nemen aan 

maaltijden en andere activiteiten etc. In ieder geval bespaart een verblijf in onze locaties kosten thuis. 

De gemeente op haar beurt bekijkt de mogelijkheden om budget vrij te maken zodat we onze locaties langer kunnen 

openstellen en voor de mensen die langskomen extra activiteiten mogelijk kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden 

aan Koken met elkaar en voor de buurt, maar bijvoorbeeld ook het inzetten van deskundigen voor advies zoals het 

Energieloket van de gemeente, het Financieel café van Humanitas, de medewerkers van MeerWaarde.

We houden je op de hoogte van de voortgang...
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BIJ MAATVAST BRANDT DE KACHEL TOCH…!

Voor twee cursussen van het Cursusbureau van Maatvast zijn we op zoek naar vakkrachten. 

Zo zoeken we een teken- en schilderdocent(e) die wekelijks op donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur aan een groep 

cursisten les kan geven in Wijkcentrum De Amazone aan de Mathilde Wibautstraat 22 in Hoofddorp. 

Daarnaast zijn we op zoek naar een docent(e) Mensendieck Gymnastiek die wekelijks op maandagmiddag les kan geven 

in onze locatie Wijkcentrum ‘t Rietland aan de Chr. Huijgensstraat 21 in Badhoevedorp. 

Onze docenten/vakkrachten krijgen betaald volgens de landelijk geldende Vakkrachtenregeling. 

Heb je interesse of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Cecile Kunz, coördinator van het 

Cursusbureau via telefoon 023-82 00 669 (tussen 09.00 - 12.00 uur) of via mail cursusbureau@maatvast.nl

CURSUSBUREAU MAATVAST ZOEKT VAKKRACHTEN



Sinds alweer zes jaar ondersteunt Maatvast de Lionsclub Haarlemmermeer Host 

met hun sympathieke actie om Douwe Egberts punten en oud/vreemd geld in 

te zamelen voor het goede doel. 

DE-punten

Met de gespaarde DE-punten worden pakken koffie beschikbaar 

gesteld voor de Voedselbank. In Nederland doen 110  Lions Clubs mee 

met inzamelen. De vorige actie in 2022 bracht  99.000.000 punten op, 

goed voor 204.000 pakken koffie voor de landelijke Voedselbanken. 

Lokaal leverde de vorige actie ruim 2.1 miljoen punten op, goed voor 

4424 pakken koffie voor de Voedselbank Haarlemmermeer!

Oud en Vreemd Geld

Ook dit jaar kan oud- en/of  vreemd geld worden gedoneerd, maar ook 

euro´s zijn welkom. De opbrengst is voor oogoperaties in de arme derde 

wereldlanden. Voor slechts 15 euro kan een blinde weer zien. Een jarenlange 

doorlopende actie die geweldige mooie opbrengsten genereren en ook nog aan-

gevuld zal worden met geld uit de pot van “De Wilde Ganzen”. Zodat ook Nederlandse 

oogartsen op vrijwillige basis zo veel mogelijk operaties kunnen uitvoeren in arme landen.

Inzamelboxen

Op alle locaties van Maatvast staan op zichtbare plekken inzamelboxen voor de koffiepunten en het oud/vreemd geld. 

Wil je meedoen, check dan even het potje in het keukenkastje of het blikje waar je vakantiegeld in hebt gespaard. 

Je medewerking wordt zeer op prijs gesteld! 

De actie loopt tot en met 17 januari 2023. 
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DOUWE EGBERTS PUNTEN INZAMELING BIJ MAATVAST



Maatvast maakt het mogelijk dat vrijwilligersorganisaties en maat-

schappelijke organisaties in onze locaties hun activiteiten kunnen 

organiseren. Zelf organiseren we in principe geen activiteiten, we 

ontvangen daar van de gemeente ook geen subsidie voor omdat 

exploitatie en het beheer van onze locaties onze kerntaken zijn. 

Uitzonderingen vormen de activiteiten die we organiseren met behulp van 

fondsen en sponsoren zoals de vrijwilligersacties NLDoet en Burendag van 

het Oranjefonds, onze drukbezochte kinderactiviteitenweken/-dagen in de 

zomer en de activiteiten rondom de feestdagen. 

Met de 700.000 euro die we de afgelopen 7 jaar hebben binnengehaald is het ons gelukt om veel kwetsbare ouderen en 

kinderen onvergetelijke momenten te bezorgen. 

Ook dit jaar hoeft niemand in de donkere dagen van december alleen thuis te zitten. We hebben namelijk weer een keur 

aan activiteiten. Van maaltijdbijeenkomsten tot workshops, bij Maatvast brandt het licht en tegenwoordig ook van 

belang: de kachel! 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die we organiseren: 

 • Kerstmarkt op vrijdag 23 december bij De Boskern in Hoofddorp

 • Kerstbrunch op maandag 26 december (2e Kerstdag) in Dorpshuis Badhoevedorp

 • Kerstwandeling met soep op maandag 26 december (2e Kerstdag) in Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek

 • Een Kerstsamenzijn op vrijdag 23 december in Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep

 • Een maaltijdbijeenkomst in Kerstsfeer op dinsdag 20 december in Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp

 • En….. nog veel meer    

Benieuwd naar het volledige aanbod, de wijze van aanmelding etc.? 

Bezoek onze website www.maatvast.nl/activiteiten

We zien je graag terug in een van onze locaties, je bent van harte welkom! 
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ACTIVITEITEN ROND DE FEESTDAGEN BIJ MAATVAST



Maatvast kent al jarenlang een samenwerkingsverband met Make A 

Child Happy, een lokale organisatie in Hoofddorp die wensen vervult 

van kinderen in een kwetsbare positie die een steuntje in de rug goed 

kunnen gebruiken. 

Een van de acties van deze sympathieke stichting is het jaarlijkse 

Sinterklaasproject. Via onder meer leerkrachten op basisscholen in 

Haarlemmermeer, Stichting Leergeld, Schuldhulpverlening, Prakkie 

Hoofddorp en verschillende dagopvanglocaties in Hoofddorp zijn 

kinderen geselecteerd en ouders benaderd om via de samenwerking 

met Speelgoedwinkel.nl een gratis cadeau voor Sinterklaas te bestellen 

ter waarde van maximaal 15 euro per kind. 

Een gigantisch succes want in totaal 250(!) kwetsbare kinderen maken gebruik van dit aanbod en hebben hierdoor een 

leuke Sinterklaasavond.  

Met een deel van de ouders/kinderen is afgesproken dat zij op donderdag 1 december tussen 12.00-16.00 uur 

hun cadeautje kunnen ophalen in een van de Maatvast locaties in de buurt. Dit jaar zijn dat: Dorpshuis De Meerkoet in 

Lisserbroek, Wijkcentrum De Boskern in Hoofddorp, Dorpshuis De Reede in Rijsenhout, Wijkcentrum De Nieuwe Silo in 

Hoofddorp, Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep, Wijkcentrum De Veste in Hoofddorp, Wijkcentrum De Boerderij 

in Hoofddorp, jongerencentrum De Basis in Zwanenburg, Wijkcentrum ’t Kattegat in Hoofddorp en Wijkcentrum 

Linquenda in Nieuw-Vennep.

Medewerkers van Maatvast zullen de ouders en kinderen op genoemde datum warm ontvangen. Onder het genot van 

een gratis kopje koffie/thee of glaasje fris maken we de mensen attent op de vele mogelijkheden die onze locaties bieden 

voor laagdrempelige activiteiten zoals de kinderactiviteitenweken in de zomer, ons cursusaanbod, de maaltijdbijeen-

komsten, ondersteuning via partners als bijvoorbeeld het Financieel Café van Humanitas, de collega’s van MeerWaarde 

en wijzen we hen op onze eigen Nieuwbrief om op de hoogte te blijven welke mogelijkheden onze locaties bieden etc..  

Gezien de huidige enorme hoge energieprijzen waar natuurlijk ook deze gezinnen last van hebben, wordt hen ook 

aangeboden om tijdens onze openingstijden een plek te vinden in een van onze locaties zodat thuis de kosten worden 

bespaard.  Onder het mom van: bij Maatvast brandt de kachel toch…. 

Als Maatvast zijn we blij dat we door de samenwerking iets kunnen betekenen voor de kwetsbare gezinnen in 

Haarlemmermeer. 

Meer info over Make A Child Happy: zie www.makeachildhappy.nl 

Peter Schrauwen
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MAATVAST ONDERSTEUNT SINTERKLAASPROJECT 
MAKE A CHILD HAPPY

Ton Hofstra fotografie
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SPOOKTOCHT

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Het Ontmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Op zaterdag 29 oktober jl. hielden Stichting KoetActief 

en jongerencentrum De Nooduitgang gezamenlijk een 

spannende speur(spook) tocht in Lisserbroek! Meer dan 

40 vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om de 

deelnemers (vanaf 12 jaar) een super spannende en 

griezelige avond te bezorgen! En dat is gelukt!

Maar liefst 200 mensen hadden de weg naar Dorpshuis 

De Meerkoet gevonden om deze spannende avond mee 

te maken. De deelnemers werden daarna in groepjes met 

busjes naar het natuurgebied aan de IJweg werden 

gebracht. Hier vandaan konden zij een wandeling van zo’n 

3 km maken aan de hand van zilveren ballonnen. Het was 

pikdonker en onderweg kwamen de deelnemers skeletten, 

spoken, griezels met kettingzagen etc. etc. tegen... Het gegil was tot in de verre omtrek te horen! 

Aan het einde van de spannende wandeltocht, werd iedereen weer opgehaald door een busje en weer afgezet bij het 

Dorpshuis. Hier stond een overheerlijke bloederige cocktail met een oogbal of kunstgebitje klaar, geheel in het thema. In 

het Dorpshuis was het een drukte van jewelste. 

De mensen die nog weg moesten met het busje én de mensen die de tocht overleefd hadden, werden door de kinderen 

van de dansgroep MLX uit Lisse vermaakt met geweldige optredens. 

De goede samenwerking van Jongerencentrum De Nooduitgang, Stichting KoetActief én Dorpshuis De Meerkoet heeft 

gezorgd voor extra vrijwilligers en daardoor extra leuke ideeën en hulp. Samen hebben zij voor een topavond gezorgd. 

Waar een klein dorp groot in kan zijn!



In het verleden werd er een kerstmarkt gehouden op het plein voor Dorpshuis De Meerkoet, maar de laatste 2 jaar 

(voor corona) heeft een groep vrijwilligers, Stichting KoetActief, een kerstspecial georganiseerd. Op 16 december 

van 17.30-21.00 uur a.s. staat de Kerstspecial ook weer op het programma in Dorpshuis De Meerkoet. 

De Kerstman heeft beloofd het dorpshuis met een bezoekje te vereren en hij zal de winnaar van de kleurwedstrijd in het 

zonnetje zetten. Verder wordt er voldoende voor de inwendige mens gezorgd, dus je hoeft niet te koken! Denk hierbij 

aan de verkoop van zelfgemaakte boerenkool, erwtensoep en patat, maar ook aan oliebollen van De Zware Jongens, 

een bierproeverij, warme chocolademelk met slagroom en heerlijk warme glühwein. Er zullen ook 2 kraampjes zijn met 

leuke kerstspulletjes en er zal een loterij gehouden worden. Voor de kinderen zijn er marshmallows die ze samen met 

de vrijwilligers kunnen roosteren en er is de mogelijkheid om iets leuks te knutselen. Qua vermaak zullen de kinderen en 

volwassenen van dansgroep MLX uit Lisse optreden en de lokale zanger Ronald de Lijzer en ook zangeres Joke zullen 

zorgen voor gezellige (kerst)muziek! De totale opbrengst van deze Kerstspecial gaat naar een heel goed doel, te weten: 

Voedselbank Lisserbroek. Het belooft weer een heerlijk gezellig middag/avondje te worden. Kom je ook? 

Iedereen, van jong tot oud(er) is van harte welkom!!
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KERSTSPECIAL IN DORPSHUIS DE MEERKOET



Sint Pannekoek

Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep organiseert samen met Crosspoint ook 

dit jaar weer Sint Pannekoek. 

Op 29 november ben je vanaf 18.00 uur van harte welkom deze ‘feestdag’ mee te 

vieren en pannenkoeken te vieren dan wel naar traditie op je hoofd te zetten. 

Meedoen is gratis en je hoeft je niet aan te melden. 

Meer info is terug te vinden op www.crosspointgetsewoud.nl/sintpannekoek

Kerstdisco

Op 16 december wordt in het buurthuis een kerstdisco gehouden georganiseerd door het Activiteitenteam Getsewoud. 

Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Er is ruimte voor maximaal 220 kinderen. De entree 

bedraagt €1,00 (incl. 1 gratis drankje). 

Voor meer info zie www.activiteitenteamgetsewoud.nl 

Meer spel

“Speel meer bij Meer Spel”. Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 13.00 uur worden er spellen gespeeld in 

Buurthuis Het Contact. Dus wil je nieuwe spellen leren kennen of andere spelers vinden voor jouw favoriete spel? 

Kom dan langs! 

Er zijn voldoende spellen aanwezig, maar je eigen spel meenemen mag ook! 

De toegang is gratis, consumpties tegen betaling. 

Buurthuis Het Contact ligt aan de Sandestein 42 in Nieuw-Vennep.
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NIEUWS UIT BUURTHUIS HET CONTACT



Een nieuwe mooie samenwerking met het Fioretti College Hillegom. Leerlingen 

mogen na een aantal weken gewerkt te hebben aan hun keuze vak “koken” 

een eindopdracht doen in Dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp. De leerlingen 

gaan voor 35 gasten een 3 gangenmenu maken en daarbij hoort 

natuurlijk ook de zaal klaar zetten, tafels dekken en het serveren 

van de gerechten.

Een leuke uitdaging voor de leerlingen om buiten de normale 

schoolomgeving het geleerde in praktijk te brengen en daarmee 

bewoners of bezoekers van Het Eiland te verrassen met een heerlijke 

maaltijd in een leuk gezelschap.

De eerste groep leerlingen heeft afgelopen maand hun eindopdracht 

met veel succes gedaan. Ze hadden voor de gasten een heerlijk 3 gangen 

menu voorbereid. Zo was het voorgerecht een heerlijk soep met stokbrood 

en kruidenboter. Het hoofdgerecht haricot verts met spek, aardappelkroket-

jes en een schnitzel met champignonroomsaus. Het nagerecht was een bordje 

vol kleine lekkernijen. Als dank ontvingen de leerlingen van de gasten een mooie fooi. 

Het diner werd namelijk gratis aangeboden door de school. Gasten betaalden alleen hun 

drankjes die met veel plezier door de leerlingen werden opgenomen en geserveerd.

Omdat van beide kanten de samenwerking zeer goed is bevallen komen 22 november de volgende groep leerlingen hun 

eindopdracht uitvoeren en worden er wederom gasten uitgenodigd. Lijkt het je ook leuk om een keer aan te schuiven 

stuur een mail naar eiland@maatvast.nl en wie weet ontvang je ook een uitnodiging voor het diner.
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LEERLINGEN FIORETTI BEZORGEN
GASTEN EEN HEERLIJK DINER
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JONGERENCENTRA

UITWISSELINGSPROJECT
PUSH YOUR LIMITS

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Silo

Drie jaar geleden begonnen vijf enthousiaste jongeren vanuit de jongerencentra van Maatvast met het organiseren 

van een jongerenuitwisseling. De aanleiding hiervan was een onvergetelijke ervaring in Slovenië, waar deze jongeren 

veel geleerd hebben. Dit proces wilden de jongeren voortzetten in hun eigen uitwisseling. Na maanden van brain-

stormen, plannen en schrijven kwamen de jongeren op een uitwisseling genaamd: Push Your Limits! Studenten uit 

drie landen, Slovenië, Finland en Moldavië, kwamen gedurende een week bij ons op bezoek. 

Onderstaand beschrijft een van de initiatiefnemers de ervaringen. 

Thema’s

Door de week heen hebben wij verschillende thema’s behandeld:

Thinking outside of the box

Dit was de eerste dag van de uitwisseling. Op deze dag hebben verschillende kennismakingsspellen gedaan, om elkaar 

beter te leren kennen en buiten de box te gaan denken. Later hebben wij een stadswandeling door Amsterdam gedaan 

die was verzorgd door een van de Nederlandse jongeren. Dit markeerde het einde van de eerste dag.

Expressing myself

Deze dag hebben wij meerdere creatieve workshops gevolgd in ons jongerencentrum de Hype in Nieuw-Vennep. Er kon 

gekozen worden uit: muziek, drama, koken en tekenen. Later op de dag werd er een culturele avond gehouden waar wij 

genoten hebben van verschillende dansen en spelletjes van de verschillende culturen.

Teamwork makes the dreamwork

De volgende dag stond in het thema van teamwork. De dag begon met een rondleiding bij de voedselbank in Hoofddorp. 

Daarnaast gingen wij naar ons jongerencentrum De Basis in Zwanenburg. Hier hebben wij verschillende teamwork 

activiteiten gedaan en had Moldavië een workshop gegeven die samenhing met het thema. In de avond was een 

karaoke avond, waar veel gezongen en genoten werd.

My surroundings

Deze dag zijn wij vooral bezig geweest met vrijwilligerswerk op verschillende locaties. Een groep heeft getuinierd in de 

Heimanshof, een andere groep heeft geholpen in de kringloop genaamd Rataplan in Hoofddorp en een aantal jongeren 

heeft geholpen bij IKC Wereldwijs in Hoofddorp om deze basisschool klaar te maken voor Oekraïense kinderen. Hierna 

hebben de Sloveense jongeren een workshop gegeven. Later op de dag hebben de jongeren genoten van een 

welverdiende ontspannen avond op de kermis in Lisse.
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VERVOLG UITWISSELINGSPROJECT PUSH YOUR LIMITS

Cultural differences

De dag begon met een workshop van Maatvast over eenzaamheid, gevolgd door een workshop van het Bureau 

Discriminatiezake over stereotypen en vooroordelen. Hierna zijn wij naar ons jongerencentrum De Nooduitgang in 

Lisserbroek gegaan. Hier hebben de deelnemers meegedaan aan een escape room.

Back to the future

De laatste dag zijn er brieven geschreven naar onze toekomstige zelf. En de jongeren hebben een complimenten 

workshop gehad in ons jongerencentrum Studio5 in Hoofddorp. Hierna gingen ze naar een andere Maatvast jongeren-

centrum, Flex C in Hoofddorp. Hier is er teruggekeken naar de afgelopen week. Tot slot is er een passend afscheidsfeest 

gegeven waar veel gedanst, gezongen en gebodypaint is. 

Het was een ontzettend leuke, mooie en vooral leerzame week. Wij hebben veel van elkaar kunnen leren vooral hoe we 

vanuit verschillende culturen naar zaken kijken en er mee omgaan. 
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HALLOWEEN STUDIO5

Op 28 oktober jl. was het zover. 

Het Halloween feest geïnitieerd door onze vrijwilligers en mede mogelijk gemaakt 

door MeerVoorElkaar. We wilden niet zomaar een paar slingers ophangen met spoken, 

maar écht uitpakken. Vrijwilligers van De Hype, een jongerencentrum van Maatvast 

in Nieuw-Vennep, werden hier ook zo enthousiast van dat er een prachtige samen-

werking is ontstaan. Zij zorgden voor de spectaculaire special effects. Licht, geluid, tv 

schermen en rook, niks was te gek. Bij de deur werden de jongeren tegengehouden 

door 2 enge gemaskerde grote jongens, doodeng! Ze mochten in groepjes naar binnen 

en zich wagen door de griezelige hal naar de feestzaal. We hoorden veel gegil en gelach. 

Erg geslaagd dus! 

Voorafgaand aan het feest hebben we flink op promotie ingezet. Zo werd iedereen 

dagelijks op de hoogte gesteld via Instagram, Facebook en Snapchat. Er werden flyers 

en posters afgedrukt die verspreid werden in het winkelcentrum Floriande, op straat, 

op onze verschillende locaties binnen de jongerencentra en onze stagiaires zijn naar het Hoofdvaart College gegaan om 

ook daar het feest te promoten. Dank voor de gastvrijheid Hoofdvaart College!

We hoopten hierdoor dat er veel jongeren zouden komen. 50 jongeren zou een mooie opkomst zijn. Verschillende 

partnerorganisaties werden ingelicht over het feest. De gemeente,  de wijkraad, handhaving, straatcoaches, wijkpolitie 

en Meerwaarde waren stuk voor stuk enthousiast en de laatst vier genoemde zijn ook langsgekomen om een kijkje te 

nemen. Aan alles is gedacht en de jongeren werden flink verwend met snoep, drinken, chips en we hadden zelfs een 

poffertjesplaat als heerlijke warme snack. Ook waren er optredens van talentvolle jongeren uit Hoofddorp.

Of het een succes was? Oordeel zelf;  Uiteindelijk hebben 128 jongeren het feest bezocht! Wel gehoopt, maar meer dan 

we hadden verwacht. Ik ben ontzettend trots op mijn team, onze vrijwilligers en de partnerorganisaties die zich allemaal 

hebben ingezet om deze avond tot een succes te maken. Wat ons betreft was dit een voorproefje. Feedback en ideeën 

vanuit de jongeren en vrijwilligers hebben we opgehaald en gaan we meenemen naar het Halloween feest in 2023. Want 

dat dit voor herhaling vatbaar is mag duidelijk zijn! Tot volgend jaar!!!

Angelique Drenth,
Sociaal beheerder Studio 5



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Op woensdag 30 november aanstaande wordt in Wijkcentrum 

De Veste aan de Schuilenburg 3 in Hoofddorp weer het 

jaarlijkse Sinterklaas sjoelen georganiseerd. 

De hoofdprijs is, evenals voorgaande jaren, weer de felbegeerde wisselbeker. 

De zaal gaat open om 09.30 uur waarna we om 10.00 uur beginnen met de wedstrijd  die we afsluiten om 12.30 uur. 

Wil je meedoen? De kosten bedragen (incl. kop koffie/thee) en voor iedere deelnemer is er een kleinigheidje 

(Oh, kom er eens kijken….!)

Inschrijven kan t/m 25 november en is noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen. Er is plek voor maximaal 

32 personen.

Eindejaars sjoelen

Op woensdag 28 december van 10.00-12.00 uur wordt in De Veste het eindejaars sjoelen gehouden. Ook hiervoor 

bedraagt het inschrijfgeld €2,50 (incl. koffie/thee/warme chocolademelk). Inschrijven kan tot en met 23 december. 

Inschrijven voor beide activiteiten kan door te bellen met 023 5636 663 of een mail te sturen aan: veste@maatvast.nl

Zien we je ook op 30 november en/of 28 december? 

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

SINTERKLAAS SJOELEN
IN DE VESTE



Het is niet onopgemerkt gebleven dat Wijkcentrum De Veste 

(Toolenburg, Hoofddorp) aan de buitenzijde een metamorfose 

heeft ondergaan. Het nieuwe logo is duidelijk en opvallend zicht-

baar en de uitstraling is gezellig, warm maar ook professioneel. 

Ook de bezoekers zijn laaiend enthousiast zoals op de foto te 

zien is. Kom je ook een keer langs?

Wijkcentrum De Veste, Schuilenburg 3 in Hoofddorp

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

METAMORFOSE DE VESTE

In Wijkcentrum De Boskern aan de Liesbos 24 in Hoofddorp (Overbos) staat de komende weken een expositie 

centraal van de mooiste tekeningen van de drie tekenclubs die deze locatie rijk is. 

Alle kunstwerken zijn voorzien van een nummer en het publiek mag aangeven welke het beste is. De meest gekozen 

tekening is de winnaar van de publieksprijs. Ook ligt er een gastenboek voor opmerkingen.

Wil je zelf ook deze prachtige tekeningen leren maken? Dat kan! Geef je dan op voor de tekenlessen van leraar Raymond. 

Dat kan door even binnen te lopen of een mail te sturen aan boskern@maatvast.nl 

EXPOSITIE TEKENCLUBS DE BOSKERN



Op zaterdag 15 oktober jl. werd er gekookt door, 

met en voor Oekraïners in het Dorpshuis Badhoevedorp! De Lionsclub Badhoevedorp en Monique Erbay konden 

dit feest samen organiseren en al op vrijdag werd er tot laat in de avond hard gewerkt aan de voorbereidingen 

voor deze bijzondere dag. 

De Oekraïners, die verblijven op verschillende locaties waaronder het Corendon Village Hotel, kregen een uitgebreide 

maaltijd geserveerd. De traditionele Borsjtsj stond op tafel, dit is een groentesoep gemaakt van onder andere rode 

bieten. Sommigen van de bezoekers hadden al ruim 7 maanden niet meer Oekraïens gegeten en waren deze dag dan 

ook erg in hun nopjes. Voor de kinderen werd er een gezellig hoekje gecreëerd met spelletjes, lego en kussens. Er werd 

gegeten, gelachen en zelfs gedanst. 

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het recept: https://ohmydish.nl/recept/borscht-rode-bietensoep 

Veel kookplezier!

Eline Griep,
Sociaal beheerder Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

 
MAALTIJDBIJEENKOMST
VOOR EN DOOR OEKRAÏNERS



Binnen Maatvast organiseren we op verschillende locaties ons 

culturele programma Route Ontmoet. 

In dat kader gaf Popkoor Prestige op zondag 30 oktober een optreden 

in het Dorpshuis Badhoevedorp! In samenwerking met organisator 

Bernadette Halsema kwamen er meer dan 120 familieleden, vrienden en 

geïnteresseerden bij elkaar om te luisteren naar de opzwepende tunes.

Tientallen bekende hits kwamen er voorbij en tussendoor konden 

mensen bijpraten met een drankje in de hand. De dirigent zorgde voor 

interactie met het publiek, waardoor er nog harder werd gezongen en 

ook de vrijwilligers stonden te swingen achter de bar.

Benieuwd naar het programma van Route Ontmoet in het Dorpshuis 

Badhoevedorp? Houd onze FB-pagina in de gaten: 

www.facebook.com/DorpshuisBadhoevedorp/;

MAATVAST NIEUWS  NOORD

ROUTE ONTMOET: OPTREDEN POPKOOR PRESTIGE

Regelmatig worden Maatvast locaties ingezet als vaccinatiepunt voor 

griepprikken en COVID-19-vaccinaties. 

Zo ook op zaterdag 22 oktober toen er  een vaccinatieronde voor de 

griepprik in het Dorpshuis Badhoevedorp stond gepland. De huisartsen van 

Badhoevedorp waren er maar druk mee, want om 07.45 uur stond er al een 

lange rij te wachten tot op de parkeerplaats.

Ruim 1.500 mensen zijn die ochtend gevaccineerd!

VACCINATIES BIJ MAATVAST



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST NOVEMBER



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


