
Michael de Zwart en Richard Rijnbeek 
(r): "Wij leveren per dag zo'n 400 
warme maaltijden". • 

Badhoevedorp." 
En collega JOLANDA DE JONG: "Er komt 
daar ook een bijeenkomst over Ver-
keerstheorie voor senioren op 29 
oktober." En PETRA ZwETsLooTgaf nog 
even aan dat Maatvast 22 sociaal 
culturele accommodaties runt in 
Haarlemmermeer waar wijkbewo-
ners welkom zijn. Maar dat wist ik, 

Derya rlmaz en Nordyan Outchi (r): "De ISCCH doet heel voor migranten in de 
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De stichting Maatvast promotors met v.l.n.r. Natasja Veldema, Jolanda de Jong, 
Petra Zwetsloot en Tineke Roest. 

al. (Voor meer info: ~.stichting-
maatvast.nl). 

Vier Het Leven 
Van de Vrijwilligers Centrale Haar-
lemmermeer waren WiLFRED DE Bars 
en CARLINE WESDORP aanwezig: "Wij 
zetten inwoners, organisaties en 
bedrijfsleven aan tot maatschap-
pelijke betroldcenheid en vrijwil-
lige inzet. Dus informeren wij alle 
partijen en ondersteunen wij die 
en brengen hen dichter bij elkaarf 
Beide dames zijn ook nauw betrok-
ken bij de nieuwe actie van 'Haar-
lemmermeer voor elkaar', waarvan 
de website onlangs is gelanceerd: 
"Hiermee proberen wij iets voor 
en met elkaar te doen en het blijkt 
inmiddels dat er veel inwoners 
zijn die bereid zijn om een ander 
vrijwillig te helpen" (Voor meer 
info: www.haarlemmermeervoor-
elkaar.nl). 
Van stichting Vier Het Leven ont-
moette ik EVELINE VAN DER STuvr die 
mij haarfijn uitlegde wat deze 
stichting voor senioren Ivan bete-
kenen: "In Hoofddorp organiseren 
wij theater- en concertbezoeken 
voor senioren die niet graag alleen 
willen uitgaan. Wij regelen het 
vervoer, de zitplaatsen en de con-
sumpties en uiteraard een leuk 
gezelschap. Mensen worden van 
huis opgehaald en na de voorstel-
ling weer thuisgebracht. Ons credo 
is 'Vier Het Leven' maar doe dat 
zoveel mogelijk met elkaar."(Voor 
meer info: tel. 035-5245156). 
Pier-K medewerkster INEKE DE VRIES 
promootte de campagne Route65 
die vanaf november in het Cultuur-
gebouw plaatsvindt: "In november 
gaat het over Frankrijk en komt 
Philip Freriks vertellen over Parijs 
en zijn tweede vaderland."  

"Wij runnen de grote keuken in 
de vestiging Horizon in Hoofddorp 
waar wij dageiijks verse maaltij-
den bereiden voor onze bewoners 
en ook voor die in verzorgingshuis 
Westerkim in Nieuw-Vennep. Maar 
wij verzorgen ook de maaltijden 
voor de wijkgebouwen van stich-
ting Maatvast als daar mensen 
komen eten. Ook voor particulie-
ren leveren wij maaltijden aan 
huis. De kosten zijn 5 euro voor 
hoofdgerecht en bezorgkosten 1 
euro. Maar we moeten zorgen dat 
we niet het slachtoffer worden 
van ons succes want we draaien 
fantastisch. Onze productie is zo'n 
400 maaltijden per dag maar voor 
het rondbrengen van maaltijden 
hebben we nog meer vrijwilligers 
nodig dus wie ons wil helpen is van 
harte welkom." (Voor meer info: tel. 
023-5616000 enlof 0252-623623).  

Hospice  Bardo 

Ook  Hospice  Bardo was vertegen-
woordigd door MILANDA KOOPMAN en 
RENSIA BOUWMEESTER: "Binnenkort 
starten wij weer onze publieks-
avonden met als thema 'Leven en 
Dood'. Daarbij staat centraal dat 
mensen nadenken over wat ze nog 
willen doen als ze in de laatste peri-
ode van hun leven zijn. Het zijn 
verdiepingsscholingen palliatieve 
zorg, die wij ook voor professionals 
organiseren want het Bardo Leer-
huis draagt kennis en kunde uit 
aan professionals zodat zij goede 
kwaliteit van palliatieve zorg kun-
nen bieden." 
Het nieuwe woonproject Eijken-
hoven werd gepresenteerd door 
clustermanager CRISTEL  ANDERSON  
en MIES SMIT. Een prachtig nieuw 
te bouwen complex met 86 appar-
tementen voor 55-plussers die zelf-
standig willen wonen. 
De vrijwilligers van de BGH, Belan- 

Yvonne Haarsma en Marianne Vla-
ming (r): "Wij begeleiden mensen bij 
herstel of tijdens ziekteproces". • 

Wilfred de Bats en Carline Wesdorp 
(r): "Wij brengen inwoners en organi-
saties bij elkaar". • 

gengroep Gehandicapten Haarlem-
mermeer, werden vertegenwoor-
digd door secretaris ANDRÉ PIJNAKER 

en voorzitter ED KOSTER: "Wij zetten 
onhandige of onveilige situaties op 
de kaart voor mensen met een han-
dicap en zijn een klankbord voor 
mensen met een functiebeperking 
en overleggen wij veelvuldig met 
gemeente, projectontwikkelaars, 
winkelcentra, horecazaken en cul-
turele organisatoren. Wij nemen 
deel aan de WMO-raad, Cliënten-
raad Sociale Zalven en Meertaxi." 
Volgende week in deze krant een 
uitgebreid interview over deze 
belangrijke instantie. 
Vrijwilligers van ISCCH waren aan-
wezig met een workshop henna  tat-
toos  en informeerden het publiek 
over hun activiteiten. • 

HOOFDDORP - De Seniorenbeurs 
'Samen oud worden' had onlangs 
veel weg van een mini Damesbeurs: 
er liepen namelijk meer dames dan 
mannen rond en die werden veelvul-
dig getrakteerd op lekkernijen zoals 
soep, slaatje, koffie, koekjes, fruit en 
noem maar op. Dat ging er dus sma-
kelijk in want de standhouders en de 
beursorganisatie pakten groots uit in 
de hal van het Raadhuis. Ik mengde 
mij worstelend door de drukte, uitkij-
kend voor hier en daar een rollator 
of rolstoel, naar de vele promotie-
stands. 

Het hostessteam van stichting 
Maatvast liep rond met vers fruit 

vroeg om  meer vrijwilligers 
goor hun diverse wijkgebouwen. 
NATASJA VELDEMA: "Wij organiseren 
op de locaties diverse activiteiten 
zoals op zaterdag 24 oktober een 
boekpresentatie en op zaterdag 
7 november een bingo met ver-
loting. Allebei in Het Rietland te 

Buurtzorg 

Het team van Buurtzorg was ver-
tegenwoordigd door de dames 
YVONNE HAARSMA en MARIANNE VLA-
MING: "Wij zijn onderdeel van een 
landelijke organisatie met een 
vestiging in Nieuw Vennep. Buurt-
zorg begeleidt mensen bij herstel 
of tijdens het ziekteproces. Onze 
medewerkers onderzoeken met 
de cliënt of de naasten wat voor 
hulp er nodig is. Wij gaan uit van 
persoonlijke mogelijkheden en 
ondersteunen ook familie en man-
telzorgersf (Voor meer info: tel. 
0900-6906906). 
Twee koks van de stichting PCSOH, 
RICHARD RIJNBEEK en MICHAEL DE ZWART, 
stonden op de beurs heerlijk soep 
en lekkere slaatjes uit te delen: 

van der Stuyt en Ineke de .Vries (r): "Vier het leven met-elkaar dus ook 
Route65". • 	 Foto's:  Advance Photography.  

Milanda Koopman en Rensia Bouwmeester (r): "Bardo is er voorinwoners maar 
leidt ook professionals op". • 

Mies Smiten Cristel  Anderson  (r): 'Wikenhove realiseert 86 appartementen voor 

55-plussers die zelfstandig willen wonen". • 
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