
Zomerprogramma 
voor volwassenen
Met name in de zomerperiode 
wanneer kennissen, kinderen en 
kleinkinderen op vakantie gaan, kan 
de eenzaamheid toeslaan. Om toch 
in contact te blijven met anderen, 
de deur uit te gaan of gewoon de 
zinnen te verzetten, bieden wij het 
Zomerprogramma voor volwassenen 
aan. Dit programma is bedoeld voor 
mensen van 65 jaar en ouder. Ook 
mensen van 23 jaar en ouder die 
chronisch ziek zijn, een beperking 
hebben of het bijvoorbeeld op 
financieel of sociaal vlak even moeilijk 
hebben, kunnen deelnemen.

Inschrijven kan via het Cursusbureau 
van MeerWaarde, bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 
12:00 uur via 023 - 569 88 61 of mail 
cursusbureau@meerwaarde.nl. 
A.u.b. naam en datum van de 
activiteit en uw eigen naam, adres en 
telefoonnummer doorgeven.

Muziekvoorstelling

‘Muziek van toen’
Marion Maters
Datum: dinsdag 25 juli
Tijd: 14:00 – ong. 16:15 uur
Waar: Dorpshuis Badhoevedorp, 
Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
Marion zingt de mooiste liedjes uit het 
rijke repertoire van weleer, zoals 
Willeke Alberti, Anneke Grönloh, Ram-
ses Shaffy, Wim Sonneveld, Doris Day, 
de Andrew Sisters en Edith Piaf. Haar 
prachtige stem neemt u mee terug in de 
tijd, toen de televisie nog zwart-wit was 
en computers nog niet bestonden.
*Deze voorstelling wordt georganiseerd 
i.s.m. Bibliotheek Haarlemmermeer

Verhalenvertelster (1)

Marjo Dames 
Datum: vrijdag 28 juli
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Waar: Bibliotheek Zwanenburg, 
Olmenlaan 131, 1161 JV Zwanenburg
Prijs: €2,- contant betalen aan de deur
Gezamenlijk luisteren naar een verhaal 
geeft een sfeer van verbinding, ont-
spanning, intimiteit en gezelligheid. U 
kunt vanuit de stoel heerlijk ademloos 
luisteren naar een spannend avontuur. 
Marjo Dames is verhalenverstelster 
met boeiende verhalen. Om de sfeer 
er helemaal in te krijgen, zingt ze en 
begeleidt ze zichzelf op de accordeon. 
Ook op maandag 14 augustus kunt u 
meeluisteren.
*Deze voorstelling wordt georganiseerd 
i.s.m. Bibliotheek Haarlemmermeer

Verhalenvertelster (2)

Marjo Dames
Datum: Maandag 14 augustus 2017 
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Prijs: € 2,-  contant betalen aan de 
deur.
Waar: Wijkcentrum de Amazone, 
Mathilde Wibautstr. 22, 2135 MC 
Hoofddorp
Marjo neemt het publiek mee naar 
werelden waar van alles kan gebeuren. 
Zet de oren open en laat u meevoeren. 
Om de verhalen aan te vullen zingt 
Marjo bekende liedjes en begeleidt ze 
zichzelf op de accordeon. Ook op vrijdag 
28 juli kunt u meeluisteren.
*Deze activiteit wordt georganiseerd 
i.s.m. Stichting Maatvast

Muziekvoorstelling

Duo Carmen
Datum: maandag 21 augustus 
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Waar: Wijkcentrum ’t Kattegat, 
Skagerrak 328, 2133 DX Hoofddorp
Prijs: € 5,- contant betalen aan de 
deur.
Duo Carmen bestaat uit Maurits Buis 
(piano, gitaar, saxofoon) en Caroline 
Rademakers (zang, accordeon, 
viool). Dit gezellige duo brengt een 
programma van bekende liedjes in het 
Nederlands, Frans, Spaans en Engels. 
Van bekende hits uit de jaren 50/60 tot 
popmuziek van nu. Meezingen mag!
*Deze activiteit wordt georganiseerd 
i.s.m. Stichting Maatvast

Muziekvoorstelling

Shantykoor VOC
Datum: dinsdag 29 augustus
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Waar: Wijkcentrum de Boerderij in Pax, 
Lutulistraat 139, 2131 TG Hoofddorp
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
VOC staat voor Vijfhuizen Ons 
Chanteykoor.De naam VOC brengt 
tevens nostalgische herinneringen aan 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Het koor is opgericht in oktober 1998 
en voert shanties en zeemansliederen 
zo authentiek mogelijk uit. Komt u ook 
naar dit gezellige optreden? 
*Deze activiteit wordt georganiseerd 
i.s.m. Stichting Maatvast
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Wij zoeken
Gastvrouwen en/of kookvrijwilligers voor de 
Sociëteit Badhoevedorp
Elke dinsdag (10:00 – 15:00 uur) vindt in 
het Dorpshuis Badhoevedorp De Sociëteit 
Badhoevedorp plaats. Een gezellige 
ontmoetingsplek waar vooral senioren elkaar 
vinden en terecht kunnen met vragen. Indien nodig 
begeleiden we mensen naar activiteiten, hulp en 
zorg. Voor deze locatie zoeken we gastvrouwen, 
-heren en kookvrijwilligers. Interesse? Bel of mail 
Marjo Frankhuizen, 023 – 569 88 73, 
marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl 

Programmeur klassiek muziek voor het 
Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
De programmeur verzorgt circa 7 voorstellingen per 
jaar in het genre (lichte) klassieke muziek. Taken: 
Artiesten beoordelen, contact leggen met artiesten, 
aanbod samenstellen en gastheer/gastvrouw zijn bij 
optredens. Interesse? Bel of mail Marjo Frankhuizen, 
023 – 569 88 73, marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl 

PR-vrijwilliger Zondagmiddagpodium 
Haarlemmermeer
Voor het ZMP is het van belang dat inwoners van 
Haarlemmermeer op de hoogte zijn van het aanbod. 
We zoeken een PR-vrijwilliger met affiniteit voor de 
doelgroep en voor muziek, toneel en dans. En goede 
basisvaardigheden heeft op de computer. Taken: 
Schrijven voor lokale kranten en verenigingsbladen 
en 2 x per jaar het programmaboekje samenstellen. 
Interesse? Bel of mail Marjo Frankhuizen, 
023 – 569 88 73, marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl 

Voorlezers VoorleesExpress
Na de zomervakantie start de VoorleesExpress 
Haarlemmermeer, een nieuw project van 
MeerWaarde. Voorlezen prikkelt de fantasie, geeft 
plezier en is een van de belangrijkste activiteiten 
voor kinderen om hun taalgevoel te ontwikkelen. 
Lijkt het u leuk om voor te lezen aan kinderen die 
opgroeien in een omgeving waar voorlezen niet 
vanzelfsprekend is? Bel of mail Elly Folkerts, 
06 - 53 47 88 35, voorleesexpress@meerwaarde.nl.

Vrijwilligers en coördinatoren Thuisadministratie
Heb je kennis van (thuis)administratie en affiniteit 
met sociale wet- en regelgeving? Wil je deze 
kennis en enthousiasme delen? Meld je dan aan als 
coördinator/vrijwilliger. Als coördinator ondersteun 
en begeleid je een team van vrijwilligers. Je hebt 
minimaal een opleiding op MBO4 niveau, beschikt 
over praktische kennis van financiële administratie 
aangevuld met kennis op het gebied van fiscale en 
sociale wetgeving. Daarnaast zoeken we vrijwilligers 
die ons Thuisadministratie-team komen versterken 
voor minimaal 4 uur per week. Aarzel niet en meld 
je aan als coördinator of vrijwilliger! Stuur een mail 
naar marisca.jones@meerwaarde.nl.

Nu ook een OKI in 
Badhoevedorp

Op verschillende locaties 
in de gemeente organiseert 
MeerWaarde OKI (Ouder 
Kind Inloop) bijeenkomsten 
voor ouders/verzorgers met 
kinderen van 0-4 jaar. 

Tijdens deze bijeenkomsten 
spelen de kinderen samen 
met andere kinderen, terwijl 
hun ouders in de buurt zijn. Zo 
kunnen ze vast wennen hoe het 
straks zal zijn, als ze voor het 
eerst naar de peuterspeelzaal 
en/of basisschool gaan. Voor de 
ouders is het leuk en leerzaam 
om andere ouders met kinderen 
in dezelfde leeftijd te kunnen 
praten.  
Begin juni is de OKI 
Badhoevedorp van start gegaan 
op woensdag van 10:00 – 11:30 
uur (met uitzondering van de 
schoolvakanties) in Baddies/
Dorpshuis.  Meer info? 
Bel of mail Marjo Frankhuizen, 
06 – 51 79 67 83, 
marjo.frankhuizen@
meerwaarde.nl. 
Kijk voor al onze OKI’s op 
www.meerwaarde.nl/oki 

Renata Fideli, 
Directeur-Bestuurder

We bereiken meer met 
vrijwilligers
“Sociale en warme contacten, 
ontspanning en nieuwe kennis 
aanleren, je nuttig voelen, 
mensen helpen… het zijn maar 
enkele van de mooie kanten 
van het vrijwilligerswerk. 
Dankzij onze vrijwilligers 
bereiken we meer. Zij maken Haarlemmermeer 
sociaal en levendig en zijn onmisbaar. Achter iedere 
(groep van) vrijwilliger(s) staat een sociaal werker die 
ze traint en coacht”.


