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Nieuwsbrief juni 2022 
 

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek 

Kantoor Hilversum: Orchideestraat 8, 1214 BJ Hilversum 
E: info@maatjesprojectgooi.nl T: 035-640 00 61  
Kantoor Bussum: Poststraat 11, 1401 EX Bussum 
E: bussum@maatjesprojectgooi.nl  T: 035-737 01 63 
Kantoor Weesp: Papelaan 99, 1382 RK Weesp 
E: weesp@maatjesprojectgooi.nl T: 0294 769128 
Website: www.maatjesprojectgooi.nl 

 
Beste vrijwilligers en deelnemers van het Maatjesproject, 
 
Voor de maanden juni en juli hebben wij volop leuke activiteiten op de planning 
staan. In deze nieuwsbrief lees je welke. Kom jij ook? Meer informatie vind je in 
deze brief en aanmelden kan via info@maatjesprojectgooi.nl   

 

 

Uitnodiging Kasteel Muiderslot: Reconnected Returns! 

Ook in 2022 slaan het Maatjesproject 

en het Muiderslot de handen weer ineen 

vóór verbinding. Samen willen wij het 

Gooi steeds inclusiever maken  

Je bent samen met je maatje van harte 

uitgenodigd voor: 

• Een interactieve rondleiding en 

workshop historisch koken op zaterdag 

25 juni – 13:00-15:30 uur 

• Een interactieve lezing 

"Muiderslot toen en nu" op dinsdag 9 

augustus – 14:00-16:00 uur – Locatie De Plataan/De Schakel in Naarden 

• Een workshop tekenen in de tuinen en historische muziek in de Ridderzaal 

op zaterdag 13 augustus – 13:00-15:00 uur 

Deze activiteiten zijn kosteloos. Het is wel belangrijk zelf voor vervoer te zorgen, 

samen met je maatje ben je van harte welkom. Meld je snel aan want VOL=VOL 

Meer info en aanmelden via info@maatjesprojectgooi.nl  

 

Zomerfeest Maatjesproject; Gezellige koffie/thee 

ochtend met lekkers 

Op vrijdagochtend 8 juli houden wij weer 

onze jaarlijkse zomerbijeenkomst in het 

Anna gebouw achter de St. Vituskerk in 

Hilversum. 

09:00 Inloop 

09:30 Gezellig samenzijn onder het genot 

van koffie/thee en lekkers en muziek 

11:30 Einde 

Je bent alleen of samen met je maatje van harte welkom! Aanmelden voor 5 juli via 

info@maatjesprojectgooi.nl 

 

 

              

 
 

Planning vaste activiteiten 

Kantoor Hilversum - Orchideestraat 8: 

Wandelclub - Elke 2e en laatste vrijdag van 

de maand van 09:30 tot 12:30 uur 

Vrijdag 24 juni, 8 en 29 juli, 12 en 26 augustus, 

9 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11en 25 

november, 9 en 24 december  

 

Fietsclub – elke 3e vrijdag van de maand 

van april t/m oktober 

Vrijdag 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 

september, 21 oktober 

 

 

Kookclub - elke 2e donderdag van de 

maand, vanaf 17:30 uur 

Donderdag 14 juli, 11 augustus, 8 september,  

13 oktober, 10 november, 15 december 

 

 

Creaclub - Wekelijks op woensdag van 

09.30-11.30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur 

 

 

Koffie-inloop - Elke eerste vrijdag van de 

maand van 13:30 tot 15:30 uur 

Vrijdag 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 

oktober, 4 november, 2 december 

 

 

Kantoor Bussum – Poststraat 11: 

Ontmoet & Groet club – Wekelijks op 

donderdag van 13:00 tot 15:00 uur 
 

 

Kantoor Weesp – Papelaan 99: 

 
Ontmoet & Groet club – Wekelijks op 

woensdag van 13:00 tot 15:30 uur 

 

Voor een compleet overzicht van 
onze activiteiten in 2022 bezoekt u 

onze website 
www.maatjesprojectgooi.nl 
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Ratatouille “Eet & Ontmoet” 

Je bent van harte uitgenodigd gezellig te komen eten donderdag 23 juni bij de Eet & Ontmoet RATATOUILLE op het 

kantoor van het Maatjesproject aan de Orchideestraat 8 in Hilversum. Je kan kosteloos parkeren in de straat en op ons 

parkeerterrein. Vanaf 17 uur zijn de deuren geopend en kan je binnenlopen. We eten om 17.30 uur, vanaf 18.45 uur 

ruimen we op zodat iedereen 19 uur weer naar huis kan gaan. Neem je maatje, vrijwilliger, buurman, kennis vriend of 

familie mee, dat kan gewoon. Het gaat erom dat we contact maken met elkaar, het gezellig hebben en samen eten. 

Kosten zijn € 3,50 per persoon, graag contant meenemen. Aanmelden kan via dit mailadres; gooischverband@gmail.com 

Wij zoeken eenmalig een vrijwilliger die helpt met voorbereiding van maaltijden op 23 juni van 16 tot 19 uur. 

Onze vaste assistent kook vrijwilliger is aanstaande 23 juni onverwachts verhinderd onze kook vrijwilliger te helpen. Lijkt 

het je leuk eenmalig op 23 juni vanaf 16 uur te helpen in de keuken zoals groente snijden en wassen, afwassen en 

schoonmaken? Whatsapp naar Marjan 06-48406176. Als je komt helpen hoef je geen maaltijd te betalen. 

Vacature Coördinator Voorlees Express 

De VoorleesExpress zoekt coördinatoren, vanwege uitbreiding van de dienstverlening. 

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen tussen de 3 1/2 en 8 jaar met een 

taalachterstand. Dit gedurende 20 weken lang 1x per week bij een gezin thuis. De 

coördinator is de schakel tussen gezin, de voorlezer en de projectleiding. Je begeleidt 

gezinnen en voorlezers gedurende een seizoen, het liefst verbind je je aan ons voor 

meerdere seizoenen. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding per gezin. Aanmelden 

via info@maatjesprojectgooi.nl 

Even Voorstellen – nieuwe collega Marc van Gessel 
Per april hebben wij er een nieuwe collega bijgekregen Marc van Gessel, hij is projectleider van het 

Tandemmaatjesproject. Marc begeleidt ervaringsdeskundigen bij het maatje zijn middels intervisie en een training via 

het Herstelnetwerk. Marc is zelf ervaringsdeskundige geweest en heeft een eigen herstelpraktijk opgezet. Daarom zijn 

wij blij dat Marc zich als beroepskracht inzet voor het Maatjesproject. Marc woont aan het water in Muiderberg en heeft 

een hond waar hij lange wandelingen mee maakt. 

Introductiebijeenkomst woensdagavond 22 

juni 2022 van 19-21 uur 
Als nieuwe vrijwilliger bij het Maatjesproject vertellen we je 

graag wat je kunt verwachten als vrijwilliger. Na een korte 

informatieve inleiding gaan we snel aan de slag met oefeningen 

over het maatje zijn van een kwetsbaar persoon; Wat kom je 

zoal tegen? Alle vrijwilligers die nog geen introductiebijeenkomst 

hebben gevolgd zijn van harte welkom. De eerstvolgende 

bijeenkomst is op woensdagavond 22 juni van 19:00 – 

21:00 uur. Aanmelden via info@maatjesprojectgooi.nl  

Kom Erbij! Netwerkbijeenkomst dinsdag 21 juni 2022, gemeentehuis Gooise Meren  

In Gooise Meren geloven we in de kracht van verbinding. Samen zijn we een inclusieve gemeenschap waarin iedereen 

meedoet en erbij hoort. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We weten dat veel mensen, jong en oud waardevolle 

contacten en verbinding met anderen missen. Het doel van deze bijeenkomst is elkaar inspireren en initiatieven verbinden 

zodat wij elkaar kunnen versterken om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Je bent vanaf 15.30 uur (tot  

19.15 uur inclusief een maaltijd) welkom als je vrijwilliger, ervaringsdeskundige, mantelzorger of professional bent uit 

Gooise Meren. Aanmelden kan nog net voor 16 juni 2022 door te mailen naar inclusie@gooisemeren.nl 

Informatiemarkt over vrijwilligerswerk 28 juni 2022 op het gemeentehuis Gooise Meren  

Dinsdag 28 juni organiseert het Netwerk Vrijwillige Hulp een informatiemarkt met verschillende organisaties die met 

vrijwilligers werken. Je bent welkom  op dinsdag 28 juni binnen te lopen tussen 14.30 en 17.30 uur. Je hoeft je niet van 

tevoren aan te melden. Iedereen is welkom. 
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