Wilt u ook een WijkServicepas?
Ga naar

www.zorgcentra-meerlanden.nl/wijkservicepas
of bel ons Servicecentrum: 085 - 273 63 99.

Onze zorgbemiddelaars staan u graag te woord.
Bij de uitvoering van de diensten kunt u
rekenen op persoonlijke aandacht en
professionaliteit.
In onze dienstverlening zijn wij ﬂexibel.
Het gaat erom wat ú wilt
en waar ú behoefte aan heeft.

Zorgcentra Meerlanden
Kamerlingh Onneslaan 131
1171AE Badhoevedorp
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• Op een aangename manier
thuis blijven wonen

• Behouden van uw zelfstandigheid

s

• Hulp en zorg krijgen als die u nodig hebt

• De mogelijkheid om mee te doen aan tal van activiteiten

• Diensten die uw leven makkelijker en prettiger maken
• Mooie kortingen

Meer weten?

In deze folder kunt u lezen welke
diensten Zorgcentra Meerlanden
aanbiedt, bij u thuis of in onze
locaties:
•
•
•

De Meerwende (Badhoevedorp)
De Meerstede (Hoofddorp)
’t Kloosterhof (Aalsmeer)

Voor een lidmaatschap op de
WijkServicePas betaalt u jaarlijks een
bedrag van € 22,50.

Meer informatie vind u op onze website:

www.zorgcentra-meerlanden.nl/
WijkServicePas

U vindt hier ook een overzicht van de
kosten en het WijkServicePas-voordeel.

Heeft u behoefte aan een dienst die niet
in deze folder staat? Dan zullen we
samen met u bekijken of en hoe we
tegemoet kunnen komen aan uw wens.
U bent vrij om een dienst eenmalig of
vaker af te nemen.

Gemak en Service
Een lekkere maaltijd, uw vaste boodschappen...
de kapper. We brengen alles bij u thuis.

MaaltijdService aan huis

Met de Maaltijdservice heeft u in een
handomdraai een lekkere en verantwoorde maaltijd op tafel. De maaltijden
zijn met verse ingrediënten bereid.

U kunt kiezen uit diverse menu’s die u
zelf kunt samenstellen. De maaltijd kunt
u verwarmen. (Indien u dat wenst, kunnen wij ook voor apparatuur zorgen).
Op onze website en bij het Servicecentrum kunt u terecht voor nadere
informatie en prijzen.

Klussendienst
aan huis

Een Klussendienst kan klussen in en om
uw woning voor u uitvoeren.
Dit kunnen kleine klussen zijn, zoals:
• aanbrengen van hand-grepen/
beugels in badkamer of toilet;
• ophangen van foto’s, schilderijen of
lampjes;
• verplaatsen meubilair;
• repareren van lekkende kranen;
• verhelpen van technische storingen
aan TV, elektriciteit, telefoon, water
of gas;

Voor grotere verbouwingen aan
bijvoorbeeld badkamer en toilet wordt
een oﬀerte opgesteld.

De voordelen?
• uitstekende kwaliteit
• eenvoudig te bestellen
• vers bereid
• wisselende menukaart
• dieetmaaltijden en gratis dieetadvies
• aan huis bezorgd
Wij bieden veel variatie en daarnaast
vegetarische en dieetmaaltijden
(glutenvrij, vetbeperkt en maaltijden
voor diabetici). U kunt ook kiezen voor
kleine of juist extra grote porties.

Schoonmaak
aan huis

Het kan voorkomen dat u uw
huishouden niet meer zelf kunt doen.
Dan bieden wij huishoudelijke hulp
zoals u wenst: een ervaren medewerker,
op de afgesproken tijd en op de wijze
die u prettig vindt.
Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in
verband met een ziekenhuisopname,
maar ook voor een langere periode. U
kunt uw wens kenbaar maken bij ons
Servicecentrum.

Op onze website en bij het
Servicecentrum kunt u terecht voor
nadere informatie en prijzen.

Boodschappen
Service aan huis

Wordt het u te veel om uw (zware)
boodschappen te halen? Onze leverancier van maaltijden kan ook uw boodschappen bij u aﬂeveren.
De boodschappen worden door vaste
chauﬀeurs bij u thuis gebracht.

Alarmering

Thuis wonen en daarbij toch de zekerheid dat er iemand snel ingeschakeld
kan worden als het nodig is. Dat kan
met een alarmeringsabonnement.
Als u een dergelijk abonnement afsluit,
kunt u bij calamiteiten contact maken
met Zorgcentra Meerlanden voor eerste
hulp en eventuele zorg.

Via aansluiting op ons alarmeringssysteem bent u in uw woning 24 uur per
dag verzekerd van hulp in geval van een
calamiteit. In geval van nood (u voelt
zich bijvoorbeeld onwel worden of u
bent gevallen en kunt niet meer
opstaan) kunt u de alarmering in

Kapper
aan huis

Als u er graag verzorgd uitziet en het is
voor u niet gemakkelijk zelf naar de
kapper toe te gaan dan regelen wij een
Kapper bij u thuis.

Wassen, knippen en föhnen, het kan
allemaal. De Kapper komt bij u thuis en
neemt de benodigdheden mee. U kunt
zelf een afspraak maken met de Kapper.

werking stellen. Het alarm komt dan bij
de locatie binnen. Via een spreekluisterverbinding wordt u gevraagd
waarom u gealarmeerd heeft.
Op basis hiervan komt er iemand bij u
langs om eerste hulp te verlenen en
eventueel verdere hulp in te schakelen.
Ook als er geen contact gelegd kan
worden, ondernemen wij actie.

Op onze website en bij het Servicecentrum (085-2736399) kunt u terecht
voor nadere informatie en prijzen. Ook
kunt u hier een folder over alarmering
downloaden of opvragen.

Pedicure, Manicure &
Gezichtsbehandelingen aan huis

Staat u wel eens stil bij uw voetverzorging? Een goede voetverzorging is
belangrijk. Met onze Pedicure aan huis
bent u van de juiste verzorging
verzekerd en kunnen klachten uitgesteld
of voorkomen worden.
Onze Pedicures zijn gespecialiseerd in
reuma en diabetesvoetverzorging.
Tevens beschikken zij over ervaring in

een juiste omgang met en benadering
van dementerende ouderen. Ook voor
een manicure en een gezichtsbehandeling kunt u bij hen terecht.
U kunt zelf een afspraak maken.
Op onze website en bij het
Servicecentrum kunt u
terecht voor informatie
en prijzen.

Service en activiteiten
op onze locaties
U kunt met de WijkServicePas ook met korting gebruikmaken van
activiteiten en diensten op de locaties van Zorgcentra Meerlanden.
Hierbij kunt u uiteraard rekenen op onze persoonlijke aandacht en
professionaliteit.
Houdt u van gezelligheid, muziek en creativiteit? Als WijkServicePashouder kunt u deelnemen aan alle activiteiten die aangeboden
worden op onze locaties. U kunt het activiteitenprogramma
bekijken op onze website of in het huisblad dat WijkServicePashouders ontvangen.

Creatief

Bewegen

Bent u creatief of wilt u uw talent
ontdekken? Kom dan naar onze creaochtend. Hier kunt breien, knippen,
mandala’s kleuren, plakken, kaarten
maken etc.

Er zijn ook regelmatig workshops
waarin u op een middag een werkstuk
maakt. Ook tekenen en schilderen
behoren tot de mogelijkheden. Het werk
van de deelnemers wordt regelmatig
geëxposeerd.

Blijven bewegen is gezond.
Daarom wordt er in op de locaties
aan beweging gedaan veelal onder
begeleiding van een fysiotherapeut.

Aandacht wordt besteed aan balans,
soepel blijven, conditie en ontspanning.
U bent van harte welkom om een keer
vrijblijvend een activiteit bij te wonen!

Uitstapjes met de bus

Samen met bewoners van de locatie een uitstapje maken?
Dat kan. Regelmatig gaan wij met bus naar diverse
bestemmingen, zoals Artis, de Keukenhof, de bloeiende
rododendrons in het Amstelpark of de Bijenkorf.
Heeft u een suggestie? Laat het ons weten.

Wat kan Zorgcentra
Meerlanden voor u doen?

Hersengymnastiek
Uw geheugen actief houden? Wij helpen
u hierbij met onze geheugentraining
waarin we woordspelletjes doen,
herinneringen ophalen en deze gezellig
met elkaar te bespreken.

Muziek

Zingt u met ons mee? Regelmatig zingen
we liedjes van toen en nu. Gedurende
het jaar zijn er ook optredens van
muziek, koren etc.
U bent van harte welkom.

Filmmiddagen

Diverse ﬁlms, van avontuur tot
romantiek, met een lach en een traan,
kunt u regelmatig bij ons komen kijken.

Restaurant
Het is mogelijk om op onze locatie
gebruik te maken van de warme
maaltijdvoorziening.

We zijn 7 dagen per week geopend en
iedere dag wordt vers gekookt. U kunt
elke dag kiezen uit verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en
nagerechten.

Daarnaast is het mogelijk om uw
verjaardag of ander feest bij ons te
vieren. Het geven van een diner,
uitgebreide lunch of koud buﬀet
behoort tot de mogelijkheden.

Spel

Naast al deze activiteiten worden er
ook spelmiddagen georganiseerd waar
u kunt sjoelen, of de bingo middag
beleven.

Pedicure & Kapper

Ook kunt u ook op onze locaties
gebruik maken van pedicure of kapper.
Bij het Servicecentrum of op onze
website kunt u een afspraak maken.

Hotelkamers
De locaties beschikken over hotelkamers.
U kunt kiezen voor overnachtingen op
basis van volpension of logies met
ontbijt. Uw kamer is netjes ingericht met
een comfortabel bed, fauteuil en
schrijftafel.
Verder vindt u onder meer een
belsysteem, breedbeeld televisie,
koﬃezetapparaat en een waterkoker.
Op alle locaties is WIFI aanwezig.
Informatie en prijzen?
U kunt terecht bij het Servicecentrum
of op onze website.

Zorg en diensten bij u thuis & Wonen met zorg in een van onze zorgcentra:
• Verzorging & verpleging & begeleiding
• Wonen in een verpleeghuis of kleinschalige woongroep
• Huishoudelijke hulp

Wat kan onze zorgbemiddelaar voor u doen?
Onze zorgbemiddelaar kan bij u thuis komen
of u kunt het Servicecentrum bezoeken met vragen.

Onze zorgbemiddelaar:

• Bespreekt met u welke zorg u nodig heeft;
• Ondersteunt, indien nodig, bij de aanvraag voor een indicatie bij het CIZ
of de gemeente;
• Bemiddelt voor het afstemmen van de zorg bij u thuis;
• Verstrekt informatie over onze diensten;
• Informeert u over de eigen bijdrage voor zorg/diensten;
• Is er voor als het niet meer mogelijk is om thuis te wonen.

Angela Nicolaï,
zorgbemiddelaar:

“Als zorgbemiddelaars stemmen wij de zorg- en
servicevraag van cliënt en mede-werkers en het
aanbod op elkaar af. Op persoonlijke wijze wijst het
Servicecentrum de juiste weg. Dat deze coördinatie
centraal is geregeld, dat is professioneel. Wij staan
voor u klaar!”

Marian Boelrijk,
zorgbemiddelaar:

“Als zorgbemiddelaars begeleiden wij cliënten en
bemiddelen wij bij de vraag van de klant. Wij vinden
het belangrijk om persoonlijk contact te hebben
met cliënten en een aanspreekpunt te zijn voor alle
vragen over services. Ons Servicecentrum is voor
iedereen dagelijks bereikbaar.”

