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Heeft u het al gezien?  
We hebben nu ook  
 

MeerwendeTV  

MeerwendeTV is te zien op het grote 
scherm bij de receptie.  
MeerwendeTV zal binnenkort ook te 
zien zijn op de tv's in de huiskamers 
en op de eigen kamer van de 
bewoners.  

 
Kijk op MeerwendeTV voor o.a. : 
 

Actueel nieuws vanuit ons huis 

Openingstijden van onze services 
en diensten 

De tijden van de activiteiten  

Berichten vanuit De Kapel 

Menu van de dag 

Nieuws vanuit ons 
Wijkontmoetingscentrum 

Radio Remember 

Het weer de komende dagen 

Nieuwsberichten uit de regio 

Geheugentrainer 

   En nog veel meer ... 

U   k i j k t   n a a r 

M e e r w e n d e T V 
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Nieuws van de  Cliënten- en Familieraad  

        

              

                        

                            waarover spraken zij….. 

 

Ik ben in de jaarvergadering van zaterdag 23 maart 2019 gekozen tot nieuw lid. 

Deze vergadering was een heel gemoedelijke en gezellige bijeenkomst waar de 

bewoners en familieleden hun zegje konden doen. 

Sinds mijn moeder, mevrouw Kroes-Hoogeboom, in De Meerwende is komen 

wonen ben ik zeer betrokken geraakt bij het wel en wee van de bewoners, in het 

bijzonder de afdeling Edelweiss.  
 

Mijn moeder heeft de prachtige leeftijd van 100 jaar inmiddels mogen bereiken en 

dit is op 5 november 2018 dan ook heugelijk gevierd met alle negen kinderen en 

aanhang, met als kers op de taart de komst van burgemeester Onno Hoes. De 

burgemeester en de medewerkers van De Meerwende hebben haar maar ook ons 

een onvergetelijke dag bezorgd! Moeder is nog immer positief en zij is zeer 

dankbaar voor de lieve zorg. 
 

De Meerwende wil zorg dragen om de bewoners een zo goed mogelijke kwaliteit 

van leven te bieden. De CFR heeft daarbij een ondersteunende functie. Zij denken en 

praten mee om het leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.  

Het is fijn als er van iedere afdeling een familielid vertegenwoordigd is in de CFR 

zodat het reilen en zeilen van die afdeling uit eigen ervaring gedeeld kan worden. 

Nog niet alle afdelingen zijn vertegenwoordigd.  
 

Er komen nog Ronde Tafelgesprekken met enkele leden van de 

CFR waarbij de bewoners hun ervaringen mogen/kunnen delen 

onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers 

erbij. De Ronde Tafel Gesprekken met de bewoners van de 

tweede en derde etage hebben inmiddels plaatsgevonden. Er 

komt nog een bijeenkomst met bewoners en/of familieleden van 

de PG (gesloten afdeling). Op 28 augustus a.s. zullen de bewoners van de eerste 

etage verwelkomd worden. Ook de extramurale cliënten (mensen in de wijk) zullen 

niet worden vergeten. 
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In de vergadering van 4 juni 2019 kwam o.a. aan bod dat het Meerwende 

Nieuwsblad in de toekomst gaat verdwijnen maar via de televisie gelezen kan 

worden op MeerwendeTV. Ook mededelingen zullen daarop te vinden zijn.  

Op de internet site  (https://hallobadhoevedorp.nl) kun je inmiddels ook informatie 

vinden over Badhoevedorp. 

 

 

Afgelopen zomer was het erg warm weer. Er zal 

worden gekeken of er met warme dagen betere 

klimaatbeheersing kan worden geboden. Vooral op de 

derde verdieping verdient dit extra aandacht.  

 

 

 

Er komt een cliëntportaal. De gegevens van 

de cliënt en de zorgverlening kunnen dan 

digitaal worden ingezien door de eerste 

contactpersoon van de familie. 

 

 

 

De volgende CFR vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 juli a.s.. 

Voorafgaand zullen Joke Heijma en ik in het restaurant aan de maaltijd deelnemen 

om met de bewoners gezellig te praten. 

 

 

Als u vragen heeft of iets kwijt wilt kunt u ons altijd 

benaderen. Wij zullen dit in de vergadering 

bespreken. En anders kunt u een briefje in het postvak 

leggen van de CFR naast de receptie. Er wordt dan 

met u contact opgenomen.  

 

 

Ook mag u de voorzitter Hans Hoedemaker bellen op tel : 020-6135024 of  

een mail sturen naar: hanshoedemaker@hotmail.com 

 

Marleen Holla 
 

https://hallobadhoevedorp.nl/
mailto:hanshoedemaker@hotmail.com
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En we gingen met het busje naar… 
 

In april, mei en juni 2019 zijn er met de bus elf uitjes geweest voor  

de bewoners. 
 

2 en 25 april, 10 mei en 6 juni: met verschillende bewoners lekker uitwaaien in de 

strandrups op het strand bij Langevelderslag. Patatje met kroket en drinken in de 

zon!   

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

4 en 26 april en 3 mei bloemen bewonderen in de Keukenhof.  

Ook dit jaar heel veel kleuren en mooie bloemperken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 april en 17 mei was het tijd voor de sportieve bewoners 

onder ons. Baantjes zwemmen of lekker pootje baden in de 

Sporthoeve. Met de hulp van studenten een aangename 

activiteit.   

                        

21 juni was de dag waarop we met een grote touringcar en de Meerwende-bus 

een dagje uit waren. Heerlijk én best wel vermoeiend zo’n soort schoolreisje…….  

 

Op 27 juni maakten we een rit naar Zandvoort,  

langs de boulevard en natuurlijk een ijsje eten.  
 

Tot binnenkort weer in de bus!!! 

 

Dick van Rooijen 
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Een dame van honderd… 
 

Een witte limousine rijdt voor. 

Fleurige linten aan de antenne 

bewegen in de wind. De 

chauffeur stapt uit en loopt 

naar mijn moeder die aan de 

rand van het trottoir in haar rolstoel zit. Hij steekt zijn hand 

uit. Gefeliciteerd mevrouw, zegt hij met bewondering in zijn 

stem, honderd jaar, dat is niet niks. Als hij de verwonderde 

blik van mijn moeder ziet zegt hij; ik ben Khalid, uw chauffeur voor vandaag.  

Wie? vraagt mijn moeder, ze draait hem haar beste oor toe. 

Khalid, dat is mijn naam. Khalid… herhaalt ze zachtjes terwijl ze zijn opgehouden 

arm pakt en die van mij, zodat ze kan opstaan en naar de achterbank van de auto 

kan schuifelen. Steunend op onze armen, met haar achterste eerst, laat ze zich 

kreunend in het leer ploffen. 

Zo, die zit, zegt ze. Ik til haar benen binnenboord. Pas nu lijkt ze de uitzonderlijke 

omvang van de auto op te merken.  

Allemachtig, roept ze uit, kon het niet gewoon met jouw auto? 

Khalid geeft ook mij een hand. Van harte met uw moeder, zegt hij. 

Mijn tas, waar is mijn tas, roept ma ineens. 

Op het trottoir staat een tas van Albert Heijn. Het is niet te zien wat er in zit, de 

inhoud is afgedekt met een krant. De tas is zwaar, ik zet hem in de auto, aan haar 

voeten. Moeder knikt tevreden en leunt achterover in de witte kussens. Ik sluit het 

portier.  

Twee zusters van het verzorgingshuis komen aangelopen, ze 

zwaaien hartelijk naar ons. Ook de burgemeester komt naar 

buiten, hij heeft zijn ambtsketen nog om. Hij ziet de limo en 

buigt zich naar het raam, de ambtsketen klettert tegen het 

blik. Mijn moeder krijgt een handkus van hem. Als de 

burgemeester wegloopt stapt Khalid naar voren, hij 

inspecteert het lakwerk maar zegt niets. 

Ik stap aan de andere kant in, naast mijn moeder. Khalid schuift soepel achter het 

stuur. Zag je het? Een handkus…, mijmert ma, alsof ze het niet geloven kan, lief hè? 

Zeker en hij had een bijzonder mooie speech voor je. 

O ja? Ach…, wat jammer dat ik het niet gehoord heb. 

Als Khalid de motor start buigt ze naar voren, ze zegt; Ik heb niets tegen 

buitenlanders hoor, Khalid. Toen wij in Osdorp kwamen, net na de oorlog, had je 

hier de Indo’s. Die hebben zich ook allemaal aangepast. 
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Aan mij zal het niet liggen, zegt Khalid, hij knipoogt naar me in zijn spiegel. Ik ben 

getrouwd met een kaasmeisje, ik heb een taxibedrijf, hij klopt met zijn vlakke hand 

op het dashboard, deze auto is ook van 

mij. Het verkeerslicht springt op 

groen. Met een wijde bocht stuurt hij 

zijn auto de Sloterbrug over, de 

Plesmanlaan op. Door de ramen 

schittert het water van de Ringvaart. 

Er daagt me iets, Over de Sloterbrug, is 

dat niet de titel van een boek? 

Ik sta de hele dag tot uw beschikking, zegt Khalid, waar gaan we eerst naar toe? 

Naar Vrederust, zegt mijn moeder 

meteen. Vrederust? 

De boerderij waar mijn ouders 

gewoond hebben, verklaar ik. Aan de 

Osdorperweg, tegenover het 

tuincentrum, hun eerste adres in de 

stad direct na de oorlog. Hup…, zo van 

het platteland naar de grote stad.  

Net als mijn ouders, zegt Khalid. O, ja? 

roept ma. 

In 1965 mijn vader, drie jaar later mijn moeder. Hup, zo van het Rifgebergte Osdorp 

in. Ik ben geboren aan de Pieter Calandlaan. 

Wij hadden koeien, zegt ma. Ze kijkt bedenkelijk, veel koeien…, steeds meer koeien, 

tot we hier weg moesten voor huizen, steeds meer huizen. 

Wij hadden geiten, zegt Khalid én honger, zei mijn vader er altijd bij, hij grijnst. Mijn 

moeder giechelt. 

Na een klein eindje Zuiderakerweg buigt de limo naar rechts en stopt voor 

tuincentrum Osdorp. De vlaggen aan de weg wapperen vrolijk. Een ouder echtpaar 

op elektro-bikes fietst langs, ze vertragen, proberen te ontdekken welke grootheid 

zich achter de donkere ramen schuilhoudt. Waar boerderij Vrederust stond loopt nu 

een sloot en een brede berm met hoog uitgeschoten gras, daarachter een dubbele 

asfaltweg, de Baden Powellweg.  

Hier stond-ie, zeg ik en wijs naar buiten. Mijn moeder tuurt. Haar ogen zijn niet 

best. Ze keert in zichzelf, denkt vast aan hoe ze hier kwam met mijn vader, kersvers 

getrouwd, vanuit Eemnes naar het vreemde, grote Amsterdam. Hoe gelukkig ze 

samen waren, hun eerste kinderen kregen en uiteindelijk moesten verdwijnen. We 

hebben er genoeg over gesproken, het staat opgetekend.  
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Khalid kijkt ernstig en zwijgt, net als wij. Moeders blik blijft rusten op de bakstenen 

gevels aan de Baden Powellweg. Zijn die huizen nou nieuw? vraagt ze. Een paar jaar 

oud, zo te zien, zeg ik. 

De boerderij moest weg voor nieuwe huizen en moesten die weer weg voor deze?  

Ik vrees van wel, ma. De woningen voldeden niet meer, te oud, te klein. Maar wie 

moet dat allemaal betalen dan? zegt ze. Een goeie vraag. 

Toen we hier weg moesten ging je vader op Schiphol werken, vliegtuigen 

schoonmaken. Dat vond hij maar niks. Maar wat moest hij, we hadden al zes 

kinderen?  

Mijn vader was ook schoonmaker, zegt Khalid, kantoren schoonmaken, vroeg op, 

laat thuis, altijd moe, moe, moe. Nu is hij dood. 

Laten we maar verder gaan, zegt ma terwijl ze zachtjes haar hoofd schudt, naar het 

dijkhuis. Statig glijdt de limo over de Baden Powellweg 

richting de Ookmeerweg. Als we Tussenmeer kruizen 

verwacht ik dat ma iets zal zeggen over de Uitwegkerk, dat 

die ook al verdwenen is. Maar ze kijkt de andere kant op, naar 

de hoge flats aan Langswater. Ook die heb ik nog zien 

bouwen, zegt ze. Wat heb ik eigenlijk niet zien bouwen? Van 

weilanden was niets meer te zien, het was hier één 

zandvlakte, zo plat als een pannenkoek. Ze kijkt weer naar de 

flats. Die hoge dingen…, wat was ik bang als jullie daar 

gingen spelen. Je broer viel er in het betonijzer.  

Ik weet het nog, zijn been lag gemeen open. Die flats werkten 

als een magneet op ons. Eerst spelen in het zand en in de sloten met kikkervisjes. 

Later, tijdens de bouw, klimmen op de steigers, elektropijp jatten om pijltjes mee te 

blazen. En toen de flats klaar waren met de lift naar boven. Bij helder weer, kon je de 

duinen zien. We gooiden stenen naar beneden en drukten belletje op de galerijen. 

Hier heb ik nog gelegen, met een gebroken heup, moeder wijst naar het Leo 

Polakhuis, mens wat deed dat een pijn… Heb jij je moeder nog, Khalid? Jazeker, 

zegt hij, maar zij is nog lang geen honderd. 

Woont ze ook in een verzorgingshuis? 

Nee, ze woont bij ons. Ik heb een huis in de Aker, langs de Ringvaart. Zes meter 

breed, vier verdiepingen en vijf slaapkamers. Een voor mij en Mieke. Drie voor de 

kinderen en een voor mijn moeder, beneden, kan ze lekker de tuin in. Mieke moest 

wennen aan mijn moeder, maar nu vindt ze het gezellig. 

Ma kijkt mijn kant op. 

De Aker, daar heb jij toch aan gewerkt? Voor het stadsdeel? 

Zeker, zeg ik. Ik was erbij. En bij de oprichting van het stadsdeel. De Aker is er nog. 
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Khalid draait de Osdorperweg op. Het gaat niet vanzelf, verwoed draait hij aan het 

stuur en checkt zijn spiegels aan alle kanten. 

Smal straatje, zegt hij als hij op de andere weghelft uitkomt. 

Praat me er niet van, zegt ma. Doodsangsten heb ik uitgestaan, zoveel verkeer als er 

reed en zo hárd. Een van mijn jongens is in de bocht onder een auto gekomen, en 

ook Turk, onze hond.’ 

Turk!, zegt Khalid hard terwijl hij achteromkijkt en hard moet lachen, heette jullie 

hond Turk? Ma kleurt een beetje en ik krijg het ook warm. 

Ach, daar moet je verder niets van denken, zegt ze, zo ging dat in die dagen. Toen 

wij die hond zo noemden waren hier nog geen Turken.  

Ik wil nog toevoegen dat de hond bruin was, maar bedenk me. Mijn gedachten gaan 

terug naar die dagen. Mijn vader werkte in de moestuin op de dijk. Ik hielp hem. 

Een mediterrane man die langs wandelde en de hond bij zijn hok zag liggen, bleef 

staan. Hij bekeek de hond, hij bekeek het hok. Na enige tijd vroeg hij aan mijn vader 

hoe de hond heette. Heel even was mijn vader in verwarring, op het witte hok stond 

met rode letters TURK. Pa moest hebben bedacht dat de man het niet kon zien 

vanwaar hij stond. Browny,’ zei hij. De man had goedmoedig gelachen, zijn duim 

opgestoken en was tevreden verder gewandeld.  

Net voor de flauwe bocht in de weg vraag ik Khalid linksaf te slaan. 

Hier, dit steile paadje? vraagt hij. 

Ja, ik wijs naar het dijkhuis op de hoek rechts van ons, hier hebben wij gewoond. 

Mijn broer woont er nu. 

In het weggetje — de ontsluiting van aanliggende tuindersbedrijven — zet Khalid 

de limo behoedzaam met twee wielen in de berm. De auto helt, moeder kijkt 

bezorgd naar de boodschappentas. De auto is zo lang als de helling van de dijk, 

geen mens kan er langs.  

Het tuinhek achter het dijkhuis gaat open. Lachend komt mijn broer naar buiten, 

zijn armen wijd. Hij woont er sinds moeder naar het verzorgingshuis ging. 

Welkom, lief moedertje, zegt hij. 

Met zijn drieën helpen we haar de auto uit, de rolstoel in. We gaan in de tuin zitten. 

Op tafel een taart, een koffiekan en een fles champagne. 

Met een gasbrander ontsteekt mijn broer de kaarsjes. Het 

is in een zucht gedaan. Zijn het er honderd? vraagt ma. 

Nee,’ zegt mijn broer, op jouw leeftijd krijg je die toch niet 

meer uitgeblazen. Rotjoch, zegt ze lachend.  

Ma kijkt naar de betontegels op de grond en dan naar 

Khalid.  
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Vroeger liep hier een sloot, zegt ze, een soort open riool vlak langs het huis, die heeft 

pa zelf nog gedempt, later kwam er een echt riool. 

Het einde van Haantje Pik, zegt mijn broer. Haantje pik, zegt Khalid, wat is Haantje 

pik? Een verzonnen monster dat ons weg moest houden van de sloot. 

Khalid knikt, hij laat zijn ogen langs het huis dwalen, het bakstenen achtergeveltje 

met direct daarboven de kap met rode pannen. Een dakkapel beslaat de breedte van 

het huis. Mijn broer ziet hem kijken.  

In mijn eentje gaat het net, zegt hij, we woonden hier met zijn elven. 

We waren anders maar wat blij met het huisje,’ zegt ma, in die dagen was er 

woningnood. Daar is genoeg op te zeggen, maar we doen het niet. We praten, eten 

taart, drinken koffie en champagne. Na enige tijd zegt mijn broer: wil je nog binnen 

kijken, ma… hoe het geworden is? 

Even twijfelt ze, zegt dan: ‘Nee jongen, laat het maar zijn zoals ik het me herinner, 

dan is het goed. Ze kijkt naar mij, naar Khalid en zegt: ik wil eigenlijk nog naar één 

plek, dan is het mooi geweest voor vandaag.’ 

Ben je nou helemaal…, zeg ik, Khalid is voor de 

hele dag betaald. Wil je niet nog naar de Lucaskerk, 

je vrouwenclub, het Osdorpplein waar je altijd 

boodschappen deed? 

Heel lief van jullie, maar ik begin moe te worden. 

Ik moet straks toch even gaan liggen, geloof ik. 

Een half uur later rijden we traag door de poort 

van begraafplaats Westgaarde. Khalid stuurt naar de kant en stopt. Hij zegt: 

Kan dat wel, zo’n auto, met die slingers…? 

Vandaag wel, zegt ma, het is mijn feestdag. Ze wijst hem de weg op het uitgestrekte 

terrein met de vele vakken en lanen. Khalid parkeert de auto. De wielen van de 

rolstoel trekken een spoor in het zompige gras. Ma heeft de boodschappentas op 

schoot, ze klemt hem in haar armen. Khalid blijft in de auto.  

Bij het graf raap ik verwaaid blad uit het grindbed, veeg met een spons de groene 

aanslag van het natuursteen af. Dan zwijgen we.  

Op het wegstervende geluid van een vliegtuig na is het stil. Ma lijkt tevreden zoals 

ze hier zit, de wielen van haar rolstoel tot aan de rand van het graf, met zacht 

bewegende lippen alsof ze bidt of misschien wel tot mijn vader spreekt. Ze vouwt 

de tas open. Zet jij hem neer. Ik til een potplant uit de tas en zet hem op de rand van 

het graf. Nu pas zie ik het witte kaartje met haar onvaste maar nog goed leesbare 

handschrift:                                          

                                                       “Hou vol, ik kom eraan.” 
  

Paul Kroes  
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Paul Kroes 
 

Paul Kroes groeide op in Oud-Osdorp. Hij is auteur van De kwestie Vrederust, een 

verhaal over de uitzetting van de familie Kroes uit boerderij Vrederust aan de 

Osdorperweg. Met de schrijvers Jan Loogman, Kees Loogman en Kees Schelling 

werkt hij aan de in november te verschijnen verhalenbundel Rondom de Sloterbrug.  
 

Zijn verhaal Een dame van honderd behaalde de shortlist van de 

Literatuurprijs Amsterdam Nieuw-West 2019. Het is opgenomen in  

het boek Nieuw West Side Stories 2019. Het deels fictieve verhaal 

handelt over zijn in De Meerwende wonende honderdjarige moeder 

Cornelia Kroes-Hoogeboom. De beschreven road-trip, waarin 

herinneringen aan vroeger worden opgehaald, had zij vijf jaar geleden 

nog moeiteloos kunnen maken. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pastoraal team vanuit de Protestantse Pelgrimskerk voor  

bewoners van De Meerwende 
 

Naast de Rooms-katholieke geestelijke zorg in 

De Meerwende is er ook een pastoraal team 

vanuit de Protestantse Pelgrimskerk van 

Badhoevedorp. Dat team bestaat uit;  

Tet van Dijk, Ina Jonker, Nel Kamer,  

Lu van Meeteren en Aat Visser. 

 

Zij bezoeken regelmatig de leden van de Pelgrimskerk die in De Meerwende wonen. 

Verder verzorgt de Pelgrimskerk vier keer per jaar een protestantse kerkdienst op 

zondag in de kapel van De Meerwende.  Afwisselend gaan in deze diensten de eigen 

predikant, ds. B.J. Griffioen, en een andere voorganger voor.  

Deze diensten zijn  voor iedereen vrij toegankelijk.  

 

Daarnaast zijn er in de kapel de wekelijkse kerkdiensten of samenzang 

bijeenkomsten op woensdagmorgen. Deze worden 4 keer per jaar verzorgd door 

ds. B.J. Griffioen of mw. W.J. Sikkel-Wilschut. 

Wilt u meer weten (of heeft u behoefte aan contact met de dominee), dan kunt u 

contact opnemen met Ina Jonker tel. 06 - 24240515 of sgfjonker@hotmail.com. 
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Welkom in huiskamer De Tortelduif.  
 

Eindelijk na al die maanden en weken 

voorbereiding konden we dat op dinsdag 13 mei 

zeggen tegen de bewoners die gebruik maken van 

de huiskamer op de eerste etage.  

 

Waarom de Tortelduif? Als eerste was het 

belangrijk dat het een vogelnaam kreeg. Net zoals 

de Meerkoet op de tweede etage en de Huismus op 

de derde etage. 

 

Als team hebben we er daarom voor gekozen om 

een wedstijd uit te schrijven onder de bewoners 

van de eerste etage om te helpen met het bedenken 

van de naam voor onze huiskamer. Na weken 

denken met zijn allen werd de winnaar gekozen en dat is geworden De Tortelduif.   

 

                  Tortelduiven geven warmte en laten je zien dat het druk  

                             maken over bepaalde situaties niet nodig is.  

 

 

 

Op 3 juni  hebben we daarom de 

huiskamer feestelijk geopend. Na een 

speech werd door echtpaar Holthuijsen de 

huiskamer officieel geopend door het 

doorknippen van het lint.  

 

 

 

 

Onder het genot van een hapje en 

drankje hebben we daarna een toost 

uitgebracht op de huiskamer. 
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Verder is er op dezelfde dag een 

kleine foto-expositie geopend op 

de afdeling, bent u nieuwsgierig, 

kom dan gerust eens bij ons 

kijken.  
 

 

         

 

 

----------------------------------------------------------------- 
 

Bewonersvakantieweek 
 
Wij wensen onze bewoners die meegaan met 

de vakantieweek van 26 tot en met 30 

augustus naar Nunspeet heel veel plezier en 

mooi weer toe! 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Mededeling 
 

      Van de kok uit de keuken: 

        

      In de maanden juli en augustus zijn er 

wegens de vakantieperiode geen 

themamaaltijden. 

De eerstvolgende themamaaltijd zal in  

de maand september plaatsvinden.  
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WACHTEN 
 

Hebt u ook zo'n hekel aan wachten? 

De een meer dan de ander maar feit is dat er bij  'wachten'  vaak 

gemopperd wordt. Hieronder een rijtje voorbeelden over 

wachten. 
 

     

 In de wachtkamer van de huisarts of in het ziekenhuis lijkt het 

vaak of meerdere mensen gelijktijdig op dezelfde tijd hebben 

afgesproken. Op de door u afgesproken tijd worden altijd 

anderen naar binnen geroepen. Dus weer langer wachten. 

      

In de file op weg naar huis, werk of afspraak. Wachten en vaak 

zonder dat u de reden daarvan weet. Langere file en dus 

steeds langer wachten. Dat kan voor velen op de zenuwen 

werken. 
      

Dan de onmisbare telefoon. Even gauw iemand of een zaak bellen om een klacht in 

te dienen of een afspraak te maken. Dat gaat heel vaak als volgt: 

 “Even geduld graag”......gevolgd door een muziekje of vaak dat 

nog geen eens. Na een, voor uw gevoel, lange tijd komt de 

telefoniste er weer bij en vertelt u: “Er zijn nog 8 wachtenden 

voor u” en het muziekje komt weer terug. 

Dan na een aantal minuten (als het meevalt) hoort u het volgende: 

“Om het u makkelijk te maken volgt er nu een menu, wilt u iets 

bestellen druk dan 1, wilt u iets etc. druk dan 2, 3, 4 of nog verder. Wilt u toch een 

persoon aan de lijn blijf dan wachten”. Als u geluk hebt komt er later wel een 

persoon aan de lijn die u mogelijk kan helpen maar vaak toch weer moet 

doorverbinden. Dus toch maar even wachten. Maar het gebeurt ook dat na enkele 

minuten wachten de verbinding wordt verbroken en dat al het wachten voor niets is 

geweest.  Ik zeg het niet maar ik denk te weten wat u nu zegt...... 
      

Een heel ander soort wachten is als u 

moet plassen en achter in de rij moet 

aansluiten bijvoorbeeld bij 

evenementen, in de theater-pauzes of 

dergelijke. Zeker voor de dames WC 

want daar staan altijd langere rijen 

dan bij de 'heren'. Daar staan ze dan te dansen wat ook niet helpt. 
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Wachten bij het Openbaar Vervoer. 

Het lijkt zich te verbeteren maar 

hoelang hebt u niet staan wachten 

op de bus, trein of vliegtuig. En dan 

tegenwoordig met de Regio Rijder. 

Veel TE vaak TE laat. En daarbij het 

probleem dat hele toeristenritten 

worden gereden omdat meerdere 

klanten opgehaald of weggebracht 

moeten worden, waarbij men wel binnen de regio blijft maar de rit dan te lang duurt. 

De meeste klanten zijn ouderen die ook nog eens met eerder vermeld plasprobleem 

te kampen hebben. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte een WACHTPROBLEEM in de zorg. Ik neem mijn pet af voor 

verpleegkundigen en de verzorgenden, dat voorop gesteld. Maar hoe vaak hoor ik 

in zorginrichtingen (waaronder ook De Meerwende) niet dat bewoners roepen of 

bellen voor hulp. De 'zuster' moet dan veelal antwoorden met “Effe” WACHTEN  ik 

kom eraan.  Zij komt wel maar vaak met een flinke tussenpoos. Personeelstekort is 

de grootste oorzaak maar de verpleging moet ook beseffen dat Wachten voor oude 

mensen heel frustrerend kan zijn omdat zij bijna nooit weten waarom zij lang 

moeten wachten. 

           

Jaap Buis 
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Bibliotheek De Meerwende 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 
Wij verzorgen naar wens uw boeken,  

tijdschriften en luisterboeken! 

                
Wij zijn elke zaterdag geopend  

van 10.00 tot 13.00 uur 

                                (locatie: restaurant) 

 

Kunt u ons niet zelfstandig bezoeken, dan halen wij u graag op. 

We kunnen ook met de boeken naar u toe komen. 

U kunt hiervoor een bericht achterlaten bij de receptie. 

                     

U bent van harte welkom!!! 

De koffie staat voor u klaar. 
 

                                                             

 

                                                            

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                                 

                                                          Gerrie van Beem                            
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                                                  Feestweek  

 

Zaterdag 

29 juni; 

de feesttent 

wordt 

opgebouwd. 

 
 

 

 

 

                        

 

                                  Maandag 1 juli; de tafels zijn feestelijk gedekt. 

  
 

De hapjes en de 

cadeautjeskar staan 

klaar, dus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                 … de High-tea kan beginnen! 
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Dinsdag 2 juli; 

Een gezellig optreden 

van 

Marco de Hollander. 
 

 

 

 

     De sfeer in de tent zat er meteen goed in! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      Iedereen kreeg een advocaatje met wat zoutjes en hapjes 
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en wat persoonlijke aandacht van Marco. 

 
 

Donderdag 4 juli; 

Gezellig eten met z’n 

allen in de tent.  
 

      

 Oeke vertelde wat 

 er op het menu stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eerst een stukje stokbrood met kruidenboter, 

gevolgd door een kopje groentesoep. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het hoofdgerecht was Boer’n stoofpot met 

vergeten groenten en weide friet.  

Als toetje een heerlijke warme wafel  

met kersen en slagroom. 

 

 

 

      

 Iedereen heeft smakelijk gegeten en     

        er heerste een gezellig sfeer. 
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Vrijdag 5 juli; 

Hollandse 

middag,  

met popcorn, 

stroopwafels en 

poffertjes. 

 

 
 

 
 

 

 

 

       Een heel gezellig optreden 

     van Ben de Banjoman. 
 

     Ook de kledingverkoop van      

     H&A waren aanwezig. 

                              Een kleine loterij met leuke prijsjes. 

 

 

Kinderboerderij  

de Hoeve” 

stond ook met  

een standje. 

 

 

 
                               

                            Een overheerlijk ijsje  

                          ging er wel in. 

De bewoners konden  

nog leuke kleine cadeautjes kopen. 
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Het was een fantastische week! 
 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

Borrelmiddagen juli en augustus 2019 
In Wijk Ontmoetingscentrum  

“DE BINNENTUIN”  

van Zorgcentrum De Meerwende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de maanden juli en augustus hebben we op de eerste vrijdag in de maand geen 

programma tijdens de borrelmiddagen, maar u bent natuurlijk van harte welkom 

om langs te komen in de gezellige brasserie van De Meerwende. Ook op iedere 

andere dag kunt u langs komen voor een kopje koffie of thee, een ander drankje 

met wat lekkers of gewoon voor een gezellig praatje.  

 

 

 

 

 

 

Graag tot ziens in Wijk Ontmoetingscentrum  

“De Binnentuin” van Zorgcentrum De Meerwende 
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Adres: Kamerlingh Onneslaan 131 te Badhoevedorp 

 
 

Wat worden er de laatste tijd toch weer  

prachtige prestaties geleverd. 
 

Neem nu Maarten van der Weijden, 

zwemt hij toch zomaar de Elfstedentocht 

en dat voor een goed doel.  

Of al die deelnemers jong en oud die de  

Alpe d’HuZes een paar keer beklimmen, 

hetzij met de fiets of gewoon met de 

benenwagen. Ieder met zijn eigen 

verhaal. Ik vind het prachtig. De 

bevlogenheid om iets voor een ander te 

doen. Ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben.  

 

Zo ook “onze“ vrijwilligers, zij staan toch elke keer weer klaar om onze ouderen van 

een fijne middag te voorzien, met sjoelen, bingo, of gewoon gezellig naar de 

zangmiddag. Maar ook een stuk fietsen naar de plaats waar  een bewoner is geboren 

en hem of haar zo een onvergetelijke middag te bezorgen. 

Het lijkt simpel, maar is dat ook zo? Neem nu gisteren en vandaag, de zon laat zich 

goed zien en de temperaturen bereiken recordhoogte. Ik merk dat ook ik last heb 

van de warmte net als vele anderen met mij.  

 

Maar éénmaal aangekomen bij  

De Meerwende zitten de vrijwilligers 

onverstoorbaar gezellig met een aantal 

dames te sjoelen. Ook in de avond zijn 

de twee dames en heer weer aanwezig 

om de bewoners te voorzien van een 

gezellige en heerlijke maaltijd. Geweldig 

vind ik dat, ze hadden ook een dagje 

naar het strand kunnen gaan, maar ze 

doen het werk met zoveel liefde dat dit 

niet eens in ze opkomt. 

 
 

Zonder onze vrijwilligers ook geen feestweek! Onlangs heb ik voor “onze” 

vrijwilligers een presentatie mogen geven.  

Ik maak zelden zulke enthousiaste mensen mee. 
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Maar wat is nou eigenlijk vrijwilligerswerk? Ik heb het opgezocht in het 

woordenboek: 
 

“Vrijwilligerswerk is Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.” 
 

Mooi omschreven kort en krachtig, maar eigenlijk doen we de vrijwilligers met  

deze beschrijving te kort. Want het is zoveel meer. Ik ben dan ook van mening dat 

de betekenis voor vrijwilligerswerk aangepast zou moeten worden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 
           

              

             

 

 

 

 

 

 

             De redactie van het Meerwende Nieuws 
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             wenst iedereen een hele fijne vakantie!! 

 

Attentie: Parkeerbeleid De Meerwende! 
 

Hierbij verzoeken wij u om alleen te parkeren op de daarvoor 

aangegeven parkeervakken. A.u.b. niet parkeren op de plekken van de 

Wijkzorg, Invalideplekken en Artsenplek. En ook niet op de stoepen.  

De bewoners kunnen hier dan niet lopen en de bestrating verzakt 

hierdoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ook niet bij de keuken achter De Meerwende parkeren. Hier moeten  

onze leveranciers kunnen lossen en laden.  

Nogmaals, alleen in de parkeervakken!  

Kunt u geen plek vinden rijd dan naar de overkant, in de woonwijk is 

altijd wel een plekje. 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
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                     100 Jaar ! 
                                           15-05-1919 / 15-05-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

    

  

  

 

  

  

       Burgemeester Onno Hoes komt                  Met mooie muziek werd het een                                                          

       de heer van der Kooij feliciteren.                             gezellige middag. 
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                            Hiep, hiep hoera, de heer van der Kooij 100 jaar!! 
 

 

Nieuws uit de huiskamers van de Meerzorg  

 
Na het verschijnen van het vorige 

Meerwende Nieuws vierden we begin mei op 

de meerzorg- afdeling het “lentefeest”. We 

hadden op mooi weer gehoopt en ons daar 

helemaal op ingesteld, maar helaas werkte 

het weer niet helemaal mee zoals dat wel 

meer in de lentemaanden kan gebeuren. Al 

met al is het met wat improviseren een zeer geslaagde week geworden. Met het 

aanbod van verschillende activiteiten sprong het bloemschikken er bovenuit. Wat 

vond iedereen dat leuk om te doen! Hopelijk kunnen we deze activiteit in de 

toekomst wat meer aanbieden. We sloten de week af met een hele gezellige high-tea 

en daarbij hadden we alle eerste contactpersonen van de bewoners uitgenodigd. Het 

was een zeer gezellig en smakelijke middag geworden en zo hebben we de 

lenteweek goed afgesloten. 
Na de lenteweek kwam gelukkig het zonnetje weer terug en konden we met de 

bewoners weer gezellig naar buiten om te wandelen of om met de duo- of 

rolstoelfiets mee op pad te nemen. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatssecretaris van Rijn heeft extra geld beschikbaar gesteld voor zorgorganisaties 

en –instellingen om een zinvolle dagbesteding te bevorderen . Dat geld zit in het 
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potje “Waardigheid en trots”. En op 21 juni hebben we een deel daarvan ingezet om 

met alle bewoners van de Meerzorg een dag op pad te gaan. 
 

 

 

 

  

Met een touringcar die de mogelijkheid had om rolstoelen te vervoeren zijn we naar 

de zorgboederij Innerart geweest. Onder het genot van koffie met appelgebak deden 

we reminiscentie met vele oude instrumenten die vroeger gebruikt werden bij 

bijvoorbeeld de was en het huishouden. Daarnaast konden we lekker naar buiten 

om dieren te aaien en te voeren, of om in het reminiscentiemuseum een kijkje te 

nemen. Daarna kregen we een gezamelijke lunch aangeboden en voordat we 

huiswaarts gingen konden we nog even lekker in de zon zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar willen we naar alle waarschijnlijkheid weer iets bedenken om op die 

manier iets speciaals aan te kunnen bieden uit het potje Waardigheid en Trots.  

    

Na de zomervakantie zal elke maand, contactclown Fiko  

onze afdeling komen bezoeken.  
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Hij is ook vrijwilliger in het Kloosterhof en is daar ook als contactclown actief. Om 

een idee te geven wat een contactclown doet heeft Fiko dat kort en bondig op  

papier gezet. 

 

 

 Een contactclown maakt 

individueel contact met bewoners. 

 Een contactclown werkt vanuit rust 

en stilte, maar kan ook vrolijk en 

uitbundig contact hebben. 

 Het belangrijkste doel is CONTACT 

met de ander, in wat voor vorm of  

emotie dan ook.  
                                           

 

We zijn druk bezig om MeerwendeTV in de huiskamers te introduceren. Op het 

scherm bij de receptie wordt al het laatste nieuws geplaatst omtrent activiteiten, 

nieuws, wat leuke extra aandacht met foto’s uit de oude doos, geheugentraining- 

weetjes etc. Op die manier blijft u altijd op de hoogte. 

 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe !  
                                                                                                                    

 
 

 
Medewerker Welzijn Irma Hogers en hele team. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
                             

Maandagenda’s 
 

De maandagenda’s worden niet meer vermeld in het 

Meerwende Nieuws. De activiteiten kunt u vanaf heden, 

dagelijks zien op MeerwendeTV bij de receptie en 

binnenkort ook op uw eigen TV en de huiskamers.  
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In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café, het volgende  

Alzheimer Café vindt plaats op 12 september 2019, hieronder volgt vast de 

uitnodiging hiervoor; 

 

 

 
                                  

                                       

 

 

 

 

 

 

Alzheimer Café Badhoevedorp 

 

Thema:  Juridische aspecten, 

                              met Mevr. Sandra Kelder-Dinkgreve 

    (financieel adviseur) 

                                

Hoe laat:  De zaal is open vanaf 19.00 uur  

Het programma begint om 19.30 uur 

en eindigt om 21.00 uur  

    (Toegang is gratis) 

 

Wanneer:  Donderdag 12 september 2019  

 

 Waar:  Zorgcentrum De Meerwende,  

Kamerlingh Onneslaan 131,  

1171 AE Badhoevedorp 

 

 

          



 
 

 

29 

 

 

 
 

 

Tips en aandachtspunten bij de warmste zomerdagen 
 

De warme zomerdagen komen er weer aan. Dagen waarbij de temperatuur  

boven de 25 graden stijgt en afkoeling moeilijk te vinden is. Hoe dit wordt  

ervaren is natuurlijk per persoon verschillend.  
 

De warmte heeft uiteraard gevolgen voor het lichaam. Vooral uw vochthuishouding 

wordt op de proef gesteld. Er zijn een aantal tips en aandachtspunten die voor 

iedereen belangrijk zijn:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zullen wij u ondersteunen waar nodig door: 
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- extra drinken aanbieden;  

- koel houden en luchten van uw appartement en algemene ruimten; 

- extra aandacht voor gezondheidsklachten; 

- advies over kleding en voorkomen van te veel inspanning. 

 

 

 

 

        In Memoriam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hr. L.H.J. Kessen (Meerbosch)      16-11-1930  09-06-2019 

       Mw. A.A. Barens-Houweling     01-12-1933  20-06-2019 

       Mw. A.P. Speelman-Sluis     24-04-1925  29-06-2019 

       Hr. T.J. Voerman       05-03-1940  04-07-2019 

       Mw. G.A. Klomp-Kievit      10-11-1927  06-07-2019 

       Mw. W. Bleijswijk-Blijleven              22-08-1936  07-07-2019    

        

           

 

 

 

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe, 
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 namens directie, medewerkers en vrijwilligers  

van De Meerwende.      

 

 

 

Vaste Prik 

 

   
Sandra Laske, de pedicure, is er elke 

maandag en dinsdag. 

Ineke Bosse is onze pedicure voor de 

diabetische bewoners. 

     

Ria, onze kapster, vindt u op 

woensdag en donderdag in de 

kapsalon. Ria maakt een 

vervolgafspraak met u. U kunt ook 

zelf een afspraak maken via de 

receptie. 

 

De herenkapster komt één keer in de  

5 á 7 weken op zaterdag.  

Bij de receptie kunt u een afspraak 

maken.  

 

De bibliotheek komt de boeken van de 

bewoners omruilen op maandag  

22 juli en op maandag 19 augustus.  

 

Onze tandprotheticus aan huis is  

Peter Teijmant. U kunt zelf met hem 

een afspraak maken of via de 

verzorging. 

 

 

Het winkeltje/brasserie is open van 

maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 

16.30 uur. Op zondag van 10.00 uur tot 

13.00 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur 

is er Soos.   
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        Onze opticien aan huis is  

        Marcel van Wonderen. U kunt zelf  

        met hem een afspraak maken  

        of via de verzorging. 
   
   

        Beter Horen komt op de volgende 

        dinsdagen van 10.00 uur tot 11.00 uur                   

in De Meerwende. Dinsdag 9 juli en  

23 juli en op dinsdag 13 augustus en  

27 augustus.    

 

Onze podotherapeut komt aan huis op 

afspraak. Deze kunt u via de Huisartsen- 

praktijk maken of via de verzorging.   

 

      -------------------------------------------------------------------  
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Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers  

die in de maanden juli en augustus jarig zijn.  
 

Iedereen een hele fijne dag gewenst! 

                                
 

Stichting vrienden van de bewoners   

                            van 

 “De Meerstede” en “De Meerwende” 
 

Op 1 mei 1985 is bovengenoemde stichting onder de naam van: Stichting vrienden 

van de bewoners van de Meerstede en de Meerwende opgericht. 

Doel van de stichting is: Aanvullen op hetgeen vanuit de pensiongelden wordt 

geboden, het leefklimaat voor de bewoners van de bejaardentehuizen “De 

Meerstede” en “De Meerwende” te verhogen, door het bieden van faciliteiten 

gericht op fysiek en geestelijk functioneren, het organiseren van activiteiten van 

recreatieve of culturele aard, dan wel het aankleden van gezamenlijke ruimten en 

tuin van het tehuis. 

Waar wordt uw geld voor gebruikt?  

Met het geld dat voor “De Meerstede” en “De Meerwende” is geworven, zijn al veel 

goede dingen gebeurd. Hieronder een paar voorbeelden om een indruk te geven.                                                                                        

 Koningsboom ter herinnering kroonwisseling 2013 

 Donatie duofiets “De Meerwende” 

 Aandacht d.m.v. traktatie of activiteit op de ouderen dag 2013 & 2014 

     Donatie t.b.v. de aanschaf van de rolstoelbus 2015 

     Optreden Shantykoor Vijfhuizen 2016 MW en 2017 MS 

 Kerststal 2017 MW 

Het lijken misschien kleine dingen, maar het zijn juist deze kleine extra’s die het 

leven van een bewoner in De Meerstede en De Meerwende veraangenamen. 

 

Het bestuur van de stichting vrienden van de bewoners van De Meerstede en  

De Meerwende : 

Voorzitter > Adela Hogenhout  (oud-medewerker van “De Meerwende”) 

Secretaresse > Haddie van der Wal (medewerker van “De Meerstede”) 

Penningmeester > Tineke Meirmans (dochter van cliënt “De Meerstede”) 

Lia Redeker (medewerker van “De Meerstede”) 

Carla Alderden (medewerker van “De Meerwende”) 
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Uw bijdrage: Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom. U kunt uw bijdrage 

overmaken op bankrekeningnummer NL62 RABO 035.96.36.527, t.n.v. Stichting 

Vrienden. Omdat de giften voor beide huizen, apart worden ingeboekt aan u de 

vraag om te vermelden voor welk zorgcentrum uw gift van toepassing is. 

 

Wat te doen bij een klacht?  
 

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om 

de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het 

natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent. Problemen of klachten dienen in 

eerste instantie besproken te worden met de veroorzaker ervan. U kunt hiervoor 

eventueel hulp inroepen van zijn/haar leidinggevende.  

 

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of u dit niet kan of wil, kunt u 

contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kunt u 

terecht voor raad en steun, opvang, begeleiding en bemiddeling bij een klacht over 

ongewenst gedrag en onprettige situaties. De vertrouwenspersoon van Zorgcentra 

Meerlanden is, Sabine van Pelt te bereiken via:  

 

telefoonnr.:            0251- 212202 

e-mail:    sabine.van.pelt@facit.nl. 

adres:    Parlevinkerstraat  25  

      1951 AA Velsen-Noord 

 

Indien bemiddeling met desbetreffend persoon, zijn/haar leidinggevende en/of de 

vertrouwenspersoon niet naar uw tevredenheid verlopen is, kunt u een formele 

klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgcentra 

Meerlanden. U kunt het klachtenformulier opsturen naar:  

 

“klachtencommissie voor cliënten” t.a.v. Sabine van Pelt  

Parlevinkerstraat 25, 1951 AA Velsen-Noord.  

 

Meer informatie over de vertrouwenspersoon/ klachtencommissie, evenals een 

klachtenformulier kunt u terug vinden in uw informatiemap. 

   
******************************************************************************************************* 

 

 

mailto:sabine.van.pelt@facit.nl
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                            (Advertentietekst Dinkgreve Advies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                                               

       (advertentietekst Uitvaartzorg                     (advertentietekst Van der Stelt)    

        De Meer)                                                       Zorgmiddelen en homeservice  

          

 

 
 

Bewoners, personeelsleden,  

vrijwilligers en familieleden,  

kunnen kopij inleveren voor                                           

het volgende nummer van 

september-oktober 2019 vóór 

23 augustus bij de receptie.  

Als u nog ideeën of suggesties         (advertentie beter horen) 

heeft voor de redactie van het  

Meerwende Nieuws zijn  
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deze van harte welkom.  

Indien mogelijk kunt u de  

kopij via de mail in lettertype  

palatino 14 versturen naar: 

MeerwendeNieuws                                               

@Zorgcentra-Meerlanden.nl 

mailto:MeerwendeNieuws@Zorgcentra-Meerlanden.nl
mailto:MeerwendeNieuws@Zorgcentra-Meerlanden.nl

