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Uitgelicht Augustus  

 

Uw wensen in kaart gebracht 

  

Vanaf dinsdag 1 september 

organiseert uitvaartconsulent                        

Adri van den Bergh van Dunweg een 

spreekuur in de Meerstede voor het in   

     kaart brengen van uw uitvaartwensen.  

  

 

Elke eerste dinsdag van de maand, van 14-15 uur. 

  

Nadenken over uw laatste afscheid, is nadenken over uw leven. 

Waar hecht u waarde aan, wat zijn uw wensen? Tijdens een 

persoonlijk gesprek neemt Adri u stap voor stap mee langs alle 

denkbare mogelijkheden. Zo komt u samen tot de mooiste 

ideeën, die u gemoedsrust geven en waarmee u uw 

nabestaanden bijzonder waardevolle aanknopingspunten geeft 

bij het regelen van uw uitvaart.  

  

De volgende onderwerpen kunnen ter sprake komen: 

 waar belangrijke documenten en polissen zich bevinden 
 begrafenis of crematie 
 locatie van uitvaartcentrum/begrafenis/crematie 
 wel/geen/waar as verstrooiing 
 uw rouwkaart, de tekst op de kaart 
 wel/geen kerkdienst 
 de sfeer van uw uitvaart 
 uw kist (misschien wel géén kist) 
 wel/geen/wat voor uitvaartvervoer 
 uw keuze van kleding (kleur), haardracht, make-up en 

sieraden 
 de grootte van de uitvaart, afscheid in besloten kring 
 wel/geen open kist (wellicht een open kist alleen voor 

naaste familie) 
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 de muziek die tijdens de plechtigheid gedraaid moet 

worden 
 de mensen die u er heel graag – of juist niet – bij zou 

willen hebben 
 of u wel/geen bloemen wilt, uw favoriete bloem(en) 
 uw favoriete hapjes en drankjes 

Door alles op een rij te zetten, worden meteen ook de kosten 

van de uitvaart inzichtelijk 

 

Vrijblijvend en kosteloos 

Uitvaartconsulente Adri is een expert in het vooraf bespreken 

van uitvaarten. Zij kan u informeren en adviseren over de vele 

mogelijkheden die er zijn en bekijkt desgewenst met u of uw 

wensen passen binnen het voor u mogelijke budget. Het 

opstellen van een wilsbeschikking is vrijblijvend en kosteloos. 

 

Start op 1 september in De Meerstede  

Adri van den Bergh is vanaf 1 september elke eerste dinsdag 

van de maand van 14-15 uur aanwezig in De Meerstede (kamer 

George, begane grond naast de receptie). 

 

 

 

Puzzels van juli 

In het ONS boekje van afgelopen juli stonden 2 puzzels.  

Hier hebben we veel reacties op gehad deze keer. 

Van alle inzendingen zijn er 2 inzenders getrokken.  

Geen winnaars, want er zaten her en der kleine foutjes in de 

opgestuurde antwoorden. 

De inzenders met een prijsje hebben deze inmiddels 

ontvangen. 
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Activiteiten programma augustus 
 

Zaterdag 15 augustus  

Activiteit: Busrit  

Een verrassende rondrit met de bus. Even er op uit. 

Samen met chauffeur Rick en reisbegeleidster                

Nel Kastelein, gaat u niet alleen kijken maar ook van 

alles horen onderweg. 

 

VOL = VOL, het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te 

boeken via de receptie van De Meerstede. 

 

Kosten: €4,50 

Vertrek: 14.00 uur  

Verzamelen bij de ingang van De Meerstede 
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Activiteiten programma dagelijks augustus 

 

Dagelijks 

Activiteit: Lunch  

De BuurtBrasserie is geopend  

voor koffie en lunch. 

Kosten: Consumptie 

Tussen 11:00 uur en 15:00 uur. 

 

Dagelijks 

Activiteit: 3 gangen menu  

Een complete avondmaaltijd 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Menu + consumptie €7,50  

Aanvang: 17.00 

Reserveren en opgeven bij de receptie van De Meerstede 

minimaal een dag van te voren is vereist.   

 

 

 

Activiteiten programma wekelijks augustus 

 

 

Maandag  

Activiteit: ONS wijk koffie-uurtje 

U kunt op maandagochtend aansluiten bij deze groep 

Aanmelden is voor deze activiteit niet nodig. 

Kosten: Consumptie 

Locatie: de BuurtBrasserie  

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 11:00 – 13:00 uur 
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Woensdag 

Activiteit: Zitdans 

Kosten: Strippenkaart 10 lessen €20,00 

Niveau: gemiddeld, vanuit de stoel bewegen. 

Locatie: De Kapel 

Burg. Pabstlaan 260Aanvang: 14:00 uur 

 

Vrijdag 

Activiteit: Fysiogymnastiek 

U kunt zich opgeven via Piet Hein fysiotherapie 

Niveau: gemiddeld  

Kosten: 10-rittenkaart a €50,- 

met een geldigheidsduur van 6 maanden 

Locatie: De Kapel  

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 14:30- 15:30 uur 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten programma twee wekelijks augustus

 

Maandag 10, 24 augustus 

Activiteit: Stoelyoga 

U kunt zich opgeven via de receptie. 

Kosten: €2,- en consumptie 

Locatie: de Kapel 

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 11:00 uur 
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Activiteiten programma maandelijks augustus 

 

Dinsdag 4 augustus 

Activiteit: Jeu de Boules 

Kosten: Consumptie  

Locatie: de Kapel 

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Maandag 10 augustus 

Activiteit: Klassieke muziek in de Kapel 

Aanmelden is voor deze activiteit niet nodig. 

Kosten: Consumptie 

Locatie: de Kapel 

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 19:00 uur  

 

 

Woensdag 26 augustus 

Activiteit: Filosofisch café 

o.l.v. Mario Boelen, pastoraal medewerker 

Kosten: Consumptie 

Locatie: ‘t Trefpunt 

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 10:30 uur 

 

 

Vrijdag 28 augustus  

Activiteit: Heren café 

U kunt zich opgeven via de receptie. 

Heren café open huis. (alleen voor heren) 

Locatie: Serre  

Burg. Pabstlaan 260 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 15:00 uur 



 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede 

 

Vieringen Augustus 2020 

 

 

Zondag 2 augustus  

10:00 uur – Woord en communieviering 

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 9 augustus  

10:00 uur – Woord en communieviering 

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 16 augustus 

10:00 uur – Woord en communieviering 

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 23 augustus  

10:00 uur – Oecumenische viering  

Voorgangers: Mario  Boelen en Bernadette Dullens 

 

Zondag 30 augustus 

10:00 uur – Woord en communieviering 

Voorganger: Bernadette Dullens  

Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd 

 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bernadette Dullens, geestelijk verzorger De Meerstede 

 

 

E-mail:  b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl  

mailto:b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl


 

Faciliteiten in huis: 

 

Bibliotheek Op de 1e etage creatief-centrum 

bevindt zich een bibliotheek. Hier kunt u tussen 

09:00 uur en 17:00 uur boeken lenen op de 

voorwaarde dat u ze terug brengt.  

 

 

Biljart Deze is gelegen in de           

BuurtBrasserie. 

 

  

 

 

 

De BuurtBrasserie  

Voor een kopje koffie en thee kunt u 

dagelijks terecht tussen 10:00 en 12:00 

uur in de Buurtbrasserie. 

de Buurtbrasserie is dagelijks geopend voor 

lunch en voor een 3-gangen diner. 

Tijdstip: 17:00 uur. 

De strippenkaart kost € 70,00 en € 65,00 

met een Wijkservicepas.  De kaart is 

bruikbaar voor 10 maaltijden. Een losse 

maaltijd kost € 7,50  met een 

Wijkservicepas kost één maaltijd €7,00 

euro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagbesteding 

Rozarium              Dit houdt in dat u overdag bij ons bent. 

Tussen 10:00 en 16:00 uur worden 

activiteiten georganiseerd, hulp bij lunch, 

verzorging en begeleiding. Samen kijken 

we welke activiteiten passen bij u, wat u 

nodig heeft en waar u wel en geen behoefte 

aan heeft. U kunt contact opnemen met 

Saskia Jansen, Coördinator dagbesteding.  

 023- 303 3800 

 

 
Fietslabyrint Mensen die niet zelfstandig buiten kunnen 

fietsen, kunnen met ‘‘Fietslabyrint’’ virtuele 

fietstochten maken en zo toch de wereld 

ontdekken. De realistische fietservaring 

brengt buiten naar binnen en geeft mensen 

het gevoel dat zij erop uit zijn. Zo wordt 

fietsen op een hometrainer veel 

aantrekkelijker. Er zijn twee fietsen in de 

hal geplaatst. Op de tweede fiets kunt u 

ook uw armen trainen en een reis door de 

tijd maken. Een diavoorstelling met oude 

foto’s zit in het programma van deze fiets.  

 

 

Fysiotherapie Piet Hein Fysiotherapie is gevestigd in de 

‘‘Meerstede’’. Voor een behandeling of 

afspraak kunt u terecht via: 

tel: 023-5616826 

E-mail: info@pietheinfysiotherapie.nl 
Website: www.pietheinfysiotherapie.nl 
 
 

 

http://www.pietheinfysiotherapie.nl/


 

Hoorbegrip Voor vragen over gehoor en 

gehoortoestellen ect. Datum is bij de 

receptie op te vragen. 

Aanwezig tussen 10.00-12.00u in de 

algemene ruimte. Vooraf opgave via de 

receptie.  

 

   

Kapsalon Jannie knipt en kapt uw haren op dinsdag 

en vrijdag volgens afspraak. Haar nummer 

is 06-15393821 of kom langs in de salon. 

 

 

Parkeren Max 1 uur kunt u gebruik maken van het 

kort parkeervak voor de Meerstede. 

 

 

 

Pedicure Elke woensdag, donderdag en de eerste 

twee maandagen van de maand van 

08.30u tot  

17u aanwezig in de salon.  

Een afspraak kunt u met Judith zelf maken. 

Haar nummer is: 06-50595324. 

 

 

 

Schoonheidssalon   

Elke zaterdag en de laatste twee 

maandagen van de maand tussen 08:30 

– 17:30 uur kunt u terecht in de salon van 

de Meerstede. Een afspraak kunt u maken 

met Jo Ann of Truus Via 0655195525 of 

0235624609  

 



 

SICH: senioren internetcafé Haarlemmermeer 

Een stichting van uitsluitend vrijwilligers, 

die met plezier senioren helpt de digitale 

snelweg in te slaan en te bewandelen. SICH 

doet dit op een niveau en in een tempo dat 

wordt aangepast aan de mogelijkheden van 

onze deelnemers. Dit alles gebeurt in een 

ongedwongen en gezellige sfeer.  

 

SICH is op dit moment met zomerreces. In september zijn zij 

weer aanwezig.  

 

Thuisoptiek Goedemans   

Voor een vrijblijvende en geheel kosteloze 

oog- 

meting. Ook voor kleine reparaties en/of 

afstellen van uw huidige bril.  

Vakkundig advies bij aanschaf van een 

nieuwe bril. Dit alles bij u thuis! Vooraf 

opgave bij de receptie. 

 

 

 

 

Tunstall thuis D.m.v. een druk op de knop heeft u contact 

met een verpleegkundige/centralist.  

 Hij/Zij zorgt dat uw sleutelhouder of 

nooddienst naar u toekomt. Voor informatie 

en/of aanmelden: 0180-555265.  

 www.tunstallthuis.nl .  

Voor WijkServicePas houders vervallen de 

25 euro administratiekosten bij 

aanmelding. 

 

 

http://www.tunstallthuis.nl/


 

WIFI- CODE U kunt gratis gebruik maken van ons WIFI 

netwerk. Inlog: Meerlanden gast. 

Wachtwoord: WelkombijMeerlanden. 

 

 

 

 
 

 
 
 

WijkServicePas Deze pas kost u 24 euro per jaar en geeft 

vele kortingen. Zoals korting op busritten, 

3- gangen menu, themamaaltijd, 

consumptiekaarten, bij de kapper. De WSP 

is aan te vragen via de receptie van de 

Meerstede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wijkzorg  
 

Onze medewerkers van het wijkzorgteam van De Meerstede 

staan voor u klaar om u thuis te helpen. 

Wij bespreken met u welke ondersteuning u nodig heeft. De 
zorg die wijkzorg De Meerstede u biedt is afgestemd op uw 
persoonlijke omstandigheden en thuissituatie waarbij de regie 
in uw handen ligt. 
 
Welke zorg bieden wij? 

- Zorg na een ziekenhuisopname. 
- Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en 

aankleden en aan- en uitrekken van steunkousen. 
- Medicatie toedienen 
- Huid- en wondzorg 
- Verpleegtechnische handelingen 
- Zorg in de laatste levensfase 

 
Hoe vraagt u wijkzorg aan? 
U, uw naasten of de huisarts kan zelf wijkzorg aanvragen. De 
wijkverpleegkundige komt vervolgens bij u thuis om een 
indicatie op te stellen.  
U krijgt de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode 

die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. 
Tussentijds bespreekt de wijkverpleegkundige met u of nieuwe 
afspraken nodig zijn of dat u zelfstandig verder kunt. 
 
Hoe neemt u contact op? 
Telefoon: 06-57847227 / 023-308 8300 
E- mail: wijkzorgdemeerstede@zorgcentra-meerlanden.nl  
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