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Uitgelicht Oktober  

 

Brief van de burgemeester van Haarlemmermeer, 

Marianne Schuurmans-Wijdeven aan de ONS lezers. 

 

Beste lezers,  

 

Hoe gáát het met u? Hoe heeft 

u de afgelopen maanden 

ervaren? Maakt u zich zorgen, 

bent u bang, of gaat het 

eigenlijk wel goed met u? Heeft 

u vragen, over het 

gemeentebeleid bijvoorbeeld?  

 

Ik zo heel graag met u in 

gesprek willen gaan om te 

horen hoe u tegen zaken als 

bijvoorbeeld corona aankijkt. En ik hoop natuurlijk dat u mij 

ook zou willen spreken.  

Als dat zo is, stuur dan een e-mail naar 

secretaresseburgemeester@haarlemmermeer.nl en geef als 

onderwerp ‘meergesprek’ op.  

 

2020 is een jaar met een gitzwart randje. Wereldwijd zijn er 

inmiddels bijna een miljoen mensen overleden aan corona, ruim 

32 miljoen mensen zijn besmet. En na een zomer waarin we na 

de intelligente lockdown weer langzaam terug probeerden te 

keren naar ‘normaal’, steekt het virus de kop weer op. Het 

aantal besmettingen neemt fors toe, ook in onze mooie 

gemeente. Met als resultaat dat 14 regio’s - waaronder de regio 

Kennemerland waar Haarlemmermeer bij hoort – weer oranje 

zijn gekleurd. Met de daarbij horende strengere maatregelen.  

 

mailto:secretaresseburgemeester@haarlemmermeer.nl
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En dat terwijl we allemaal zo ontzettend klaar zijn met corona. 

Ik net zo goed als u. Gewoon weer je kinderen in je armen 

kunnen sluiten. Of ergens naar toe gaan zonder dat je na hoeft 

te denken of je daar als oudere een risico loopt. Je verjaardag 

groots vieren. Met de hele familie en vrienden uit eten.  

In de zomer konden we nog met een groep op gepaste afstand 

in de tuin borrelen of barbecueën, maar met kouder en natter 

weer in aantocht wordt dat een stuk moeilijker.  

 

Niemand wil een tweede lockdown, waarin we maanden lang 

zoveel mogelijk thuis moeten blijven. En daarom hamer ik er 

dan ook op dat we afstand moeten houden, de handen vaak en 

goed moeten wassen, drukte moeten vermijden én bij 

ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. En voor de 

werkenden onder ons: werk zoveel mogelijk thuis.  

 

Ik hoop met u dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 

neemt en zich aan deze basisregels en de extra maatregelen 

blijft houden. Want alleen dan kunnen uiteindelijk terug naar 

een normale of normalere situatie.  

 

En ik hoop echt dat ik met u in gesprek kan. Geef u dus snel op 

voor een meergesprek, bij 

secretaresseburgemeester@haarlemmermeer.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marianne Schuurmans, 

Burgemeester gemeente Haarlemmermeer 
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Extra activiteiten in oktober 

 

Dinsdag 6 oktober 

Spreekuur: Dunweg uitvaartzorg 

Uitvaartconsultant Adri van den Bergh brengt samen 

met u, uw uitvaartwensen geheel vrijblijvend in een 

goed gesprek in kaart.Locatie: Spreekkamer George  

Aanvang: 14.00-15.00 

 

 

Vrijdag 23 oktober 

Activiteit: Oktober-feest Bier- en wijnproeverij (Onder 

voorbehoud!) 

       o.l.v. geestelijk verzorger Bernadette Dullens wordt het verhaal 

achter het ‘Oktoberse oogstfeest’ verteld en proeft u bijzondere 

bier en wijn uit de regio van beieren.  

Inschrijven bij de receptie kan t/m         

21 oktober.  

Locatie: De Brasserie  

Aanvang: 15.00 uur 

Kosten: €2,50 

 

 

 

Activiteiten programma dagelijks oktober 

 

Dagelijks 

Activiteit: Lunch  

De BuurtBrasserie is geopend  

voor koffie en lunch. 

Kosten: Consumptie 

Tussen 11:00 uur en 15:00 uur 

 

 

 



5 
 

Dagelijks 

Activiteit: 3 gangen menu  

Een complete avondmaaltijd 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Menu + consumptie €7,50  

Aanvang: 17.00 uur 

Reserveren en opgeven bij de receptie van De Meerstede 

minimaal een dag van te voren is verplicht.    

 

Activiteiten programma wekelijks oktober 

 

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  

Aanvang: 11:00 – 13:00 uur 

 

Woensdag 

Activiteit: Zitdans 

Kosten: Strippenkaart 10 lessen €20,00 

Niveau: gemiddeld, vanuit de stoel bewegen. 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 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 
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Activiteiten programma twee wekelijks oktober

 

Maandag 5, 19 oktober  

Activiteit: Stoelyoga 

U kunt zich opgeven via de receptie. 

Kosten: €2,- en consumptie 

Locatie: de Kapel, Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 13:00 uur 

 

Dinsdag 13, 27 oktober  

Activiteit: Jeu de Boules  

Kosten: Consumptie  

Locatie: de Kapel, Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Dinsdag 6, 13, 20, 27 oktober 

Activiteit: Ontmoetgroep 
Om de week komen 65+’ers bijeen. De deelnemers van de 

groep gaan aan de hand van verschillende thema’s in gesprek. 

U kunt zich opgeven via de receptie van De Meerstede. 

Kosten: €2,- 

Locatie: ’t Trefpunt, Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 10:00-12:00 uur 
 

 

Activiteiten programma maandelijks augustus 

 

Woensdag 28 oktober 

Activiteit: Filosofisch café 

o.l.v. Mario Boelen, pastoraal medewerker 

Kosten: Consumptie 

Locatie: De Serre 

Burg. Pabstlaan 260 

Aanvang: 10:30 uur 
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Zondag 25 oktober 

Wintertijd  

 

Mijn moeder zei altijd: 

Zomertijd en wintertijd, 

vooruit of terug. 

Ik weet nooit hoe het moet, 

dus ik kies voor positiviteit, 

dan zit ik altijd goed. 

 

 

In de nacht van zaterdag op zondag 25 oktober gaat de tijd 

weer een uurtje achteruit.  

Dus om 03:00 wordt het 02:00 uur.  

Vergeet niet uw wekkers te verzetten en geniet van het uurtje 

extra slaap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede 

 

Vieringen oktober 2020 

 

 

Zondag 4 oktober  

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

 

Zondag 11 oktober 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

 

Zondag 18 oktober 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

 

Zondag 25 oktober 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Ramon Roks  

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 De Meerstede: 

 

Bibliotheek Op de 1e etage in het 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 Kapster Jannie knipt en kapt uw haren op 

dinsdag en vrijdag volgens afspraak.          

Haar nummer is 06-15393821 of kom langs 

in de salon. 

 

 

 

 

Krant                    De Meerstede is een afhaalpunt voor de 

Hoofddorpse Courant.  

                              Elke woensdag na 12.00uur ligt de 

nieuwste editie van de krant in de sluis bij 

de receptie van De Meerstede.             

Neemt u gerust een exemplaar mee. 

 

 

 

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  

 

 

Uitvaartconsultant Dunweg   

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is 

uitvaartconsultant Adri van den Bergh 

aanwezig in De Meerstede om vrijblijvend 

uw uitvaartwensen in kaart te brengen 

tussen 14.00 en 15.00.   

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tunstallthuis.nl/


 

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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