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Uitgelicht april   
 
Op 21 maart is de lente begonnen. 

De narcissen, blauwe druifjes en krokussen staan in de bloei. 

De zon schijnt voor u en het wordt weer langer licht, op 28 

maart is de klok een uur vooruit gegaan. 

 

Omtrent het covid-19 virus is het nog steeds niet toegestaan 

om meer dan 1 bezoeker thuis te ontvangen. Alle maatregelen 

(Bron: RIVM) zijn verlengd tot en met 20 april. 

Voorgenomen is om vanaf woensdagavond 31 maart de 

avondklok om 22:00 in te laten gaan plaats van om 21:00. Dit 

houdt in dat het dan van 22:00 tot 04:30 verboden is om 

zonder geldige reden op straat te zijn. 

Helaas kunnen wij u nog geen lunches in thema aanbieden of 

activiteiten organiseren.  

In samenwerking met de BuurtBrasserie is er al gekeken naar 

mogelijkheden voor als de versoepelingen komen.  

Dan zullen de mensen met een wijkservicepas als eerst 

uitgenodigd worden voor activiteiten.  

 

 

 

ONS wijkservicepas 

 

 

De WijkservicePas wordt verstrekt op basis van een 

lidmaatschap. Dit lidmaatschap kost u € 24,00 per huishouden, 

per jaar. 

U bent vrij om een dienst eenmalig of vaker af te nemen. 

Onderstaande diensten biedt de wijkservicepas: 

 

- Korting op enkele maaltijden, strippenkaart voor de maaltijd 

en themamaatlijden 

- Korting op bepaalde activiteiten zoals de wijk busritten 

- elke maand een activiteitengids in de brievenbus 
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Activiteiten programma wekelijks april  

 

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 Buurt Brasserie  

Aanvang: 11:00 – 13:00 uur 

 
 

 

Activiteiten programma twee wekelijks april

 

 

Dinsdag 6, 20 april   

Activiteit: Jeu de Boules  

Kosten: Consumptie  

Locatie: de Kapel 

Aanvang: 14:00 uur 

 

 

Dinsdag 13, 27 april  

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 april 

 

Zaterdag 24 april 

Activiteit: Busrit 

Met reisbegeleidster Nel en chauffeur Rick 

Kosten: €6,- (€5,50 indien u een 

Wijkservice pas heeft)  

Vertrek: 13:00 uur  

Opgeven hiervoor kan bij de receptie van 

De Meerstede.  

Vol=Vol 

 

 

 

 

Bijzondere datums deze maand 

 

Zondag 4 april 

Eerste Paasdag 

 

Maandag 5 april 

Tweede Paasdag 

 

Dinsdag 27 april 

Koningsdag  
 

 

 

 

 

 

 



 

Tzatziki, Griekse yoghurt salade 

 

Benodigdheden:  

250g Griekse Yoghurt  

½ komkommer 

Peper en zout 

Wijnazijn 

Olijfolie (extra virgin) 

2-3 teentjes knoflook 

1 stokbrood 

 

Gooi een eetlepel olijfolie en wijnazijn in 

een kom of grote bak en meng deze 

vervolgens door elkaar. Doe er volgens 

een snufje peper en zout bij. 

Schil de komkommer en bij voorkeur rasp deze (in kleine 

stukjes snijden kan ook) en stamp de komkommerstukjes fijn 

zodat het meeste vocht eruit is.  

Gooi de kleine stukjes komkommer in de bak en meng alles 

door elkaar. 

Doe vervolgens de 250 gram Griekse yoghurt erbij en meng 

alles weer. 

Pers de knoflook (of snijd deze in kleine stukjes) en meng dit 

daarna ook weer door het geheel.  

Zet de tzatziki vervolgens een uurtje in de koelkast. Daarna op 

tafel zetten, het stokbrood erin deppen en genieten.  

Eet smakelijk!  

 

Tip: De knoflook kan ook worden vervangen door een mix 
‘Tzatziki kruiden’. Ook lekker is om er ½ eetlepel 
gedroogde dille en 1 theelepel munt erbij te doen in de mix 
voor een nog rijkere smaak. 
 
 

Het recept van deze maand is geschreven en aangeboden door:  

Jordy Schaap, receptionist bij De Meerstede 

Recept van de maand 



 

Graan voor Visch, Hoofddorp 

 

De boerderij Graan voor Visch stond aan de Hoofdweg, nr. 802 
in Hoofddorp. De naam Graan voor Visch geeft aan dat na de 
drooglegging van het Haarlemmermeer het verbouwen van 
graan/landbouwproducten, de visvangst als hoofdbron van 
bestaan heeft vervangen. De boerderij was er een van het 
zogeheten Haarlemmermeertype, waarvan de schuurwanden 
bestonden uit blikken golfplaten. Het grondgebied van de 

boerderij reikte tot aan de eveneens aan de Hoofdweg gelegen 
Hervormde Kerk.  

De eerste eigenaar was Dirk Lammers, afkomstig uit Den Haag. 
In juni 1859 verkocht hij op 
zijn boerderij naast 
roerende goederen, ook 
aardappelen en 
grasgewassen. Zijn 
investering in het bedrijf 

leverde hem zo weinig op 
dat hij de boerderij en de 
grond al in 1860 verkocht - 
aan Pieter Beers van de 
IJweg.  

De boerderij wisselde daarna nog enkele malen van eigenaar. 
De laatste boer op Graan voor Visch was Arend Cornelis 
Nieuwenhuis (1919-1998). In 1953 verhuisde hij met zijn gezin 
van de Prins Hendriklaan in Hoofddorp naar de boerderij. Toen 

in de jaren ’60 zo’n tweeduizend woningen op de 28ha grond 
werden gepland betekende dit het einde van de boerderij.  

In 1971 verlieten Arend Nieuwenhuis, Marie Nieuwenhuis-
Langereis en hun acht kinderen de boerderij. Kort daarna werd 
de boerderij gesloopt. De erfbeplanting met bomen staat er nog 
wel vandaag de dag. 

Zoals in Haarlemmermeer gebruikelijk werd de nieuwe wijk 
genoemd naar de boerderij die voor nieuwbouw het veld moest 

ruimen en heet dus Graan voor Visch. 

Terugblik op vroeger           



 

 

 Wanneer begint de lente? ………………………………………… 
 

 Kent u een ander woord voor lente?  
 

……………………………………………………………………… 

 Vul dit spreekwoord aan: Aprilletje zoet…?  
 

……………………………………………………………………… 

 In welke beroemde attractie kunt u in het voorjaar allerlei 
bloembollen zien bloeien?  

 

……………………………………………………………………… 

 Hoe heten de jongen van koeien? 
 

……………………………………………………………………… 

 Om welk bolgewas is Nederland bekend in het buitenland?  
 

……………………………………………………………………… 

 Welk bolgewas geurt sterk?  
 

…………………………………………………………………… 

 Wat betekend lammeren?  
 

…………………………………………………………………… 

 

 

U kunt de antwoorden van deze puzzel inleveren bij de receptie 

van de Meerstede. U maakt dan kans op een leuke prijs! 

Inleveren kan t/m 23 april.  

 

 

 

De winnaar van de puzzel van maart is geworden:  

Mevr. C.J. Dorregeest uit de Amaliahof. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

April puzzel  



 

27 april = Koningsdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsdag woordzoeker 



 

 

 

Het frisse groen op jonge twijgen, 

een tere tak met bloesemknop. 

De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 

de lente volgt de winter op. 

  

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 

het oude is voorbij gegaan. 

Een licht wordt ons gegeven, 

om in het donker op te staan. 

  

Pasen opent dichte deuren, 

een voorportaal is ons bereid. 

Een leven vol van lentekleuren, 

een vleugje van de eeuwigheid. 

 

 

‘t Is paasfeest zei de vink, 

en zong een liedje van plezier. 

En de merel op het dak. 

in zijn mooie zwarte pak 

Zong ook al dat het passen was.. 

Van tierelierelier 

Alle vogels zongen luid, 

Boven alle klokken uit, 

‘t Is paasfeest 

Halleluja. 
 

 

Ingezonden door:  

Bernadette Dullens, geestelijk 

verzorgster 

Lente gedicht 



 

 

Vanwege de Corona maatregelen vinden er geen  
diensten plaats in de kapel in de maand april. 

U kunt wel de diensten van de nabijgelegen 

Joannes de Doperkerk in Hoofddorp live volgen en  

meekijken elke zondag om 10:00 uur.  

 

Dit kan via uw eigen computer of tablet via het internet.  

Ga hiervoor naar de website: 

www.hjoannesdedoper.nl/vieringen  

of naar het YouTube kanaal van de kerk: 

www.youtube.com/JoannesdeDoperHoofddorp  

 

De uitzendingen beginnen vaak 5 minuten van tevoren. 

 

Extra uitzendingen en diensten in de maand april: 

 

donderdag 1 april 

Witte Donderdag viering 1 

9:00 uur (alleen livestream)  

 

vrijdag 2 april  

Goede Vrijdag 

19:00 uur (alleen livestream) 

 

zaterdag 4 april 

Paaswake  

22:00 uur (alleen livestream) 

 

Eerste Paasdag 5 april 
10:00 uur viering  (alleen livestream) 
12:00 uur Familieviering (alleen livestream) 
13:30 uur Engelstalige viering (alleen livestream) 
 

Tweede Paasdag 6 april 
geen viering 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede 

http://www.hjoannesdedoper.nl/vieringen
https://www.youtube.com/JoannesdeDoperHoofddorp


 

De Cliënten- en Familieraad. 

 

Wat is een Cliënten- en Familieraad? 

 

Een groep betrokken mensen die de 

gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten 

van de Meerstede, Wijkzorg cliënten en wijkbewoners 

die diensten van de Meerstede afnemen.  

 

De cliëntenraad geeft mensen die zorg en/of diensten 

ontvangen een stem en komt op voor hun belangen. De 

cliëntenraad praat mee over uiteenlopende 

onderwerpen: van eten en drinken tot een reorganisatie 

en van een mogelijke verbouwing tot geestelijke 

verzorging.  

 

Zo draagt medezeggenschap bij aan betere zorg en ziet 

toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De 

cliëntenraad is zowel een antenne als een waakhond en 

een adviseur over zaken zoals: veiligheid;  gezondheid 

of hygiëne;  geestelijke verzorging;  maatschappelijke 

bijstand;  recreatiemogelijkheden en 

ontspanningsactiviteiten.  

 

Om zijn werk goed te kunnen doen moet de 

cliëntenraad weten wat mensen die zorg en/of diensten 

krijgen belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en 

dienstverlening ervaren.  

 

Contact leggen en onderhouden met de achterban is 

daarom een belangrijke taak van de raad. 



 

Wat kunt u van de Cliënten- en Familieraad 

verwachten?  

 

De raad: 

 

- Bewaakt de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg; 

- Brengt advies uit aan het management en andere 

medewerkers over onderwerpen op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg aan cliënten; 

- Biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de 

mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen 

over zaken die hen aangaan; 

- Houdt contact met andere belangenorganisaties; 

- Overlegt regelmatig met een afgevaardigde van 

het locatiemanagement.  

 

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een van 

ons spreken, neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina stellen wij ons voor en vindt u 

onze telefoonnummers en emailadressen. 

 

 

 



 

De Cliënten- en Familieraad bestaat uit de volgende leden: 

 

   
Hans van Rooijen 

Voorzitter  

Tel.: 023 – 561 29 60  

E-mail: hans.rooijen@quicknet.nl 

 

Marion ten Velden – Aerts, 

Secretaris 

Tel.: 06–549 558 33 

E-mail: m.tenvelden-

aerts@quicknet.nl 

 

Gonnie Blauwhof 

E-mail: 

h.Blauwhof.HBlauwhof@kpnplanet.nl  

 

 
 

 

Marja v.d. Hooft 

Email: 

martjenvanderhooft@gmail.com 

Marcel Preeker 

E-mail: 

preeker.m.preeker@telfort.nl  
 

Dolf Versteegh   

Tel.: 06 – 130 207 67     

E-mail: Versteegh001@hetnet.nl 

 

 

Monique Verzeilberg  

Tel.: 023 - 565 09 40     

E-mail: moniqueverzeilberg@gmail.com 

 

mailto:hans.rooijen@quicknet.nl
mailto:m.tenvelden-aerts@quicknet.nl
mailto:m.tenvelden-aerts@quicknet.nl
mailto:Blauwhof.HBlauwhof@kpnplanet.nl
mailto:preeker.m.preeker@telfort.nl
mailto:Versteegh001@hetnet.nl
mailto:moniqueverzeilberg@gmail.com


 

April doet wat hij wil. 

 

April een maand waarin het weer alle 

kanten op kan gaan, maar... 

De lente is net begonnen,  

De klokken staan op zomertijd. 

De winter is voorbij. 

 

Deze maand komen er twee feesten voorbij. 

Een aan het begin van de maand, 

En een aan het eind van de maand. 

Aan het begin van de maand vieren we Pasen. 

En aan het eind vieren we koningsdag. 

 

Deze maand komen er twee kronen voorbij. 

Een met een droevig verhaal,  

en een met een blij verhaal. 

We staan stil bij het lijden van Jezus. 

En we vieren de verjaardag van koning Willem-Alexander. 

 

Deze maand komen er twee kleuren voorbij.  

De ene kleur is geel, 

En de andere kleur is oranje. 

Rond pasen straalt het zonnige geel, 

En rond koningsdag leeft oranje boven. 

 

Ik wens u een goede maand toe. 

Geniet van de lekkere paaseitjes en een vrolijk Pasen. 

Een teken van hoop en een zalig Pasen. 

Een proost op wijsheid voor de koning . 

 

Vrede en alle goeds, 

 

Bernadette Dullens 

Geestelijk verzorger De Meerstede en ‘t Kloosterhof 



 

 

Bibliotheek  

De bibliotheek is helaas tijdelijk gesloten tot 

nader orde.  

 

 

Biljart Deze is gelegen in de           

BuurtBrasserie. 

 

  

 

 

 

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. 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.  

 

 

Faciliteiten in De Meerstede 



 

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 
 
 

 

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. 

 

 

 

http://www.pietheinfysiotherapie.nl/


 

Parkeren Max 1 uur kunt u gebruik maken van het 

kort parkeervak voor de Meerstede. 

 

 

 

 

Pedicure Elke maandag, woensdag, en 

donderdag 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. 

                              

 

 

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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