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Langzaamaan gaan de deuren van het wijkontmoetingscentrum 

ONS weer open. Afgelopen periode zijn activiteiten als: koffie-

inloop, busritten, zitdansen, stoelyoga, fysiogym en een bingo 

weer opgestart en gelukkig ook flink bezocht. Het is leuk om 

elkaar weer te mogen ontmoeten en elkaar weer te kunnen 

spreken.  

 

Ook is onze Buurt Brasserie open voor o.a. een lunch of een 

borreltje in de middag (van 

11:00 uur tot 16:00 uur). Wat 

betreft een 3-gangen menu in 

de avond is het belangrijk om 

even te bellen van tevoren – 

dit vanwege het vol is vol 

beleid. 

 

In september gaan we weer starten met de 

pannenkoekmiddagen. De volgende datums kunt u hiervoor 

alvast noteren in uw agenda: 3 september, 1 oktober,             

5 november en 3 december. Van 11:30 uur tot 14:00 uur.  

Ook hier geldt vol is vol, dus u mag zich hiervoor inschrijven bij 

de receptie van de Meerstede. Bellen kan ook: 023–303 8300 

Ook voor oktober hebben we iets nieuws in het vat zitten, maar 

daarover later meer.  

 

En dan nog even ter herinnering: Het wijkontmoetingscentrum 

ONS zit in het zorgcentrum de Meerstede. Op zichzelf een 

mooie constructie waarbij ontmoeten centraal staat en er ook 

meer reuring op het terrein is. Daarbij moet wel opgemerkt 

worden dat het daarom belangrijk is dat bij binnenkomst u uw 

handen wast met water en zeep in de daarvoor aangegeven 

ruimte. Een kleine moeite om uzelf maar ook om onze cliënten 

en medewerkers te beschermen. Alvast bedankt voor uw 

medewerking daarin.  

Tot ziens bij ONS – Saskia & Haddie  

Uitgelicht September  
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Activiteiten programma wekelijks september   

 

Maandag  

Activiteit: ONS wijk koffie-uurtje 

Aanmelden is voor deze activiteit niet 

nodig. 

Kosten: consumptie  

Locatie: de Buurt Brasserie  

Aanvang: 11:00 – 13:00 uur 

 

Woensdag 

Activiteit: Zitdansen 

Inloop: 13:30 uur 

Aanvang: 14:00 uur 

Kosten: ONS Strippenkaart 

Locatie: De Kapel van de Meerstede 

Na het zitdans is de mogelijkheid om koffie/thee te drinken in 

de BuurtBrasserie.  

 

 

Activiteiten programma twee wekelijks september   

 

Maandag 6, 20 september 

Activiteit: Stoelyoga  

Inloop: 13:15 uur 

Aanvang: 13:30 uur  

Kosten: ONS Strippenkaart 

Locatie: De Kapel van de Meerstede 

 

Dinsdag 7, 21 september 

Activiteit: Hersengym o.l.v. Carla 

Inloop: 10:30 uur 

Aanvang: 10:45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt 
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Dinsdag 7, 21 september 

Activiteit: Jeu de Boules  

Aanvang: 13:30 uur 

Kosten: consumptie 

Locatie: De Kapel van De Meerstede 

 

Dinsdag 14, 28 september  

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  

 

Vrijdag 3 september 

Activiteit: Pannenkoekenmiddag  

Tussen 11:30uur tot 14:00uur 

Locatie: De Brasserie 

Kosten: €1,95 per Pannenkoek 

Inschrijven is verplicht en kan bij de receptie 

van De Meerstede.  

Vol=Vol.  

 

 

Zaterdag 4 september  

Activiteit: Busrit naar Amsterdam en bezoek pluktuin  

Met chauffeur Rick en reisbegeleider Nel 

Kosten: €6,- (met Wijkservice pas €5,50)  

Onderweg gaan we koffie drinken bij de Pluktuin in Nes aan de 

Amstel. Dit is op eigen kosten. 

Vertrek: 13:00 uur  

Opgeven bij de receptie van De Meerstede. Vol=Vol 
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Maandag 13 september 

Activiteit: Muziek in de Kapel 

Peter en Hennie Duijnmayer verzorgen voor u een mooi uurtje 

licht klassieke muziek. U hoort van alles over de muziek 

stukken die zij uitgezocht hebben voor u. Een aanrader om te 

gaan.  

Aanvang: 19:00uur 

Locatie: De Kapel 

Kosten: Consumptie strippenkaart 

Inschrijven voor deze activiteit kan bij de receptie van De 

Meerstede. 

 

 

Zaterdag 18 september 

Activiteit: Busrit naar Amsterdam 

Met Chauffeur Klaas 

Kosten: €6,- (met Wijkservice pas €5,50) 

Onderweg wordt er gestopt voor een 

hapje en drankje. Dit is op eigen kosten! 

Vertrek: 11:00 uur  

Inschrijven kan bij de receptie van De 

Meerstede. Vol=Vol  

 
 
 
 

 
 
 
Mededelingen 

- Per 1 augustus zijn de tarieven veranderd van de 
verschillende diensten die wij verlenen. Een van de 
wijzigingen zijn de prijzen van de blauwe 
maaltijdstrippenkaarten. Met een WSP pas betaalt u vanaf 
augustus €69,- i.p.v. €65,-. Zonder WSP pas betaalt u 

vanaf dezelfde datum €74,- i.p.v. €70,-. Een los kaartje 
kost vanaf deze datum €7,50 met WSP pas en zonder €8,-  
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Voormalige landbouwschool in Hoofddorp 

Op 5 oktober 1921 werd 
de landbouwwinterschool 
in Haarlemmermeer 
geopend door de minister 
van Landbouw. Het pand 
aan de Julianalaan 46 in 
Hoofddorp is ontworpen 
door gemeenteopzichter 
en architect Johan Frederik 

Roelof Gevers. De school is 
gebouwd in de 
Amsterdamse Stijl: erg 

symmetrisch, vrij sober en zonder veel ornamenten.  
Van begin oktober tot eind maart bevolkten de leerlingen de 
klaslokalen van de school. Ze volgden lessen in akkerbouw en 
veehouderij, met veel aandacht voor paarden. Een populaire 
leraar aan de school was veearts Dirk Zuydam die er maar liefst 
32 jaar lesgaf.  

Veel leerlingen uit Haarlemmermeer trok de school niet. De 
jonge boeren in de polder leerden het vak van hun vaders en 
opa’s. De leerlingen van de Landbouwschool kwamen van 
heinde en verre, zelfs uit Groningen, Zeeland en van de Zuid-
Hollandse eilanden. De reden: het onderwijs was goed en met 
een christelijke achtergrond.  

De mechanisatie zorgde ervoor dat de school zich moest 

aanpassen. Er was behoefte aan een grote werktuigenhal en er 
moest een kantine komen. Vanaf 1971 ging de school verder 
als Christelijke Middelbare Landbouwschool. In 1991 viel het 
doek voor de school. Na het stoppen als school werd het 
gebouw in 1997 een kantoor. Sinds 2019 doet het pand dienst 
als kinderopvang.  

De Julianalaan waar de school stond, kreeg de naam 
‘miljoenenlaantje’, omdat er op een bepaald moment de 

burgemeester, de gemeentesecretaris, de schooldirecteur en 
een notaris woonden. 

Terugblik op vroeger 
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Surinaams Broodje Kip 

 

BENODIGDHEDEN: 

• 4 (afbak)broodjes 
• 200 gr kipfiletblokjes 
• 1 tl tomatenpuree 
• 1 tl masala 
• komkommer 
• 1 Maggie blokje 
• 1 ui 
• 1 teen knoflook 
• 0.5 tl sambal 

 

 

Verwarm de oven voor om de pistolets af te bakken, check voor 

de zekerheid even de verpakking voor de juiste 

oventemperatuur en bereidingstijd. Verse pistolets kunt u 

natuurlijk ook bij elke bakkersafdeling van de supermarkt of de 

bakker zelf halen.  

 

Snipper het uitje en snijd de knoflook fijn. Breng de kip op 

smaak met de masala kruiden. Bak de ui en knoflook aan in 

een hapjespan met een beetje olie.  

Voeg na een 2-3 minuten de tomatenpuree toe en verkruimel 

een maggieblokje boven de pan.  

Voeg de kip toe, bak een minuutje en doe dan een klein 

scheutje water in de pan. Zet een deksel op de pan en laat dit 

heel zachtjes een minuut of 20 pruttelen.  

Snijd de broodjes open en leg wat dunne plakjes komkommer 

op allebei de broodjes.  

 

Na 20 minuten roer je nog wat sambal door de kip en is het tijd 

om de kip op de broodjes te scheppen. 

Eet smakelijk!  

Recept van de maand 
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Puzzel: Kraak de kluis 

 
Help! De kluis is op slot en niemand weet 
de code. We weten alleen het volgende: 
 
1-2-3: Geen enkel cijfer juist 
4-5-6: 1 cijfer juist en op de juiste plaats 
6-1-2: 1 cijfer juist, maar niet op de juiste 

plaats 
5-4-7: 1 cijfer juist, maar niet op de juiste 
plaats 
8-4-9: 1 cijfer juist en op de juiste plaats 
 
Wat is de juiste code om de kluisdeur te openen? 
 
 
 
 

Antwoord =  
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt het antwoord van de puzzel inleveren bij de receptie van 

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

Inleveren kan t/m 22 september  

 

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

U kunt wel de diensten van de nabijgelegen 

Joannes de Doperkerk in Hoofddorp bijwonen of 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. 

 

 
 

Wilt u graag een zondagsdienst bijwonen in de kapel van de 

Meerstede deze maand of heeft u andere vragen inzake 

geestelijke verzorging? Neem dan contact op met Bernadette 

Dullens, geestelijk verzorger van de Meerstede: 

 

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

Telefonisch: 06 – 525 004 73 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede 

http://www.hjoannesdedoper.nl/vieringen
https://www.youtube.com/JoannesdeDoperHoofddorp
mailto:b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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Op 26 September wordt er stil 

gestaan bij Theresia van Lisieux. Zij 

werd geboren in 1873 in Frankrijk.  

Als jong meisje wilde ze al graag non 

worden. Hiervoor kreeg ze al op 15 

jarige leeftijd speciale toestemming 

van de toenmalige paus Leo XIII om 

toe te treden tot de Karmelietessen 

van Lisieux.  

Theresia leefde eenvoudig en 

onopvallend. Toch werd haar 

vertrouwen in God op de proef 

gesteld. Ze werd ernstig ziek en ging twijfelen. Ze overleed op 

slechts 24-jarige leeftijd.  

Op haar sterfbed beloofde ze dat ze het vanuit de hemel rozen 

zou laten regenen. Dit is de reden dat de beelden van haar 

rozen hebben.  

Na haar dood vertelde een medezuster dat er 'niets bijzonders' 
over de jonge Theresia te vertellen was. Maar alhoewel haar 
korte leven zeer geleidelijk verlopen was, wist ze door haar 
diepe verbondenheid het geloof heel dichtbij te brengen en zeer 
intens te vertellen. Dit is mede de reden dat 
haar autobiografie (die ze in gehoorzaamheid had 
neergeschreven), Histoire d'une âme (Het verhaal van een ziel) 
zeer populair is en in meer dan 40 talen is vertaald. In dit boek 
vertelt ze hoe de liefde haar roeping werd, en hoe de kleine 

weg haar spiritualiteit vormde. Haar zuster Agnès de Jésus 
heeft de autobiografie uit een drietal manuscripten 
samengesteld en bewerkt. 

Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. 
Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd 
Theresia, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus 
Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen. 

In de viering van 26 september zal haar beeld meegenomen 

worden. 

 

Tekst en afbeelding: Bernadette Dullens, geestelijk verzorgster 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaligverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkleraar
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cliënten- en familieraad 
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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.  
 

 

 

 

 
 

 

Op de volgende pagina stellen wij ons voor en vindt u onze 

telefoonnummers en emailadressen. 

 

Heeft u een vraag of een 

opmerking, of wilt u een van ons 

spreken? Neemt u dan gerust 

contact met ons op. 
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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
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Biljart                 Deze is gelegen in de BuurtBrasserie. 

 

  

 

 

 

De BuurtBrasserie  

Dagelijks geopend van 10:00 – 16:00 uur. 

De prijzen zijn laag en betalen kan via pin 

en cash.  

 

Voor een 3-gangen menu kunt u dagelijks 

terecht om 17:00 uur. 

De strippenkaart kost € 74,00 en € 69,00 

met een WijkServicePas.  De kaart is 

bruikbaar voor 10 maaltijden. Een losse 

maaltijd kost €8 met een WijkServicePas 

kost één maaltijd €7,50euro.  

 

 

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 

 
 
 

 
 

Faciliteiten in De Meerstede 
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Fietslabyrint Mensen die niet zelfstandig buiten kunnen 

fietsen, kunnen met het ‘‘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 staan twee fietsen in de 

ontvangsthal van De Meerstede. Op de 

tweede fiets kunt u ook uw armen trainen.  

 

 

 

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.          

U kunt een afspraak maken door te bellen 

naar: 06-15 393 821 of kom langs in de 

salon. 

 

http://www.pietheinfysiotherapie.nl/
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Krant                    De Meerstede is een afhaalpunt voor de 

Hoofddorpse Courant.  

                              Elke woensdag na 12:00 uur ligt de 

nieuwste editie van de krant in de sluis bij 

de receptie van De Meerstede.  

 

 

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 08:30 tot 

17:00u aanwezig in de salon.  

Een afspraak kunt u met Judith zelf maken. 

Haar nummer is: 06-505 953 24. 

                              

 

 

SICH: senioren internetcafé Haarlemmermeer  

Begint weer in September! 

Een stichting 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. Dagelijks zijn er lesgroepen 

aanwezig in de serre van de Meerstede. 

Voor vragen en/of aanmelden kunt u 

terecht op: 

Woensdag: 10:00-11:30 - 13:00-15:00  
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Uitvaartconsulent Dunweg   

Iedere eerste dinsdag van de maand is 

uitvaartconsulent 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. 

 

 

 

 

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. 
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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 – 578 472 27 / 023 – 303 8300 

E- mail: wijkzorgdemeerstede@zorgcentra-meerlanden.nl  
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:wijkzorgdemeerstede@zorgcentra-meerlanden.nl
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Wat kunt u met de 
WijkServicePas?  
 

Ouderen die in de buurt van De 
Meerstede wonen, kunnen gebruik 
maken van de WijkServicePas. 

Met deze WijkServicePas kunt u met aantrekkelijke kortingen 
diverse diensten bij ons afnemen. Denkt u hierbij aan de 
boodschappendienst en de klussendienst. Ook kunt u met deze 
pas deelnemen aan activiteiten die op de locaties van 
Zorgcentra Meerlanden worden georganiseerd. 

Kortom, de WijkServicePas biedt u de kans om: 

• op een aangename manier thuis te blijven wonen 
• uw zelfstandigheid te behouden 

• hulp en zorg te krijgen als u die nodig heeft 
• mee te doen aan tal van activiteiten 
• diensten af te nemen die uw leven makkelijker en 

prettiger maken. 

Heeft u behoefte aan een dienst die niet hier tussen staat? Laat 
het ons weten. Dan kijken we samen met u of en hoe 
we tegemoet kunnen komen aan uw wens. 

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. 

Wilt u zich inschrijven of meer informatie? Kom dan langs bij de 
receptie van De Meerstede of kijk online op:  

www.zorgcentra-meerlanden.nl/wijkservicepas 

 


