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De laatste maand van het jaar 2021 alweer – een jaar waarin 

alweer het coronavirus behoorlijk centraal stond en ons 

belemmerde om diverse activiteiten voor de wijk aan te bieden. 

 

Wat gelukkig wel doorgang kon vinden is bezoek aan onze 

BuurtBrasserie en onze Wijkontmoetingscentrum busritjes. Het 

laatste: de ONS busritjes hebben we zelfs vanwege grote 

interesse uitgebreid naar 3 zaterdagen per maand. Dit proberen 

wij in ieder geval in de donkere wintermaanden aan te blijven 

bieden dankzij chauffeur: Jordy en begeleiding Edward. 

 

2022 staat voor de deur. We gaan niets beloven, maar we 

hopen toch echt dat we dan weer wat breder activiteiten 

kunnen gaan oppakken. Onze wens is nog steeds om bijv. de 

themadiners en inloopspreekuur weer te gaan starten. Maar de 

tijd zal het leren wat er mogelijk is. Belangrijk blijft de 

gezondheid van onze cliënten intern, medewerkers en 

vrijwilligers, maar ook uw gezondheid. En dat kan alleen 

wanneer wij ons houden aan de regels die wij via de overheid 

opgelegd krijgen. 

 

Rest ons alleen nog om u via deze weg Fijne en gezellige 

feestdagen toe te wensen. Wij hopen u weer te mogen 

begroeten in 2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens bij ONS  

Saskia & Haddie  

 
 

Uitgelicht December  
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Activiteiten programma wekelijks december   

 

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 Buurt Brasserie.  

 

 

Woensdag 

Activiteit: Breek de Week Borrel 

Tijd: tussen 15.30 en 16.30 uur  

Locatie: De Buurt Brasserie 

Kosten: Consumptie  

 

 

Activiteiten programma twee wekelijks december   

 

Dinsdag 14 december 

Activiteit: Hersengym o.l.v. Carla en Carmen 

Inloop: 10:30 uur 

Aanvang: 10:45 uur 

Locatie: ’t Trefpunt 

 

 

Activiteitengids Wijkontmoetingscentrum  
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Dinsdag 14 december 

Activiteit: Jeu de Boules  

Aanvang: 13:30 uur 

Kosten: consumptie 

Locatie: De Kapel van De Meerstede 

 

Dinsdag 7, 21 december 

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  

 

 

Woensdag 8 december  

Verkoop van kleine cadeautjes voor Kerst 

Irene Loep is in De Meerstede. Zij heeft kleine, mooie 

zelfgemaakt cadeautjes voor u om te zien of te 

kopen. Wie weet vindt u leuke presentjes voor de 

kerst voor u zelf of andere.  

Locatie: De Brasserie 

Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur  

Deze activiteit is onder voorbehoud van de 

coronamaatregelen. 

 

Maandag 12 december 

Activiteit: Stoelyoga o.l.v. Diana 

Inloop: 13:15 uur 

Aanvang: 13:30 uur  

Kosten: ONS Strippenkaart 

Locatie: De Kapel van de Meerstede 
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Maandag 13 december 

Activiteit: Muziek in de Kapel 

Peter en Hennie Duijnmayer verzorgen een mooi uurtje lichte 

muziek.  

Aanvang: 19:00uur 

Locatie: De Kapel 

Kosten: Consumptie strippenkaart 

Deze activiteit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

 

 

Dinsdag 28 december 

Activiteit: Filosofisch café o.l.v. Mario Boelen 

Aanvang: 10.30 uur 

Locatie: De Brasserie 

Kosten: Consumptiekaart 

 

Mededelingen: 

- Donderdag 2 december is de Buurt Brasserie gesloten. Er 

kan dus niet tussen 11.00 en 16.00 uur geluncht worden. 

De dag erna is de Buurt Brasserie weer geopend. 

 

Bijzondere datums deze maand 

 

5 december -  Sinterklaas 

25 december - 1e Kerstdag 

26 december - 2e Kerstdag 

31 december -  Oudejaarsdag 
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ONS Busritten december  

Voor alle busritten van toepassing: Vergeet niet uw QR code of 

vaccinatiebewijs mee te nemen!  

  

Zaterdag 4 december  

Activiteit: Busrit via Haarzuilen naar Kasteel de Haar  

Met chauffeur Klaas en begeleidster Catharina 

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

lunchkosten 

Onderweg gaan we lunchen. Dit is op eigen kosten. 

Vertrek: 10.30 uur  

Opgeven bij de receptie van De Meerstede. 

Vol=Vol 

 

 

Zaterdag 11 december  

Activiteit: Busrit Utrecht met bakkie koffie bij Van der 

Valk in Breukelen 

Met chauffeur Rick en begeleider Nel 

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

Vertrek: 10.30 uur  

Opgeven bij de receptie van De Meerstede. Vol=Vol 

 

Zaterdag 18 december 

Activiteit: Busrit kerstshow Global Garden met na afloop 

Glühwein of warme chocolademelk en koek (of koffie)  

Met chauffeur Jordy en begeleider Edward 

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

Onderweg een kopje koffie. Dit is op eigen 

kosten.  

Vertrek: 10.30 uur  

Opgeven bij de receptie van De Meerstede. 

Vol=Vol 
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De Sint in Hoofddorp  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s en informatie: haarlemmermeer-geschiedenis.nl 

Terugblik op vroeger 

Elk jaar vertrekt de goed 

heiligman uit Spanje naar ons 

land. En elk jaar rijd hij niet 

stilletjes Hoofddorp voorbij.  

 

In december 1967 had de Sint 

van het vele lopen over de 

daken, kapotte schoenen. Dus 

ging hij langs bij schoenmaker 

Van Riet aan de Kruisweg om 

nieuwe schoenen te kopen. Van 

Riet zette zijn bakfietskar met 

JLO2 takt motor aan de kant om 

de Sint persoonlijk te helpen.  

 

Daarna ging de sint langs bij 

Drogisterij Adriaanse (later v.d. 

Top) om iets tegen de 

verkoudheid te kopen die hij had 

opgelopen van het lopen op de 

daken in het gure weer. Naast 

hem in het wit staat Corrie 

Schrama, de drogist assistente. 

Onder toeziend oog van de 

Hoofddorpse jeugd gaf zij de sint 

het juiste middel tegen de 

verkoudheid zodat hij weer 

gezond, en met nieuwe 

schoenen, de schoenen van de 

jeugd kon vullen.  
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Kerstkoekjes 
 
Ingrediënten 

• 250 g. bloem 
• ¼ tl bakpoeder 
• ½ tl zout 
• ½ tl gemberpoeder 
• ½ tl gemalen kruidnagel 
• 70 g. lichtbruine basterdsuiker 
• ½ tl anijszaad 

• 1 sinaasappel 
• 125 g. ongezouten roomboter 
• 1 middelgroot ei 
• Bakpapier 
• Vershoudfolie 
• (Kerst) uitsteekvormpje 

 
 

Zeef de bloem, bakpoeder, het zout, de gemberpoeder en 

gemalen kruidnagel boven een grote kom. Roer daar de suiker 

en het anijszaad door. Boen de sinaasappel schoon en rasp de 

oranje schil. Roer de sinaasappelschil door de bloem. 

Snijd de boter in blokjes van ca. 2 cm en wrijf met je vingers 

door de bloem. Roer het ei los en voeg toe. Kneed tot een 

samenhangend deeg. Maak een bal van het deeg en verpak in 

vershoudfolie. Laat het deeg 1 uur rusten in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 175 ℃. Bestuif het werkblad en een 

deegroller licht met bloem. Halveer het deeg en rol uit tot een 

lap van een ½ cm dik. Steek met een (kerst)vormpje van ca. 

8 cm ø koekjes uit en leg ze op een met bakpapier beklede 

bakplaat. Doe hetzelfde met de andere helft van het deeg. 

Bak de koekjes in ca. 15 min. goudbruin en gaar. Kleine 

koekjes zijn sneller klaar dan grote. 

Til het bakpapier met de koekjes van de warme bakplaat 

(anders gaat het bakproces door) en laat de koekjes minstens 

30 min. afkoelen. Bewaar de koekjes tot gebruik in een 

luchtdichte trommel. 

 

Recept van de maand 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 december  

De winnaar van de puzzel van November is: Mevr. Broos  

Van harte gefeliciteerd! U heeft uw prijs inmiddels ontvangen. 

Woordzoeker 
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Woensdag 5 december 

10:00 uur woord- en communieviering  

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 12 december 

10:00 uur woord- en communieviering  

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 19 december 

10:00 uur woord- en communieviering 

Marike Falke (gastvoorganger) 

 

Donderdag 23 december  

15:00 uur oecumenische viering 

In de BuurtBrasserie (!) 

Mario Boelen en Bernadette Dullens (geestelijk verzorgers) 

 

Vrijdag 24 december 

16:00 uur kerstavond viering  

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd 

 

Donderdag 30 december 

15:00 uur oudejaarsviering  

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Alle dagen zijn onder voorbehoud van de 

coronamaatregelen.  

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Bernadette Dullens, geestelijk verzorger De Meerstede 

 

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

Titus Brandsma Kapel de Meerstede 

mailto:b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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In december wordt het steeds eerder donker. 

Mensen doen eerder het licht aan. Gewoon licht en 

ook sfeerlicht. Balkonranden, tuinen, straten 

worden versierd met vele kleuren lichtjes. Dit is 

naast heel handig ook heel gezellig. In december 

heeft licht ook betekenis. Kerst wordt het feest van 

het licht genoemd. Met Kerst gedenken we de 

Jezus is geboren en Hij wordt het licht van de 

wereld genoemd. Hij is gekomen om licht, leven,  

en hoop te brengen. Hij heeft verteld, hoe we door 

goed te zijn voor een ander, het licht voor elkaar 

kunnen zijn.  

 

Naast christenen vieren ook andere 

levensbeschouwingen een licht feest in december.  

Zo vieren Joden Chanoeka. Dat is dit jaar van 28 

november tot en met 6 december. Tijdens dit feest 

herdenken zij de herinwijding van de tempel. Na die 

herinwijding gebeurde er volgens de overlevering een 

wonder. Er was maar één flesje olie en deze raakte niet 

op. Zo kon de menora (de 7-armige kandelaar) wel 8 

dagen blijven branden. Tijdens dit feest worden de 

lichtjes van de 7-armige kandelaar aangestoken.  

Ook vorige maand was er een lichtjes feest. In het 

hindoeïsme kennen ze het Divali-feest. Ze vieren dan 

dat het goede het kwade zal overwinnen. Tijdens dit 

feest worden vele lichtjes aangestoken.  

 

Drie keer een feest waar licht wordt aangestoken.  

Licht om duisternis te laten verdwijnen. 

Licht om de ander te laten stralen. 

 

Tekst: Bernadette Dullens, Geestelijk verzorgster 

Licht 
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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.  Deze 

strippenkaart 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. 

10:00 en 16:00 uur worden activiteiten 

georganiseerd, hulp bij lunch, Tussen 

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  

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  

Vrijdag: 10.00-15.00  
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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 

 


