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2021 is bijna vervlogen 

2022 staat reeds voor de deur 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen 

Alles krijgt een nieuwe kleur 

Veel geluk en vrede 

Veel liefde voor elkaar 

Aandacht voor de naaste 

Hopelijk wordt het een prachtig jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige coronaregels zijn nog van toepassing tot 14 januari 

2022 en zullen hiervoor weer onder de loep worden genomen. 

De busritten van januari zijn hierdoor ook stop gezet, deze 

hopen we in februari weer op te kunnen starten.  

 

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en wij hopen u weer te 

mogen begroeten in 2022 . 

 

Met vriendelijke groet van ONS – Saskia en Haddie 

 

 

 

Uitgelicht Januari  
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Activiteiten programma wekelijks Januari   

 

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  

 

Vrijdag 

Activiteit: Gymnastiek van Piet Hein 

Onder leiding van een fysiotherapeut van Piet Hein 

Fysiotherapie, doet u allerlei oefeningen voor al uw spieren en 

gewrichten. Deze oefeningen kunnen zowel zittend als staand 

uitgevoerd worden 

Aanvang: 14.30 uur 

Locatie: De Kapel van De Meerstede 

Kosten: 10-rittenkaart (€50,-) 

 

 

Activiteitengids Wijkontmoetingscentrum  
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Activiteiten programma twee wekelijks januari   
 

Maandag 24 januari 

Activiteit: Stoelyoga o.l.v. Diana 

Inloop: 13:15 uur 

Kosten: ONS Strippenkaart 

Locatie: De Kapel van de Meerstede 

 

Dinsdag 25 januari 

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

Inloop: 10:30 uur 

Aanvang: 10:45 uur 

Locatie: ’t Trefpunt 

 

Dinsdag 25 januari 

Activiteit: Jeu de Boules  

Aanvang: 13:30 uur 

Kosten: consumptie 

Locatie: De Kapel van De Meerstede 

 

Mededeling: 

Tot en met 14 januari zullen de volgende activiteiten niet 

doorgaan: 

 

- De Busritjes  

- Hersengym 

- Jeu de Boules 

- Muziek in de Kapel 

- Stoelyoga 

- Zitdansen 

Na de persconferentie van 14 januari zal worden gekeken 

welke activiteiten weer door kunnen gaan. Excuses voor het 

ongemak. 

- De ontmoetgroep heeft een korte winterstop tot en met 1 

februari  
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Schaatsen op het concoursterrein 
Waar tegenwoordig het raadhuis staat, lag voorheen het 
concoursterrein. In de winter werd het terrein onder water 
gezet zodat men er kon schaatsen. De IJsbaan was dan de 
ondergelopen drafbaan. De jeugd nam de schaatsen mee naar 
school en dan in de middag tijdens de vrije uren was het tijd 
om de ijzers te onderbinden. Ging je op gat, betekende dat ’s 
middags terug de schoolbanken in met een natte broek. Veel 
oud-Hoofddorpers kunnen zich nog wel de koffieprut geur 
herinneringen die uit het gebouwtje kwam en de baan vulde, 

waar ook de snert werd geserveerd.  

 

 

 

Terugblik op vroeger 
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Lasagnette 
 
 
 Ingrediënten 

• 250 gr lasagne bladen 
• 200 gr wortel 
• Snufje Italiaanse kruiden 
• 350 ml tomaten frito 
• 400 gr tomatenblokjes 
• 1 ui 

• 1 teentje knoflook 
• 400 gr courgette 
• 250 gr ricotta 
• Verse basilicum 
• Snufje peper & zout 
• Olie om te bakken 

 
 
Snipper de ui en knoflook. Verhit de olie in een pan. Bak de ui 

en knoflook hier in. Snijd de wortel en courgette in kleine 
blokjes en bak een paar minuten mee. Breng op smaak met de 
Italiaanse kruiden. 
 
Voeg de tomatenblokjes en tomaten frito toe en roer goed 
door. Voeg een snuf peper en zout toe en scheur wat blaadjes 
verse basilicum erbij en laat zachtjes pruttelen. Snijd de verse 
lasagnevellen in repen. Als je harde vellen gebruikt breek je 
deze in grove stukken. 
 

Voeg de stukken lasagnevellen toe aan het tomatenmengsel. 
Kook de lasagnebladen in ca. 15 minuten gaar, dit is een beetje 
afhankelijk van het type bladen je gebruikt. Voeg eventueel een 
beetje water toe als het mengsel wat dik wordt. 
 
Verdeel de ricotta over de lasagnette en garneer met verse 
basilicum. Eet smakelijk! 
 

 

 

 

Recept van de maand 
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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 21 januari  

De winnaar van de puzzel van december is: Mevr. Hilgen  

Van harte gefeliciteerd! U heeft uw prijs inmiddels ontvangen. 

Doolhof puzzel 
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U zag natuurlijk al de afgelopen periode dat de 
wijkzorgmedewerkers al op de nieuwe elektrische fiets 
langskwamen. Nu kunnen de wijkzorgprofessionals, op dagen 
met slecht weer en de cliënten die iets verder weg wonen, 
bezoeken met de nieuwe Renault Twingo Electric afleggen.  
Elke locatie van Zorgcentra Meerlanden heeft een nieuwe 
elektrische auto voor de wijkzorg van Renault Nieuwendijk in 
Hoofddorp in ontvangst genomen. Hiermee zetten De 
Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof een volgende stap 

vooruit in het verminderen van de CO₂-uitstoot. 

De hoofd facilitaire dienstverlening van ’t Kloosterhof heeft 
samen met Renault Nieuwendijk gekozen voor de Renault 
Twingo Electric: 

‘De wijkzorgteams reden al een aantal jaar de routes in Renault 
Twingo’s. Dat bevalt nog steeds goed, dus aan het model auto 
hoefden we niets te veranderen. De overstap naar de 
elektrische versie is voor ons een logische keus. De auto is 

bekend bij onze wijkzorgprofessionals en blijft herkenbaar voor 
onze wijkcliënten. Daarbij is het een gepaste stap richting een 
schonere toekomst.’  
 

 

Nieuwe elektrische wagen voor de Wijkzorg 
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Vanwege de Corona maatregelen vinden er geen  

Openbare diensten plaats in de kapel in de maand  

Janauri. 
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. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Bernadette Dullens, geestelijk verzorger 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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6 januari - 3 koningen 

Wat een sterren. Als je heel lang kijkt dan lijken het er steeds 
maar meer. Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang 
kijkt 
Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer! 
 
Ik zie er eentje twinkelen, daar boven die kameel 
Ik zie er honderd stralen, oh, het zijn er toch zo veel! 
Ik zie er eentje twinkelen, daar boven het paleis 

Hij lijkt wel te bewegen ik wil mee met hem op reis. 
  
Ik zie er eentje twinkelen veel groter dan de rest 
Wij wonen in het oosten dus dan moeten wij naar west 

Vorig jaar zag ik voor het eerst vallende sterren. Midden in de 

nacht stonden we op het stand van Langevelds slag. Het was 

helder, het was donker en de sterren waren heel goed 

zichtbaar. Ook de vallende sterren. Soms was er een en dan 

weer een aantal tegelijk. Het was dan wel midden in de nacht 

en het was donker en toch was het licht. Stalende, schitterende 

sterren verlichtten het hemelruim.  

Meer dan 2000 jaar geleden waren er een aantal wijzen. Zij 

keken ook naar de sterren. Zij zagen een heel bijzondere, een 

die ze niet eerder hadden gezien. Met elkaar besloten ze om 

deze ster te volgen. 2000 jaar later vertellen we nog steeds het 

verhaal dat de wijzen bij het net geboren kindje Jezus 

aankwamen.  

Naar sterren kijken, dromen over een 

mooie wereld of misschien alleen maar 

stil zijn en bewonderen.  

 

Tekst: Bernadette Dullens,  
geestelijk verzorgster van De Meerstede 

 

Drie Koningen 
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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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Voorzitter van de Cliënten- en Familieraad 

 
Mijn naam is Hans van Rooijen. Ik ben 

getrouwd en woon in Hoofddorp; in het 

mooiste gedeelte van het oude 

centrum; Het oude buurtje. Wij hebben 

drie dochters die allen uit huis wonen. 

Onze dochters hebben alle drie twee 

kinderen, dus wij zijn gezegend met 

zes kleinkinderen. Wij passen nu twee 

dagen in de week op. Ik ben ruim 43 

jaar politieagent geweest in zowel Haarlemmermeer als de 

regio Kennemerland en Noord-Holland. Sinds verleden jaar 

november ben ik gestopt met dit werk, omdat ik andere 

dingen belangrijker vond en vind. 

“Zonder wrijving geen glans!” 

Mijn schoonmoeder kwam ongeveer tien jaar geleden in De 

Meerstede wonen. Van lieverlee zie je dan dingen en zo 

raakte ik betrokken bij De Meerstede. De openheid en 

betrokkenheid spreekt mij erg aan. Het is een goed 

lopende organisatie die alles in het werk stelt om de 

belangen van de bewoners op allerlei gebieden te 

behartigen. Ongeveer zes jaar geleden ben ik in aanraking 

gekomen met de Cliënten- en Familieraad via de 

toenmalige voorzitster Anneke. De Cliënten- en Familieraad 

was enigszins nog kleinschalig en ik kon dat mooi 
combineren met mijn werk. Nadat Anneke had aangegeven 

ermee te stoppen, kwam ik voor het blok te staan. Ik was 

het langste lid van de Cliënten- en Familieraad en de 

vacature van voorzitter kwam vrij. U raadt het al, dat werd 

ik! Vanaf toen vertegenwoordigde ik ook De Meerstede in 

de Centrale Cliënten- en Familieraad. Met de wetenschap 

dat ik het ging proberen, want ik moest het immers 

combineren met mijn werk. Ik kon hierdoor niet aan alle 

vergaderingen en verplichtingen voldoen en dat gaf hier en 

daar wat wrijving. Maar zonder wrijving geen glans! 

Even voorstellen: Hans van Rooijen 
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Zorgcentra Meerlanden bestaat uit drie huizen: De Meerwende 
in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ’t Kloosterhof 
in Aalsmeer. Elk huis heeft een eigen Cliënten- en Familieraad 
(CFR). De Cliënten- en Familieraad is het leven geroepen om de 
belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen.  Er 
is ook een Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR). Deze raad 
vertegenwoordigt niet één huis, maar de drie huizen samen. 

De leden van de raad zijn geen medewerkers van Zorgcentra 

Meerlanden. Het zijn betrokken mensen die – vanuit het belang 
van de cliënt – meedenken over allerlei belangrijke kwesties. 
 

Vanaf 2007 was Ton van Poeteren (rechts op de foto) de 
voorzitter van de Centrale Cliënten en Familieraad (CCFR) van 
Zorgcentra Meerlanden. Per 7 december 2021 heeft hij deze 
functie neergelegeld. Bij zijn afscheid heeft hij van 
locoburgemeester Jurgen Nobel de gemeentelijke erespeld van 
Haarlemmermeer gekregen.  

  
Wij danken Ton van Poeteren voor de 14 jaar dat hij zich heeft 
ingezet voor het welzijn van onze cliënten en feliciteren hem 
met de gemeentelijke erespeld. Het is terecht dat de gemeente 
Haarlemmermeer zijn verdiensten met deze eer erkent. 
 
Hij wordt per 1 januari opgevolgd door Mieke Booij-van Eck.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Ton van Poeteren 
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Alarmering thuis 

 D.m.v. 1 druk op de knop heeft u contact 

met de zorgcentrale om door middel van 

een spreek-luister verbinding door te geven 

waar u hulp bij nodig heeft.  

                             Zorgcentrale Noord schakelt vervolgens de 

juiste hulp voor u in. Dit kan zijn uw 

mantelzorger tot spoedeisende zorg. U kunt 

contact opnemen met de zorgcentrale via 

het tel.nr. 088-980 09 53 

 

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.  

 

 

 

 

Faciliteiten in en rond De Meerstede 
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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 

 
 
 
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 
 
 

 

http://www.pietheinfysiotherapie.nl/
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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. 

Tot in ieder geval 14 januari tijdelijk gesloten 

 

 

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. 

      Tot in ieder geval 14 januari tijdelijk 

gesloten                    
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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  

 

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 
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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 € 25,00 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 

 


