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Voorwoord
Geniet u ook zo van de dagen met zon?? Van alle
bomen die weer knoppen/bloesem en blaadjes
krijgen?? Van alle bloemen die weer uit de grond
komen?? Het is weer een schitterend kleurrijk gezicht.
Daarnaast mogen we gelukkig ook weer genieten van
het weer elkaar ontmoeten. De corona regels zijn weg,
we hebben onze vrijheid weer terug. Een andere
vrijheid dan die 77 jaar geleden in Nederland werd
gevierd.

Ook genieten wij weer van meer bezoekers in de
Meerstede/Wijkontmoetingscentrum ONS. Komt u ook
gerust eens langs voor een activiteit, koffie, lunch of
maaltijd.
Tot bij ONS

Saskia en Haddie
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Activiteitengids Wijkontmoetingscentrum
Activiteiten programma wekelijks mei
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 o.l.v. Diana
Inloop: 13:30 uur
Aanvang: 14:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede
Na het zitdansen is de mogelijkheid om koffie/thee te drinken
in de Buurt Brasserie.

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,-)
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Activiteiten programma twee wekelijks mei
Maandag 2, 16, 30 mei
Activiteit: Stoelyoga o.l.v. Diana
Inloop: 13:15 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede
Dinsdag 10, 24 mei
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

Dinsdag 3, 17, 31 mei
Activiteit: Hersengym o.l.v. Carla en Carmen
Inloop: 10:30 uur
Aanvang: 10:45 uur
Locatie: ’t Trefpunt

Dinsdag 3, 17, 31 mei
Activiteit: Jeu de Boules
Aanvang: 13:30 uur
Kosten: consumptie
Locatie: De Kapel
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Activiteiten in de maand mei
Maandag 2 mei
Bomen met Mario
Elke eerste maandag van de maand: een goede
boom opzetten met Mario Boelen. Een gezellig,
goed gesprek in klein gezelschap over de
actualiteit, over wat je bezig houdt, over je
vragen en twijfels, over je zorgen en vreugdes.
Geen discussies, het gaat om de uitwisseling.
Locatie: De Brasserie
Aanvang: 11.00 uur
Kosten: Consumptie
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsoptreden met Pim en Nico
Geheel in stijl van het bevrijdingsfeest. Het duo neemt
u mee terug in de tijd, naar 5 mei 1945. U kunt
meezingen met bekende liedjes uit die tijd. We maken
er samen een fijne middag van.
Locatie: De BuurtBrasserie
Zaal open: 14.00 uur
Aanvang optreden: 14.30 uur.
Kosten: €6,50 intree all-in
Inschrijven en betalen bij de receptie van De
Meerstede.
Maandag 9 mei
Muziek in de kapel met Peter en Hennie
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: de Kapel van De Meerstede
Kosten: Consumptie
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Donderdag 19 mei
A&H mode
Bekend van de markt in Hoofddorp. Vandaag
staan ze met de nieuwste mode en mooie
kleding in de BuurtBrasserie.
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kosten: Consumptie
Locatie Brasserie

ONS Busritten in mei
Zaterdag 14 mei
Busrit: Rondje Noord-Holland
Chauffeur: Klaas Bruin en begeleiding:
Bert Geutjes
Vertrek: 10:30 uur – inclusief lunch op eigen
kosten.
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
Zaterdag 21 mei
Busrit: Rondje Amsterdam
Chauffeur: Rick Kastelein en begeleiding: Nel Kastelein
Vertrek: 13:00 uur.
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
Inschrijven en betalen voor de busritten kan bij de
receptie van De Meerstede.
Bijzondere datums in mei:
Zondag 1 mei – Dag van de arbeid
Woensdag 4 mei – Dodenherdenking (20.00 uur)
Donderdag 5 mei – Bevrijdingsdag
Dinsdag 10 mei – Moederdag
Zaterdag 21 mei – Hemelvaartsdag
Dinsdag 31 mei – 1e Pinksterdag
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Recept van de maand
Kletskoppen

•
•
•
•

100 gram boter
100 gram witte basterdsuiker
50 gram amandelen (grof gehakt)
50 gram amandelmeel of heel
fijngehakte amandelen
• 25 gram maïzena
• Snufje zout
• Bakplaat met bakpapier

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175 graden. Mix de boter in een kom
romig. Voeg de basterdsuiker toe en mix er doorheen samen
met een snufje zout. Mix dan nog kort het amendelmeel,
maïzena en grof gehakte amandelen erdoor. Dit mengsel is erg
plakkerig en hoort zo. Zet het mengsel ca. 45 minuten in de
koelkast tot het goed koud is.
Neem een bakplaat met bakpapier en schep hier met 2
theelepels kleine hoopjes van het beslag op. Dit hoeven geen
mooie balletjes te zijn en je hoeft ze ook niet plat te drukken.
Tijdens het bakken loopt het helemaal uit. Houd heel veel
ruimte tussen de balletjes.
Bak de kletskoppen dan 10 a 12 minuten in de oven. Houd ze
goed in de gaten. Als ze mooi goudbruin zijn aan de randen en
uitgelopen zijn haal ze uit de oven. Ze zijn dan nog zacht maar
worden hard bij het afkoelen.
Laat alle kletskoppen goed afkoelen en bewaar ze dan in een
afgesloten trommel, maximaal 5 dagen.
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Terugblik op vroeger
7 mei 1920: Het eerste vliegtuig uit Londen
Tegenwoordig telt de gemeente
Haarlemmermeer ruim 154.000
inwoners en heeft veel van haar
landelijk karakter verloren,
vooral vanwege de onstuitbare
ontwikkeling van de luchthaven
Schiphol. In 1917 werd op last
van het Ministerie van Oorlog
een militair vliegkamp aangelegd
bij het fort Schiphol, op een
weiland in de hoek tussen de Spaarnwouderweg (nu
Schipholweg) en de Schinkeldijk (nu Schipholdijk).
Een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog kreeg A.
Plesman, de oprichter van de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij, toestemming het vliegveld te gebruiken voor de
burgerluchtvaart. Op 17 mei 1920 landde hier, na een vlucht
van ongeveer vier uur, het eerste vliegtuig uit Londen. Aan
boord waren: twee kleumende passagiers, de ochtendedities
van enkele Britse kranten en een brief van de Lord Mayor van
Londen. De ‘Mayor’ wenste in die brief Plesman en zijn
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, alsmede de burgemeester
van Amsterdam, heel veel succes.
De piloot werd verwelkomd door Plesman en het voltallige
personeel van de KLM, zeven man sterk. In 1938 kreeg het
vliegveld, toentertijd zo’n 210 hectare groot, verharde
landingsbanen. Momenteel beslaat de luchthaven 1700 hectare,
ongeveer 10% van de gemeente Haarlemmermeer, en verwerkt
Schiphol zo’n 43 miljoen passagiers per jaar.
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Puzzel

De winnaar van de puzzel van april is: ……. Van harte gefeliciteerd!
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Titus Brandsma Kapel de Meerstede
Vieringen mei 2022

Zondag 1 mei
10:00 uur woord- en communieviering
Voorganger: Marike Falke
Zondag 8 mei
10:00 uur woord- en communieviering
Voorganger: Bernadette Dullens
Zondag 15 mei
10:00 uur woord- en communieviering in teken van
heiligverklaring Titus Brandsma
Voorganger: Bernadette Dullens
Zondag 22 mei
10:00 uur woord- en communieviering
Voorganger: Ramon Roks
Zondag 29 mei
10:00 uur woord- en communieviering
Voorganger: Bernadette Dullens
Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Bernadette Dullens
geestelijk verzorgster van De Meerstede
E-mail: b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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Heiligverklaring Titus Brandsma – 15 mei
Jaren geleden is pater Jan Tangelder hier in De Meerstede onze
geestelijk verzorger/pastor geweest. Hij heeft als jonge
misdienaar Titus Brandsma mogen assisteren bij een viering.
De houding en het zijn van Titus hebben enorme indruk op hem
gemaakt. Dit is de reden dat onze kapel de naam van Titus
Brandsma draagt.
Titus was een vrome,
intelligente man die voor
iedereen een vriendelijk
woord had. Als sterk
maatschappelijk betrokken
priester nam hij initiatieven
op het gebied van
de katholieke emancipatie,
het katholieke onderwijs en
de journalistiek. In de oorlog
heeft hij zich fel verzet tegen
het nazisme en de bezetting. Dit heeft hem uiteindelijk zijn
leven gekost.
Doordat hij als martelaar voor het geloof wordt gezien, is Titus
in 1985 zalig verklaard. Nu zal hij op 15 mei heilig verklaard
worden. Iemand wordt heilig verklaard als hij of zij tijdens zijn
leven een ‘geloofsheld’ is geweest en er op zijn voorspraak
wonderen zijn verricht. Door wie Titus was is hij een
inspiratiebron voor velen. Daarnaast is een pater uit Florida
genezen verklaard. Door een gebedsactie tot Titus is hij
wonderbaarlijk genezen.
In onze kapel zal er tijdens de viering op 15 mei stil
worden gestaan bij het leven en de boodschap van Titus
Brandsma.
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Alzheimer Challenge
Wie kent haar niet, onze oudmedewerkster en inmiddels alweer
jarenlang vrijwilligster:
Nel Kastelein.
Al jaren fietst ze o.a. maandelijks
onze ONS wijkboekjes rond, zodat
de Meerstede bespaart op
postzegels.
We kunnen dit zien als training
voor wat Nel in de maand mei
wederom gaat doen. Namelijk de
Alzheimer Challenge.
Nel gaat in deze maand 290 kilometer fietsen om op deze
manier geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek
naar de ziekte van Alzheimer. Dat is 1 meter per Alzheimer
patiënt in Nederland.
Mocht u Nel ook willen steunen dan kan dit
via: https://actie.alzheimerchallenge.nl/actie/nel-kastelein
Of scan de QR code:
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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.
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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.

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.
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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.tenveldenaerts@quicknet.nl

Gonnie Blauwhof
E-mail: H.Blauwhof@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
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Even voorstellen: Mieke Booij
Mieke Booij is per 1 januari de
nieuwe voorzitster van de centrale
cliënten- & familieraad van
Zorgcentra Meerlanden.
Mijn naam is Mieke Booij–van Eck.
Sinds 1985 houd ik me bezig met het
behartigen van belangen van inwoners
van de gemeente Haarlemmermeer;
eerst voor huurders en daarna op het
gebied van welzijn.
Daarnaast ben ik 17 jaar politiek actief geweest en daarbij had
ik zorg als aandachtspunt. Ik ben ruim 2 jaar wethouder
geweest tussen 2019 en 2020, waarbij ik verantwoordelijk was
voor alle zorg in de gemeente Haarlemmermeer.
Vanuit mijn functie als wethouder had ik al kennis gemaakt met
Zorgcentra Meerlanden. Wat mij trof, is hoe betrokken de
medewerkers bij de cliënten zijn en hoe goed er voor de
cliënten gezorgd wordt. Dit gebeurt niet alleen ‘vaktechnisch’,
maar ook met een glimlach. Dat is ook te merken aan de
bewoners!
Hoe ik bij de Centrale Cliënten- en Familie Raad (CCFR) ben
gekomen? Ik ken de vorige voorzitter van de CCFR vanuit
diverse overleggen. Hij vroeg me of ik geïnteresseerd zou zijn
in de functie van voorzitter van de CCFR. Na een gesprek met
de bestuurder en het gesprek met een afvaardiging van de
Cliënten- en Familieraden van de drie locaties heb ik hierop ‘Ja’
gezegd. Sinds begin 2022 ben ik de nieuwe voorzitter van de
CCFR.
Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar.
Welk beroep zou je dan kiezen? Dan zou ik leraar
maatschappijleer of geschiedenis zijn geworden!
Contact kan via het contactformulier op
https://www.zorgcentra-meerlanden.nl/over-stichtingmeerlanden/centrale-clienten-en-familie-raad/
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Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer
Haarlemmermeer staat voor
een belangrijke uitdaging: de
komende 20 jaar ontstaat een
tekort aan 3150 woningen voor
ouderen en kwetsbaren die zorg
nodig hebben. Tegelijkertijd
dreigt er een tekort aan
zorgpersoneel, mantelzorgers
en passende woonruimte.
Daarom tekenden
zorgaanbieders zoals
Zorgcentra Meerlanden,
woningcorporaties, de gemeente Haarlemmermeer,
zorgverzekeraar en het zorgkantoor op 13 april een uniek
manifest. Met ‘Samen leven, wonen en zorgen in
Haarlemmermeer’ hebben de samenwerkende partijen de
handen ineen geslagen om het tekort aan passende
woonruimte aan te pakken.
In Verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp zetten alle partijen hun
handtekening onder het manifest.
“Het is fantastisch dat zoveel verschillende partijen samen voor
één doel gaan”, vertelt wethouder Fouad Sidali van de
gemeente Haarlemmermeer. “Dat is belangrijk, want wij
hebben de focus om het woningaanbod te verhogen maar wij
mogen niet vergeten om de zorg en de leefomgeving daarin
mee te nemen. We zijn blij dat ook de inwoners betrokken zijn,
via de participatieraad Haarlemmermeer.”
Zorgcentra Meerlanden en andere partijen gaan samen met
elkaar de komende tijd werken aan inclusieve, gezonde wijken.
Waar ouderen en kwetsbare doelgroepen ‘gewoon’ wonen in de
wijk.
Lees er meer over op de site van de gemeente
Haarlemmermeer:

https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online
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Faciliteiten in en rond De Meerstede
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.
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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
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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: 0615 393 821 of kom langs in de salon.

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.
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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
Herstart weer in februari
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
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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
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