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Wat hebben we genoten van alle busritjes naar o.a. het 

park: Keukenhof. Ieder jaar weer genieten, wat een 

bloemenpracht. Ook fijn dat we iedere rit weer een 

chauffeur hebben kunnen vinden – dank aan alle 

chauffeurs en begeleiding daarvoor. 

 

Naast deze busritten 

zijn ook de optredens 

in de Buurt Brasserie 

weer begonnen. 

Regelmatig kunnen we 

weer genieten van 

optredens, ook firma 

Dunweg kwam met 2 

draaiorgels op bezoek. 

 

 

 

Wat juni ons brengt? 

Dat kunt u allemaal weer vinden in dit 

activiteitenboekje. Wij wensen u een fijne maand toe 

met hopelijk dagelijks een zonnetje om ook weer van 

de binnentuin te kunnen genieten. 

 

Met vriendelijke groet vanuit het secretariaat, 

                                                                                                     

                                                                Haddie                       

 

 

 

Uitgelicht Juni 
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Woensdag 1 juni          

Sociëteit met Carla en Yasemin 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Brasserie. 

Kosten: Extern consumptie. 

 

Dinsdag 7 juni  

Kleine Bingo met Yvonne 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 8 juni 

Sociëteit met Carla en Yasemin 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Brasserie 

Kosten: Extern consumptie 

 

Maandag 13 juni          

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 

Locatie: Kapel 

 

 

 

 

 

 

Activiteitengids de Meerstede Juni 2022 
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Maandag 13 juni 

Muziek in de kapel met Peter en Hennie 

Aanvang: 19.00 uur 

Locatie: de Kapel 

Kosten: consumptie 

 

 

Dinsdag 14 juni 

Hersengym met Carla. 

Inloop: 10.30 uur 

Aanvang 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 

 

Dinsdag 14 juni 

Jeu de Boules 

Onder leiding van Harrie en Marjan. 

Inloop: 13.45 uur 

Locatie: Kapel 

  

Dinsdag 14 juni 

Kleine Bingo Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 15 juni 

Sociëteit met Carla en Yasemin 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Brasserie. 

Kosten: Extern consumptie 
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Donderdag 16 juni.  

Tafeltennis 

Speciale tafeltennis tafels zorgen 

ervoor dat iedereen een balletje kan 

slaan. Onder leiding van Diana. 

Inloop: 13.30 uur  

Locatie: Brasserie 

 

Maandag 20 juni         

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop 10.15 uur 

Aanvang 10.45 

Locatie Kapel 

 

Maandag 20 juni  

Busrit, Polderrit. 

Met het busje een tour door de Haarlemmermeer. 

Aanmelden via de receptie, u krijgt een uitnodiging als 

bevestiging  

 

Vertrek bij de receptie om 

13.30 uur. 

 

Na afloop van de rit, 

drinkt u nog koffie of thee 

in de Brasserie voor een 

napraatje. 

 

Kosten: €4,50  

Betalen en reserveren kan 

bij de receptie. 
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Dinsdag 21 juni 

Kleine Bingo Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 22 juni 

Sociëteit met Carla  

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Brasserie. 

Kosten: Consumptie 

 

Donderdag 23 juni  

Filmhuis De Meerstede 

Documentairefilm: ‘’Het eerste leven’’ 

met David Attenborough. 

Duur: +/- 55 min 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Kapel 

Kosten:  €2,50  

 

Maandag 27 juni 

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 

Locatie: Kapel 

 

Dinsdag 28 juni  

Hersengym met Carla. 

Aanvang 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 
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Dinsdag 28 juni 

Kleine Bingo 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 29 juni 

Sociëteit met Carla  

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Brasserie. 

 

Donderdag 30 juni 

Modehuis Jorg en Nellie 

Bekend van de markt in Hoofddorp. Ze staan 

weer met de mooiste zomer dames- en 

herenmode in de Brasserie. Mooie kleding voor 

een marktprijsje.  

Aanvang: 9.30 uur tot 12.00 uur. 

Locatie: Brasserie 

 

 

 

 

 

Mededelingen: 

Dinsdag 28 juni:  Geen Jeu de Boules  

 

Bijzondere datums in Juni: 

Zondag 5 juni: 1e pinksterdag 

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag 
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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 20 juni 

De winnaar van de puzzel van mei is: mevr. Boersma (k. 102) 

Puzzel 
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Het oude postkantoor in Hoofddorp 

 

Rechts op de foto het eerste, 

oude postkantoor van Hoofddorp 

en links het bankgebouw van 

Van Loghem aan de Hoofdvaart 

te Hoofddorp. Het postkantoor 

dateert uit de 19e eeuw/begin 

20ste eeuw, het bankgebouw 

van Van Loghem is van 1917. 

Het postkantoor is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een 

modern kantoorgebouw. Het bankgebouw staat er nog. 

 

Eind jaren ’80 verhuisde het kantoor naar een nieuw pand op 

de hoek van de Kruisweg en Nieuweweg in het centrum. Dit 

gebouw zal begin 2023 worden gesloopt en plaats maken voor 

woningen. Dit postkantoor sloot in 2009 haar deuren voorgoed. 

Het postkantoor was toen in handen van TNT Post. 

 

De Post maakte de laatste twee decennia daarvoor al veel 

veranderingen door nadat het bedrijf bijna 200 jaar als 

Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie (PTT) door 

het leven ging. Het bedrijf ontstond in 1799 na Frans 

voorbeeld. Vervolgens werd PTT in 1989 Koninklijke PTT 

Nederland (KPN), gingen PTT Post en PTT Telecom in 1998 

ieder een eigen weg en werd PTT Post samen met TNT in 2002 

TPG Post Groep (TPG). In 2006 veranderde de naam opnieuw. 

TPG Post werd TNT Post. Tussendoor, in 1993, waren de 

postkantoren verzelfstandigd 

onder de naam Postkantoren 

BV. Die verdwenen langzaam 

allemaal. Het laatste 

postkantoor in Nederland 

was gevestigd in Den Haag 

en sloot in 2018 haar deuren.  

Terugblik op vroeger 
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Vieringen juni 2022 

 

 

Zondag 5 juni Pinksteren  

10:00 uur woord- en communieviering  

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 12 juni 

10:00 uur Palmpasen viering 

Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 19 juni 

10:00 uur woordviering   

Sam van Gent (gast voorganger) 

 

Zondag 26 juni 

10:00 uur woord- en communieviering  

Ramon Roks (gast voorganger) 

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 

 

 

 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede           

mailto:b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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Door: Bernadette Dullens 

 

Zondag 5 juni is het Pinksteren, maar wat vieren we dan 

eigenlijk? Pinksteren komt van het Griekse woord Pentèkostè 

(Πεντηκοστή) en betekent vijftig. Het is dan precies vijftig 

dagen na Pasen. Volgens de christelijke traditie verbleef Jezus 

na zijn dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen nog 

veertig dagen lang onder zijn leerlingen. In die tijd legde hij 

nogmaals uit wat hij van zijn leerlingen verwachtte. Ga heen in 

vrede, eer God en heb je naaste lief als jezelf.  

Op de vijftigste dag na Pasen zijn alle leerlingen bij elkaar. Er 

kwam plotseling uit de hemel een geluid dat leek op een 

windvlaag, De leerlingen waren opeens vervuld van de Heilige 

Geest. (Handelingen 2: 1-4). Door deze gebeurtenis kregen de 

leerlingen de moed om naar buiten te gaan en om de 

boodschap van Jezus te vertellen.  

 

Pinksteren 

 

Het vlammetje is gekomen 

Licht en warmte zijn ons gegeven 

Vonken zijn vrijgekomen 

We ervaren elkaar  

 

De wind is gekomen 

Kracht en beweging is ons gegeven 

Energie is vrijgekomen 

We begrijpen elkaar 

 

De Geest is gekomen 

Geloof en hoop is ons gegeven 

Bezieling is vrijgekomen 

We verstaan elkaar 

 

 

Wat vieren we met Pinksteren?  
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Afgelopen 10 mei gingen we samen met 22 bewoners naar het 
Keukenhof op uitnodiging van OMRON. OMRON is een 
technologie leverancier in de industriële automatisering, 
gezondheidszorg en elektrische componenten. Wij kennen 
OMRON o.a. van de bloeddrukmeters.  
 
OMRON had een touringcar gehuurd waar veel onze cliënten 
met rolstoel en al in gingen. Chauffeur André heeft ons netjes 
afgezet op het Keukenhof. Jordy reed op onze eigen rolstoelbus 
met ook nog 2 cliënten.  
 
Bij het Keukenhof werden 
we opgewacht door 
medewerkers van 
OMRON. Medewerkers die 
niet alleen uit Hoofddorp 
kwamen maar vanuit 
diverse vestigingen zelfs 
bijv. vanuit Den Bosch. 
Deze medewerkers 
hebben de hele dag de 
rolstoelen geduwd door het park. Vriendschappen werden 
gemaakt.  
 
Wij willen heel graag OMRON en hun medewerkers bedanken 
voor deze fantastische dag. We hebben genoten ! 

- Haddie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tripje naar de Keukenhof 
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Wat is de 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 van De Meerstede 
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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:  

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:HBlauwhof@kpnplanet.nl
mailto:preeker.m.preeker@telfort.nl
mailto:Versteegh001@hetnet.nl
mailto:moniqueverzeilberg@gmail.com


15 
 

Klachtencommissie  Wat te doen bij een klacht? 

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden 

zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening 

naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het 

natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.  

 

Problemen of klachten dienen in eerste instantie 

besproken te worden met de veroorzaker ervan. 

U kunt hiervoor eventueel hulp inroepen van zijn/haar 

leidinggevende.  

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of u 

dit niet kan of wil, kunt u contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon.  

Bij deze vertrouwenspersoon kunt u terecht voor raad 

en steun, opvang, begeleiding en bemiddeling bij een 

klacht over ongewenst gedrag en onprettige situaties.  

 

De vertrouwenspersoon van Zorgcentra Meerlanden is 

Sabine van Pelt. Te bereiken via :  

Telefoonnr.:  0251 - 212 202 

E-mail:    sabine.van.pelt@facit.nl 

Adres:    Parlevinkerstraat 25 

      1951 AA Velsen-Noord 

 

Indien bemiddeling met desbetreffend persoon, zijn 

leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon niet naar 

uw tevredenheid verlopen is, kunt u een formele klacht 

indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van 

Zorgcentra Meerlanden.  

U kunt het klachtenformulier opsturen naar:  

Facit  Parlevinkerstraat 25, 1951 AA Velsen Noord  

mailto:sabine.van.pelt@facit.nl
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Bibliotheek In de Brasserie bevindt zich een 

bibliotheek. Hier kunt u tussen 09:00 

uur en 17:00 uur boeken lenen op de 

voorwaarde dat u ze terug brengt.  

 

 

Biljart Deze is gelegen in de           

BuurtBrasserie. 

 

  

 

 

Brievenbus Naast de receptie. Vóór 17:00 uur 

gepost wordt het door de receptie in 

de PostNL brievenbus buiten gedaan.  

 

 

De BuurtBrasserie  

Voor een kopje koffie en thee kunt u 

dagelijks terecht tussen 10:00 en 

12:00 uur in de Buurtbrasserie. 

de Buurtbrasserie is dagelijks 

geopend voor lunch en voor een 3-

gangen diner. Tijdstip: 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 

€7,50 euro. 

Faciliteiten in huis 
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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. Er zijn twee fietsen in de hal 

geplaatst. 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 

telefoonnummer : 023 – 561 6826 

 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. 

Vooraf opgave via de receptie.  

  

 

 

http://www.pietheinfysiotherapie.nl/
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Kapsalon Jannie knipt en kapt uw haren op 

dinsdag en vrijdag op afspraak.   

Haar nummer is: 06 – 153 938 21  

 

  

          

 

                 

Krant                 De Meerstede is een afhaalpunt voor 

de Hoofddorpse Courant. Elke 

woensdag na 12.00uur ligt de 

nieuwste editie van de krant naast de 

brievenbussen bij de receptie.      

Neemt u gerust een exemplaar mee. 

 

 

Parkeren Max 1 uur kunt u gebruik maken van 

het kort parkeervak voor de 

Meerstede. 

 

 

 

 

Pedicure Elke maandag, woensdag en 

donderdag van 08.30u tot  

17u aanwezig in de salon.  

Een afspraak kunt u met Judith zelf 

maken.  

Haar nummer is: 06 – 505 953 24 
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Stilteruimte Behoefte aan wat stilte en rust? Naast 

de kapel bevindt zich de stilteruimte. 

Hier kunt u rustig zitten om 

bijvoorbeeld even te lezen, bellen en 

bij te komen van alle drukte om u 

heen. Op zondagen tussen 09.00 en 

11.30 is de ruimte niet beschikbaar. 

   
 
 
 

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 

de deelnemers. Wekelijks zijn er 

lesgroepen aanwezig in de Meerstede. 

Voor vragen en/of aanmelden kunt u 

terecht op: 

Internetcafé is t/m begin 

september op vakantie 

 

 

Thuisoptiek Goedemans   

Voor een vrijblijvende en geheel 

kosteloze oogmeting. Ook voor kleine 

reparaties en/of afstellen van uw 

huidige bril. Vooraf opgave bij de 

receptie. 
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Uitvaartconsulent Dunweg   

Iedere eerste dinsdag van de maand 

is uitvaartconsulent Adri van den 

Bergh aanwezig in ‘t Trefpunt om 

vrijblijvend uw uitvaartwensen in 

kaart te brengen tussen 14.00 en 

15.00.   

 

 

 

WIFI/Internet  

                         U kunt gratis gebruik maken van ons 

WIFI netwerk.  

                          Inlog: Meerlanden gast 

                           Wachtwoord: 

WelkombijMeerlanden 


