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Vanwege vakanties ontvangt u deze keer een boekje 

met informatie voor de komende 2 maanden. Bewaart 

u het boekje dus goed, hij is geldig tot eind 

oktober! 

 

ZONNEBLOEM- WEDSTRIJD 

Wat gaan ze goed onze zonnebloemen. Met ons allen 

zorgen we er goed voor, geven we water en zitten er 

voor een praatje. Een druk bezocht stekje is het 

geworden.  

 

Kijk altijd naar de zonnebloem 

Die keert zich naar het licht 

En heeft van alle bloemen 

Het zonnigste gezicht 

 

  

 

 

 

In dit boekje vindt u ook alle informatie over de Griekse 

themamaaltijd en de pannenkoekenmiddag. Beide 

activiteiten gaan weer starten in onze BuurtBrasserie. 

Houdt u er rekening mee dat u zich voor de 

themamaaltijd moet inschrijven? Vol is vol. 

 

 

Een fijne zonnige maand toegewenst,  

                                                       Haddie 

 

Uitgelicht September/oktober 2022 
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Donderdag 1 september  

Zonnebloemenwedstrijd feest. 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Aanvang: 14.00 uur  

 

Welke afdeling gaat het worden en wie heeft de pool 

gewonnen. Allemaal vragen die 

we vanmiddag feestelijk gaan 

beantwoorden. Er is reeds 

gemeten en gekeken door een 

deskundige jury. De bloemen 

hebben regen, wind en 

tropische temperaturen 

doorstaan. Helaas niet alle 

bloemen hebben het gered. Natuurlijk hielpen de 

sproeisessies de persoonlijke aandacht voor de 

bloemen mee, om een prachtig zonnebloemen veldje te 

creëren waar iedereen van geniet.  

 

Maandag 5 september 

Bewegen op muziek met Diana 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: de Kapel 

 

Dinsdag 6 september 

Hersengym met Carla. 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 

 

 

Activiteitengids September 2022 
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Dinsdag 6 september 

Jeu de Boules 

Onder leiding van Harrie en Marjan en Thea 

Inloop: 13.45 uur 

Locatie: De Kapel 

  

Dinsdag 6 september 

Kleine Bingo met Carla 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 7 september 

Sociëteit met Yasemin, Carla en Aminha 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

 

Donderdag 8 september 

A&H Mode 

Mode in eigen huis. Komt u kijken of er nog 

iets leuks bijhangt? 

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Maandag 12 september       

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 

Locatie: De Kapel 
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Maandag 12 september 

Muziek in de kapel met Peter en Hennie. 

Aanvang 19.00 uur 

Locatie: de Kapel 

 

Dinsdag 13 september 

Kleine Bingo met Carla 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur  

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 14 september 

Sociëteit met  Yasemin, Carla en Aminha 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Maandag 19 september        

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: De Kapel 

 

Dinsdag 20 september 

Hersengym met Carla  

Inloop: 10.30 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 
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Dinsdag 20 september 

Jeu de Boules  

Onder leiding van Harrie en Marjan. 

Inloop: 13.45 uur 

Locatie: Kapel 

  

Dinsdag 20 september 

Kleine Bingo met Carla 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 21 september 

Sociëteit met Yasemin, Carla en Aminha 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Woensdag 21 september 

Warme maaltijd: 12.30 uur 

Griekse Themamaaltijd: 17.00 uur 

 

Op woensdag 21 september a.s. 

organiseren wij een themamaaltijd in 

de BuurtBrasserie. Het thema van 

deze maand is: Griekenland. 

 

De inloop hiervan is om 17.00 uur. 

Dit houd in dat de warme maaltijd om 

17.00 uur deze dag niet doorgaat! 
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U krijgt natuurlijk wel de keuze om een warme maaltijd 

te nuttigen. Die wordt deze dag eenmalig om 12.30 

uur geserveerd in de BuurtBrasserie.  

 

U bent ook welkom bij de themamaaltijd zelf als u dit 

zou willen. U dient zich hier wel echter voor in te 

schrijven bij de receptie en een apart kaartje hier voor 

te kopen. Deze kost €20,-  en is inc. 2 drankjes. 

 

Inschrijven en betalen kan t/m 13 september 

bij de receptie van De Meerstede. VOL = VOL 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de BuurtBrasserie  

 

Donderdag 22 september 

Tafeltennis 

Speciale tafeltennis tafels zorgen 

ervoor dat iedereen een balletje kan 

slaan. Onder leiding van Diana. 

Inloop: 13.30 uur  

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Maandag 26 september        

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: Kapel 
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Maandag 26 september 

Busrit polderrit. Alleen voor bewoners van 

de Nieuwbouw. 

Voor wie er even uit wil, kan genieten 

van een leuke rit door de polder. U kunt 

zich aanmelden bij de receptie.  

 

13.30 bij de receptie voor vertrek. 

Kosten: €4,50.  

Kopje koffie/thee na de rit in de 

Brasserie. 

 

Dinsdag 27 september 

Kleine Bingo met Carla 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 28 september 

Sociëteit met Yasemin, Carla en Aminah 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Vrijdag 30 september 

Pannenkoeken middag 

Deze middag kunt u tussen 11.00 en 14.00 uur 

genieten van een heerlijke pannenkoek. Verkrijgbaar in 

de brasserie in de smaken: naturel, appel of spek. 

Kosten:  

Locatie: De BuurtBrasserie 
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Vieringen September 2022 
 

 

Zondag 4 september  

10:00 uur  

woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 11 september 

10:00 uur  

woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 18 september 

10:00 uur  

woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 25 september  

10:00 uur  

woord- en communieviering  

Voorganger: Sam van Gent  

Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd 

 

 

 

Contact: 

Bernadette Dullens, geestelijk verzorgster 

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

 

Titus Brandsma Kapel de Meerstede           

mailto:b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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Op 21 september begint de herfst. Rond 

die dag staat de zon precies boven de 

evenaar. Op dat moment duren dag en 

nacht op de hele aarde even lang. in deze 

tijd wordt er op verschillende manieren stil 

gestaan bij het binnen halen van de oogst. 

Ja, inderdaad tegenwoordig kun je veel 

groenten het hele jaar door alles krijgen. 

Toch voelt het eten van een stevige stamppot in de winter 

anders aan dan op een warme zomerdag.  

 

In Nederland wordt in september de appels en peren van de 

bomen gehaald en de bieten, bloemkool en andijvie van het 

land. Gelukkig groeien er veel soorten groentes en fruit in ons 

land. Daar wordt op verschillende manieren bij stil gestaan. De 

een noemt het Oogstdankdag de ander Dankdag voor gewas en 

arbeid. De een viert het in september, de ander in oktober of 

november.  

 

Bij de protestantse kerken wordt dit op de eerste woensdag van 

november gevierd. Bij de rooms katholieke kerk is dat 

afhankelijk van de parochie zelf. In sommige landen is dit niet 

afhankelijk van een kerk. In de Verenigde Staten en in Canada 

viert men Thanksgiving. Op de vierde donderdag in november 

zitten hele families dan met elkaar aan tafel kalkoen te eten.  

In Duitsland is er het Oktoberfest, dat overigens in september 

begint. In het najaar is de temperatuur goed om weer bier te 

gaan brouwen. Zo wordt er nog steeds Oktoberfest gevierd.  

 

Of je nu kalkoen eet, bier drinkt, een appel eet, het is fijn dat 

we kunnen oogsten. We mogen dankbaar zijn dat we in een 

land wonen met vruchtbare grond. 

 

 

Het najaar vieren                   door: Bernadette Dullens 
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Maandag 3 Oktober         

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: de Kapel  

 

Dinsdag 4 oktober 

Hersengym met Carla  

Inloop: 10.30 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 

 

Dinsdag 4 oktober 

Jeu de Boules 

Onder leiding van Marjan, Harry en Thea 

Inloop: 13.45 uur 

Locatie: De Kapel 

 

Dinsdag 4 oktober 

Kleine Bingo met Carla 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw  

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag  5 oktober 

Sociëteit Yasemin, Aminah en Carla 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Activiteitengids oktober 2022 
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Maandag 10 oktober         

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: de Kapel 

 

Maandag 10 oktober 

Muziek in de kapel. 

Prachtige licht klassieke muziek, voor u uitgezocht door 

Peter en Hennie. 

Aanvang: 19.00 uur 

Locatie: de Kapel 

 

Dinsdag 11 oktober 

Kleine Bingo 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang 14.00 uur  

Locatie Serre 

Kosten €1,00 

 

Woensdag 12 oktober 

Sociëteit door Yasemin, Carla en Aminah 

Aanvang 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten extern: Consumptie 
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Donderdag 13 oktober  

Film in de Kapel: Andre Rieu met: 

‘’Shall we dance? Live in Maastricht’’. 

Door Andre Rieu zelf samengestelde 

opnames, speciaal voor 

verzorgingshuizen. Hij wil u allen graag 

een mooie muzikale middag bezorgen.  

Aanvang 14.00 uur  

Locatie: kapel 

Kosten €2,50 all-in 

 

Maandag 17 oktober        

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop 10.15 uur 

Aanvang 10.45 

Locatie Kapel 

 

Maandag 17 oktober 

Voor degene die er even er op uit willen: Een polderrit. 

Reserveren en betalen bij de receptie. 

Kosten: € 4,50  

Vertrek 13.30 bij de receptie. 

 

Dinsdag 18 oktober  

Hersengym met Carla  

Inloop: 10.30 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: ‘t Trefpunt. 

 

 

 



13 
 

Dinsdag 18 oktober 

Jeu de Boules 

Onder leiding van Marjan, Harry en Thea 

Inloop: 13.45 uur 

Locatie: Kapel 

 

Dinsdag 18 oktober 

Kleine Bingo 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 

 

Woensdag 19 oktober 

Sociëteit 

Aanvang: 14.00 uur  

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten extern: Consumptie 

 

Maandag 24 oktober         

Bewegen op muziek met Diana 

Inloop: 10.15 uur 

Aanvang: 10.45 uur 

Locatie: De Kapel 

 

Dinsdag 25 oktober 

Kleine Bingo 

Alleen voor bewoners van de Nieuwbouw 

Aanvang: 14.00 uur 

Locatie: De Serre 

Kosten: €1,00 
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Woensdag 26 oktober 

Sociëteit met Yasemin, Aminah en Carla 

Aanvang 14.00 uur 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Consumptie 

 

Donderdag 27 oktober 

Optreden van de “Wereld Muziek School”. 

Vandaag komt de Wereld Muziek School langs om een 

optreden te geven in De Meerstede. Verschillende 

liedjes, klanken en instrumenten worden bespeeld. 

Bent u ook zo benieuwd? Kom dan deze middag kijken 

en luisteren. 

 

Zaal open: 14.00 uur 

Aanvang: 14.30 uur 

Locatie: De brasserie 

 
 

 Vrijdag 28 oktober 

Pannenkoeken middag 

Deze middag kunt u tussen 11.00 en 14.00 uur 

genieten van een heerlijke pannenkoek. Verkrijgbaar in 

de brasserie in de smaken: naturel, appel of spek. 

Kosten:  

Locatie: De BuurtBrasserie  
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Vieringen Oktober 2022 
 

Zondag 2 oktober 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Ramon Roks  

 

Zondag 9 oktober 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger:  Bernadette Dullens 

 

Zondag 16 oktober  

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger:  Bernadette Dullens 

 

Zondag 23 oktober  

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens  

 

Zondag 30 oktober  

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger:  Bernadette Dullens  

Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd 

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de receptie 

van De Meerstede. 

 

Contact: 

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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Dat wij op 4 oktober aan dierendag 

doen, komt door Fransiscus van 

Assisi.  

 

Franciscus is in 1182 geboren in 

Assisi in Italië. Hij komt een een 

welvarend gezin. Niets komt hem 

tekort. Tijdens de oorlog tussen 

Assisi en Perugia gaat hij als ridder 

mee vechten. Hij wordt gevangen 

genomen en na een hele lange tijd 

kan zijn vader hem vrijkopen. Hij komt ziek thuis terug. 

De oorlog en het gevangen zijn, heeft zijn leven 

veranderd. Hij heeft afstand genomen van zijn rijkdom 

en hij gaat het klooster in.  

 

Na een aantal jaar richt hij zijn eigen kloosterorde op: 

de franciscanen. Zijn belangrijkste boodschap is goed 

zorgen voor de schepping: de mensen, de dieren en de 

planten.  

 

Er zijn legendes over Fransiscus dat hij praat met de 

dieren. In de Beeldentuin van de Joannes de Doper 

staat het beeld van Fransiscus en de wolf. De wolf valt 

de bewoners van Gubbio aan. Franciscus gaat met de 

bewoners en met de wolf praten. Hij regelt dat ze 

voortaan voor elkaar zorgen en zo leven ze verder in 

vrede met elkaar.  

 

 

Dierendag                            door: Bernadette Dullens 
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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 13 oktober 

De winnaar van augustus is: Mevr. Boersma (K.102) 

Gefeliciteerd!  

 

Puzzel 
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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
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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 tussen 12.00 en 

14.00 en voor een 3-gangen maaltijd 

vanaf 17.00 uur.  

 

 

 

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.  

                          Edward is aanwezig van maandag t/m 

donderdag tussen 09:30 en 12.00 om 

u te helpen. 

 

 

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 Serre.  

 

 

 

 

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 


