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Uitgelicht / voorwoord
Vanwege vakanties ontvangt u deze keer een boekje
voor de komende 2 maanden. Bewaart u het boekje
dus goed, u heeft deze nodig tot eind oktober.
Half augustus mochten wij in de Meerstede VOC
Vijfhuizen verwelkomen. Een Shantikoor die al bijna
kind aan huis is. Fijn om te zien was dat hier veel
wijkbewoners bij aanwezig waren.
Belangrijk om te weten is dat in onze BuurtBrasserie de
themamaaltijden en de pannenkoekenmiddag weer van
start gaan.
Voor datums, tijden en
prijzen verwijs ik u naar de
informatie in dit boekje. Wat
betreft de themamaaltijd is
het belangrijk om te weten
dat u zich hiervoor moet
inschrijven omdat hier een
vol is vol beleid op is.
Wij hopen u snel weer te zien bij ONS, wij wensen u
gezellige maanden toe.
Haddie v.d. Wal
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Activiteitengids Wijkontmoetingscentrum
Wekelijkse activiteiten in september en oktober
Elke Maandag
Activiteit: ONS wijk koffie-uurtje
Kosten: consumptie
Locatie: de BuurtBrasserie
Aanvang: 11:00 – 13:00 uur
Elke Woensdag
Activiteit: Sociëteit
Locatie: De BuurtBrasserie
Kosten: Consumptie
Tijd: 14.00 uur
Sociëteit kunt u alleen of samen bezoeken. U kunt een
spel/sjoelbak o.i.d. gebruiken van de Meerstede. En natuurlijk
kunt u een drankje bestellen.

Elke 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: 13.30 uur
Locatie: De Kapel van De Meerstede
Kosten: 10-rittenkaart (€50,-)
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- Activiteiten in de maand September Maandag 5 september
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 BuurtBrasserie
Aanvang: 11.00 uur
Kosten: Consumptie

Maandag 5 september
Stoelyoga o.l.v. Diana
Inloop: 13:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede

Dinsdag 6 september
Hersengym met Carla
Aanvang: 10.45 uur
Locatie: ‘t Trefpunt.
Kosten: consumptie

Dinsdag 6 september
Jeu de Boules
Onder leiding van Harrie, Marjan en/of Thea
Inloop: 13.45 uur
Locatie: De Kapel
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Donderdag 8 september
Kleding Verkoop
A&H mode staan in De Meerstede met leuke
kleding voor het najaar. Komt u kijken of er nog
iets leuks bijhangt?
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: De BuurtBrasserie

Maandag 12 september
Muziek in de kapel met Peter en Hennie
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: de Kapel van De Meerstede
Kosten: Consumptie

Maandag 19 september
Stoelyoga o.l.v. Diana
Inloop: 13:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede

Dinsdag 20 september
Hersengym met Carla
Aanvang: 10.45 uur
Locatie: ‘t Trefpunt.
Kosten: consumptie
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Woensdag 21 september
Themamaaltijd: Griekenland
De themamaaltijden gaan weer beginnen! U
bent weer van harte welkom om aan te
schuiven. Zo na de zomer beginnen we zomers
met een heerlijk Grieks 3-gangen menu inc. 2
drankjes.
Inloop vanaf 17.00 uur
Kosten: €21,- per persoon.
Met een WSP pas: € 20,- per persoon
Inschrijven en betalen kan t/m 13 september bij de
receptie van De Meerstede. VOL = VOL
Volop gezelligheid aanwezig!

Mededeling voor gasten die op woensdagen gebruik maken
van de warme maaltijd om 17:00 uur:
I.v.m. de themamaaltijd betekend het dat de warme maaltijd
om 17.00 uur deze dag (21 september) niet plaats zal vinden!
De warme maaltijd wordt wel eerder op de dag om 12.30 uur
geserveerd. U bent uiteraard welkom om hierbij aan te
schuiven.
U bent ook gewoon 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. Voor de
themamaaltijd kunt u dus niet met de blauwe
maaltijdstrippenkaart betalen!

5

Donderdag 22 september
Tafeltennis
Zin in een sportief potje tafeltennis?
Speciale tafeltennis tafels zorgen ervoor dat
iedereen een balletje kan slaan. Komt u
ook? Onder leiding van Diana.
Inloop: 13.30 uur
Locatie: De BuurtBrasserie
Kosten: Consumptie
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: €1,95
Locatie: De BuurtBrasserie

ONS Busritten in september
Zaterdag 17 September
Doel van de rit: Utrecht met Chauffeur Klaas & begeleiding Bert
Vertrektijd: 10:30 uur
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
Inclusief lunch op eigen kosten
Zaterdag 10 September
Doel van de rit: Zeesluis van IJmuiden met chauffeur Rick &
begeleiding Nel
Vertrektijd: 13:00 uur
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
Inclusief visje happen op eigen kosten
- Reserveren en uitgifte van de buskaartjes voor de ritten
van september zijn mogelijk vanaf 1 september.
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Titus Brandsma Kapel de Meerstede
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
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de receptie van De
Meerstede.
Contact:
Bernadette Dullens, geestelijk verzorgster van De Meerstede
E-mail: b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
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Het najaar vieren

door: Bernadette Dullens

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
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- Activiteiten in de maand Oktober Maandag 3 oktober
Bomen met Mario
Locatie: De BuurtBrasserie
Aanvang: 11.00 uur
Kosten: Consumptie
Maandag 3 oktober
Stoelyoga o.l.v. Diana
Inloop: 13:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede
Dinsdag 4 oktober
Hersengym met Carla
Inloop: 10.30 uur
Aanvang 10.45 uur
Locatie: ‘t Trefpunt.
Kosten extern consumptie
Dinsdag 4 oktober
Jeu de Boules
Onder leiding van Marjan, Harry en/of Thea
Inloop: 13.45 uur
Locatie: De Kapel
Donderdag 6 oktober
Mode van Jürg & Nel in De Meerstede
Koop de nieuwste en leukste mode voor eht najaar voor een
zacht marktprijsje.
Inloop: van 09.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: De BuurtBrasserie
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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
Kosten: consumptie

Maandag 17 oktober
Stoelyoga o.l.v. Diana
Inloop: 13:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede

Dinsdag 18 oktober
Hersengym met Carla
Aanvang 10.45 uur
Locatie: ‘t Trefpunt.
Kosten: consumptie

Dinsdag 18 oktober
Jeu de Boules
Onder leiding van Marjan, Harry en/of Thea
Inloop: 13.45 uur
Locatie: Kapel
Kosten: consumptie
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Donderdag 27 oktober
Optreden van de “Wereld Muziek School”.
Deze donderdag komt de Wereld Muziek School uit Haarlem
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 BuurtBrasserie
Kosten: €6,50 all-in.
Reserveren en betalen kan vanaf 1 oktober bij de receptie van
De Meerstede. Vol=Vol.

Vrijdag 28 oktober
Pannenkoeken middag
Deze middag kunt u tussen 11.00 en 14.00
uur genieten van een heerlijke pannenkoek.
Verkrijgbaar in de smaken: naturel, appel of
spek.
Kosten: €1,95
Locatie: De BuurtBrasserie

Maandag 31 oktober
Stoelyoga
Inloop: 13:00 uur
Kosten: ONS Strippenkaart – 10x voor €20,Locatie: De Kapel van de Meerstede
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ONS Busritten in oktober
Zaterdag 15 Oktober
Rit: Zuid-Holland met chauffeur Klaas & begeleiding Hans
Vertrektijd: 10:30 uur
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
exclusief lunch op eigen kosten
Zaterdag 29 Oktober
Rit: Richting t’Gooi met chauffeur Rick & begeleiding Nel
Vertrektijd: 13:00 uur
Kosten: €6.00, met WijkservicePas: €5.50
Inschrijven en betalen voor de busritten kan bij de
receptie van De Meerstede.
Ter informatie:
- Reserveren en uitgifte van de buskaartjes voor de ritten
van oktober zijn mogelijk vanaf 1 oktober.
- De busritten voor November staan gepland op: zaterdag
12 en 19 November. Reserveren en uitgifte van
buskaartjes voor deze ritten zijn mogelijk vanaf 1
november 2022
Met vriendelijke groet, bus coördinator Haddie v.d. Wal
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Titus Brandsma Kapel de Meerstede
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
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Dierendag

door: Bernadette Dullens

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.
Franciscus heeft het Zonnelied geschreven. Een eerbetoon aan
de aarde en het heelal. De zon noemt hij zijn broer, de maan
en de sterren zijn zus.
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Puzzel

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 de puzzel van augustus is: Dhr. van Essen.
Gefeliciteerd!
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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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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 achterin 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 €7,50
euro.
Gaarne uw deelname aan deze maaltijd
voor 11.00 uur in de ochtend doorgeven via
de receptie van De Meerstede.
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Dagbesteding
Rozarium
10:00 -16:00 uur

Dit houdt in dat u overdag bij ons bent. Er
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: 06-15 393 821 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. Wekelijks zijn er lesgroepen
aanwezig in de serre van de Meerstede op
woensdag en vrijdag.
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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