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We staan aan het begin van een nieuw jaar: 2023 

Wij wensen u geluk, liefde en gezondheid toe. 

 

Zoals al eerder vermeld betalen onze cliënten niet meer 

voor de grote activiteiten als een optreden en een film 

kijken. Maar neemt u uw partner of een andere 

bezoeker mee, dan betalen zij wel entree kosten. 

 

Gelukkig nieuwjaar wensen 

Wij hopen elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen 

op: Donderdag 5 januari om 14:30 uur. 

Komt u dan ook naar de BuurtBrasserie? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

        

 

 

 

 

                     

 Met vriendelijke groet vanaf het secretariaat, 

Haddie 

 

 

Voorwoord januari 2023 
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Maandag 2 januari 

Bewegen op muziek  

onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Donderdag 5 januari  

Nieuwjaarsreceptie 

Wij nodigen u van harte uit om deze middag 

elkaar in de Brasserie te ontmoeten voor een 

toast op het nieuw jaar. 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Aanvang: 14:30 uur 

 

Maandag 9 januari 

Bewegen op muziek  

onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Maandag 9 januari 

Muziek in de Kapel  

onder leiding van Peter en Hennie  

Locatie: De Kapel  

Aanvang: 19:00 uur 

 

 

 

 

 

Activiteitengids januari 2023 
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Dinsdag 10 januari 

Hersengym  

onder leiding van Carla 

Locatie: ’t Trefpunt 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Dinsdag 10 januari  

Jeu de Boules  

onder leiding van Harrie, Marjan en Thea 

Locatie: De Kapel  

Aanvang: 13:45 uur 

 

Dinsdag 10 januari 

Kleine bingo voor bewoners nieuwbouw 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,- 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Woensdag 11 januari 

Sociëteit 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Maandag 16 januari  

Bewegen op muziek  

onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Activiteitengids 2023 
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Dinsdag 17 januari 

Kleine bingo voor bewoners nieuwbouw 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,- 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Woensdag 18 januari 

Sociëteit 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Donderdag 19 januari 

A&H Mode 

Kleding verkoop in eigen huis voor het nieuw jaar 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Aanvang: 14:30 uur 

 

Maandag 23 januari 

Bewegen op muziek  

onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Dinsdag 24 januari 

Hersengym  

onder leiding van Carla 

Locatie: ’t Trefpunt 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Activiteitengids 2023 
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Dinsdag 24 januari 

Jeu de Boules  

onder leiding van Harrie, Marjan en Thea 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 13:45 uur 

 

Dinsdag 24 januari 

Kleine bingo voor bewoners nieuwbouw 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,- 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Woensdag 25 januari 

Sociëteit 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Woensdag 25 januari 

Themadiner Hollands 

Reserveren en betalen vanaf 1 januari bij  

de receptie. 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: €20.00  

Aanvang: 17:00 uur 

 

 

 

 

 

Activiteitengids 2023 
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Vrijdag 27 januari 

Pannenkoeken dag 

Naturel/spek of appel pannenkoek 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: Pannenkoek per stuk: €1.95 

Tijd: 11:30 tot 14:00 uur  

 

Maandag 30 januari 

Bewegen op muziek  

onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Dinsdag 31 januari 

Kleine bingo voor bewoners nieuwbouw 

Locatie: Serre 

Kosten: €1,- 

Aanvang: 14:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitengids 2023 
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Zondag 1 januari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)  

 

Zondag 8 januari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 15 januari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)  

 

Zondag 22 januari 

16:00 uur woord- en communieviering 

Voorganger: Ramon Roks (gastverzorger) 

 

Zondag 29 januari 

10:00 uur woordviering  

Voorgangers: Bert Geutjes & Siobhan Regtering 

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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Er zijn sporen van leven waren 

aangetroffen op Mars.  
Toevallig aangetroffen 

microscopische fossiele resten, 

bacteriën, en aanwijzingen dat er 
water moet zijn geweest. (Let wel, het gaat hier dus niet om 

bacteriën in een Mars maar op Mars.) Columbus, bijvoorbeeld had 
een soortgelijke verrukkelijke ervaring toen hij nieuw leven en 

Amerika ontdekte (Ook per ongeluk, trouwens). 

 

Waarom zijn mensen toch zo verrukt bij de ontdekking van nieuw 

leven (zoals onlangs ook in het kerstverhaal)? Wel, als leven op 

Mars mogelijk is, biedt dat wellicht mogelijkheden voor menselijk 
leven op Mars. En Columbus moet opgetogen zijn geweest bij het 

idee van een nieuwe toekomst in dit mooie, grote, nieuwe land. De 

ontdekking van nieuw leven maakt de toekomst beter en mooier. 
Denk maar aan het moment waarop aanstaande ouders ontdekken 

dat ze in verwachting zijn. 

 
Zo, denk en hoop ik, werkt het ook een beetje in Hoofddorp-

(Noord). Je ontdekt nieuwe mensen aan de andere kant van de 

straat, in de wachtkamer bij de dokter of misschien in De Meerstede. 
Leven van medemensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Mede-

leven. Dat is een ont-dekking zeg!!. Alsof de bedekking er vanaf 

wordt getrokken. Er gaat een wereld voor je open en je voelt, weet, 
en hoopt, dat in die nieuwe wereld een betere en leukere toekomst 

voor je is weggelegd. Zo is het ook in beroemde verhalen waar 

mensen in elkaar nieuw mede-leven ontdekken. 
 

Je moet wel die stap zetten om op ontdekkingsreis te gaan en nieuw 

(mede-)leven te ont-dekken: toekomst. Die stap. Niet op Mars of op 
de maan maar in je eigen omgeving. Een kleine stap voor de 

mensheid, maar een grote stap voor een mens: De eerste stap te 

nemen op je ontdekkingsreis naar de ander. Maar je zult ontdekken 
dat die ander helemaal niet van een andere planeet komt, maar net 

zo goed mens-met-alles-erop-en-eraan als jij en ik. Ik hoop dat het 

zicht op een rijkere toekomst, een toekomst met mede-leven, je zal 
helpen die stap te zetten. Hier in, in en rond De Meerstede,, of thuis 

in je omgeving. Ik wens je veel ont-dekkingen, een wereld die voor 

je opengaat. 
 

Met vriendelijke groet, 

Mario Boelen – geestelijk verzorger De Meerstede 

Nieuwjaarswens: Ontdekking 
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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 1 februari  

De winnaar van de puzzel van december 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. 
 

De Cliënten- en familieraad van De Meerstede 
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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@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 

 

De Cliënten- en familieraad van De Meerstede 

mailto:hans.rooijen@quicknet.nl
mailto:m.tenvelden-aerts@quicknet.nl
mailto:m.tenvelden-aerts@quicknet.nl
mailto:H.Blauwhof@kpnplanet.nl
mailto:preeker.m.preeker@telfort.nl
mailto:Versteegh001@hetnet.nl
mailto:moniqueverzeilberg@gmail.com
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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  

Klachtencommissie  

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 11:00 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. 

 

 

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 

 

 

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. 
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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 

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. 

 

 

Uitvaartconsulent Dunweg   

Iedere eerste dinsdag van de maand 

is uitvaartconsulent Adri van den 

Bergh aanwezig in de hal om 

vrijblijvend uw uitvaartwensen in 

kaart te brengen tussen 14.00 en 

15.00 of om een afspraak te maken 

voor een bezoek op uw kamer. 

 

WIFI/Internet  

                         U kunt gratis gebruik maken van ons 

WIFI netwerk.  

                          Inlog: Meerlanden gast 

                          Wachtwoord: WelkombijMeerlanden 
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Blijf op de hoogte van de activiteiten 

van De Meerstede en Zorgcentra Meerlanden 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Volg zorgcentra Meerlanden op Instagram 

www.instagram.com/zorgcentrameerlanden 

Wordt vrienden met ons op Facebook 

www.facebook.com/people/Zorgcentrum-

De-Meerstede 

Je kan ons ook vinden op YouTube 

ZorgCentra Meerlanden 

 

 

Bezoek ook onze website: 

www.demeerstede.nl   

 

 

 

 

http://www.demeerstede.nl/

