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De Meerstede 
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2131 XW   Hoofddorp 
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Allereerst willen wij u een fijn 2023 toewensen met heel 

veel geluk, liefde en gezondheid. 

 

Mededeling: 

Vanaf nu zal dit activiteitenboekje niet 12x per jaar, 

maar 6x per jaar op uw deurmat vallen. 

Dit houdt in dat het boekje 2 maanden met informatie 

bevat, dus handig om te bewaren zodat u op de hoogte 

blijft. 

 

Voorlichting Politie 

Op 26 januari a.s. geeft de politie een voorlichting 

rondom babbeltrucs. Alle informatie hierover en hoe u 

zich hiervoor kunt aanmelden vindt u verderop in dit 

boekje. Deze voorlichting vindt plaats in onze 

BuurtBrasserie en de koffie/thee staat dan voor u klaar. 

 

Busrit ONS 

In januari staat maar 1 busrit gepland, dus kom op tijd 

met inboeken want vol is vol. 

 

 

Met vriendelijke groet en tot bij ONS 

 

 

Saskia Jansen 

 (voorzitter ONS)  

               & 

            Haddie v.d Wal (secretaris ONS) 

                    

Uitgelicht Januari / Februari 2023 
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Elke maandag   

ONS wijk koffie-uurtje 

Locatie: de BuurtBrasserie  

Kosten: consumptie 

Aanvang: 11:00  

 

Elke woensdag 

Zitdansen 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS Strippenkaart 

Aanvang: 14:00 uur 

M.I.V. 11 januari start het zitdansen  

weer 

 

Elke donderdag 

Aquarelleren 

Onder leiding van Arian. 

Locatie: de BuurtBrasserie  

Kosten: €7,50 per les  

Aanvang: 10:00 

 

Elke vrijdag 

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 

Locatie: De Kapel van De Meerstede  

Kosten: 10-rittenkaart (€50,-) 

Aanvang: 13:30 uur 

 

 

 

 

Wekelijks activiteiten januari 
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Maandag 2 januari  

In gesprek met 

Onder leiding van geestelijk verzorger Mario 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Kosten: consumptie  

Aanvang: 11:00 uur 

 

Donderdag 5 januari 

Nieuwjaarsreceptie 

U bent deze middag van harte welkom om elkaar te 

ontmoeten voor een toast op het nieuw jaar.  

Locatie: De BuurtBrasserie 

Aanvang: 14:30 uur 

 

Maandag 9 januari 

Stoelyoga  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 UUR 

 

Maandag 9 januari   

Muziek in de kapel  

Locatie: de Kapel 

Kosten: consumptie  

Aanvang: 19:00 uur 

 

Dinsdag 10 januari      

Hersengym  

Onder leiding van Carla 

Locatie: ’t Trefpunt 

Kosten: consumptie 

Aanvang 10:45 uur 

 

Extra activiteiten januari 
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Dinsdag 10 januari 

Jeu de Boules   

Onder leiding van Harrie, Marjan en Thea. 

Locatie: de Kapel 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 13:45 uur 

 

Maandag 16 januari 

Lievelingsmuziek  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 uur 

 

Donderdag 19 januari 

A&H mode 

De mooiste mode voor het nieuw jaar 

Locatie: De BuurtBrasserie 

Aanvang: 14:30 uur 

 

Maandag 23 januari 

Stoelyoga  

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 UUR 

 

Dinsdag 24 januari     

Hersengym 

Onder leiding van Diana 

Locatie: ’t Trefpunt 

Kosten: consumptie 

Aanvang 10:45 uur 

 

 

Extra activiteiten januari 
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Dinsdag 24 januari 

Jeu de Boules   

Onder leiding van Harrie, Marjan en Thea. 

Locatie: de Kapel 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 13:45 uur 

 

Maandag 30 januari 

Lievelingsmuziek  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 uur 
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Diefstal door een ’babbeltruc’ komt 

helaas steeds vaker voor. Babbeltrucs 

zijn smoesjes waarmee oplichters 

proberen vnl. ouderen te beroven. De 

oplichter komt betrouwbaar over en 

voordat u het weet is uw geld van uw 

rekening afgehaald.  

 

Hoe herkent u deze vormen van 

oplichting? Wat kunt u doen? En wat 

zijn de stappen als het u is overkomen. 

 

Wijkagent Andy Knaap kan u daar 

antwoord opgeven, en daarom wil de 

gemeente u uitnodigen voor een 

voorlichtingsbijeenkomst op: 

 

Donderdag 26 januari 2023 

Aanvang:14:30 uur tot 16:00 uur 

Vanaf 14:15 uur staat de koffie/thee voor u klaar. 

Locatie: De BuurtBrasserie 

 

Vooraf aanmelden is nodig.  

Dit kan door contact op te nemen met Brigitte Vletter via 

telefoonnummer: 0900-1852 of 06-12624486  

of u stuurt een mail naar: 

genr-secretariaat@haarlemmermeer.nl.  

Graag voorlichtingsbijeenkomst vermelden in het onderwerp. 

 

Met vriendelijke groet  

namens de gemeente, 

 

David Michel, gebiedsmanager Hoofddorp-Centrum 

 

Voorlichting Politie op 26 januari 

mailto:genr-secretariaat@haarlemmermeer.nl
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Themadiner Hollands 

Woensdag 25 januari 2023 

Aanvang: 17:00 uur 

Kosten: €20.00 met wijkservicepas 

            €21.00 zonder wijkservicepas      

Reserveren en betalen vanaf 2 januari 

 

Pannenkoeken dag 

Vrijdag 27 januari 2023 

Aanvang: 11:30 tot 14:00 uur  

Kosten: Pannenkoek per stuk: €1.95 

Naturel/spek of appel pannenkoek 

Reserveren is niet nodig 

 

De BuurtBrasserie is dagelijks open voor een kopje 

koffie of thee vanaf 11:00 uur en voor een goedkope 

maar heerlijke lunch of een borrel met hapje in de 

middag.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van de BuurtBrasserie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De BuurtBrasserie 
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Zaterdag 21 januari 2023 

Doel: Zuid-Holland 

Vertrektijd: 10:30 uur 

Kosten: €5.50 met wijkservicepas 

            €6.00 zonder wijkservicepas     

  

Tijdens deze rit wordt een stop gemaakt om te lunchen 

in een restaurant. Deze extra kosten zijn voor uzelf. 

Reserveren en betalen vanaf 1 januari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging Februari ritten: 

18 februari en 11 februari 

 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Haddie v.d. Wal, buscoördinator 

 
 
 

ONS Busritten 
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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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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 geworden: mevr. D. 

Groenendaal. Van harte gefeliciteerd!  

 

Puzzel 
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Elke maandag   

ONS wijk koffie-uurtje 

Locatie: de BuurtBrasserie  

Kosten: consumptie 

Aanvang: 11:00  

 

Elke woensdag 

Zitdansen 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS Strippenkaart 

Aanvang: 14:00 uur 

 

Elke donderdag 

Aquarelleren 

Onder leiding van Arian. 

Locatie: de BuurtBrasserie  

Kosten: €7,50 per les  

Aanvang: 10:00 

 

Elke vrijdag 

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 

Locatie: De Kapel van De Meerstede  

Kosten: 10-rittenkaart (€50,-) 

Aanvang: 13:30 uur 

 

 

 

 

 

 

Wekelijks activiteiten februari 
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Maandag 6 februari 

Stoelyoga  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 UUR 

 

Dinsdag 7 februari      

Hersengym  

Onder leiding van Carla 

Locatie: ’t Trefpunt 

Kosten: consumptie 

Aanvang 10:45 uur 

 

Dinsdag 7 februari 

Jeu de Boules   

Onder leiding van Harrie, Marjan en Thea. 

Locatie: de Kapel 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 13:45 uur 

 
Maandag 13 februari 
Muziek in de kapel 
Locatie: De Kapel 
Kosten: Consumptie 
Aanvang: 19:00 uur 
 
Maandag 13 februari 

Lievelingsmuziek  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 uur 

 

 
 

Extra activiteiten februari 
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Maandag 20 februari 

Stoelyoga  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 UUR 

 

Dinsdag 21 februari 

Jeu de Boules   

Onder leiding van Harrie, Marjan en Thea. 

Locatie: de Kapel 

Kosten: Consumptie 

Aanvang: 13:45 uur 

 

Maandag 20 februari 

Stoelyoga  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 UUR 

 

Maandag 27 februari 

Lievelingsmuziek  

Onder leiding van Diana 

Locatie: De Kapel 

Kosten: ONS strippenkaart 

Aanvang: 13:30 uur 
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Themadiner Carnaval 

Woensdag 22 februari  

Aanvang: 17:00 uur  

Kosten: €20.00 met wijkservicepas 

            €21.00 zonder wijkservicepas      

Reserveren en betalen vanaf 1 februari 

 

Pannenkoeken dag 

Vrijdag 24 februari  

Kosten: Pannenkoek per stuk: €1.95 

Naturel/spek of appel pannenkoek 

Reserveren is niet nodig 

Aanvang: 11:30 tot 14:00 uur  

 

De BuurtBrasserie is dagelijks open voor een kopje 

koffie of thee vanaf 11:00 uur en voor een goedkope 

maar heerlijke lunch of een borrel met hapje in de 

middag.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van de 

BuurtBrasserie 

 

 

                      
 
 
 

De BuurtBrasserie 
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Zaterdag 11 februari  

Doel: Verrassing  

Vertrektijd: 10:30 uur 

Kosten: €5.50 met wijkservicepas 

            €6.00 zonder wijkservicepas      

Tijdens deze rit wordt een stop gemaakt om te lunchen 

in een restaurant. Deze extra kosten zijn voor uzelf. 

Reserveren en betalen vanaf 1 februari  

 
 

 

 

Zaterdag 18 februari  

Doel: Noord-Holland 

Vertrektijd: 10:30 uur 

Kosten: €5.50 met wijkservicepas 

            €6.00 zonder 

wijkservicepas      

Tijdens deze rit wordt een stop gemaakt om te lunchen 

in een restaurant. Deze extra kosten zijn voor uzelf. 

Reserveren en betalen vanaf 1 februari 

 

Vooraankondiging maart ritten: 

11 maart en 18 maart 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Haddie v.d. Wal, buscoördinator 

 
 

 

 

ONS Busritten 
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Kapeldiensten in februari:  

 

Zondag 5 februari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Bernadette Dullens (geestelijk verzorger)  

 

Zondag 12 februari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger:  Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 19 februari 

10:00 uur woord- en communieviering  

Voorganger: Ramon Roks (gastverzorger)  

 

Woensdag 22 februari  

16:15 uur Aswoensdagviering  

Voorganger:  Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

 

Zondag 26 februari 

16:00 uur woord- en communieviering 

Voorganger: Bernadette Dullens (geestelijk verzorger) 

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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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. 

 

 

 

De Cliënten- en familieraad 
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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 
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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 

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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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 11:00 – 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. 

 

Faciliteiten in en rond De Meerstede 
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Dagbesteding 

Rozarium              Dit houdt in dat u overdag bij ons bent. Er 

10:00 -16:00 uur    worden activiteiten georganiseerd, hulp bij 

lunch, Tussen verzorging en begeleiding. 

Samen kijken we uwelke 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 
 
 

 

Faciliteiten in en rond De Meerstede 

http://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. 

       

Faciliteiten in en rond De Meerstede 
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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 

Maandag, 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 

 

 

 

Faciliteiten in en rond De Meerstede 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkzorg de Meerstede 
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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 

 
 

Wijkservicepas 



 

 

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/

