


 

 

Vakantie modus 
De vakantieperiode nadert zijn einde. September is de maand dat veel mensen weer aan 
het werk gaan, al zijn er ook nog mensen op vakantie. De één heeft de afgelopen periode 
de caravan achter de wagen gehangen en is vertrokken richting de camping, hier in  
Nederland of verder weg tot zelfs aan de cote d’azur. Andere verkiezen het vliegtuig en  
reizen af naar doorgaans warme oorden om aldaar te genieten van de zon met haar  
warme temperaturen of hebben een heel reisplan om van de ene naar de andere kant van 
een land te reizen met als doel zoveel mogelijk te zien en ervaren. En dan zijn er ook nog 
de mensen die thuis blijven of in deze periode geen vakantie hebben. 
  
U bent waarschijnlijk op vakantie geweest in eigen huis, binnen Mennistenerf.  
De vakantieweek stond in het teken van onze eigen Mennistenerf-vakantie met iedere dag 
leuke en gezellige bezigheden, genieten van datgene voorbij kwam, een drankje, een  
hapje, uiteraard veel zon en van tijd tot tijd rust, absolute rust. De afsluiting van de  
vakantie week met Samen Zomeren was geweldig, een mooi eind van een week samen op 
vakantie. 
  
De medewerkers van Mennistenerf hadden ook vakantie. Vele collega’s lieten de zorg en 
ondersteuning aan u voor eventjes over aan een collega. Geen onbekenden voor u  
natuurlijk maar het was wel anders dan normaal. Dat hoort ook bij de vakantie, we  
ontmoeten nieuwe mensen en daar trekken we mee op voor bepaalde tijd om vervolgens 
weer terug te keren in de oude vertrouwde, veilige en vooral zeer comfortabele  
leefomgeving. 
  
Voor u ligt de activiteitenkrant van september. We komen uit onze vakantiemodus, vol van 
passie en energie beginnen we aan een nieuw seizoen met leuke bezigheden en  
ontmoetingen. Voor u vertrouwde activiteiten en bijeenkomsten, spetterende artiesten op 
zondag en in september start ook de culinaire avond weer. U ziet, we zijn weer als vanouds 
volop in beweging. Doet u met ons mee? 
  
Zonnige groet, 
  
Robert van der Veer 
  



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
  

       VASTE ACTIVITEITEN 

 

07.30-15.00 ma.t/m vr. Zoekgeraakte kleding Linnenkamer 

10.00 ma. t/m zo. Koffie drinken A.D. zaal 

10.00-12.00 ma. t/m vr. Beeldfietsen Fietsruimte 

11.00-13.00 ma. t/m vr. Apotheek   

15.00 ma. t/m zo. Koffie, thee e.a. drankjes Brasserie ‘t Pleintje 

17.15-18.30 ma. t/m vr. Avondrestaurant 

Opgeven graag voor 14.00 uur 
bij de receptie. 

A.D. zaal 



KERKDIENSTEN  in de maand   mei 2019 

AREND DIK ZAAL 

Zondag  12 mei - 10.15 uur  Ds. J. Klanderman   

Zondag  26 mei - 10.15 uur  Mw. M. Hoogendoorn 

 

  MENNISTENERF ACTIVTEITENPROGRAMMA  SEPTEMBER 2019 

  Week 36 -  Zondag 1 september t/m Zondag 8 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo. 01 - 09  Optreden : Jambalaya A.D. zaal 

Ma. 02 - 09 13.00 
 
13.30-15.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Orthopedisch kousenspreekuur in de  
Kapsalon (op afspraak) 
Bibliotheek 
Spelmiddag 
Kunstclub 

1e etage 
 
Molenwiek 
A.D. zaal 
M.S. zaal 

Di. 03 - 09 09.00-12.00 
09.00-11.00 
11.00-14.00 
14.00-16.00 

Kapsalon (op afspraak) 
Handwerken 
Pedicure 
Wiba Mode Verkoop 

1e etage 
A.D. zaal 
4e etage 
A.D. zaal 

Wo. 04 - 09 08.45 
09.00-12.00 
14.00-16.00 
 

Zwemmen (start weer) 
Kapsalon (op afspraak) 
Filmmiddag: Gooise vrouwen 1 
 

 
1e etage 
A.D. zaal 
 

Do. 05 - 09 09.00-12.00 
09.15-10.00 

10.15 
10.30 

14.00-16.00 
14.00-16.00 

Kapsalon (op afspraak) 
Rek en Strekclub o.l.v. Han Nool 
Inloop spreekuur cliëntenraad 

Visboer 
Start Koersbal 
Parkinson Café 

1e etage 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
In de hal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Vr. 06 - 09  GEEN Gespreksgroep  
 

Za. 07 - 09    

Zo. 08 - 09 10.15 
14.30-16.30 

Kerkdienst : voorganger Zr. T. Brouwer 
Optreden: De Raddraaiers 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



           
    Week 37 -  Maandag 09 september t/m Zondag 15 september 

Ma. 09 - 09 14.00-16.00 
 

Spelmiddag 
 

A.D. zaal 

Di. 10 - 09 09.00-12.00 
09.00-11.00 
11.00-14.00 

Kapsalon (op afspraak) 
Handwerken 
Pedicure 
 

1e etage 
A.D. zaal 
4e etage 
 

Wo. 11 - 09 09.00-12.00 
14.00-16.00 
 

Kapsalon (op afspraak) 
Spelmiddag 
 

1e etage 
A.D.  zaal 
 

Do. 12 - 09 09.00-12.00 
09.15-10.00 
10.15 
10.30 
14.00-16.00 

Kapsalon (op afspraak) 
Rek en Strekclub o.l.v. Han Nool 
Inloop spreekuur cliëntenraad  
Visboer 
Koersbal met prijs uitreiking. 

1e etage 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
In de hal 
A.D. zaal 

Vr. 13 - 09 16.00-17.00  Midden in de maand borrel In de hal 
Brasserie 

Za. 14 - 09    

Zo. 15 - 09 14.30-16.30 Optreden: De Sellies A.D. zaal 

 
Uitbureau 
Voor onze bewoners in huis organiseren we korte uitjes. 
Omdat het aantal plaatsen beperkt is en bij veel  
aanmeldingen wij mensen teleur moeten stellen hopen wij 
op uw begrip hiervoor. 
 
Op 11 september gaan we naar:  de markt in Wormerveer 
We vertrekken om 10.15 uur  
We lopen een rondje op de gezellige markt en drinken daarna nog gezellig een kopje 
koffie/thee met wat lekkers erbij.  
 
U kunt zich opgeven en betalen bij de receptie, de kosten zijn  voor dit uit-
je € 6,50 .  
 



   Week 38 - Maandag 16 september t/m  Zondag 22 september 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

Ma. 16 - 09 13.00 
 
13.30-15.00 
14.00-16.00 

Orthopedisch kousenspreekuur 
In de kapsalon (op afspraak) 
Bibliotheek 

Spelmiddag 

1e etage 
 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di. 17 - 09 09.00-12.00 
09.00-11.00 
11.00-14.00 
 

Kapsalon (op afspraak) 
Handwerken 
Pedicure 
 

1e etage 
A.D. zaal 
4e etage 
 

Wo. 18 - 09 09.00-12.00 
14.30 
17.00 
 

Kapsalon (op afspraak) 
Kienen 
Eten bij de buren 
U krijgt hiervoor een uitnodiging 

1e etage 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Do. 19 - 09 09.00-12.00 
09.15-10.00 
10.15 
10.30 
14.00-16.00 

Kapsalon (op afspraak) 
Rek en Strekclub Han Nool 
Inloop spreekuur cliëntenraad  
Visboer 
Koersbal 

1e etage 
 
A.D. zaal 
In de hal 
A.D. zaal 

Vr. 20 - 09 10.00 
 
14.30-16.00 

Gespreksgroep  
o.l.v. Willemien Roobol 
Deur tot deurloop 

Huiskamer 
3e etage 
 

Za. 21 - 09 19.30 Klaverjasclub ‘t Klavererf 
 
LET OP: volgende week niet! 

A.D. zaal 
 

Zo. 22 - 09 10.15 
 
14.30-16.30 

Kerkdienst :  
Voorganger ds. W.H. Roobol  
GEEN optreden  i.v.m. Dam tot 
Dam loop 

A.D. zaal 
 

 

Kerkdiensten in de maand september in de Arend Dik zaal. 

Zondag    8 september 10.15 uur  Voorganger zr. T. Brouwer 

Zondag  22   september 10.15 uur  Voorganger ds. W.H. Roobol 

           



Week 39 - Maandag  23 september t/m Zondag 29 september 
 
 

 

 

 

 

 

 

Week 40 - Maandag  30 september 

 

Ma. 23 - 09 Spelmiddag 

Kunstclub 

A.D. zaal  
M.S. zaal 

14.00-16.00 
14.00-16.00 

Di. 24 - 09 Kapsalon (op afspraak) 
Handwerken 
Pedicure 
 

1e etage 
A.D. zaal 
4e etage 
 

09.00-12.00 
09.00-11.00 
11.00-14.00 
 

Wo. 25 - 09 Kapsalon (op afspraak) 
NIEUW!! Samen zingen 1 x per maand 
 

1e etage 
A.D. zaal 

09.00-12.00 
14.30-16.00 
 

Do. 26 - 09 Kapsalon (op afspraak) 
Rek en Strekclub  
Inloop spreekuur cliëntenraad  
Visboer 
Koersbal 
RABO-Spreekuur Heeft u vragen 
en/of geldzaken te regelen 
 

1e etage 
 
A.D. zaal 
In de hal 
A.D. zaal 
Leestafel bij 
de receptie 

09.00-12.00 
09.15-10.00 
10.15 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 

Vr. 27 - 09    

Za. 28 - 09 LET OP: klaverjassen is een week eerder  
Zaterdag 21 september! 

  

Zo. 29 - 09 Optreden : Shanty koor A.D. zaal 14.30-16.30 

Ma.  30 - 09 13.00 
 
13.30-15.00 
14.00-16.00 

Orthopedisch kousen spreekuur 
In de kapsalon (op afspraak) 
Bibliotheek 
Spelmiddag 

1e etage 
 
Molenwiek 
A.D. zaal 

   
Vindt u zingen ook zo leuk 

Zing dan met ons mee elke laatste woensdag van 

de maand 

In de Arend Dik zaal 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deur tot deur loop: 
Op 20 september hebben we de enige echte deur tot deurloop. Wij zullen een  
wandeling maken door de buurt. 
We gaan de achterdeur uit en lopen door de wijk om 
vervolgens via de H.Gerhardstraat weer bij de  
voordeur van Mennistenerf uit te komen. 
Deze loop is voor bewoners van Mennistenerf,  
aanleun- en wijkbewoners. Nu denkt u wellicht: “ik zit 
in een rolstoel, kan ik ook mee?  
Ja natuurlijk kunt u mee. Om iedereen veilig de route 
te laten lopen willen we zoveel mogelijk  
mantelzorgers en familie vragen om mee te lopen.  
 
Uiteraard zullen alle lopers en begeleiders feestelijk worden onthaald bij de voordeur 
bij aankomst. 
U loopt toch ook mee? 

BRASSERIE ‘t Pleintje 

 
Broodje van de  maand  september 2019 
            
 
Heerlijk broodje huisgemaakte eiersalade € 2,00 
 

 



   

 

  

       

  

 

  

         

 

 

 

            

 

 



         
 

 

BUSTOCHT 

Dekselse Pannetjes 

10 september 2019 
       

Vertrek 10.00 uur Mennistenerf 
Vertrek 10.15 uur Bloemenstal/Meerpaal 
kosten € 40,00 p.p. exclusief consumpties 
 

Wat geniet iedereen toch altijd van die dekselse pannetjes bij Brasserie Kriebelz. U krijgt 
hier niet èèn hoofdgerecht gereserveerd, maar meerdere hoofdgerechten.  
 
Zo kunt u lekker verschillende dingen proeven. De menu`s 
worden ook aangepast aan de tijd van het jaar.  
 
Na afloop van de lunch rijden we nog naar de Papierfabriek de 
“Middelste Molen” waar u een rondleiding krijgt.  
Na de rondleiding krijgt u nog een kopje koffie of een frisdrankje 
en zullen daarna huiswaarts gaan.  

  

Wilt u mee met deze tocht dan kunt u elke donderdagmiddag een kaartje kopen bij Erika 

in de hal van Mennistenerf tussen 14.00 en 16.00 uur. 

 

 

 

 

 



Programma September 2019 

“Cultuur op de zondagmiddag” 
 

Zondagmiddag 1 september om 14.30 - 16.30 uur 

Zanggroep “Jambalaya”       

      
 

 

 

 

 

Zondagmiddag 8 september om 14.30 - 16.30 uur 

Zeemanskoor “De Raddraaiers” 
      

 

 

 

 

 

 

Zondagmiddag 15 september om 14.30 - 16.30 uur 

De Sellies 
      

 

 

 

 

 

 

Zondag 22 september geen muziekmiddag i.v.m. de Dam tot Damloop 
 

 

Zondagmiddag 29 september om 14.30 - 16.30 uur 

Shantykoor Almere        

 
 

 

 

 

 

Zorgcentrum “Het Mennistenerf”  H. Gerhardstraat 77 1502 CC Zaandam    Tel. 075-612326 

 
 


