


 

 

 

  
Herfst. Wat ben je mooi.  

 

Misschien is de herfst wel mijn favoriete seizoen. Ik denk 
dat vele van u dat niet met mij eens zijn. Want de herfst 
is ook koud. En het regent zo veel.  
Maar toch, de natuur vind ik echt op haar allermooist in 
de herfst. Vooral de periode dat de bladeren nog  
grotendeels aan de bomen zitten. En zo mooi geel,  
oranje en rood gaan kleuren, prachtig! 
 
Een ander voordeel aan de herfst is dat het gezelligheid 
brengt. We zitten dan misschien vaker binnen, maar wel gezellig samen bij  
elkaar. En als we elkaar dan toch meer opzoeken, is het ook fijn om samen leuke 
dingen te doen. Gelukkig staan er voor november weer genoeg mooie  
activiteiten op de planning. U kunt ze allemaal vinden in deze activiteitenkrant.  
 
Als het zonnetje de komende weken toch eens doorbreekt, neem dan even de 
tijd om van onze binnentuin te genieten. Want ook die is prachtig in de herfst.   
 
Geniet van de herfst en veel gezelligheid gewenst! 
Susan Hekman 
 

 

 

 

Bladeren vallen van de boom, 

dwarrelen in het rond en 

belanden op de grond. 

In mooie kleuren 

rood, oranje, geel en bruin, 

versieren ze onze tuin. 



 

 

DE KERKDIENSTEN  
Tweemaal per maand hebben we kerkdiensten op vrijdagmiddag in de 
Arend Dik zaal. U bent van harte welkom deze diensten mee te komen 
vieren. De diensten worden iedere eerste en derde vrijdag van de  
maand gehouden, om 14.30 uur.  
        Op    4 november  gaat ds. Truus de Boer voor. 
        Op  18 november  gaat ds. Iris Speckmann voor. 
        
Wilt u deelnemen aan de kerkdienst, maar wilt u even worden opge-
haald, laat dit dan weten aan de geestelijk verzorger, het zorgpersoneel, of aan de  
receptie. 
 
 
GESPREKSGROEP ‘Geloof en leven’   11 en 25 november  
 
Onder begeleiding van de geestelijk verzorger komen we met een  
kleine groep bewoners samen voor ontmoeting en gesprek. 
Op 11 november spreken we over vrijgevigheid en Sint Maarten en 
25 november over positieve en moeilijke kanten van het ouder worden. 
De groep heeft altijd wel ruimte voor nieuwe deelnemers.  
Aanvang 10 uur op het Erfgoed 3e etage  
  
 

AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’  23   november 

Een keer per maand eten de bewoners van de Gerhardstraat, A.G. Verbeekstraat,  
Menno Simonstraat en de Wetstraat samen in het avondrestaurant.  
Zo kunnen we elkaar als buren ontmoeten. 
Na het eten in de Arend Dik zaal gaan we in de Ontmoeting luisteren naar verhalen en 
gedichten, die u zelf mag meenemen. 
U krijgt  een persoonlijke uitnodiging. U kunt zich daarmee opgeven bij de receptie. 
Gastvrouw Iris Speckmann, geestelijke verzorger.  
De eerst volgende datum 23 november. 
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Di.  1 nov. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo.  2 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Herfstdag bewoners in huis 
Herfstdag bewoners aanleun 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
12.00 
17.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Do.  3 nov. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.  4 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za.  5 nov. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo.  6 nov. Koffie uurtje 
Cultuur op zondag 
Optreden:  
The Willie Ashman Band 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

Activiteitenoverzicht  november 2022 

Broodje van de maand 
November 
 
Broodje Ossenworst 
Kosten : €  1,75 
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Ma.   7 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Spelmiddag 

10.00-11.00  
09.00-12.00 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Di.   8 nov. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo.   9 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Crea middag 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Do.   10 nov. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 
 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.   11 nov. Koffie uurtje 
Sint Maarten schoolkinderen 
in de zaal 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 
Midden in de maand borrel 

10.00-11.00 
10.30 
 
09.00-12.00 
10.00 
15.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D.zaal 
 
Fietsruimte 
`t Erfgoed 
Brasserie 
´t Pleintje 

Za.   12 nov. Koffie uurtje 10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
 

Zo.    13 nov. Koffie uurtje 
Cultuur op zondag 
Optreden: Onroerend Goed 
koor 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
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Ma. 14 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 
 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
13.45-14.30 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di. 15 nov. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 

Wo. 16 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kienen 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
 

Do.  17 nov. Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Vr.  18 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 
 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Za. 19 nov. Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo 20 nov. Koffie uurtje 
Cultuur op zondag 
Optreden: Sandra Mooij 
 

10.00-11.00 
14.30-16.30 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
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Ma. 21 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Spelmiddag 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.00-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Di. 22 nov. Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo.  23 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Samen zingen 
Avondrestaurant “De Buren” 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.30-16.00 
17.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Do 24 nov. Rek en Strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 
Verjaardag viering bewoners in 
huis 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
09.00-12.00 
14.00-16.00 
14.30-15.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
M.S. zaal 

Vr. 25 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 

10.00-11.00 
09.00-12.00 
10.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Het Erfgoed 

Za. 26 nov. Koffie uurtje 10.00-11.00  

Zo. 27 nov. Koffie uurtje 
Cultuur op zondag 
Optreden: Allerhande Koor uit 
Abbekerk 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
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Ma. 28 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 

 10.00-11.00 
 09.00-12.00 
 13.45-14.30 
 14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di. 29 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Handwerkclub 

 10.00-11.00 
 09.00-12.00 
 09.00-11.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Wo.  30 nov. Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Filmmiddag 

 10.00-11.00 
 09.00-12.00 
 14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 



  



 

 

Update vanuit de Cliëntenraad Mennistenerf  

  

Wat besprak de cliënten-familieraad in haar laatste vergadering 

De cliëntenraad heeft op 29 september haar laatste vergadering gehad. Tijdens de  
vergadering is gesproken over de personele krapte, de mogelijkheden voor een centrale 
cliëntenraad en het werven van nieuwe leden. De volledige notulen van de vergadering 
zijn op te vragen bij de receptie. 
  

De cliëntenraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden! 

Inmiddels is de cliëntenraad versterkt met twee nieuwe leden. En daar zijn we erg blij 
mee! 
Maar, we zijn nog op zoek naar minimaal twee nieuwe leden. We vinden het belangrijk 
dat onze cliënten en bewoners goed vertegenwoordigd worden in een cliëntenraad.  
Cliënten zelf, maar ook naasten of familieleden kunnen zich aanmelden.  
  
In de cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het dagelijks 
leven van onze bewoners en cliënten, zoals activiteiten, maaltijden, maar ook beleid en 
organisatie rondom wonen en zorgverlening in Mennistenerf.  
De cliëntenraad komt eens per 2 maanden bijeen. In overleg met de leden wordt  
bepaald op welke momenten de cliëntenraad bijeenkomt.  
  

Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie?  

Dan kunt u contact opnemen met de receptie via (075) 612 32 62. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar: s.hekman@mpczaandam.nl.   

Er is een folder beschikbaar bij de receptie. 

  

Wilt u iets melden bij de cliëntenraad? 
Wilt u een bericht doorgeven aan de leden van de cliëntenraad? Of een onderwerp  
inbrengen voor de vergadering? Dan kunt u een e-mail sturen naar 
s.hekman@mpczaandam.nl.   
  
  

mailto:s.hekman@mpczaandam.nl
mailto:s.hekman@mpczaandam.nl


 



 



  



  Verjaardagen vieren 

Vanaf november zullen we elke maand de verjaardagen vieren van bewoners in huis 

die in die maand jarig zijn.  In een klein groepje onder het genot van een drankje en 

een gebakje  staan we nog even stil bij uw verjaardag.  

24 november zal de eerste keer zijn. U krijgt van ons een uitnodiging. 

Spullen die u kwijt wilt 

Regelmatig komt het voor dat we afgedankte spullen tegen komen onder het afdak bij 

de schuur in de binnentuin.  Oude stoelen, bloempotten, planten enz. 

Wij willen u vriendelijk vragen dit niet te doen. 

Wilt u van uw oude spullen af dan kunt u de kringloopwinkels Het Goed of Noppes bel-

len. Zij komen het dan op afspraak bij u ophalen. 

Het Goed—075-6148383 

Noppes   —075-6559510 

Is het niet meer bruikbaar dan kunt u een afspraak maken bij HVC grofvuil. 

Wij hopen op uw medewerking. 


