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Koffiekaarten 
In mei zijn Dhr.Orta en Mevrouw Bosch de gelukkige winnaars van een kadopakket van Gift en Candy. 
Brasserie Meerzicht had in de maand juni een prijs voor Mw.Kluin en Mw.v.d.Maarel. 
Winkelcentrum Meerzicht bedankt! 
 
Babbeltrucs 
We kunnen u niet genoeg waarschuwen, helaas zijn sommige mensen weer het slachtoffer geworden van een 
babbeltruc. Een pizza bezorger, een fysiotherapeut die een foto komt maken, een bank die belt omdat uw 
gestolen pinpas is gevonden en even wil “controleren” of de code nog werkt etc. Vaak denken we “dat zal mij 
niet gebeuren”, maar de oplichters zijn zo doortrapt en innemend dat het iedereen kan overkomen. Wat kunt u 
zelf o.a. doen ter bescherming: 
-doe de voordeur weer dicht als u iets moet pakken voor de persoon die aanbelt. 
-Vraag om een ID kaart bij een onbekende behandelaar (fysiotherapeut of thuiszorg) 
-scherm bij het pinnen het toetsenbord af 
-Mocht u het slachtoffer worden, schaam u niet! En doe vooral aangifte. 
 
Eetcafé nieuws 
In juni hebben wij met de gemeente “De huiskamer van Meerzicht” geëvalueerd. Er zijn door de prijsverlaging 
meer bezoekers en ook de activiteiten trekken veel publiek. Als inloopcentrum voor ouderen zijn we dan ook 
succesvol. Of dit voldoende is om subsidie te blijven krijgen is nog onzeker. Een aantal bezoekers hebben 
meegedaan aan een onderzoek door het bureau ‘Labyrinth’. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet 
bekend. Omdat wij zo goedkoop en efficiënt mogelijk werken zijn een aantal zaken voor ons heel belangrijk. 
Wij kunnen alleen nog maar thuis bezorgen bij mensen waar een echte noodzaak bestaat en dit met 
bijvoorbeeld wijkverpleging of huisarts is ingeregeld. Overige maaltijden voor thuisconsumptie moeten worden 
afgehaald. 
Reserveren voor themadiners, theatermenu’s en bingo menu’s is echt noodzakelijk om scherp te kunnen 
blijven inkopen. Bij niet reserveren is er voortaan een toeslag van €0,50 en uiteraard  loopt u het risico dat er 
geen maaltijd meer beschikbaar is. Voor de reguliere maaltijden is reserveren niet noodzakelijk.  
  
Nieuws van de bewonerscommissie 
Er is nog geen vrijwilliger gevonden voor de vlag. De vlag op de juiste feestdagen laten wapperen is lange tijd 
door de familie Hofstede uitgevoerd . Helaas lukt dit niet meer. Wie wil een paar keer per jaar de vlag in de 
mast hijsen?  
 
Expositie in de hal  
De komende 3 maanden hangen er prachtige foto’s in de hal richting achter uitgang. Deze zijn gemaakt door 
leden van fotogroep Oosterheem.  
 



 

Activiteiten agenda Huiskamer van Meerzicht 
 
In dit overzicht kunt u de extra activiteiten vinden. Alle wekelijkse activiteiten staan op de informatieborden in 
de huiskamer en bij de zij uitgang. Bij de bewegingslessen, koorrepetitie en alle andere activiteiten bent u altijd 
welkom voor een gratis proefles. Voor activiteiten in de wijk kunt u ook informatie opvragen bij de sociaal 
makelaar Sabine Wendling, zij helpt u graag zoeken naar mogelijkheden. 
 
Woensdag 4 juli- Zoetermeer Klassiek is een project van het CKC. Het koor Vocapella komt om 19.30 uur 
een gratis voorstelling verzorgen in de Huiskamer van Meerzicht. Vooraf kunt u gebruik maken van het 
voordelige theatermenu van €7,00. Hiervoor dient u te reserveren bij het eetcafé.  
Zondag 8 juli – Huiskamerbingo door Suus en Nelis. Aanvang 14.00 uur. € 5,00 inclusief een hapje en een 
drankje. 
Maandag 16 juli- Vandaag organiseren wij een speciale huiskamerquiz in het teken van de zomer. U kunt 
aanschuiven bij een tafel met minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. De kosten bedragen €8,50 inclusief 2 
consumpties en warme snacks. Aanvang 14.00 uur. Deze quiz hebben wij voor deelnemers van het 
zomerpalet georganiseerd maar er zijn nog vrije plaatsen.  
Woensdag 25 juli- Indisch buffet met DJ Ruud van Wijngaarden met Indorock. Aanvang 17.30 uur, €14,95 
p.p. graag vooraf reserveren bij het eetcafé.  
Donderdag 26 juli- De gezellige bingo door de activiteitencommissie, Selma, Riet en Laura heten u van harte 
welkom. Aanvang 19.00 uur in de Huiskamer. 
Woensdag 8 augustus- Vandaag hebben we weer een “reguliere” huiskamerquiz in het teken van reizen en 
vakantie. U kunt aanschuiven bij een tafel met minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. De winnende tafel 
ontvangt een beker en een gratis consumptie. Aanvang 14.00 uur. 
Zondag 12 augustus – Huiskamerbingo door Suus en Nelis. Aanvang 14.00 uur. € 5,00 inclusief een hapje en 
een drankje. 
Woensdag 22 augustus- Voorlichting over brandveiligheid in en rond het huis door de brandweer. We 
nodigen graag alle bewoners uit om te komen. Dan bent u goed op de hoogte, wat te doen bij calamiteiten en 
brand. 
Donderdag 30 augustus- De gezellige bingo door de activiteitencommissie, Selma, Riet en Laura heten u van 
harte welkom. Aanvang 19.00 uur in de Huiskamer. 
 
 
 
 
Spreekuren en telefoonnummers 
Femke Stouthart, Cliëntondersteuner: Donderdag van 10.00-11.00 uur in kantoor Albrandswaard 1 088-
0234211  
Sabine Wendling, Sociaal makelaar: Maandag van 9.30-10.30 uur in kantoor Albrandswaard 1 088-0234242 
Eetcafé Dagelijks open van 9.00 tot 19.30 uur 079-079-3208758  


