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u lezen hoe het nu met Jan 
Dreschler gaat in de eerste twee 
maanden van zijn pensioen. 
Zal het hem bevallen? Of is het 
nog even wennen zo zonder het 
zorgcentrum? Voorlopig blijft hij 
nog wel mooie stukjes schrijven 
voor de Allemael. 

Tijdens de zomer is er vaak 
op veel plekken een zomerstop. 
Bij ons gaan alle activiteiten 
gewoon door. Activiteiten zullen 
tijdelijk worden overgedragen 
aan collega’s zodat u er volop 
van kunt genieten in wijkpunt 
Voor Elkaer, het inloopcentrum 
in Kudelstaart en het zorgcen-
trum in Aalsmeer en het op 
ontmoetingscentrum in gebouw 
Irene. Verder in de Allemael kunt 
u lezen wat we voor u in de plan-
ning hebben staan. De restau-
rants zijn doordeweeks gewoon 
voor u geopend dus kom gezel-
lig langs in wijkpunt ‘Voor Elkaer ‘ 
of in het zorgcentrum.

Nu zijn we aangekomen in de 
maand augustus waar opnieuw 
het een en ander staat gepland. 
Hierover kunt u alles in de 
Allemael terug vinden. 
Ik hoop ook dat we nog mogen 
genieten van wat lekkere dagen 
dit zomerseizoen. Dat iedereen 
elkaar buiten kan ontmoeten, 
heerlijk op het terras. Ik heb voor 
u nog een paar mooie augustus 
weerspreuken opgezocht. 
Aangezien de zomer niet hele-
maal is begonnen zoals gepland, 
ben ik benieuwd wat er dan van  
deze weerspreuken uit komt:

´Als augustus zonder regen 
henen gaat, zal men zien dat de 
koe mager voor de kribbe staat´

´Augustus eerste week heet en 
laf, ziet men veel winterse 
sneeuw, wacht maar af´

´ Noordenwind in augustus 
opgestaan, brengt standvastig 
weder aan´

In september is op de 
derde dinsdag van de maand 
weer de bekende Prinsjesdag! 
Prinsjesdag is een erg 
belangrijke dag voor de politiek 
in Nederland. Op deze dag zal 
Koning Willem–Alexander de 
troonrede uitspreken 
waarbij het regeringsbeleid, 
de belangrijkste plannen van 
het aankomend jaar wordt 
bekend gemaakt. Wist u dat de 
naam Prinsjesdag al in de 17de 
en 18de eeuw werd gebruikt. 
Destijds werd deze benaming  
gebruikt voor de verjaardagen 
van de Prinsen van Oranje. 
Prinsjesdag zoals wij die nu 
kennen, werd voor het eerst 
gehouden in 1814, toen nog in 
mei. Tot 1848 besliste de Koning 
over de inhoud van de troonrede. 
Na 1848 bepaalde de minister-
president de inhoud van de 
troonrede. De koning leest het 
dus tegenwoordig alleen maar 
voor. De grondwet bepaalt 
wanneer Prinsjesdag gehouden 
wordt. Aanvankelijk was dit op 
de eerste maandag van novem-
ber en daarna op de derde 
maandag van oktober. In 1848 
werd bepaald dat er een jaar-
lijkse begroting moest worden 
ingevoerd. De kamer wilde meer 
tijd om deze begroting vast te 
stellen en daarom werd Prinsjes-
dag vervroegd naar september. 
Maandag was een lastige dag 
omdat men dan niet allemaal op 

Beste Allemael,

De zomer laat op zich wachten 
met hier en daar wat mooie 
dagen. Veel van ons zijn nu op 
vakantie of hebben net lekker 
van hun vakantie genoten. 
Verder in de Allemael kunt u 
lezen naar welke mooie bestem-
mingen onze medewerkers gaan 
en wat ze daar gaan doen. Het is 
bij velen niet alleen genieten van 
zon, zee, strand maar sommigen 
maken er een droomreisje van. 
Niet dat een heerlijke vakantie 
op de camping in Frankrijk of op 
eigen bodem daarvoor onder 
doet, iedereen geniet. Ook dit 
jaar hebben we ons uiterste 
best gedaan om de vakanties 
van onze medewerkers goed te 
plannen en vervanging te rege-
len. Dit geldt uiteraard ook voor 
al onze cliënten die er misschien 
ook heerlijk op uit zijn gegaan.
Wij hopen dat u ook gaat 
genieten en dan hopelijk nog 
even van het zonnetje. Als we 
terugkijken was het niet echt 
een goed begin van de zomer. 
Wat hebben we een fiks aantal 
regenbuien gehad!  Gelukkig 
was de bewonersvakantie van 
maandag 6  t/m vrijdag 10 juni 
en juist in deze week waren 
gelukkig wel wat mooie dagen. 
Een aantal van de bewoners is 
naar het vakantiehotel Dennen

heul in 
Ermelo geweest. 
Hierover heeft Ingrid 
van Zijverden een mooi 
stukje geschreven wat u 
verder in de Allemael kunt 
lezen, met mooie foto’s .

Op vrijdag 27 mei heeft Jan 
Dreschler officieel afscheid 
genomen van zijn mede-
werkers en collega´s. Na 21 jaar 
werkzaam te zijn geweest als 
directeur geeft hij nu het stokje 
over aan dhr. Frans Knuit. 
Op 1 juni werd er nog afscheid 
genomen van de vrijwilligers, 
op vrijdag 3 juni was er 
s´morgens een afscheid voor 
de bewoners georganiseerd en 
s´middags voor de collega´s van 
voorheen, genodigden,  raads-
leden van gemeente Aalsmeer, 
bestuursleden van de stichting 
Vrienden en de leden van de 
Raad van Toezicht. Deze middag 
werd afgesloten door de burge-
meester met een mooie speech. 
Aan het eind hiervan kreeg deze 
speech een verrassende 
wending: Jan Dreschler werd 
tot zijn verrassing benoemd tot 
ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Verder in de Allemael 
kunt u meer lezen over het 
afscheid, het ridderen en kunt 
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tijd in Den Haag kon zijn en men 
kon of wilde in verband met de 
zondagsrust daarvoor niet op 
zondag reizen. Daarom werd 
er voor de dinsdag gekozen en 
hebben wij nu Prinsjesdag op de 
derde dinsdag van september. 
Bent u ook benieuwd naar 
wat er dit jaar allemaal voor 
belangrijke plannen worden 
bekendgemaakt?  U kunt vanaf 
12.45 uur alles volgen 
op de televisie. U kunt dit ook 
bekijken op een groot scherm in 
wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-
staart en eventueel blijven eten. 
Dit kunt u allemaal lezen op de 
activiteitenpagina van wijkpunt 
Voor Elkaer. 
Deze zomeruitgave staat weer 
vol met leuke nieuwtjes, inter-
views, overzichten van activitei-
ten en nog veel meer. 
Wij wensen u nog een mooie 
zomer en veel leesplezier toe. 

Denise Ris

Laura gaat met haar man en 
twee zoons naar Bladel 
gelegen in Brabant. De jongste 
zoon is nog baby dus ze wil 
niet te ver rijden, Brabant is 
dan prima. En Nederland is ook 
mooi om op vakantie te gaan! 
Ze gaan kamperen met de tent 
maar bij minder mooi weer 
wordt er gekampeerd in een 
caravan. Het plan is om tijdens 
de vakantie te fietsen in de 
omgeving, te zwemmen in 
het zwembad op de camping. 
De oudste zoon wil ook graag 
naar de dierentuin, kortom 
genieten van de omgeving.

GRoeTen uiT...  BRABAnT
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Er kwam een vraag of iemand wat wilde 
schrijven over de vakantie.Nou dat vond 
ik wel leuk om te doen. Ik wilde wel eens 
vertellen hoe de vakantie van deze geschei-
den moeder eruit ziet. En wilde ook wel 
eens vertellen hoe het ook kan, als partners 
uit elkaar zijn. Ik ben inmiddels bijna 
drie jaar gescheiden en heb gelukkig een 
hele goeie band met de vader van mijn 
drie jongens Gijs van 11, Jop van 8 en 
Siem van 6! De mannen hebben hierdoor 
het ‘geluk’ dat ze gewoon vier weken in de 
grote vakantie  op de camping vakantie 
kunnen vieren.Elk jaar wordt de caravan 
op een andere plek neergezet. Dit jaar 
gaan we naar Hoeven in Brabant. En niet 
alleen in de grote vakantie maar ook in 
de andere vakanties doen we dat op die 
manier. We gaan met z’n allen die kant 
op. Samen met Jeroen (ex) zetten we de 
caravan op.. Die verblijft daar de eerste 

twee weken. Als ik een paar dagen 
vrij ben ga ik ook nog 

even buurten 
bij hen.

Omdat we op het moment niet 
zoveel geld hebben. Zijn we dit

 jaar een paar dagen naar 
Schiermonnikoog geweest. 

Daar stonden we met een tentje op de 
camping. Het was erg rustig, 

omdat het voorseizoen was. Het weer 
was heerlijk en we hebben heerlijk 
gefietst en geblokart. Daarna nog 

een dag in Pieterburen geweest. 
Ik heb genoten. Zo zie je dat je 

helemaal niet ver weg hoeft te gaan, 
Nederland is mooi zat. 

Groetjes van Anne

Anne VeRheul

ThuisZoRG &
VoRmGeVeR

VAkAnTie in
neDeRlAnD

Nicaragua

saluta
tions 

de

13 juli tot 14 augustus ga 
ik een maand rondreizen samen 

met mijn vriendje door Nicaragua, 
Midden-Amerika. Waarom Nicaragua? 
Nicaragua is een heel veelzijdig land. 
Zo heeft het prachtige vulkanen, 

mooie regenwouden, hoge bergen en 
authentieke steden en dorpjes. 

Door middel van langere busreizen 
en een scooter gaan wij ons 

verplaatsen van het Zuid-Westen 
naar het Zuiden en Oosten in 
Nicaragua. Wij zullen per nacht 

bekijken waar we gaan overnachten, 
dit is allemaal makkelijk op het 

laatste moment te boeken en ons 
reisboekje helpt daar een hoop bij! 

  Femke van Itterzon, 
      Thuiszorg Aelsmeer

Als ik vertel dat ik met vakantie ga,
vragen de meeste mensen: ‘en... weer 
naar Texel?’ Dit is niet bijzonder want 
toen onze kinderen nog klein waren, 
gingen we altijd naar dit mooie eiland. 
Zeker twaalf keer zijn we er achtereen naar
toe geweest. De laatste jaren, nu de kinderen 
hun eigen vakantie vieren gaan wij ook niet 
meer naar Texel in de zomervakantie, 
maar kiezen voor mooi weer zekerheid en 
gaan naar het zuiden. Overigens heeft Texel veel 
zonuren evenals Zeeland dus daar ligt het niet 
aan, maar het buitenland heeft ook wel wat: een 
heel andere cultuur en landschap.
Binnenkort vertrekken we naar Zuid-Frankrijk 
met de caravan, een Eriba met zo’n hefdak ach-
ter de auto. We gaan eerst 600 kilometer rijden 
naar de eerste camping bij het plaatsje Langres, 
vlakbij Dijon. Daar blijven we twee nachten, 
het plaatsje bekijken en dan verder naar de 
Provence. We hebben niets geboekt dus we zien 
wel waar we terecht komen. Misschien is dat wel 
het spannende wat we gaan beleven en tevens 
een antwoord op de vraag van de redactie: ‘Wat 
voor spannends ga je doen in je vakantie?’ Maar 
misschien ook wel de Mont- Ventoux beklim-
men. Dan wel met de auto want fietsen gaan 
niet mee. Daarna gaan we de laatste week nog 
naar de Ardeche, ook Zuid-Frankrijk. We staan 
bij het aloude plaatsje Balazuc: staat op de lijst 
van wereld erfgoed, is meer dan 400 jaar oud 
en heeft vele grotwoningen waar nu allemaal 
winkeltjes in zijn ondergebracht. De rivier de 
Ardeche stroomt er, waarop je heerlijk kunt 
kanoën, wat overigens nietgeheel ongevaarlijk 
is. Een spannend avontuur, want twee jaar 
geleden sloegen we na vijfhonderd meter al 
compleet om omdat de rivier enorm wild was.
Als het één nacht behoorlijk heeft geregend 
is de rivier een kolkende stroom en kan er niet 
altijd worden gevaren. De reden waarom we dus 
naar Frankrijk gaan is het meestal mooie weer, 
zeker in het zuiden en de mensen. De Fransen 
zijn heel aardig en spreken ook goed Engels, 
in tegenstelling tot wat je 
hier wel eens hoort zeg-
gen. We hopen op een 
leuke vakantie en weer 
uitgerust terug te keren.

Groeten Wilko Roodenburg

lA FRAnce
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   Want zolang zonder je kinderen is heel    
    niet leuk. Na twee weken los ik de papa af 
en dan blijf ik twee weken met de mannen. 
Ook zal vaders dan nog eens langs komen. 
En na die weken bouwen we alles samen af 
en dan is de vakantie weer voorbij. Het is heel 
mooi dat het op deze manier kan. Zeker voor 
de jongens: op deze manier hoeven ze papa 
of mama ook niet te lang te missen. Ik hoop 
dat we dit nog heel lang zo mogen doen. We 
hebben er weer zin in. We gaan nu aftellen.! 
En hopelijk is het mooi weer in de vakantie, 
dat wens ik voor iedereen.
Helaas heb ik wel altijd de pech dat ik vaak 
regen heb. Haha, maar dat maakt de mannen 
en mij niet zoveel uit; we hebben het toch wel 
naar ons zin. Maar met zon maakt het net 
even wat leuker.Voor iedereen een hele 
fijne vakantie.
   
   Iris van Tol

sAluDos De

Groetjes uit...



Iedere woensdagavond en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur 

kunt u genieten van een drie-gangendiner 
voor € 9,00. De keuken is open vanaf 
17.30 uur. U kunt hiervoor reserveren bij 
de gastvrouwen. 

  3-GAnGenDineR

iedereen van 55+ die in de omgeving van 
kudelstaart en Aalsmeer woont, is van 
harte welkom om aan alle activiteiten deel 
te nemen. natuurlijk kunt u ook gebruik 
maken van ons restaurant.

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
en elke zondag van 14.30 - 16.30 uur bent u 
van harte welkom in ons wijkpunt  ‘Voor Elkaer’. 
Voor verschillende activiteiten maar ook voor 
een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
warme maaltijd. Een maaltijd met alleen een 
hoofdgerecht kost € 7,-. Wilt u ook een voor-
gerecht en/of toetje, dan komt daar nog € 1,- 
per gerecht bij. Een complete warme maaltijd 
van drie gangen voor slechts € 9,-. 
U kunt een dag van te voren reserveren bij 
de gastvrouwen in  ‘Voor Elkaer’ of kom 
gezellig even langs. 

Het telefoonnummer is: 0297 - 82 09 79.

Zomerstop. Start weer op 29 augustus 
Iedere maandag 14.30 - 15.15 uur 

O.l.v. Yolande Tijdink, een gediplomeerd 
docente.  U bent welkom voor een gratis 
proefles, vraag naar de brochure. 

  BeWeGen meT elkAeR
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Wijkpunt Kudelstaart
‘Voor Elkaer’ 
AcTiViTeiTenoVeRZichT
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Iedere woensdag 14.30 - 16.30 uur 

Kom gezellig allerlei spelletjes spelen zoals 
rummikub of klaverjassen. 
Consumptie voor eigen rekening

  spelleTjesmiDDAG

iedere dinsdag 14.30 - 16.30 uur 
Zie ‘Voor Elkaer Specifiek’

 hAnDWeRken / cReATieF BeZiG Zijn

ADRes
Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

Tel: 0297-82 09 79.
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer

FeesTje oF VeRjAARDAG?

Heeft u een verjaardag te vieren of 
een jubileum bruiloft dan is er een 
mogelijkheid om dat in het 
restaurant/ wijkpunt te vieren, 
voor inlichtingen kunt u bellen 
met het wijkpunt.

tel 0297 820 979

 - sepTemBeR -

Dinsdag 6 september
Handwerkmiddag  

Dinsdag 13 september 
Potjes en flessen met Gesso bewerken. 
Met een extra traktatie. Kosten €5,- 
incl. materialen en koffie/ thee.

Donderdag 8 september 
Musica Groots in trant van de feestweek in 
Aalsmeer. Een compilatie met foto’s, filmpjes 
van oud Aalsmeer.

Dinsdag 20 september
Handwerkmiddag.

Prinsjesdag in het Wijkpunt. Voorafgaand aan de 
troonrede is er een Budget menu.

Dinsdag 27 september
Ketting maken van knijperklemmetjes en kralen. 
Kosten €5,-incl. alle materialen en koffie/ thee.

‘VooR elkAeR’  speciFiek 
- AuGusTus -

Dinsdag 2 augustus
Handwerkmiddag 

Donderdag 4 augustus 
Musica Groots, Thema: Speelfilm ‘Ciske de rat’ 
met Danny de Munk bij het inloopcentrum 
in Voor Elkaer.

Dinsdag 9 augustus 
Mannetjes maken van bloempotjes gevuld 
met kruiden. Kosten € 9,- incl. alle materialen 
en koffie/ thee.

Vrijdag 12 augustus 
16.00 uur een presentatie door Bob 
over de expositie Poelgezichten.

Dinsdag 16 augustus 
Handwerkmiddag.

Dinsdag 23 augustus 
Dromenvanger maken van wol, kralen en veren.  
Kosten € 4,- incl. alle materialen en koffie/ thee.

Vrijdag 26 augustus 
Thema Maaltijd; deze avond staat in het teken 
van ‘Zomerfeest’. Een zeer gezellige avond 
geheel in het teken van zomerse sferen. 
Voor inlichtingen/ reserveringen kunt u 
terecht in het Wijkpunt. Aanvang 17.30 uur.

Dinsdag 30 augustus  
Handwerkmiddag.

Ik wil naar jou luisteren 
Jij luistert naar mij

We gaan in discussie
Daar blijft ‘t niet bij

Ik wil jou begrijpen
Jij wilt dat bij mij

We geven elkaar adviezen
Daar blijft ’t dan bij

Ik wil jou steunen
Jij wilt dat bij mij

We staan samen steviger
Daar blijft ’t niet bij

Ik wil jou vragen stellen
Jij stelt ze aan mij

We vinden een oplossing
Daar blijft ‘t dan bij

Ik geef je mijn raad
Jij geeft die aan mij

We dringen elkaar niets op
We laten elkaar “vrij”

G
edicht van
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na 21 jaar werkzaam geweest te zijn als directeur 
in Zorgcentrum Aelsmeer nam jan Dreschler 
(1950) officieel afscheid van zijn medewerkers en 
collega’s op vrijdag 27 mei 2016. 
Aan het eind van dit gezellige gebeuren kreeg 
jan een staande ovatie van al zijn collega’s 
hetgeen hem niet onberoerd liet. later werd er 
nog afscheid genomen van de vrijwilligers en 
op vrijdag 3 juni was er ‘s morgens een afscheid 
voor de bewoners georganiseerd. 
maar het grote en laatste afscheid vond plaats in 
de middag van deze vrijdag. collega’s van voor-
heen, raadsleden van de Gemeente Aalsmeer, 
bestuursleden van de stichting Vrienden en de 
leden van de Raad van Toezicht namen nu defi-
nitief afscheid van jan Dreschler als directeur. 
samen met echtgenote joke, zoon Wouter en 
dochter pauline met haar verloofde jonathan, 
luisterde hij naar alle toespraken.

Bart Hulsbos, de voorzitter van de 
Raad van Toezicht opende de middag 
en sprak Jan op lovende wijze toe. 
Vervolgens kreeg voorzitter 
Berry Philippa het woord namens 
de Stichting Vrienden Zorgcentrum 
Aelsmeer. ‘Jan, Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft héél veel aan jou te 
danken. Onder jouw leiding heeft het 
zorgcentrum zich tot een voorbeeld voor 
andere zorgcentra ontwikkeld. Hulde daarom! 
Ook was jij nauw betrokken bij de Vrienden van 
het zorgcentrum die 75+ers in Aalsmeer dagen 
met een gouden randje proberen te geven. 
Hierin slagen wij ook meer dan goed. Jij was hierin 
een inspirerende factor en gelukkig blijf jij in de 
komende tijd betrokken bij de Stichting Vrienden.

Ook de heer Berend Vollmuller sprak nog een 
woord tot Jan. Hij heeft veel met Jan gewerkt 
onder meer als lid van het bestuur van de Stichting 
aan- en inleunwoningen. 

Tot slot kreeg de burgemeester van Aalsmeer het 
woord, de heer Jeroen Nobel: 

‘Beste Jan en Joke, beste dames en heren,
 
‘Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag neem je 
afscheid als directeur van Zorgcentrum Aelsmeer.
Een afscheid dat bewoners, medewerkers en vrijwilli-
gers van het zorgcentrum zeer aan het hart gaat want 
je betekent veel voor hen. En niet alleen voor hen, 
maar voor alle ouderen in Aalsmeer. Je hebt je met 
hart en ziel ingezet om de omstandigheden en voor-
zieningen voor ouderen in onze gemeente te 
verbeteren. Daarin heb je veel bereikt. Daarom wil 
ik namens het gemeentebestuur graag het woord 
tot jou richten’. 

Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester van 
Aalsmeer, spreekt over het enorme en succesvolle 
werk van Jan dat hij 21 jaar lang verrichtte in 
het zorgcentrum.
...Daarbij ben je medeoprichter van de thuiszorg in 
Aalsmeer. Ook heb je je sterk gemaakt voor het be-
houd van Tafeltje dekje, de maaltijdvoorziening voor 
hulpbehoevende mensen. Toen wij op een goedkoper 
systeem van diepvriesmaaltijden wilden overgaan, 
heb je de gemeenteraad ervan weten te overtuigen 
dat het beter was dit goed draaiende systeem van 
verse maaltijden en vele vrijwilligers in stand te 
houden. Daar zijn we je dankbaar voor.

Jij hebt ons en de zorginstellingen laten zien dat het 
mogelijk is inwoners op een andere manier toch goed 
te ondersteunen. En nog mooier: je bedenkt het niet 
alleen, je doet het ook. Voor al deze zaken zijn wij jou 
dankbaar. Je collega’s zijn je ook dankbaar. 
Ze omschrijven jou (“heb je even, Jan”) als een sociaal 
bewogen mens met een groot rechtvaardigheids-
gevoel. Je hebt inzicht en diepgang, kunt goed 
luisteren en bemiddelen, maar je bent ook initiatiefrijk 

en daadkrachtig en in staat om zaken en mensen 
in beweging te krijgen. Je bent productief en doel-
gericht. Zo kan ik nog even doorgaan maar het 
komt erop neer dat mensen in je omgeving graag 
met jou werkten.

Als blijk van waardering voor alles wat je hebt gedaan, 
hebben je collega’s je voorgedragen voor een lintje. 
Een onderscheiding die wij als gemeente van harte 
ondersteunen. De aanvraag werd ook ondersteund 
door de Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsenhout, 
waar je 8 jaar lang voorzitter was van de kerkenraad, 
en het CDA, waar je 12 jaar voorzitter was van 
afdeling Aalsmeer. Dit afscheid wordt extra bijzonder 
omdat ik je kan mededelen dat het Zijne Majesteit 
heeft behaagd jou te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Jan Dreschler neemt afscheid 

N o b e L
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‘Ik wil een ieder 
bedanken voor de 
lovende woorden, 
wel iets teveel eer, 

maar het doet 
wel goed’

Jan hield zijn toespraak: ‘Wat een bijzondere 
middag is dit. Ik wist niet goed wat ik er van 
moest verwachten. Dat maakte me ook wel een 
tikkeltje nerveus. Ik weet wel graag waar ik aan 
toe ben, maar dit overtreft mijn stoutste ver-
wachtingen: dat u allemaal hier naar toe geko-
men bent om afscheid te nemen.
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In de tijd dat ik hier was heb ik honderden toe-
spraakjes gehouden en dan zocht ik altijd naar een 
passend gedicht of citaat. Ik wil besluiten met een 
wens uit een boekje van Marinus van de Berg, een 
ziekenhuispastor waar ik een goede band mee had, 
een wens voor Zorgcentrum Aelsmeer:

DAT hieR in huis mAG Zijn:

...De geest van liefde en vriendschap

...De geest van geduld en hoop

...De geest van warme aandacht

...De geest van tedere zorg

...De geest die heelt en beschermt

...De geest die gemeenschap sticht

...Een geest waarbij iedereen zichzelf kan zijn

Expositie Zorgcentrum Aelsmeer

Het is nu zo’n twee 
maanden geleden dat ik met 

pensioen ben gegaan. Dat was iets 
waar ik nogal tegenop zag. Het valt niet 

mee afscheid te moeten nemen van zoveel 
mensen met wie je een band hebt. Behalve 

dat weet je niet hoe het zal zijn om geen werk 
meer te hebben na 47 jaar onaf-gebroken met 

plezier gewerkt te hebben. Nu, twee maanden later, 
kom ik tot de voorzichtige conclusie dat ik het werk 
wel mis, maar dat daar ook wel dingen voor in de 
plaats komen. Het meest bijzondere is wel dat je 
niet zoveel meer aan je hoofd hebt. In het vak van 
bestuurder van een zorginstelling heb je altijd wel 
iets aan je hoofd. Je bent altijd vooruit aan het 
denken om goed op zaken voorbereid te zijn. 
Het is prettig dat er nu zoveel ruimte is in mijn hoofd 
voor andere dingen. Verder ben ik iemand die veel 
hobby’s heeft dus ik zal mij niet zo snel vervelen. 

Natuurlijk is het ook een goed seizoen om met 
pensioen te gaan. In de zomer, als het mooi weer is, 
is het toch wat gemakkelijker om allerlei leuke din-
gen te doen dan in de wintertijd. Bovendien is onze 
dochter op 1 juli getrouwd en dat gaf ook de nodige 
bezigheden. 
Verder gaan we veel weg met de caravan en 
hebben in augustus nog een flinke vakantie op 
het programma staan. Dus er is veel om  naar uit 
te zien. Voor de winter zal het misschien anders 
voelen, maar dat zien we dan wel. 

Wat sterk meespeelt bij het goede gevoel over mijn 
pensionering is dat ik zo’n fantastisch afscheid heb 
gehad. Dat speelde zich af in vier etappes. Eerst was 
er afscheid van de medewerkers, daarna van de
 vrijwilligers, toen van de bewoners en tenslotte 
was er een receptie voor externe relaties. 
Het waren stuk voor stuk bijzonder bijeenkomsten. 

Op deze wijze werd afscheid genomen van de 
mensen met wie je hebt samengewerkt, van 
de mensen waarvoor je het uiteindelijk doet en 
van al die mensen en instanties bij wie ik het 
zorgcentrum mocht vertegenwoordigen. 
Wat ook zo opvallend was, is het feit dat iedereen 
me dat afscheid zo gunde. Soms was het ook wel 
emotioneel. Dat was nog het heftigst toen ik op 
de laatste receptie benoemd werd tot ridder in 
de orde van Oranje-Nassau. Dat is iets wat ik niet 
had zien aankomen. 

Voor al die afscheidsbijeenkomsten zijn heel 
veel mensen in touw geweest.  Dat waren allereerst 
degenen die de regie hadden achtereenvolgens 
Ron, Wilma, Lolke en dhr Bart Hulsbos. 
Maar behalve dat had iedereen van alles voorbereid 
om te doen en te zeggen.En dan de keuken die 
overal voor de bediening moest zorgen en garant 
stond voor een heerlijk buffet. Het liep allemaal 
op rolletjes. Met andere woorden: voor mij was 
het afscheid fantastisch, maar voor anderen ook wel 
heel veel werk. 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
organisatie van al die festiviteiten, voor de goede 
woorden en de goede wensen die uitgesproken 
zijn. Ook dank voor de vele  geschenken die we 
mochten ontvangen. En vooral dank dat jullie 
mij zo’n onvergetelijk afscheid hebben gegeven 
en gegund.

Ik wens iedereen die op wat voor manier dan ook 
verbonden is met Zorgcentrum Aelsmeer en thuis-
zorg Aalsmeer nu en in de toekomst alle goeds toe. 
Heel erg bedankt

Dank jullie wel voor de komst hiernaar toe om 
afscheid te nemen, dank jullie wel voor de vele 
en prettige contacten, dank jullie wel voor de 
collegialiteit en de vriendelijkheid die ik altijd 
ervaren heb. Dank jullie wel!!!’

En toen was het tijd voor een drankje en een hapje. 
Heel veel mensen kwamen Jan en zijn vrouw Joke 
nog de hand schudden, presentjes overhandigen 
en de beste wensen uiten. Het was alweer een 
prachtige middag in Zorgcentrum Aelsmeer, maar 
ook een emotionele. 

Bron: Amstelveenweb.nl
hier kunt u ook de volledige toespraak 
van Jan vinden

Als kind tekende ik veel en op de Vakschool 
voor meisjes in Hoofddorp tekende ik veel 
modeontwerpen. Begin 70’er jaren ben ik aan 
de keukentafel weer met tekenen begonnen. 
Inmiddels raakte ik geïnspireerd door een schilderij 
met anjers geschilderd door mevr. Hoogendoorn. Ik 
dacht; “Dat kan ik ook”. Zo is het schilderen begon-
nen, ik ben lessen gaan volgen bij Dirk Annokkee 
in Aalsmeer. Op de Vrije Universiteit  in Amstelveen 
heb ik les gekregen van Maarten Krabbé. Vervolg 
studies deed aan de Vrije  Academie in Den Haag, 
de Gooise Academie in Laren waar ik les kreeg van 
Jorg Reme. Ook heb ik nog in Badhoevedorp lessen 
gevolgd. Mijn technieken zijn olie op doek en acryl 
op paneel. Het fijn schilderen is mijn passie. Mijn 
1ste bezoek aan Galerie Mokum was een open-
baring. Henk Helmantel en Aad Hofman zijn mijn, 
toentertijd, inspiratiebronnen. Nu haal ik mijn inspi-
ratie uit mijn directe omgeving. Inmiddels raakte ik 
in contact met Dieuwke Bakker van Galerie Mokum, 
zij bood mij de kans in haar Galerie te exposeren. 

Dit was in 1986, inmiddels zijn we 36 jaar verder.  
Schilderen is mijn passie en daarbij speel ik graag 
piano. Sinds 20 jaar presenteer ik bij Radio Aalsmeer 
een nostalgisch muziek uur. In het Oude Raadhuis 
was mijn werk te zien bij de Amazing Amateurs. 
Met schilderen is net als bij pianospelen, ik raak 
nooit uitgestudeerd en ga graag nieuwe uitdagin-
gen aan. Inmiddels heb ik mij ook toegelegd op de 
zee bij Egmond aan Zee 
waar een gedeelte van 
mijn roots liggen.
In de maanden 
augustus en september 
exposeer ik in Zorgcen-
trum Aelsmeer. U bent 
van harte welkom om te 
gaan kijken in de gang 
naar Rozenholm.

joke Wegman
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

AcTiViTeiTenoVeRZichT

U bent welkom bij alle activi-
teiten die in het schema worden 

aangeduid. Hieronder volgt een 
beschrijving van de verschillende onder-

delen zodat u kunt bepalen welke u aanspreekt en 
u graag wilt bijwonen. Bij bijna elke activiteit wordt 
er gratis thee of koffie geserveerd en ook als u  ‘s 
morgens op de koffie wilt komen, zijn daar geen 
kosten aan verbonden. Slechts voor een enkele 
activiteit wordt een bijdrage gevraagd zoals voor 
de warme lunch of het avondeten. 

handwerken
Het handwerken vindt plaats in de Voorkamer 
van het zorgcentrum en wordt georganiseerd door 
het Rode Kruis. U kunt zelf aangeven wat u graag 
wilt doen. Ontvangt u materiaal van de organisatie 

dan wordt uw handwerk als het klaar is, 
verkocht en de opbrengst gebruikt voor 

het goede doel. Sokken breien is altijd 
gewenst want dat kunnen niet veel 
mensen meer. Andere breisels, 

 hand- of haakwerkjes zijn ook welkom.

Sjoelen
Op maandagmiddag staan er een aantal 
sjoelbakken klaar en wordt er in groepjes gesjoeld. 
Vrijwilligers sorteren de stenen en houden de 
score bij. U zelf zal het ‘zware werk’, de stenen in de 
vakken werpen, moeten verrichten.

Spelmiddag
U bent van harte uitgenodigd 
om mee te doen aan de spel-
middag. Het klaverjassen en 
rummikub vindt om de week 
plaats, zie donderdag specifiek.

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden 
er zangmiddagen georganiseerd waarbij u 
kunt meezingen, ongeacht of u wel of niet 
zo heel goed bij stem bent. Het is een gezellige 
melodieuse samenkomst die onder leiding 
staat van onze activiteitenbegeleidster 
Ingrid met muzikale begeleiding van 
Ally Maarse.

Optredens
U bent van harte uitgenodigd om te komen 
luisteren bij de optredens van koren of andere 
muzikale gezelschappen. De optredens vinden één 
keer per maand plaats in de grote zaal.

Restaurant
Als u wilt eten in ons restaurant kan dat. 
U hoeft slechts een dag van te voren op te bellen: 
0297 - 32 60 50. De kosten zijn € 9,00 en voor dat 
bedrag ontvangt u een 3-gangen keuzemenu.

Weeksluiting
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, geleid 
door verschillende personen. Voor de komende 
maanden zijn dit:

5 augustus dhr. Maarsen
12 augustus ds. Schrage
19 augustus dhr. Post
26 augustus mw. v.d. Schilden

2 september ds. Prins
9 september dhr. Vollmuller
16 september mw. v. Houten
23 september mw. v.d. Schilden
30 september Heilig Avondmaal 
  met collecte door ds. Haeck

 
    elke ZonDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

 elke ZATeRDAG

10.15 uur Koffie drinken

elke VRijDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

elke WoensDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

elke mAAnDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken
(niet op 1, 8, 15 en 22 aug)
14.30 uur Sjoelen 

DonDeRDAG speciFiek

donderdag 11 aug, 25 aug, 8 sept en 22 sept 
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

elke DonDeRDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
17.30 uur Restaurant 
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WoensDAG speciFiek

woensdag 17 augustus
14.30 uur Optreden van Harald Veenstra, hij zingt beroemde 
liedjes van o.a. Toon Hermans, Wim Sonneveld en Paul van Vliet

woensdag 28 september
14.30 uur Optreden van Shantykoor de Brulboeien uit Aalsmeer

DinsDAG speciFiek

dinsdag 9 augustus
14.30 uur Optreden van Duo Passie 

dinsdag 6 september
14.30 uur Zangmiddag

mAAnDAG speciFiek

maandag 26 september
10.30 uur Modeshow en tot 15.30 uur kledingverkoop van de 
firma van der Klooster Mode

elke DinsDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
17.30 uur Restaurant
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Interview met...
mw van Duijnhoven

geboren
17 mei 1934 te Amsterdam

Privé
vier kinderen; Willeke, Helen, Arnold & Petra

drie kleinkinderen; Jennifer, Kimberley & Michael

Zij was liever binnen en deed veel aan knutselen en 
schilderen. Na de lagere school volgde de nijverheid-
school en toen besloot Willy Marchand om naar de 
tuinbouwschool in Naarden te gaan. 
Dat was nog een hele afstand die dagelijks met de 
bus overbrugd moest worden. Ze was als meisje 
ook een uitzondering op deze school die over-
wegend werd bevolkt door jongens. ‘Overigens 
was dat wel gezellig’ zegt ze. De interesse voor de 
tuinbouwschool vloeide vooral voort uit het feit dat 
ze iets met bloemen wilde. Ze wilde graag bloemen 
kweken en het bloemschikken onder de knie krijgen. 

Na vier jaar school werd het diploma van de tuin-
bouwschool behaald. Daarna werkte ze nog een 
paar jaar in een bloemenwinkel. Maar ook was Willy 
actief in het bedrijf van haar vader. Vader Marchand 
was eigenaar van een horecabedrijf, een koffiehuis 
in de Van Ostadestraat. Dat koffiehuis was overigens 
alleen overdag geopend en niet op zondag. 
Daarnaast had Willy als grote hobby het zingen 
en het spelen op de accordeon. Ook kwam ze al 
  vroeg in haar leven tot 

de ontdekking dat ze 
het leuk vond om 
mensen te entertainen. 

Na ongeveer 20 jaar stierf haar man. Mw van 
Duijnhoven bleef het bedrijf  runnen waarbij 
de kinderen heel geleidelijk de activiteiten over-
namen. Toen zij steeds actiever werden in het 
bedrijf en zoon en schoondochter trouwden, dacht 
mw van Duijnhoven: ‘het wordt nu tijd om ergens 
anders te gaan wonen’. Ze besloot om in Zandvoort 
te gaan wonen. Als kind was ze daar veel geweest 
en ze vond het een plezierige plek om te zijn. 

‘In die periode toen ik weer alleen was, kreeg 
ik tijd om weer wat dingen van vroeger op te 
pakken zoals tekenen en schilderen maar ook 
beeldhouwen. Tijdens het interview laat mw van 
Duijnhoven een aantal dingen zien zoals het 
maanlandschap dat haar eerste schilderwerk was. 
Maar ook is er fraai beeldhouwwerk te zien in haar 
kamer. Overigens heeft mw van Duijnhoven al 
geëxposeerd in de tussengang naar Rozenholm. 
Inmiddels is mevrouw ongeveer een jaar in Zorg-
centrum Aelsmeer. Ze heeft het erg naar haar zin. 
Ze zegt: ‘ook om mij heen hoor ik eigenlijk alleen 
maar tevreden geluiden’. Ze doet niet aan alles mee 
maar eet wel geregeld in het restaurant, bezoekt 
het handwerken en is ook mee geweest met de 
vakantieweek naar Ermelo. 

Als ik mw van Duijnhoven vraag wat ze het meest 
opvallend vindt in Zorgcentrum Aelsmeer dan 
noemt ze de vriendelijkheid. Ze zegt ‘vriendelijk-
heid kom ik overal tegen en dat valt echt op. Ik heb 
wel eens aan medewerkers gevraagd: hebben jullie 
soms een extra cursus lief zijn gehad?’

Met dit mooie compliment aan de medewerkers 
ronden we het gesprek af en bedanken mevrouw 
van Duijnhoven voor haar gastvrijheid en 
wensen haar nog een fijne tijd toe in 
Zorgcentrum Aelsmeer.

jan Dreschler
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Uiteindelijk ging ze deel uitmaken van een muziek-
groep die optrad onder de naam Favorite Stars.
De muziekgroep bestond uit zes mannen die allen 
een instrument bespeelden en Willy die naast het 
accordeonspel ook de zang verzorgde. De Favorite 
Stars waren succesvol. Er werd in heel Amsterdam 
opgetreden voor bedrijven zoals het Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf, de Maggi fabriek, het energiebedrijf, 
de gemeente Amsterdam enzovoort. Maar ook 
waren er optredens op bruiloften en partijen en in 
bejaardencentra. Zo was er voor Willy heel veel te 
doen die jaren. Inspringen in het bedrijf van vader, 
actief in het bloemschikken en heel veel op pad 
met de muziek. Dat ging door tot haar 24e jaar. 
Toen ontmoette ze een leuke man en is ook met 
hem getrouwd. 
Er kwamen drie kinderen. Helaas, na tien jaar is 
haar man op 37-jarige leeftijd overleden en bleef 
Willy als 32-jarige moeder achter met drie kleine 
kinderen. Ik vroeg haar of dat niet een bijzonder 
zware tijd was. Haar antwoord luidde “Het viel 
eigenlijk, gek genoeg, wel mee. Iedereen was 
heel aardig en ik had een redelijk pensioen. 
Bovendien heb ik een optimistische aard en dat 
hielp. Ik besefte ook heel sterk dat mijn kinderen 
recht hadden op een vrolijke moeder niet op 
een moeder die zichtbaar verdriet had’. 

En zo leefde  het gezin verder. Op vrije dagen werd 
vaak het Amsterdamse bos opgezocht waar de 
kinderen naar hartelust konden spelen. In datzelfde 
Amsterdamse bos ontmoette Willy een vrijgezelle 
boer die eigenaar was van boerderij Meerzicht. 
Boerderij Meerzicht was toen al een horeca-
gelegenheid waar men kon neerstrijken voor een 
drankje en een broodje. Op den duur werd het 
wel wat tussen beiden en nadat de kinderen in de 
plannen betrokken waren, zijn beiden getrouwd 
en samen een pannenkoekenrestaurant begonnen. 
Sindsdien worden er in het Amsterdamse bos de 
heerlijkste pannenkoeken gebakken in een ronde 
carrousel zodat het een soort continu proces is van 
ronddraaiende pannenkoeken die als beslag de 
carrousel ingaan en er heerlijk knapperig uitkomen. 
Persoonlijk heb ik als kind ook vol bewondering bij 
die carrousel staan kijken hoe de ronddraaiende 
pannenkoeken daarin gaar werden. Het is bijzonder 

om nu na zoveel jaar de geschiedenis daar-
achter te horen. Tijdens het huwelijk met 
boer van Duijnhoven kwam er nog een 
kindje bij zodat het gezin bestond uit 
vader, moeder, drie dochters en een zoon. 

op een gegeven moment ging het thuis niet 
meer. er moest te vaak een beroep gedaan 
worden op de buren en soms was er een val-
partij. op dat moment besloot mw van 
Duijnhoven naar een zorginstelling te verhuizen. 
het werd het menno simons huis in Amsterdam-
Buitenveldert. maar daar had ze het al snel 
helemaal niet naar haar zin. Ze kon er niet 
aarden en het eten kwam zoals ze zegt ‘uit een 
fabriek’. De kinderen gingen op zoek naar een 
alternatief en dat werd Zorgcentrum Aelsmeer. 

Inmiddels bewoont mevrouw van Duijnhoven al 
bijna een jaar een tweekamer appartement op de 
tweede verdieping. Het is er gezellig. Zelf beschrijft 
ze zich als een rommelig type en inderdaad straalt 
het appartement niet een saaie netheid uit maar 
weerspiegelt de aard van de bewoonster, een 
persoonlijkheid met een gevarieerde interesse. 
Er zijn plakboeken over het verleden, er is eigenge-
maakte kunst en temidden van dit alles, ondanks 
haar handicap, een opgewekte bewoner

Tegelijk is mw van Duijnhoven (ik mag Wil zeggen, 
maar dat gaat me niet gemakkelijk af ) iemand 

die in haar leven veel heeft meegemaakt.Ze is 
82 jaar geleden als Willy Marchand geboren in 
Amsterdam Zuid in de van Ostadestraat. 
Het was een gezin dat bestond uit vader 

moeder een meisje en nog een jongere broer. 
Mevrouw van Duijnhoven beschrijft haar jeugd 

als heel aangenaam. Haar broertje speelde 
veel op straat en probeerde zijn 

oudere zus daarin mee te krijgen. 
Maar dat zag Willy niet zo zitten. 
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DAGje VolenDAm
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 25,- p.p. 
incl. lunchpakket, één consumptie 
en een visje eten (haring of kibbeling) 

Woensdag 14 september

Uitstapjes
ReisBuRo ‘op sTAp’  
Tel: 0297-32 60 50

DAGje VolenDAm
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 25,- p.p. 
incl. lunchpakket, één consumptie 
en een visje eten (haring of kibbeling) 

Woensdag 17 augustus

ZAAnse schAns
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 15,- p.p.

incl. lunchpakket en consumptie

Vrijdag 26 augustus

sTRAnDRups
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 21,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie 

Donderdag 11 augustus

pAleis heT loo
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 32,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie 

Donderdag 18 augustus

mADuRoDAm
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 25,- p.p. 
incl. lunchpakket en consumptie

Donderdag 22 september

huiFkARRenTochT VeluWe
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 35,-  p.p.
incl. lunchpakket en consumptie 

Woensdag 3 augustus

poFFeRTjes eTen
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 17,50  p.p. 
incl. consumptie

Vrijdag 2 september

huiFkARRenTochT VeluWe
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 35,-  p.p.
incl. lunchpakket en consumptie 

Donderdag 1 september

augustus - september 
2016

mADuRoDAm
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 25,- p.p. 
incl. lunchpakket en consumptie

Vrijdag 5 augustus
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lunchpakket te nuttigen. Een ervaring 
om nooit meer te vergeten.
Kosten: € 35,-- p.p. incl. lunchpakket en 
consumptie 
 
mADuRoDAm
Wanneer: vrijdag 5 augustus en 
donderdag 22 september 
Waar: Den Haag
Vertrek: 10.00 uur
Madurodam is de bekende minia-
tuurstad in Den Haag. De leukste en 
belangrijkste plekken van Nederland 
zijn nagebouwd op een schaal van 1 
op 25. Madurodam geeft een goed 
beeld van een Nederlandse stad en de 
Nederlandse samenleving door middel 
van ruim 700 maquettes van gebouwen 
uit alle delen van Nederland. Gaat u met 
ons mee? kosten: € 25,- p.p. 
incl.lunchpakket en consumptie

sTRAnDRups
Wanneer: donderdag 11 augustus 
Waar: Noordwijk
Vertrek: 10.00 uur
Ook vandaag moet het weer een beetje 
meewerken want we gaan naar het 
strand in Noordwijk. “De Vrijbuiter” zal 
om 11.00 uur voor ons klaar staan. Dit 
is een rupsvoertuig waarmee we een 
rit van een uur over het strand gaan 
maken. Dit voertuig is speciaal geschikt 
voor mensen die minder goed ter been 
of van een rolstoel afhankelijk zijn. Na 
afloop maken we nog een ritje door 
de omgeving van Noordwijk. kosten: 
€ 21,50 p.p. incl. lunchpakket en 
consumptie

DAGje VolenDAm
Wanneer: woensdag 17 augustus en 
woensdag 14 september  
Waar: Volendam
Vertrek: 10.30 uur
We gaan richting Volendam. Volendam 
is oorspronkelijk een klein vissersdorp 
waar men vroeger in klederdracht liep. 
Volendam is gelegen aan het IJsselmeer 
en heeft een rijke historie qua visserij. 
Een bezoek aan Volendam is niet 
compleet zonder  “de Dijk” te hebben 
bezocht.  Uiteraard wandelen we door 
het “doolhof”, dit zijn smalle straatjes 
met authentieke vissershuisjes. Ook 
brengen we een bezoek aan het Volen-
dams museum incl. Sigarenbandjeshuis 
en filmzaal. Bij slecht weer zullen we 
na het bezoek aan het museum met de 
bus de omgeving verkennen waaronder 
Marken en Edam.kosten: € 25,- p.p. incl. 

lunchpakket, één consumptie en een 
visje eten 
(haring of kibbeling). 

DelFTs AARDeWeRk op pAleis 
heT loo
Wanneer: donderdag 18 augustus
Waar: Apeldoorn
Vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaat het uitje naar Paleis Het 
Loo met de prachtige tentoonstel-
ling van  Delfts aardewerk. De vazen 
waren in de 17e eeuw zeer exclusieve 
blikvangers in veel baroktuinen; ze 
werden gevuld met kostbare exotische 
planten zoals oranjeboompjes en 
ananasplanten. Het was koningin Mary 
die de basis legde voor het Delfts blauw 
als nationaal icoon. Van de oorspronke-
lijke vazen op Het Loo zijn helaas alleen 
scherven overgebleven. Verspreid over 
Europa zijn er drie originele koninklijke 
vazen achterhaald waarvan er 1 in 2010 
werd aangekocht door Paleis Het Loo.
Daarnaast is er ook een prachtige 
tentoonstelling van Koninklijke foto`s.
Helaas is het paleis niet volledig toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers. Vandaar 
dat dit uitje alleen geschikt is voor 
mensen die nog goed ter been zijn. 
kosten: € 32,50 p.p. incl. lunchpakket 
en consumptie 

ZAAnse schAns
Wanneer: vrijdag 26 augustus
Waar: Zaandam
Vertrek: 10.30 uur
De Zaanse Schans is een woon-
werkgebied waarin de 18e en 19e 
eeuw herleven. Wandel langs het 
bakkerijmuseum en geniet van de geur 
van vers brood of kijk even binnen bij 
het pakhuis waar klompen gemaakt 
worden. De kaasmakerij, tinnegieterij en 
de diverse molens mag u ook zeker niet 
missen. De Zaanse Schans is een uniek 
stukje Nederland, vol houten huisjes, 
molens, schuren en werkplaatsen. Een 
dagje uit op de Zaanse Schans is leuk en 
leerzaam! Helaas is de Zaanse Schans 
niet volledig toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Vandaar dat dit uitje alleen 
geschikt is voor mensen die nog goed 
ter been zijn. kosten: € 15,- p.p.  incl. 
lunchpakket en consumptie
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hierbij treft u het programma aan 
van de uitstapjes voor de maanden 
augustus en september met daarbij 
een omschrijving van het uitje. Als u 
als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer 
of Thuiszorg Aalsmeer met ons mee 
wilt met één (of meerdere) van de 
genoemde uitstapjes dan kunt u een 
reservering maken bij het reisburo. 
het reisburo is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur. uiteraard kunt u ook 
met ons mee als u afhankelijk bent 
van een rolstoel. Wij regelen dan dat 
er een vrijwilliger meegaat om u te 
begeleiden. 

uitstapjes met verzorging 
van lunchpakket 
Als er inclusief lunchpakket staat zijn de 
lunchpakketten voor de bewoners van 
het zorgcentrum bij de prijs 
inbegrepen. Mocht u een cliënt van 
buiten het zorgcentrum zijn, kunt u voor 
€3,50 een lunchpakket bestellen bij uw 
aanmelding voor een uitje. Natuurlijk 
staat het u vrij om uw eigen lunchpakket 
van thuis mee te nemen.

Wilt u thuis opgehaald worden dan 
wordt hiervoor € 1,- in rekening gebracht 
(binnen Aalsmeer en Kudelstaart). 
Mocht u buiten deze regio wonen dan 
brengen wij hiervoor € 2,50 in rekening.

Als er bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer met een uitstapje meegaan 
dan zorgen wij ervoor dat er een 
verzorgende meegaat. Gaan er alleen 
cliënten uit de wijk mee dan zal een 
vrijwilliger het uitstapje begeleiden.

Graag tot ziens! 
sandra, ilona, ivonne,
Reisburo ‘Op Stap’  Tel: 0297 - 32 60 50

huiFkARRenTochT op De VeluWe
Wanneer: woensdag 3 augustus en 
donderdag 1 september
Waar: Otterlo
Vertrek: 10.30 uur
Het is een eindje rijden naar de Veluwe, 
maar dit is zeker de moeite waard. 
Aangekomen in Otterlo drinken we eerst 
een kopje koffie en dan komt de huifkar 
voorrijden. Deze huifkar is speciaal 
ingericht voor het vervoer van rolstoelen 
dus dat hoeft voor u geen belemmering 
te zijn om mee te gaan. We maken 
een rit van ca 1,5 uur door de bossen 
met een korte stop onderweg om ons 

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes

ARTis
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunchpakket

Woensdag 7 september

ARTis
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunchpakket

Vrijdag 23 september

ARTis
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunchpakket

Donderdag 29 septembermARkT hooFDDoRp
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 5,- p.p.
incl. consumptie

Vrijdag 9 september

BRoekeRVeilinGmuseum
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Woensdag 28 september

RonDVAART De linGe
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 23,50 p.p.
incl. consumptie

Dinsdag 13 september

nosTAliGe Film
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 7,50 p.p.

Dinsdag 6 september
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ARTis
Wanneer: woensdag 7 september, 
vrijdag 23 september,
donderdag 29 september 
Waar: Amsterdam
Vertrek: 10.00 uur 
Artis in Amsterdam is één van de oudste 
dierentuinen van Nederland en bestaat 
al sinds 1838. Inmiddels is Artis diverse 
keren uitgebreid en werd er een groot 
aquarium gebouwd. Jaren later kwam 
er ook nog een planetarium, geologisch 
museum, wolvenbos, een Afrikaans 
savannelandschap en een vlinder 
paviljoen bij. Bij aankomst in Artis 
drinken we eerst een kopje koffie en 
gaan daarna de dierentuin bekijken. 
kosten: € 22,50 p.p. incl. lunchpakket 

mARkT hooFDDoRp
Wanneer: vrijdag 9 september
Vertrek: 13.15 uur
Waar: Hoofddorp
Vandaag gaan we naar de wekelijkse 
markt in Hoofddorp. Op de markt kunt 
u uw boodschappen doen of gewoon 
lekker rond kijken. Bij slecht weer gaan 
we naar het overdekte winkelcentrum 
De Vier Meren. Tot slot zullen we met 
elkaar een kopje koffie of thee drinken.
kosten € 5,- p.p. incl. consumptie

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in 
eigendom en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een 
beroep kan worden gedaan via ons reisburo ‘op stap’.  
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg van Thuiszorg Aalsmeer 
ontvangen en/of aan een ontmoetingsgroep deelnemen. 

Als u van Vervoer op Maat 
gebruikt wilt maken dan kunt 
u op maandag-/woensdag- of 
vrijdagochtend tussen 09.00 
en 12.00 uur contact opnemen 
met het reisburo op telefoon-
nummer 0297 – 32 60 50.

Wij raden u aan om tijdig te 
reserveren voor Vervoer op 
Maat omdat wij werken met 
vrijwillige chauffeurs die op 
afroep ingezet worden. Tevens 
moet er op de door u gewens-
te datum en tijd een vervoer-
middel beschikbaar zijn. 

De kosten van het vervoer 
zijn als volgt:
• Er is een starttarief van 
 € 2,50 en voor dit tarief kunt 

u maximaal 5 kilometer weg-
gebracht worden. Maar ook 
als u minder dan 5 kilometer 
rijdt blijft het starttarief 

 € 2,50. Auto en chauffeur 
moeten immers ook naar 

 u toekomen. 
• Boven de 5 kilometer komt 
 er € 0,50 per kilometer bij. 

 Deze service is bedoeld 
 voor vervoer in onze
 eigen omgeving. 
• Vanaf 20 kilometer is de 

kilometerprijs € 0,25

Wilt u bijvoorbeeld een reis 
maken van 100 kilometer dan 
kan het reisbureau dit wel voor 
u regelen, maar we zullen dat 
niet met de eigen auto’s doen. 
Het reisbureau kan echter wel 
voor u uitzoeken hoe u op de 
gewenste bestemming kunt 
komen en informeren wat de 
kosten zijn.

Behalve dit Vervoer op Maat 
zijn er ook allerlei excursies. 
Wilt u mee met een excursie 
dan kunt u bellen met ons 
reisburo. 

Met deze dienst hoopt 
Zorgcentrum Aelsmeer een 
extra bijdrage te leveren aan 
het welzijn van onze cliënten 
en dorpsbewoners. Tot ziens!

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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poFFeRTjes eTen 
Wanneer: vrijdag 2 september 
Waar: Gouda 
Vertrek: 10.30 uur 
Poffertjeshuis “IN DE SALON” is het 
oudste en meest schilderachtige 
poffertjeshuis ter wereld. Het houten, 
oorspronkelijk demontabele, gebouw 
is meer dan 150 jaar oud maar 
als bedrijf kan het bogen op een 
geschiedenis van meer dan 250 jaar. 
Dat blijkt wel uit de inrichting die in 
authentieke stijl bewaard is gebleven.
De poffertjes worden nog steeds 
gebakken naar grootmoeders recept 
op een roodkoperen plaat die uit het 
begin van de vorige eeuw stamt.
kosten € 17,50 p.p. incl. consumptie

nosTAlGische Film
Wanneer: dinsdag 6 september
Waar: Feesttent Aalsmeer
Vertrek: 13.15 uur
Op 6 september herleeft Aalsmeer 
van weleer in de feesttent op het 
Praamplein. Het twee en een half 
durende filmfeest der herkenning 
bestaat uit niet minder dan zestien 
zeer gevarieerde films. Ze dateren 
uit de periode eind jaren ‘30 tot 1996 
en zijn zowel in zwart-wit als kleur. 
Evenals voorgaande jaren is journalist 
Dick Piet de samensteller en presen-
tator van het vijfde Nostalgisch 
Filmfestival.kosten: € 7,50 p.p. excl. 
koffie en thee

Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Thuiszorg Aalsmeer
Verpleging & Verzorging
Huishoudelijke Verzorging
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1 – 3de etage
1431 LA Aalsmeer
Tel. 0297 36 76 81
Fax 0297 34 98 19
Zorgconsulent 
Tel. 0297 82 09 66

ontmoetingscentrum Aalsmeer
inclusief inloopcentrum
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12  
1431 BW Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor elkaer’
Gastvrouwen en Thuiszorg Aalsmeer 
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79

Inloopcentrum van maandag t/m vrijdag.
Contactpersoon:
Nina Oudshoorn, activiteitenbegeleidster
Telefoon: 06  834 41 313

Websites
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor informatie over het zorgcentrum, thuis-
zorg huishouding of verpleging en de ont-
moetingsgroep voor (licht) dementerenden.

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’

RonDVAART De linGe
Wanneer: dinsdag 13 september
Waar: Leerdam
Vertrek: 13.15 uur
Vandaag gaan we een rondvaart maken 
op de Linge. Vanaf de schepen van 
Rederij Leerdam kunt u tijdens een 
rondvaart genieten van het prachtige 
uitzicht. We vertrekken aan de rand 
van het oude centrum van de “Glas-
stad” Leerdam. Direct heeft u een 
schitterend uitzicht op de haven, de 
oude stadswallen en de Royal Leerdam 
Kristal fabrieken.De rondvaart duurt 
anderhalf uur. kosten: € 23,50 p.p. incl.
consumptie

BRoekeRVeilinG museum
wanneer: woensdag 28 september
Waar: Broek op Langedijk
Vertrek: 10.30 uur
Museum BroekerVeiling is de oudste 
doorvaargroenteveiling ter wereld. 
Op deze historische plek in Broek op 
Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag 
ontstaan. De rondvaart vertrekt vanuit 
het museum en brengt u in het prach-
tige, laatst overgebleven deel van het 
Rijk der Duizend Eilanden. Hier krijgt 
u een goed beeld van de eilandakkers, 
waarvan er nu nog enige honderden 
over zijn.  De toegangsprijs bestaat 
uit toegang tot het museum inclusief 
demonstratieveiling, rondvaart 
(met een open of dichte boot), 
audiotour en exposities. kosten: € 27,50  
p.p. incl. lunchpakket en consumptie

Jessica gaat met haar gezin kam-
peren op Texel. De kinderen heb-
ben voor Texel gekozen omdat ze 
graag met de boot op vakantie 
willen. Met de boot overvaren 

naar het Waddeneiland is een 
soort op vakantie gaan in het 
buitenland. Ze gaan voor het 
eerst kamperen met een vouw-
wagen. Deze zal van te voren 
nog een keer uitgeprobeerd 
worden. Anders zal het voor 
de overige kampeerders leuke 
momenten gaan opleveren. De 
camping ligt midden in de dui-
nen dus ’s avonds bovenop een 
duintop genieten van de zons-
ondergang.
Tijdens de vakantie is het de 
bedoeling om met de kinderen 
garnalen te gaan vissen, zeehon-
den te kijken, zwemmen enz.

Groeten uit...
Texel
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bewonersvakantie erMeLo

van 6 t/m 9 juni 2016

Maandag 6 juni
Na maanden voorbereiding was het eindelijk zover, 
na de lunch stond het vertrek gepland. Het weer zag 
er goed uit, het beloofde een mooie week te worden. 
Na uitgezwaaid te zijn door bewoners en personeel 
die achterbleven in het zorgcentrum kon de vakantie 
beginnen. Op naar vakantiehotel Dennenheul in Ermelo 
met negen bewoners en acht begeleiders. In het hotel 
werden we ontvangen met koffie en iets lekkers, 
het voelde als vanouds. Na een heerlijk diner hebben we 
een avondwandeling gemaakt en tot 22.00 uur buiten 
kunnen zitten. Een goed begin van de vakantie!

Dinsdag 7 juni
Vanmorgen bij het opstaan was het fris en bewolkt. Maar na een stevig 
ontbijt met als extra een ei en een croissantje kwam tegen 10.00 uur het 
zonnetje te voorschijn.
De dames van de groep hadden wel zin om naar de markt te gaan en zij 
vertrokken gelijk na het ontbijt. De mannen bleven achter en hadden 
ook een gezellige ochtend. Vrijwilliger Frans is tweemaal na de koffie met 
de rolstoelfiets de bossen in gegaan met dhr. Jonker en dhr. Eveleens. 
Dhr de Moor heeft met Ingrid een spelletje rummikub gespeeld. 
Toen dhr. Eveleens terug was van het fietsen heeft hij een potje gesjoeld 
met Carolien.Net voordat de bus weer terug kwam van de markt kregen 
we onverwacht bezoek van Joyce uit Zorgcentrum Aelsmeer. Ze was een 
dagje vrij en omdat ze vorig jaar ook mee was, vond ze het erg leuk om 
even te komen kijken. Joyce heeft mee geluncht, onverwacht gezellig! 
Even later kwamen ook de dames weer bepakt en bezakt terug van de 
markt. Ze hadden nog wel langer willen blijven. Na de lunch met vers ge-
bakken broodjes en Frankfurter worsten was het de beurt aan de heren 
om op pad te gaan. Met Frans als routeplanner hebben we een prach-
tige rondrit gemaakt met een stop in Elspeet voor koffie en een heerlijk 
vers aardbeien vlaaitje. Ondanks de slechte voorspellingen was het nog 
steeds prachtig weer en toen we terug kwamen bij Dennenheul zaten de 
dames lekker op het terras te kleuren.
Na de maaltijd was het weer nog steeds goed en besloten we om buiten 
de schilderijtjes als aandenken te maken. We hadden de tafels aan elkaar 
gezet en iedereen kreeg een rond of vierkant schilderdoekje waar een 
bloem/boom of naar eigen idee wat op geschilderd mocht worden. 
Na een aarzelend begin had iedereen na een half uurtje toch een 
mooi aandenken. Pas rond tien uur gingen we naar binnen en gelijk 
door naar bed.

Woensdag 8 Juni
Na het ontbijt vertrok de helft van de groep naar de vlindertuin in 
Harskamp en hebben de thuisblijvers voor eerst een kopje koffie 
gedronken met een krantje erbij.
Drie thuis gebleven dames kozen voor een maskertje en een nagel-
behandeling en er is ook nog gewandeld.
De lunch, broodjes met een kroket, kregen we als picknick buiten op 
het terras geserveerd kregen. Het was een ontspannen ochtend.
Om twee uur kwam er een elektro karretje met aanhanger (2 golfkar-
retjes) waarmee we naar de schaapskooi reden. Deze middag was 
het helaas wat fris onder de bomen maar helemaal ingepakt in plaids 
was het goed te doen. Bij de schaapskooi aangekomen waren we net 
op tijd om de schapen binnen te zien komen. Dit is altijd een prach-
tig gezicht. We stonden net te kijken toen de zoon en schoondochter 
van mw. Fokker onverwacht aan kwamen fietsen als verrassing. We 
hebben buiten lekker een ijsje genuttigd en zijn ook nog even in de 
bezoekersruimte geweest. Daar waren verschillende filmpjes te zien 
over het reilen en zeilen van de schaapskooi.
Toen we weer bij het hotel aankwamen, was de andere groep al 
terug. Ze waren zeer enthousiast over wat ze gezien hadden in de 
vlindertuin. Na een drankje en de warme maaltijd gingen we naar de 
filmzaal waar we een presentatie kregen van natuurfotograaf Fred 
van Wijk over zomers in Scandinavië. Dit was een zeer geslaagde 
avond. Hij begon met een serie foto’s uit Zuid-Zweden, Zuid-Noor-
wegen en de Lofoten. Het waren prachtige foto’s van onder andere 
kraanvogels, papegaaiduikers en van het noorderlicht. Na een uur 
hadden we een pauze en daarna nog een doorlopende fotoshow 
met muziek. Uiteindelijk nog een toegift met foto’s van alle landen 
waar Fred was geweest. Na een laatste drankje ging iedereen moe 
maar voldaan slapen.
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BEEN STER

WAL KRAKER

VET LAPJE

MOT JAS

VECHT KLEDING

BUS KOEK

OPLOS PAUZE

VUILNIS DOEKJES

GORDIJN VINGERS

WEGEN WOORD

TOCHT VERHAAL

NOTITIE HUT

HERfT TIJD

EIER PINDA

LEG BOEKJE

VUUR WATER

BEL AAR

BOOM HOOfD

EKSTER ARTS

VRACHT PARK

EIKEN HAKKER

KLAP KAS

WEL KOMMER

WAAR HEEN

VAKANTIE GEVER

VOLK DAG

POST UREN

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals been - ham - ster = beenham en hamster

Oplossing vorige puzzel:

ham

1. dag
2. Strijd
3. Bollen
4. Lach
5. Loof

11. Huis
12. Avond
13. Bloed
14. Rozen
15. Jaar

16. Kantoor
17. Werk
18. Boven
19. Dieren
20. Sport

21. Brood
22. Geld
23. Bij
24. Middel
25. Stoel

6. Land
7. Stapel
8. Aan
9. Vlieg
10. Aard
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26. Land
27. Voor
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Vrijdag 10 Juni
Het laatste ontbijt. Ook hiervoor had de keuken weer voor 
wat lekkers gezorgd, namelijk een Amerikaanse pancake. 
We hebben rustig de tijd genomen want het wachten was toen op 
Jan Alderden die de bagage weer opkwam halen en het taxi busje.
Uiteindelijk was iedereen weer terug in Aalsmeer waar we in de 
Voorkamer pannenkoeken hebben gegeten en met elkaar nog 
een kopje koffie hebben gedronken.We hebben een geweldige 
week gehad met prachtig weer en een gezellige groep bewoners en 
begeleiders. Er heerste onderling een fijne sfeer. Het was fantastisch!

Donderdag 9 Juni
Vandaag gingen we met de andere groep naar de vlindertuin in de 
Harskamp. We begonnen daar met een film van een half uur over 
het vlinderleven. Dit was heel interessant. Hierdoor kregen we al 
wat achtergrondinformatie over wat we in de tuin gingen zien. 
Toen een kopje koffie met wat lekkers en daarna een looproute 
door de tuin. Het was prachtig. Wat een mooie vlinders vlogen er 
door de overdekte tuin. Het dwarrelde voor je ogen en je kwam 
ogen te kortom alles te kunnen zien. Ook de kasten met de vlinder-
poppen en de rupsen waren bijzonder om te zien. Nadat we de 
eerst ronde hadden gelopen was het tijd voor de lunch, die we 
lekker buiten in het zonnetje genuttigd hebben. Na de lunch 
hebben we nog een rondje door de prachtige tuin gemaakt, waar 
veel verschillende soorten fuchsia’s en passiflora’s groeiden. 
Helaas bloeiden ze nog niet allemaal maar het moet in juli en 
augustus helemaal de moeite waard zijn om nog een keer heen 
te gaan. Rond half vier kwamen we terug in Dennenheul waar we 
weer heerlijk op het terras konden zitten. Even later kwam de 
andere groep ook terug van een rit met de elektro kar. Zij hadden 
een bessentuin bezocht wat ook erg de mooi was geweest. 
Ondertussen waren ze in de keuken al druk bezig met de voor-
bereidingen voor de barbecue. Nadat de tafels in het zonnetje waren 
gezet gingen we aan tafel. Het zag er weer fantastisch uit: heerlijke 
salades, sauzen, brood en kruidenboter werden op tafel gezet. 
En ondertussen lag het vlees te garen op de barbecue. We hebben 
genoten van de kip, worstjes, procureurlapjes eigenlijk te veel om 
op te noemen. En als afsluiting kwamen er twee ijstaarten met 
vuurwerk. Dat zag er geweldig uitzag waarop iedereen begon 
te applaudisseren. We hebben de koks en het andere personeel 
bedankt voor geweldige dagen en het heerlijke eten. Als bedankje 
hadden we een pot met snoep voor al het personeel van Dennen-
heul. Rond acht uur gingen we naar binnen om de laatste avond af 
te sluiten met de traditionele bingo. Na het eerste rondje dronken 
we nog een kopje koffie en toen nog een tweede rondje. Iedereen 
was blij met het leuke of lekkere prijsje. Na de bingo vertrokken er 
al mensen naar hun kamer. En degene die nog een drankje wilden, 
bleven gezellig even napraten over alweer een geslaagde dag.
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Interview met...
Helene Komies

geboren
15 juni 1980

Privé
Getrouwd 

Samen hebben ze drie kinderen
 

Daarna wilde ze graag meer ambulant bezig zijn 
en trad in dienst van het RIBW, Regionale Instelling 
voor Beschermd Wonen, waarbij ze  werkzaam was 
in zowel Wageningen als Arnhem. Ze zou daar zes 
jaar blijven. En toen kwam  ze in aanraking met een 
man die David heette en die man kwam uit Kudel-
staart. Het bleek wat te worden met die twee en 
dus werd er getrouwd. David was werkzaam op de 
veiling en het gezin besloot om zich te settelen in 
Kudelstaart. Dat was in 2008. Op dat moment had 
Helene dus geen werk. 

Een kennis van haar man, Ilona Kock geheten, 
was op dat moment ziek en had ook de zorg voor 
dochter Tamar die nog maar heel jong was. Helene 
bood aan om haar te helpen en zo gebeurde.  Ilona 
was werkzaam in Zorgcentrum Aelsmeer en werd 
met een bloemetje bezocht door Sissi Mijwaart van 
de afdeling Personeelszaken. Het kwam tot een 
gesprek en toen Helene zei dat ze verpleegkundige 
was, werd ze door Sissi hartelijk uitgenodigd om 
meteen de volgende week maar te solliciteren want 
goeie verpleegkundige kon men in Zorgcentrum 
Aelsmeer wel gebruiken! 

Het was in de tijd dat de thuiszorg nog betrekkelijk 
klein was en opereerde vanuit het winkelpandje in 
de Zijdstraat. Helene besloot voorzichtigheidshalve 
te solliciteren als verzorgende omdat na zeven 
jaar psychiatrie de verpleegkundige vaardigheden 
misschien wat minder waren, maar is toch als ver-
pleegkundige aangenomen en geleidelijk bouwde 
ze haar expertise weer op.  Dus toen had ze ineens 

Ik  vraag haar wat het  is dat deze baan zo 
aantrekkelijk maakt. 
‘Het aantrekkelijke van de baan is vooral het totaal 
plaatje. Je brengt de hele zorgsituatie in kaart. 
Je denkt mee met degene die het aangaat en je 
kunt echt een bijdrage leveren aan de verbetering 
van iemands levensomstandigheden. Daarnaast is 
het heel leuk om te maken te hebben met multi-
disciplinaire samenwerking dat wil zeggen dat er 
volop samengewerkt wordt met de huisartsen, de 
fysiotherapie, de ergotherapeuten enzovoorts. 

Zijn er ook onderdelen van het werk die 
lastig zijn?
‘Het is soms wel lastig dat je afwegingen moet 
maken die te maken hebben met de situaties van 
mensen. Je kunt niet altijd de wensen van de cliënt 
of diens familie inwilligen en dat kan soms leiden 
tot een zekere boosheid. Dat komt bij het indiceren 
met enige regelmaat voor’. 
‘Toch’ zegt Helene ‘heb ik daar niet heel veel mee 
te maken. Ik probeer altijd wel begrip te tonen voor 
de gevoelens die men daaromtrent heeft en geef 
aan dat ik het beste met hen voor heb. Ik probeer 
ook met hen mee te denken over wat er in hun 
situatie het beste is. ‘Kortom het is leuk werk, ik ben 
er ingegroeid in het afgelopen jaar en voel me als 
een vis in het water. Wel is er op dit moment 
veel turbulentie in de zorg. ‘

Op het moment dat we elkaar 
spreken is net de lijst geproduceerd 
van instellingen die het volgens de 
inspectie niet goed doen en dit 
geeft grote onrust. 
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weer een baan. ‘Het is wonderlijk’, zo zegt ze, ‘hoe 
dingen op je pad komen’. Ondertussen groeide 
het gezin. Er kwamen drie kinderen en 
dus was het behoorlijk organiseren om een baan 
van 16 uur te combineren met het gezinsleven.

Eind 2014 was er een enorme omschakeling in 
de zorg. De regering had bepaald dat de wijk-
verpleegkundige weer een belangrijk rol zou 
moeten spelen bij de organisatie van de zorg en 
die wijkverpleegkundigen zouden vooral HBO ver-
pleegkundigen op niveau vijf moeten zijn. 
Daar had de organisatie er op dat moment twee van 
in dienst waarvan Helene er één was. Het hoofd van 
de thuiszorg bepaalde dan ook dat het zaak was voor 
Helene en haar collega om deze nieuwe taak op zich 
te nemen.  ‘Achteraf’  zegt  Helene ‘is het ons wel een 
beetje overkomen. Had er een advertentie gestaan 
voor deze nieuwe baan had ik er wellicht niet op ge-
solliciteerd’. Al met al werd het een spannend jaar. Er 
moest een hele nieuwe functie binnen de thuiszorg 
worden opgetuigd, er werd een cursus gevolgd om 
te indiceren en Helene begon de rol van teamleider 
op zich te nemen. ‘Je wordt er wel geconfronteerd 
met jezelf.  Ben ik een pionier? Kan ik leidinggeven?’ 
Bovendien was het voor het gezinsleven niet het 
meest geschikte moment met nog drie kinderen 
onder de vijf jaar. Om de nieuwe taak goed te kun-
nen doen, was het van belang om tenminste  24 uur 
te gaan werken. Binnen  het gezin werd overlegd en 
besloten dat David die bij Hilverda de Boer werkte 
een dag minder zou gaan werken zodat Helene de 
mogelijkheid kreeg om haar  functie voor 24 uur per 
week uit te oefenen. 

‘Nadat er enige tijd verstreken was en we wat 
gewend waren aan de nieuwe taken’  zo zegt 
Helene ‘bleek ik goed op mijn plek te zitten. Ik vind 
het heerlijk om te doen. Het is wel heel erg druk maar 
ik krijg veel voldoening uit mijn werk. De combina-
tie werk-privé blijft wel een punt van zorg. Je hebt 
daarin een balans nodig zodat beiden tot hun recht 
komen. Gelukkig heb ik een sterke man en daarmee 
is er een stabiel thuisfront. Toch blijft het bewaken 
van de grens tussen het een en het ander een inge-
wikkeld iets. Ik moet immers de zorg voor de hele 
week aansturen terwijl ik maar drie dagen in de week 
werk. Bovendien ben ik redelijk perfectionistisch en 
heb moeten leren dat dingen weliswaar goed maar 
misschien niet helemaal perfect hoeven te  gebeu-
ren’. 

De avond tevoren was zij spreekster op 
een voorlichtingsbijeenkomst over de zorg 
in het ontmoetingscentrum in Aalsmeer. 
Achtergrond daarvan is dat ze een belangrijke 
functie vervult binnen de zorg in Aalsmeer. 
Zij is namelijk wijkverpleegkundige en 
daarmee verantwoordelijk voor de toe-
deling van thuiszorg.

We spreken met Helene Komies. Tot voor kort was 
zij gewoon werkzaam in de thuiszorg en nu 
is zij een van de drijvende krachten binnen de 
organisatie Thuiszorg Aalsmeer. Zij indiceert de 
zorg en geeft leiding aan de organisatie van 
de zorg in het dorp Kudelstaart. Hoe heeft deze 
snelle ontwikkeling kunnen gebeuren?

Om dit te ontdekken gaan we bij haar op bezoek 
en worden we hartelijk ontvangen. Al gauw gaat 
het er over hoe haar leven verlopen is.
Eens stond haar wieg op Texel in het rustige dorp-
je Oosterend. Daar bracht Helene ook haar jeugd 
door. Tot haar 18e levensjaar. Zoals met veel ei-
landbewoners het geval is, moest ze om verder te 
studeren naar de vaste wal. Helene koos voor een 
opleiding bij de CHE, de Christelijke Hogeschool 
Ede. Daar werd ze opgeleid tot HBO verpleegkun-

dige dat wil zeggen een verpleegkundige op 
niveau vijf ofwel een hoog opgeleide 

verpleegkundige. 
Ze koos als uitstroomdifferentiatie 

voor de psychiatrie en was daarna 
ook een jaar werkzaam in een 

psychiatrische inrichting in 
Wolfheze. 

‘Het is 
wonderlijk, 

hoe dingen 
op je pad 

komen’
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Het is ook wel wrang want in organisaties gebeurt 
heel veel goeds maar als je toevallig niet aan de 
normen van de inspectie voldoet dan wordt je aan 
de schandpaal genageld en dat geeft enorm veel 
imagoschade.  Gelukkig is dat bij Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer niet het geval.

Zo is Helene gegroeid van een verpleegkundige 
met alleen zorgtaken tot iemand die een 
belangrijke rol speelt in Aalsmeer. Het is net als 
met het praatje in het Inloopcentrum waar we 
het gesprek mee begonnen. 

Ze zegt ‘ik ben geen spreker, maar ik pak dat soort 
dingen wel aan en het blijkt dan ook wel te gaan 
op een redelijk relaxte manier. Op die manier ben ik 
weer een ervaring rijker en ik vind het leuk om mijn 
kennis van de zorg uit te dragen naar anderen. Ik 
ben’ zo zegt ze ‘in wezen iemand die altijd kansen 
ziet en niet in belemmeringen denkt. Bovendien 
ben ik altijd geneigd om hoe dan ook te gaan voor 
een oplossing en als het linksom niet kan dan 
proberen we het rechtsom’.
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De Poelgezichten van BOB
De komende maanden kunnen bezoekers aan 
het ontmoetingscentrum ‘Voor Elkaer’ genieten 
van een heerlijk - en voor velen - bekend uitzicht. 
De wanden worden ‘behangen’ met de Poelge-
zichten van Bob van den Heuvel. Wonend aan 
het water naast het fort Kudelstaart schilderde 
hij verleden jaar het water, de lucht in vele kleur-
schakeringen van de vier seizoenen. Hij toont 
hiermee de vele ‘gezichten’ van de Westeinder. 
BOB,  van oorsprong bloemenarrangeur, heeft 
een vaardige hand van schilderen. De Poelgezich-
ten waren zijn eerste werken en inmiddels zijn al 
vele andere onderwerpen de revue gepasseerd. 
Van portretten, koeien, vazen, mannelijke 
naakten tot bloemboeketten. Bob exposeerde 
eerder in het Gemeentehuis van Aalsmeer. Daar is 
ook zijn schilderij De Watertoren te bewonderen 
en het schilderij Een roos is als een kus dat Bob 
schonk voor de actie Ride for the Roses. Heel veel 
kijk-plezier met de wondere - en bijzondere we-
reld van de Poelgezichten - janna van Zon

Groeten uit..

Griekenland
Ingrid gaat op vakantie naar het Griekse 
eiland Kythira en de Peloponnesos. Grie-

kenland is wat haar betreft de perfecte 
vakantiebestemming. Altijd mooi weer, 
aardige mensen en lekker eten. De eerste 

dagen van de vakantie staat er niet veel op 
de planning; boeken lezen, uitrusten en 
genieten van het mooie weer. Daarna zal 
het eiland verkend worden. Er moet nog 
wel even gekeken worden wanneer er een 
veerboot van het ene eiland naar het 

andere eiland vaart!

De schaarse vrije tijd wordt benut voor het 
uitoefenen van hobby’s. David kan verdienstelijk 
gitaarspelen en Helene houdt van zingen. 
Bovendien staat er in de kamer een piano 
waarop het hele gezin actief is. Met dat gitaarspel 
en zingen wordt ook wel opgetreden met name in 
de kerkgemeenschap waar David en Helene bij ho-
ren. Daarnaast worden er leuke dingen gedaan met 
het gezin en als er dan nog tijd over is, maar dat is 
maar zelden het geval, dan doet Helene graag iets 
creatiefs.

Tot zo ver dit gesprek met een zeer actieve 
verpleegkundige die een belangrijke rol speelt 
in Aalsmeer en voortdurend op zoek is naar de 
balans tussen werk en haar gezin die beiden heel 
belangrijk voor haar zijn. Het was leuk om een 
gesprek te hebben met iemand die zoveel 
bewogenheid uitstraalt. Ik dank haar 
voor haar tijd en openheid en wens haar 
nog veel werkplezier in de toekomst

jan Dreschler
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er zijn twee inloopcentra voor ouderen in 
de gemeente Aalsmeer. Voor de ouderen in 
Aalsmeer dorp is dit in gebouw irene in de 
kanaalstraat en voor de ouderen in kudelstaart 
in wijkpunt Voor elkaer. Wij willen u graag 
vertellen wat er in  de inloopcentra gebeurt 
zodat u kunt bepalen of het iets voor u is.

Een kwart van de 65+ers is kwetsbaar. Kwetsbaar-
heid is een proces van het opeenstapelen van 
lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten. Uit 
onderzoek blijkt dat veel ouderen zich eenzaam 
voelen en het niet makkelijk te vinden de deur uit 
te gaan. De drempel is hoog of de mogelijkheden 
om ergens te komen zijn beperkt. 
De gemeente Aalsmeer ziet een groot belang in 
het verlenen van diensten en het bieden van be-
geleiding aan (kwetsbare) ouderen. Zorgcentrum 
Aelsmeer biedt in samenwerking met de gemeen-
te  ruimschoots mogelijkheden. Het is belangrijk 
dat ouderen thuis kunnen blijven wonen, zich nut-
tig en veilig voelen en kwaliteit van leven ervaren. 
Bij het inloopcentrum is het programma geheel af-
gestemd op wat ouderen willen. Als de noodzaak 
of de wens er is om iets te ondernemen proberen 
we dat mogelijk te maken. 

Een dagje inloopcentrum in Aalsmeer dorp
Is gebouw Irene is drie keer in de week een heel 
dagprogramma. Op maandag is er bijvoorbeeld 
mogelijkheid tot creatief bezig zijn. Men kan 
tekenen en kleuren, een workshop bijwonen, een 
eigen brei of haakwerk meenemen of gewoon 
aanwezig zijn. Er wordt gezamenlijk geluncht (te-
gen een kleine vergoeding)met degene die graag 
blijven. Na het opruimen is er gelegenheid om 
met elkaar een stukje te wandelen en in de mid-
dag is er een geheugenactiviteit. Het geheugen 
heeft voeding nodig in de vorm van het ophalen 
van herinnering en uitdaging. Nadenken helpt 
het geheugen te behouden en dat is voor alle 
ouderen van belang. Op dinsdag en donderdag 
is het inloopcentrum ook de hele dag open, op 
dinsdagmiddag is er bijvoorbeeld muziek, muziek 
heeft een positieve invloed op het brein, boven-
dien houden veel mensen van muziek en van 

zingen. Op de donderdagochtend is er totaal vitaal. 
De aandacht voor bewegen is groot. Kwetsbaarheid 
komt in 70 procent van de gevallen door lichamelijk 
ongemak. Op de maandag, dinsdag en donderdag 
hebben mensen de mogelijkheid om de hele dag 
te blijven en mee te doen maar dat hoeft natuurlijk 
niet, er gewoon zijn of alleen de activiteit bijwonen 
kan ook. Maar vaak horen we zeggen; alleen eten 
is zo ongezellig, of men is blij een dagje onder de 
mensen te zijn. 
Over eten gesproken is er op woensdagochtend 
bij de inloop in gebouw Irene kokkerellen onder 
de naam “zomertafel”. Samen iets maken, gebruik 
maken van elkaars ideeen, ondertussen verhalen 
vertellen, luisteren naar herinneringen en plezier 
hebben. Een activiteit waar we graag mensen voor 
uitnodigen.De vrijdag is meer informatief maar 
bovenal ook gezellig. Bij multimedia is iedereen met 
een tablet of laptop welkom. Of het is om een spel-
letje te doen of om dingen van elkaar te leren.

Dementie?
Nog steeds denken wat mensen dat gebouw 
Irene voor mensen met dementie is. Zorgcentrum 
Aelsmeer is inderdaad in 2007 gestart met een ont-
moetingsgroep voor mensen met dementie. Inmid-
dels zijn dat 2 groepen voor mensen met cognitieve 
problemen die graag zolang mogelijk thuis blijven 
wonen. Deze groepen hebben hun eigen program-
ma en delen het gebouw graag met het inloopcen-
trum. 

in kudelstaart gezellig naar het wijkpunt
In wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart is ook een 
inloopcentrum met dezelfde programmaonderde-
len als geheugentraining, creatief, bewegen met 
totaal vitaal , mutimedia etc. De daginvulling is iets 
anders. Omdat binnen het wijkpunt een restau-
rant is kunnen mensen een maaltijd nuttigen, er is 
keuze tussen een warme maaltijd of een lunch. Het 
inloopcentrum maakt gebruik van het restaurant 
bij bijvoorbeeld de muziekactiviteiten en de infor-
matiebijeenkomsten maar ook van een ruimte op 
de eerste etage waar bijvoorbeeld de geheugentrai-
ning en multimedia is. 

U kunt altijd binnen lopen en informeren naar de 
mogelijkheden, u kunt ook bellen en als u het niet 
zo goed weet wat goed voor u is kunnen we u thuis 
bezoeken. Via het telefoonnummer 06 22468574 
kunnen we u doorverbinden met de juiste mensen. 

De inloopcentra 
IN GEMEENTE AALSMEER
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Service salon
kApsAlon
afspraak via de receptie, 
aanwezig dinsdag t/m vrijdag

BloeDpRikken
elke donderdag   9.30 - 10.30 uur

De RijDenDe opTicien 
woensdag  7 september  11.00 - 12.00 uur
woensdag  7 december 11.00 - 12.00 uurclienTenRAAD

R. Bakker – Brand, secretaris
Tel: 0297-32 76 37

spReekuuR VooR ZoRGWoninGen
Elke eerste vrijdag van de maand.
Afspraak maken via de receptie 0297 - 32 60 50

VeRTRouWenspeRsoon peRsoneel
Sabine van Pelt - CQ-coördinator bij Facit
E-mail:    sabine.van.pelt@facit.nl
Tel:    0251 – 21 22 02

klAchTencommissie

Elke eerste dinsdag van de maand 10.45 - 11.45 uur
in de grote zaal van het zorgcentrum.
(klachten kunnen ook in de bus bij de grote zaal)

Overzicht Diensten
hieronder vindt u een overzicht van de diensten 
die Zorgcentrum Aelsmeer u aanbiedt.

 

Uitnodiging voor 
Tafeltje Dek Je deelnemers
 
Al vele jaren nodigt het Rode Kruis Aalsmeer de deelnemers van 
Tafeltje Dek Je maaltijden uit voor een gezellig dag ‘buiten de deur’.

Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdag 20 augustus en wel bij Nieuwkoop Europe BV aan 
de Hoofdweg in Kudelstaart. Het bedrijf Nieuwkoop Europe verhandelt planten en bomen 
van enorme afmetingen en sommigen zijn wel zeven tot tien meter hoog. Het is alsof je daar 
door een jungle loopt en de gasten mogen dat die zaterdag zelf ook gaan ondervinden want 
ze krijgen een mooie rondleiding en mogen allemaal de kassen in om te genieten van die 
fantastische planten en bomen.

U wordt ’s morgens rond 10.00 u van huis opgehaald 
en ’s middags rond 15.30u wordt u weer thuisgebracht. 

Vrijwilligers en jongeren van de afdeling van het Rode Kruis Aalsmeer/
Uithoorn hebben weer een hele leuke dag in petto en hopen dan ook 
dat veel mensen zich zullen aanmelden. Binnenkort krijgt u allemaal 
een brief van het Rode Kruis en wordt u gevraagd het strookje onder-
aan de brief in te vullen en terug te sturen naar het Zorgcentrum.
Het gaat iets heel moois worden die zaterdag 20 augustus dus ga 
mee en meldt u aan.


