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Beste Allemael,

Spreekwoordelijk gezegd; “de 
kop is eraf” voor wat betreft het 
nieuwe jaar. De feestdagen zijn 
voorbij en de maand januari 
ligt achter ons. Voor de afdeling 
welzijn betekent dat het einde 
van een drukke maar geslaagde 
periode met allerlei extra activi-
teiten rondom de feestdagen. 
De maand januari was echter 
de start van een verandering 
binnen het zorgcentrum. 
Per 1 januari zijn er op verschil-
lende afdelingen huiskamers of 
zitjes gecreëerd waar dagelijks 
een team van gastvrouwen, 
verzorgenden en activiteiten-
begeleiders structuur biedt. 
Zoals gezamenlijk koffie drinken, 
een aanbod van verschillende 
activiteiten en gezamenlijk eten, 
want zien eten doet eten. Alle 
bewoners van de desbetreffende 
afdelingen kunnen hiervan 
gebruik maken maar er is niets 
verplicht. De een gaat misschien 
alleen koffie drinken en heeft 
verder een eigen dagindeling. 
Terwijl de ander dagelijks aan 
alle activiteiten in de huiskamer 
zal deelnemen.
Daarnaast worden er ook nog 
steeds centrale activiteiten 
aangeboden zoals geheugen-
training, creatieve ochtend, 
salon, handwerken enzovoorts. 
Deze vinden plaats in de nieuwe 
activiteitenruimte op de begane 
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grond, in de 
voormalige 
personeelsruimte. 
Er is door de activiteiten-
begeleiders hard gewerkt 
om er een sfeervolle kamer van 
te maken. Als u zich af vraagt 
waar deze ruimte is, volg dan 
de blauwe voetstappen op de 
begane grond.
Bewoners van het zorgcentrum 
kunnen in het activiteiten-
overzicht “het Klokje” lezen 
welke activiteiten er dagelijks 
aangeboden worden.
Voor het komende jaar is er een 
gevarieerd programma samen-
gesteld aan optredens in de 
grote zaal met maandelijks 
concerten van verschillende 
koren, optredens van zangers/
zangeressen maar ook een 
optreden van een heuse Big 
Band, in samenwerking met 
verpleeghuis Rozenholm zal er 
eens in de drie maanden een 
klassiek concert plaats vinden. 
Uitgevoerd door nationaal en 
internationaal, aan het conser-
vatorium afgestudeerde musici. 
Deze musici zijn verbonden 
aan Stichting Muziek in Huis, 
een stichting die er voor zorgt 
dat ouderen in verzorgings-/
verpleeghuizen kunnen blijven 
genieten van klassieke kamer-
muziekconcerten. 
Op deze manier proberen we 

een zo gevarieerd mogelijk programma te 
bieden. Vaak worden mijn collega’s en ik door 
bewoners bedankt voor alles wat er georga-
niseerd wordt in het zorgcentrum. Ook in de 
regio staat Zorgcentrum Aelsmeer bekend 
om het gevarieerde activiteitenaanbod. Dat 
zie ik als een groot compliment, want het is 
niet altijd vanzelf sprekend. U kent ook vast 
verhalen uit andere verzorgings-
/verpleeghuizen waar het aanbod een stuk 
kleiner is. Vanwege het feit dat er bezuinigd 
is op de functie van activiteitenbegeleiders. 
Terwijl het zo belangrijk is dat er naar het wel-
zijn van de bewoners gekeken wordt. En dat 
niet alleen, het gaat om goede zorg maar ook 
om de eerste levensbehoefte, eten/drinken. 
Dagelijks wordt er in het zorgcentrum voor 
de bewoners en voor de cliënten van Tafeltje 
Dekje door het team van de keuken een heer-
lijke maaltijd bereid. Bewoners kunnen kiezen 
uit verschillende soorten vlees, groenten en 
andere gerechten. Deze gerechten worden 
weer door medewerkers van de counter uitge-
serveerd in het restaurant. Medewerkers van 
de huishouding zorgen ervoor dat de kamers 
van de bewoners schoongehouden worden. 
En niet te vergeten, het zorgcentrum heeft 
een eigen linnenkamer, waar medewerkers 
dagelijks zorgen dat de was weer schoon en 
gestreken in de kast van de bewoners terecht 
komt. Mensen van de technische dienst, 
administratie en receptie en de vele 
vrijwilligers zorgen er voor dat bewoners 
zich veilig en vertrouwd voelen.

Namens de redactie wens ik u veel 
leesplezier en een mooi voorjaar toe.

Wilma Groenenberg-Groot

Bewegingsroute
DOOR ZORGCENTRUM AELSMEER

Vanaf vrijdag 16 februari is er een bewegings-
route in het zorgcentrum. Ik, een gemotiveerde 
jonge sporter, heb een bewegingsroute door het 
zorgcentrum opgezet voor  bewoners. Bewoners 
kunnen hierdoor in beweging blijven zonder 
dat ze het huis hoeven te verlaten. Ik wil ervoor 
zorgen dat mensen blijven bewegen, want 
bewegen is gezond voor lichaam en geest.

Het project houdt in dat er in de gangen van elke 
verdieping lijsten komen te hangen met foto’s van 
een beweging/oefening erop. Oefeningen voor de 
benen, armen, nek, buikspieren enz. Zodat u het 
hele lichaam traint.
                                                                                                                                    
Mijn doel van dit project is gebaseerd op 
de bewegingsvisie van Anton Scherder.
Professor Scherder is hoogleraar bewe-
gingswetenschappen aan de universiteit 
van Amsterdam. Zijn visie is: “Beweeg 
minimaal 20 minuten per dag waardoor de 
hersenen geprikkeld worden en je actief blijft, zowel 
lichamelijk als geestelijk”. Doordat u beweegt blijven 
uw hersenen actief en houdt de kracht zich vast in 
de spieren van het menselijk lichaam. 

Ik loop op maandag en donderdag door de wandel 
gangen van het zorgcentrum dus u kunt mij altijd 
opzoeken en zo niet, stuur een mailtje naar mijn 
email adres: Steyn.hiemstra@hotmail.com

Naam: Steyn Hiemstra.

Studie: Bewegings agoog. 

Leeftijd: 21 jarige jongeman. 

Stagiair in het zorgcentrum.

U bent welkom op de eerste etage in de 
punt van “het Zwet”.  Vanaf hier ga ik 

u begeleiden door de gangen en gaan 
we samen de oefeningen uitvoeren.

KOM IN BEWEGING!
Vrijdag 16 februari om 11:00 uur.



Het restaurant ‘Voor Elkaer’ is op
doordeweekse dagen geopend van
9.00 - 17.00 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u er
terecht voor een lunch of warme maaltijd.
Eet u liever ’s avonds warm dan kan dat op
woensdag- en vrijdagavond vanaf 17.00 uur.
U kunt ook bij ons terecht voor leuke
activiteiten bijvoorbeeld hobby, spel, gym
en workshops. Regelmatig worden er
optredens en voorlichtingsmiddagen
georganiseerd. Kom eens binnen voor een
kopje koffie en ervaar de gezelligheid en
gastvrijheid. Ook voor kinderen van
de doelgroep 55+ is er een mogelijkheid om
samen met uw vader/moeder, opa/oma,
oom/tante, buurman of buurvrouw langs te
komen om kennis met ons te maken.
Heel graag tot ziens, we zijn er Voor Elkaer!

Wilt u graag meer informatie dan kunt u
bellen met telefoonnummer 0297 820 979.
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Inloopcentrum & Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ 
ACTIVITEITENOVERZICHT
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Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur 

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

WOENSDAG

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

Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06 83 44 13 13
E-mail: wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl

DINSDAG

Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugen-
fitness. We werken met verschillende boeken
en spellen vol met geheugenoefeningen.
Het blijven prikkelen van het brein is vooral
op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer stabiel.

Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
O.l.v. Yolande Tijdink, een gediplomeerd
docente. U bent welkom voor een gratis
proefles, vraag naar de brochure.

Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek.

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.

Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor de organi-
satie ‘Knuffeldekens’. Materialen en deelname 
zijn kosteloos, consumpties zijn voor eigen re-
kening. Data voor speciale creatieve middagen 
staan in de Nieuwe Meerbode en op facebook.

MAANDAG

DONDERDAG

Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur
We beginnen met een warming up, waarbij 
we de spieren warm en soepel maken. 
Gevolgd door een spelactiviteit met o.a. ballen, 
pittenzakjes, scoops, tennisrackets, jeu de boules, 
etc. Bewegen is niet alleen goed voor de lijn, 
maar ook voor het brein!

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.

EVEN  WEKEN
Creatief: Schilderen, tekenen, kleuren
14.00 – 16.00 uur
Donderdagmiddag kunt u ontspannen door 
mee te doen aan tekenen, kleuren of schilderen. 
U hoeft geen ervaring te hebben, alleen plezier 
in samen maar toch individueel bezig zijn. 
Er worden verschillende technieken en materi-
alen aangeboden. Voor materialen wordt een 
eigen bijdrage van €1,50 per keer gevraagd.

Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
Iedere even week is er in het wijkpunt een 
gezellige sjoel- middag. Lijkt het u gezellig en 
wilt u eens andere mensen ontmoeten in een 
ongedwongen en gemoedelijke sfeer…kom dan 
gerust bij ons binnen. Om deel te nemen aan 
het sjoelen zijn geen kosten verbonden maar de 
consumptie is wel voor eigen rekening.

ONEVEN WEKEN
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer komen 
bloemschikken. We starten om 14.30 uur met 
een kopje koffie of thee. De kosten zijn 4 euro 
per bakje, maar u krijgt 50 cent retour als u 
het lege bakje weer terugbrengt. 
Consumptie voor eigen rekening. 

VRIJDAG

U kunt om 13.15 uur in het restaurant 
aansluiten bij de wandeling.

Musica 14.00 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning. 
We komen terug op verschillende bekende 
artiesten, muziek, beeldfragmenten en spellen. 
Ook wisselen we het programma af met 
interactieve middagen als zang, zelf muziek 
maken of een film, muziek op het grote scherm 
in het restaurant.

WE BLIJVEN NOG EVEN 
BLOEMSCHIKKEN

In het Wijkpunt voor Elkaar is er op de 
oneven donderdagen bloemschikken.

Het was een proefperiode van drie maanden. 
Het was een succes, er was veel animo.

En daarom hebben we besloten om de acti-
viteit voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar 
kunt u weer komen bloemschikken. De tijd is 

alleen aan gepast, we starten om 14.30 uur 
met een kopje koffie of thee, daarna gaan 
we een bloemstukje maken. Het duurt tot 

ongeveer 16.15 uur.

HANDWERKEN MET EEN MISSIE

Het handwerken met een “missie” is voor 
kinderen met een traumatische ervaring. 
Voor deze kinderen worden lappendekens 
gehaakt/gebreid door middel van 
‘granny’s’. Lijkt het u leuk om ook met 
onze ‘missie’ mee te doen of heeft u 
misschien wol voor ons waarmee we 
aan de slag kunnen? We kunnen 
uw hulp goed gebruiken!
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 - APRIL -

Zondag 1 april
1ste Paasdag: Restaurant geopend 
14.30 - 16.30 uur

Maandag 2 april
2de Paasdag: Restaurant gesloten

Donderdag 5 april
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur. 

Dinsdag 10 april
Houtspaandoosjestaart maken
14.30 - 16.30 uur

Donderdag 12 april
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

Donderdag 19 april
Sjoelen van 14.30 - 16.00 uur. 

Dinsdag 24 april
Kaarten maken 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. Materialen 
zijn aanwezig, consumptie is voor eigen reke-
ning.

Donderdag 26 april
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

Vrijdag 27 april
Koningsdag: informatie via facebook 
en Nieuwe Meerbode

 - FEBRUARI -

Donderdag 8 februari 
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur. 
                       
Dinsdag 13 februari
Schilderen met Henk 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 14 februari
Romantische Valentijnsavond, 
aanvang 17.30 uur.

Donderdag 15 februari
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

Donderdag 22 februari
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur.

Vrijdag 23 februari
Thema-avond: Stampotten buffet, 
aanvang 17.30 uur. 

Dinsdag 27 februari
Kaarten maken 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. Materialen 
zijn aanwezig, consumptie is voor eigen rekening.

VOOR ELKAER

Donderdag 1 maart
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur 

Donderdag 8 maart
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur. 

Dinsdag 13 maart
Paaskrans met eieren en veren maken
14.30 - 16.30 uur
 
Donderdag 22 maart
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur. 

Dinsdag 27 maart
Kaarten maken 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. Materialen zijn 
aanwezig, consumptie is voor eigen rekening.

 - MAART -

Donderdag 29 maart
H&A mode verkoop, ook een modeshow. 
Aanvang 10.00 uur – 15.00 uur.

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

Vrijdag 30 maart
Paasbrunch, aanvang 12:00 uur.
’s avonds geen restaurant

 - MAART -

Na twee jaar intensief te hebben 
samengewerkt met onze collega orga-

nisatie Flexicura mag Thuiszorg Aalsmeer 
per 1 januari 2018 weer zelf huishoudelijke 

verzorging aanbieden en zullen wij niet meer 
werken als onderaannemer van Flexicura.

Zoals u mogelijk weet wordt de huishoudelijke 
verzorging vanuit de gemeente (WMO) geïndiceerd
waarna aanbieders van huishoudelijke 
verzorging daadwerkelijk de zorg mogen inzetten. 
De gemeente bepaalt welke organisaties hiervoor 
een contract krijgen. In vaktermen wordt dan 
gesproken over “gunning”. 

Twee jaar lang hebben wij met Flexicura samen-
gewerkt, daar wij de gunning waren kwijtgeraakt. 
Om het werk voor de medewerkers te behouden en 
om wisselingen in huishoudelijke hulp bij cliënten 
te voorkomen zijn wij deze samenwerking aange-
gaan. Onze medewerkers werkten soms al jaren 
bij vaste cliënten en hadden dikwijls een uitste-
kende vertrouwensband opgebouwd die wij heel 

graag intact wilden houden. Mede door de lange 
communicatielijnen die door de constructie van 
onderaannemer ontstonden, was deze situatie niet 
optimaal te noemen.

In de afgelopen maanden hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met de Gemeente Aalsmeer met 
als resultaat dat wij weer onder onze eigen vlag 
huishoudelijke zorg in de wijk mogen gaan 
verlenen. Dit is zeker een feestje waard!
Zonder de andere organisaties te kort te willen 
doen weet ik dat de beste medewerkers huis-
houdelijke zorg bij ons in dienst zijn èn er ook zeer 
kundige en gedreven medewerkers op de planning 
en cliëntadministratie werken. Deze combinatie 
maakt dat wij, naar mijn mening, boven de andere 
aanbieders uitstijgen in onze zorgverlening.
Ik wil bij deze dan ook iedereen hartelijk bedanken 
voor alle inzet in de afgelopen tijd èn feliciteren 
met dit mooie resultaat.

Met hartelijke groet,
Corrie van Breemen

Thuiszorg huishouding
viert feest!



Interview met...
Mw Dragt-Eveleens

gen. Zij werkte daar zes dagen per week. Ze zou er 
twee jaar blijven. Het geld dat ze daar verdiende 
was niet voor haarzelf maar ging in de huishoud-
pot. Dat was hard nodig, het was immers crisis. 
Na deze twee jaar kreeg ze een andere baan en 
wel bij de plaatselijke notaris. Daar verdiende ze 
twee gulden per dag, voor die tijd een riant 
bedrag. Ze moest er wel voor werken van 
7.00 uur tot 19.00 uur.

Daarnaast waren er allerlei taken in het gezin. 
Het was inmiddels oorlog en iedereen moest zijn 
beste beentje voor zetten.

Toen zij 19 jaar was kwam er een ommekeer in haar 
leven. Het initiatief daartoe werd genomen door 
haar grootmoeder. Op aanraden van haar groot-
moeder kwam ze in contact met de directrice, 
een Johannieter zuster, van de NHDI en werd ze 
aangenomen om ‘de verpleging in te gaan’. 

‘Daar’, zo zegt ze, ‘heb ik een opleiding gekregen 
die met geen geld te betalen is’.

Die opleiding volgen was niet zo eenvoudig.
 Haar vooropleiding was immers gering. En ze zat 
er tussen andere leerlingen waarvan sommigen van 
de middelbare school kwamen en anderen zelfs 
van de universiteit, omdat de universiteiten in de 
oorlog gesloten waren. Bovendien lag de lat hoog, 
zowel met betrekking tot wat je moest leren als met 
betrekking tot je gedrag. Het was belangrijk hoe je 
je als verpleegster presenteerde.
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De ethiekles bijvoorbeeld was een belangrijk 
onderdeel. Mw. Dragt kan nu nog moeiteloos de 
eerste ethiekles in dichtvorm reciteren die ze daar 
75 jaar geleden heeft geleerd.

Treed zachtkens waar ge treedt, 
en loop niet heen en weder,

Maar zet gerust uw voeten neder;
Vrees niet dat dit uw zieken hind’ren zal.
Een vaste gang kan licht zijn met dat al,

Bederf het niet door ’t al te mooi te maken,
Die op de teenen gaat, 

doet maar de vloeren kraken.

Uw hand, uw zachte hand moet zeker zijn en vast,
Door geen gebaar van wie gij helpen moet, verrast.

Grijp moedig aan, maar wil ’t niet overdrijven,
Doortastend moet gij zijn, 

maar nochtans vrouwelijk!‘ 
Niet haastig in uw helpen, maar zorgvuldig,

Uw hart niet slechts, uw hand toon zich geduldig. 

Spreek niet te luid, maar zij uw stem welluidend
Zwijg niet te lang, maar spreek niet onbeduidend

Wees niet te druk, maar ’k bid u, fluister niet
Met and’re menschen, dat uw kranke ’t ziet,
Zoo zeker als een kalm verhaal kan boeien,

Zal dit opzetlijk fluisteren vermoeien.

Beveel niet, maar heersch met daad en woord
Spreek ernstig, maar toon nimmer u verstoord 
Wees niet te week, maar toon uw mededogen
En schaam u niet, al komt u ’t vocht in d’ ogen

Geloof en hoop, wees door de liefde sterk,
God zal uw steun zijn bij uw heerlijk werk.

Overgenomen uit het 1ste nr van het 
Maandblad voor ziekenverpleging, later het 

Tijdschrift voor ziekenverpleging.

Het ziekenhuis van toen was toch wel iets anders 
dan het ziekenhuis van nu. Sowieso was er sprake 
van verpleging in verschillende klassen. De eerste 
klasse betaalde aanzienlijk meer. Ook werden er 
altijd wat bedden vrijgehouden voor sociaal moei-
lijke situaties. Deze werden bekostigd vanuit het 
geld dat de eerste klasse meer opbracht. Vervol-
gens was het ziekenhuis niet alleen actief binnen 
de eigen muren maar de diaconessen gingen ook 
de wijk in. Verder was het zo dat de directrice een 
zeer centrale rol had. Ze had alles in de gaten, 

Voor het interview van deze maand zijn we op 
bezoek bij iemand die niet van publiciteit houdt. 
Nu is bescheidenheid een mooie deugd maar bij 
een interview is het wel een handicap. Temeer 
als iemand wel heel veel interessants te vertellen 
heeft. Het gaat om mevrouw Matje Dragt-Eve-
leens, 94 jaar oud, die sinds een aantal maanden 
in Zorgcentrum Aelsmeer woont. Mevrouw 
Dragt is namelijk in de oorlogsjaren verpleegster 
geweest in de Nederlands Hervormde Diacones-
sen Inrichting op de Overtoom in Amsterdam en 
kan daarover boeiend vertellen.

Maar laten we bij het begin beginnen. Mw. Dragt 
werd als Matje Eveleens geboren aan het einde van 
de Uiterweg.
Dat waren wel andere tijden. Je kon er met de auto 
niet eens komen. Alles ging lopend. Zelfs begrafe-
nissen werden lopend gedaan achter de kar met de 
overledene. Zo liep ze ook elke dag naar het school-
tje van meester Statema aan de Uiterweg.
Matje groeide op in een moeilijke tijd namelijk de 
crisisjaren. Bij haar opvoeding was niet alleen haar 
moeder maar ook haar grootmoeder sterk betrok-
ken. Toen de lagere school er op zat was er eigenlijk 
maar één optie om door te leren en dat was naar 
de Naai- en knipschool in de Hadleystraat. Daar 
immers kon je vaardigheden leren die je in je latere 

leven en in het gezin van pas kwamen.

Toen ze van de Naai- en knip-
school af kwam was ze pas 15 
jaar en was er gelijk het verzoek 
om als dienstmeisje voor een 

demente mevrouw te zor-

geboren
07-08-1923

beschikte zelfs over de sleutels van de kasten van 
verpleegsters die zij ook inspecteerde en wees hen 
terecht als er iets in haar ogen niet deugde. Zo kon 
het voorkomen dat je teveel opschepte tijdens 
het gezamenlijke eten en dat zij daar publiekelijk 
fijntjes een opmerking maakte in de zin van 
‘zusters, wij leven niet om te eten, maar wij eten 
om te leven’.

Mevrouw Dragt heeft grote waardering voor de 
directrice. Tot op de dag van vandaag is ze haar 
dankbaar voor de kans die ze gekregen heeft in 
dit ziekenhuis. Het zijn mooie herinneringen. 
Bijvoorbeeld hoe er dagelijks voor de patiënten 
gezongen werd. Dit was helemaal prachtig op 
Kerstochtend, als al vroeg alle deuren naar de 
ziekenkamers opengezet werden en het personeel 
kerstliederen ten gehore bracht. In die donkere 
oorlogsjaren bracht dat bij sommigen tranen in 
de ogen. De invloed van de directrice ging zo ver 
dat ze zelfs na een huwelijk van een zuster nog 
op huisbezoek kwam om eens even te kijken of 
het allemaal wel goed ging. Daarbij werd niet 
geschuwd om ook een blik in de kasten te werpen. 
Wij zouden het tegenwoordig waarschijnlijk niet 
meer zo waarderen maar het was toen een uiting 
van grote betrokkenheid waarvoor Mw. Dragt nog 
altijd erkentelijk is.

 ‘zusters, wij leven niet 
om te eten, maar wij 

eten om te leven’.

Ziekenzaal voor patiënten derde klasse in het 
diaconessenhuis in Amsterdam
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Het was hard werken geblazen. Je was maar 
één dag in de maand vrij en woonde intern.
Bovendien was er veel te leren, temeer daar 
de basiskennis beperkt was. Er zijn momenten 
geweest dat Matje dacht ‘dit gaat mij niet lukken’, 
maar opgeven was geen optie. Dat kon ze haar 
grootmoeder niet aandoen. 
Ze werkte op de operatiekamers, eerst als omloop, 
daarna ook voor andere taken. Matje luisterde 
goed naar wat de opererende artsen met elkaar 
bespraken en telkens als er een woord gezegd 
werd dat ze niet kende schreef ze het stiekem in 
de zoom van haar schort. ‘s Avonds ging ze dan 
nazoeken wat het woord betekende en zo nam 
haar kennis steeds meer toe.
Maar niet alleen moest er veel kennis verworven 
worden, je kwam soms ook voor situaties te 
staan die je maar nauwelijks aankon. Zo kon je 
bijvoorbeeld de wijk ingestuurd worden om een 
wijkzuster te vervangen. Je moest je dan maar zien 
te redden. Ze kan zich best wel situaties herinneren 
die niet eenvoudig waren. Bijvoorbeeld toen ze 
bij een vreemde in huis kwam die de vorige dag 
gestorven was, of een huisbezoek bij een vrouw 
die ondergedoken was en haar heup gebroken 
had. Zij lag totaal ontredderd in een zwaar vervuild 
huis, maar wie kon je inschakelen in een tijd dat 
lang niet iedereen te vertrouwen was? Dat waren 
moeilijke dingen.

En ook in het ziekenhuis zelf kon je soms voor 
onverwachte dingen komen te staan. Zoals een 
specialist die zonder assistent kwam aanzetten en 
vond dat Matje de etherkap voor de narcose maar 
moest bedienen, iets waar ze geen enkele ervaring 
mee had.

10 11

‘Ondanks alle 
ongemakken was het 

een prachtige tijd’

Met directe oorlogshandelingen is zij niet echt in 
aanraking gekomen. Wel moesten elke avond alle 
ramen verduisterd worden met papieren verduiste-
ringsgordijnen. Echte honger was er niet in 
het ziekenhuis. Men kreeg voeding buiten het 
bonnensysteem om. Zelfs was het zo dat de 
patiënten nog wel eens hun bonnen weggaven 
aan de verpleegsters.
De echte gevolgen van de Hongerwinter, zoals 
hongeroedeem vond je vooral in de thuissituatie.
In september 1944 had ze wel een keer met 
oorlogshandelingen te maken toen het treintje 
van Aalsmeer naar Amsterdam bij Bovenkerk 
beschoten werd. Daarbij vielen verschillende 
gewonden en is ook iemand overleden.

Toen Matje 24 jaar werd wilde zij graag trouwen 
en nam ontslag. Toen ze dat in het ziekenhuis ken-
baar maakte werd ze bij de directeur-geneesheer 
geroepen. Dat was niet iemand bij wie je dagelijks 
kwam. Hij zei ‘zo kunnen we jou niet het huwelijk 
in sturen’ en daarmee doelde hij op het feit dat het 
toch wel zware jaren geweest waren en zij behoor-
lijk uitgeput was. Hij bood haar aan om op kosten 
van het ziekenhuis een poosje naar Amerongen 
te gaan naar het Johannieter hospitaal om aan 
te sterken. Ze is daar maar korte tijd geweest, 
maar het geeft wel aan dat er wel echte zorg was 
om de medewerkers.

De onderlinge band was ook sterk. In de jaren na 
ontslag was er jaarlijks een reünie met de collega’s 
uit het ziekenhuis. Tot op hoge leeftijd is Mw. Dragt 
die reünies blijven bezoeken.

Het was een hele andere tijd. We praten nog wat 
door over de verschillen tussen vroeger en nu. 
Soms lijkt het wel alsof er vroeger meer aandacht 
was voor de patiënt. Dat zou kunnen komen door-
dat er nu meer aandacht uitgaat naar de apparatuur 
en de administratie. Maar het is natuurlijk ook zo 
dat mensen vroeger veel langer in een ziekenhuis 
bleven en je dus meer contact opbouwde. 

Bovendien was je er altijd, bij wijze van spreken 
dag en nacht. Vervolgens waren er geen douches 
en werden alle patiënten op bed gewassen wat 
ook momenten van intensief contact opleverde.
Het zou haast lijken alsof de verpleging van vroeger 
beter was dan die van tegenwoordig maar er waren 
ook duidelijk nadelen. Als er iemand met een 
stoma op de afdeling was dan kon je dat van veraf 
al ruiken. De ontlasting werd opgevangen in een 
ronde blikken trommel die op maat gemaakt was 
voor stoma. Dit gebeurde pas vlak voor ontslag. 
Het prachtige luchtdichte disposable materiaal van 
tegenwoordig was er eenvoudig niet. Ook was er 
geen disposable verbandmateriaal. Het was een 
heel werk om gebruikte gazen te wassen, drogen, 
steriliseren en te verpakken zodat deze opnieuw 
gebruikt konden worden.

Na het afscheid van het ziekenhuis had Matje 
nog een heel leven voor zich. Maar die jaren in 
de Nederlands Hervormde Diaconessen Inrichting 
hebben haar wel sterk gevormd.

Zij trouwde met Roelof Dragt en kwam op de 
jachthaven te wonen. Later hebben ook een zus, 
verschillende kinderen en kleinkinderen een 
medisch beroep gekozen en dat, zeer waarschijn-
lijk, dankzij het initiatief van een grootmoeder, 
zo’n 75 jaar geleden.

Haar man stierf op 
68-jarige leeftijd, 
waardoor mw. Dragt 
nu al 30 jaar alleen 
door het leven gaat.
De kinderen zijn goed 
terecht gekomen en 
er is een sterke band. 
Ook waren er verdrie-
tige dingen. Je maakt 
wel veel mee als je zo 
oud wordt.
Dat is wel een keerzijde van oud worden, ook in 
het zorgcentrum. De medewerkers noemt zij 
‘allerliefst’ maar er is toch een zekere eenzaamheid, 
temeer daar haar oren en ogen het voor een deel 
af laten weten.

Maar de herinneringen blijven en die zijn mooi 
en haarscherp. Ik dank Mw. Dragt voor het 
interessante gesprek dat we hadden.

Jan Dreschler

Buitenzijde diaconessenhuis aan de 
Overtoom in Amsterdam

Wat doen wij?
Tafeltje Dek Je biedt maaltijden 

aan ouderen, zieken en gehandicapten 
die niet in staat zijn zelf hun maaltijd 

te verzorgen.

Wat kan ik als vrijwilliger betekenen?
Als vrijwilliger help je met het rondbrengen 

van de maaltijden.

Wanneer?
éénmaal in de vijf weken op drie dagen

één uur (meer mag ook).

Contact
Tafeltje Dek Je, Zorgcentrum Aelsmeer

tel: 0297 - 32 60 50
e-mail: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Vrijwilligers gezocht
TAFELTJE DEK JE
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magni blamus simusdae enimi, 
cones sum fugia cus doluptur aut 
volest aborit, cum sendendam 
apidendit volorest, nisimpo rectem 
fuga. Rum quae quam nus dolorer 
sperum conseribusda es dolum se 
di omnis modic tem eat rem venis 
veligen destrum il incto vellestibus, 
cuptur milliqui officaessin nonseri 
taerition cupta verovit voluptatibus 
endamusae ea viducimus.
Ra autempe rnaturis aliquas con-
seces ulpari rae. Aximaion reium 
latur? Qui utemporesto doluptate 
ma sectaque volore pori aut hili-
quid utem sinvelia aut odit aceatem 
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debitis maionsequi nis es 

eictent qui ad unt.
Sed et porectatet 

fugiae nosaest inci-
tatempor sam faceria 

nitiis doluptatem ad quiam qui quo 

du-
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aribusa dolorerio 
voluptia aceped ma 
dolorec estore odi ducidi 
ut porest ad quaernam, officiis 
ipisimo que ex eaquate mpo-
rumendis mo omnistem di nitem 
quasin nobis aut ipicips aeculpa 
riorerum reicide stiisci magnientis 
voluptate volupta doluptumquos 
ute corror re nonsed eostemp 
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aditas rempori atiur? Qui consec-
tum fugiatusdae vidus.

U bent welkom bij alle activiteiten die in het 
schema worden aangeduid. Hieronder volgt een 
beschrijving van de verschillende onderdelen, 
zodat u kunt bepalen welke u aanspreekt en die 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 grote zaal 
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 dit klaar 
is verkocht en de opbrengst gebruikt voor het 

goede doel. Sokken breien is altijd 
gewenst, want dat kunnen niet 
veel mensen meer, maar andere 
breisels, hand- of haakwerkjes zijn 
ook welkom.

Sjoelen
Op maandagmiddag staan er een aantal sjoel-
bakken 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.

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 activiteitenbegeleid-
ster Ingrid met muzikale begeleiding 
van Ally Maarse.

 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
14.30 uur Sjoelen 

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 14 februari
15.00 uur Optreden van Aqua-Azul; 
Indisch thema met tante Melien

woensdag 28 februari
15.00 uur Klassiek concert van Stichting Muziek in Huis, verdere 
aankondiging wordt te zijner tijd vermeld in de Nieuwe Meerbode.

woensdag 14 maart
15.00 uur Klassiek concert van Stichting Muziek in Huis, verdere 
aankondiging wordt te zijner tijd vermeld in de Nieuwe Meerbode.

woensdag 28 maart
15.00 uur Jeu de boules

woensdag 11 april
15.00 uur Optreden van zangeres Jo-Ann, ze zingt herkenbare Ne-
derlandse en Engelse liedjes.

woensdag 25 april
15.00 uur om alvast in de oranje stemming te komen organiseren 
we een Oranjequiz.

VRIJDAG SPECIFIEK

vrijdag 27 april
10.00 uur Uitzending van Koningsdag op het grote scherm 
in de grote zaal.

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 27 februari
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 27 maart
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 24 april
15.00 uur Zangmiddag

MAANDAG SPECIFIEK

maandag 16 april
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door de firma 
H en A Mode

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 

Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT
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    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

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: 
0297-326 050. 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:

2 februari dhr. Terlouw
9 februari dhr. Broere
16 februari mw. V. d. Schilden
23 februari ds. Prins

2 maart mw. V. Houten
9 maart ds. Haeck
16 maart dhr. Vollmuller
23 maart dhr. Wesselius
30 maart Heilig Avondmaal met mw. Schrage

6 april dhr. Buchner 
13 april ds. Westerman
20 april dhr. Kramer



15

Puzzel mw Batenburg

VOET PEN

ZAAI KOOP

GEMEENTE KAMER

ZONNE VEILING

OUD POORT

AAN BANK

TIMMER IER

KRUID LAK

WIJS HOED

PEPER STADION

STOEL SLOOP

VOOR SLAG

ROOM VLOOT

AAL KAAS

BROEK DOEK

KERK BODE

ACHTER DOEN

OVER PUZZEL

KOFFIE LOOD

PAS LIJSTJE

TROUW VARKEN

JACHT SCHOT

RAPPORT LIJST

VUUR LUST

16

20

18

22

24

19

17

21

23

Vul woorden in die zowel met het voorste als het achterste woord een nieuw woord 
vormen. Zoals voet - bal - pen = voetbal en balpen. 

Oplossingen kunt u tot 15 maart inleveren bij de receptie t.a.v. mw Batenburg. 
Vergeet niet uw naam en kamernummer/adres te vermelden. Wie de meeste woorden 

goed heeft is de winnaar en krijgt zijn/haar prijs thuis bezorgd. Succes!

1

3

5

2

4

6

7

9

11

8

12

10

15

14

13

Oplossing vorige puzzel:
1. boek
2.  uur
3. roep
4. stand
5. stroom
6. scherp

13. bord
14. weg
15. meer
16. dag
17. slag
18. gang

19. bol
20. ver
21. muziek
22. tabak
23. wagen
24. bus

25.  boter
26.  pot

7. val
8. hoorn
9. warmte
10. oor
11. pool
12. man

14
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de Cliëntenraad
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Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 13 november 2017

1. Notulen d.d. 09-10-2017
• Betreft het huiskamerbeleid: ons voorstel als 
 proef twee kamers uit te proberen 
 (1e verdieping en begane grond) wordt in
 januari 2018 geëvalueerd. 
• Bewoners kregen bericht dat op zondag de 
 maaltijd om 12.00 uur zal worden geserveerd. 
 Wij bespraken met Ron de tijd van 12.15 uur.
 We vragen dhr. Knuit om verduidelijking.

2. Mededelingen direktie 
• Zorgcentrum Aelsmeer heeft van de gemeente 
 toestemming ontvangen per 1 januari 2018 de 
 huishoudelijke thuiszorg zelf weer te leveren.

3. Het huishoudelijk reglement
• Deze huisregels van Zorgcentrum Aelsmeer 
 waren aan herziening toe. In grote lijnen werd er 
 aandacht aan besteed. Er waren wat onduidelijk-
 heden. Komt volgende keer weer op de agenda.

4. Herziene klachtenregeling
• Wij hebben geen opmerkingen. De huidige 
 klachtencommissie gaat ermee akkoord. 

5. Vacatures Cliëntenraad
• Alle betrokkenen hebben een brief ontvangen. 
 De cliënten van de thuiszorg via “Ons Allemael” 
 en de contactpersonen van de Grote Poel en 
 cliënten dagopvang Irene via een persoons-
 gericht schrijven. We hebben tot dusver één 
 reactie ontvangen.

6. Wat verder ter tafel komt

De direkteur stelt voor op de volgende vergadering 
te bespreken:
• Het jaarplan
• De begroting 
• Het kwaliteitsplan 

De winter van toen
mw Jansen-Klootwijk

Misschien is het u wel bekend
Vandaag aan de dag, zijn we ontzettend verwend

Denken aan vroeger, dan weet je alras,
Wat een echte winter was.

De kachel snorde maar je kon er van op aan
’s Morgens zag je de ijsbloemen op de ramen staan.

De schaatsen gingen dan uit het vet
Want dan begon de echte ijspret
Mijn vader vond ik dan heel wijs

Hij begaf zich als het eerst op ’t gladde ijs
Gaan jullie maar, ’t gevaar is niet groot

Jullie moeten wel beloven, blijf op deze sloot
Er werd een stoel op het ijs gezet

Dan maar krabbelen, vallen en veel pret.
De schaatsen, vastgemaakt met banden

Maar o, die tintelende handen
Wenende gingen we op de kachel aan

om een half uur daarna weer ijswaarts te gaan
Hollandse kinderen, die gaan door

Laat je niet kennen, we gaan ervoor
’s Avonds bij de kachel, alles deed zeer

Toch wist ik het zeker, morgen ga ik weer.

Dat was vroeger, wat een pret
M’n schaatsen blijven nu in het vet.
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Op 2 januari jl. is mevrouw 
Ineke Ludwig overleden. 

Zij was al langere tijd ziek. 
Mw. Ludwig was directeur van 
Rustoord en later van Zorgcentrum 

Aelsmeer in de periode 1985 tot 1995.

Ineke Ludwig kwam in dienst van verzorgingshuis 
Rustoord in april 1985. Daarmee kwam er een 
einde aan een lastige periode waarbij in 1984 een 
nieuwe directeur was aangetrokken die vrijwel 
meteen weer vertrok. Daarna was er een poosje 
een interim-directeur. Maar met de komst van 
Ineke Ludwig keerde de rust weer. Zij was de juiste 
directeur  voor verzorgingshuis Rustoord. Haar 
kracht was het sociale.

Ze had een enorme belangstelling voor alle men-
sen die aan het huis verbonden waren.
Een ouderwetse directrice in de goede zin van het 
woord. Altijd klaar staand voor iedereen, tussen 
de middag een warme maaltijd achter het bureau 
en voor elke medewerker een kaart bij zijn of haar 
verjaardag. Spil en boegbeeld, op een plezierige 
en attente manier.

Ineke Ludwig was tegen betutteling en vond 
een goede sfeer in een verzorgingshuis van het 
grootste belang.  Die goede sfeer was er in zowel 
Rustoord als in het huidige Zorgcentrum. En dat is 
zeker ook haar verdienste.

Na verloop van tijd kwamen een fusie en de bouw 
van een heel nieuw Zorgcentrum op haar pad. 
Dat betekende veel werk voor haar waarbij zij volop 
gesteund werd door een zeer actief bestuur.
In die jaren zijn grote dingen tot stand gekomen.
Als lid van de Bouwcommissie heeft zij een nadruk-
kelijk stempel gedrukt op de nieuwbouw en inrich-
ting van Zorgcentrum Aelsmeer en haar inbreng en 
betrokkenheid waren belangrijk voor de totstand-
koming van het nieuwe pand. (Tijdens de opening 
in 1995 kreeg zij door de Burgemeester van Aals-
meer, de heer Hoffscholte, de versierselen van Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.)

Tijdens en na de nieuwbouw was er de integratie 
van beide organisaties.
Mw. Ludwig is er in geslaagd de bewoners van 
beide tehuizen, vanaf de ingebruikname, een 
thuisgevoel te geven en een prettige werksfeer 
te creëren voor de medewerkers.
Die integratie was geen eenvoudige zaak.
• Twee categorieën medewerkers 
 (de medewerkers van van het Gemeentelijke  
 tehuis hadden de ambtenarenstatus.
• Een nieuw bestuur dat bestond uit 
 leden benoemd door de Hervormde Diaconie
 en bestuurders, die door de gemeente 
 waren geselecteerd.
• Samenwerking met het Verpleeghuis Bornholm 
 om te komen tot verpleeghuisdependance 
 Rozenholm.
• De integratie met Tafeltje Dekje, die heeft geleid  
 tot een keuken met aanzienlijk meer capaciteit.
• Samenwerken met de architect, de eigenaar van 
 het gebouw, de gedeputeerde van de provincie, 
 de Gemeente Aalsmeer en de Diaconie van de 
 Hervormde Kerk.

Toen het zorgcentrum af was voelde het voor 
menigeen of de taak erop zat.
Voorzitter van het bestuur Martien Maarse 
nam afscheid in Januari 1995 en Ineke volgde 
in maart van datzelfde jaar. Haar taak zat er op.

Bij haar afscheid blikte zij in de krant terug 
op de vele veranderingen in de ouderenzorg 
en hoe een pension met de passende naam 
Rustoord kon uitgroeien naar een voorziening 
waarbij de zorg veel meer centraal is komen te 
staan en wat dan ook uiteindelijk 
Zorgcentrum Aelsmeer is gaan heten. Er werd 
uitgebreid afscheid van haar genomen.

Ik heb het voorrecht gehad om haar kort 
geleden in het hospice nog te bezoeken.
Zij was tot op het laatst een blijmoedig mens 
met belangstelling voor anderen. Zij keek ook 
met veel voldoening terug op haar werk in 
de Aalsmeerse gemeenschap.
Wij zijn dankbaar voor wie ze was en wat ze 
heeft gedaan voor de ouderen van Aalsmeer 
en allen die op wat voor wijze ook met het 
zorgcentrum verbonden waren.

Jan Dreschler

In memoriam 

Ineke Ludwig

ODE AAN HET THUISZORG TEAM

Zo rond de dertig schatten van dames te 
samen met een alleraardigste heer,

vormen tesamen het gouden thuiszorg team 
-centrum- te Aalsmeer.

Dankzij hun onvolprezen inzet elke dag 
bij ons aan huis,

woon ik ondanks mijn gebreken samen met 
mijn vrouw toch heerlijk thuis.

En ik wil jullie oprecht toevertrouwen, 
dat Ineke en ik beide zielsveel van jullie 

allemaal zijn gaan houden.
Al weet ik reeds een hele poos, 

hoe bitter blijft die pil,
de kans dat ik ooit nog herstel 

is min of meer nihil.
‘t is vandaar dat ik jullie 

op voorhand nu wil vragen:
of jullie ons bij zult willen blijven staan,

geduren de tijd dat ik in 
dit leven nog mag gaan.

Het is geen ragfijn Sonnet 
wat ik hier heb verkregen.

Daar ben ik wel iets mee verlegen.
Maar weet de tekst is mij edoch 

regelrecht aan het hart ontstegen.

Aad van Dam

Deze prachtige ode is geschreven door dhr Aad 
van Dam. Wilt u ook graag iemand bedanken 

of heeft u iets leuks meegemaakt? Deel het met 
ons! Stuur uw verhaal, gedicht of recept naar 

averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl of lever het 
in bij de receptie t.a.v. de Allemael en wie weet 

komt u wel in ons volgende nummer!
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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 & Odensehuis
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.
wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl
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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ontwikkelingen 
in de zorg
Bij het schrijven van dit artikel is de officiële 
winter aangebroken en hebben we de kortste 
dag van 2017 weer achter de rug. Als het goed 
is wordt het iedere dag weer een stuk je eerder 
en langer licht. We zijn midden in de tijd van 
Kerstvieringen en bijeenkomsten om vrijwil-
ligers en medewerkers te bedanken voor hun 
niet aflatende inzet in het afgelopen jaar. 
Het is een moment van terugkijken en een 
beetje vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. 
Wereldwijde ontwikkelingen deden zich in allerlei 
opzichten voor. Te denken valt aan snel schuivende 
machtsverhoudingen, allerlei nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen en (natuur)geweld. Wat mij 
iedere keer opvalt is hoe weinig grip je daar als 
individuele wereldburger op hebt, het is iets 
wat je overkomt. 

In Nederland hebben we Tweede Kamer verkiezin-
gen en een bijzondere Kabinetsformatie achter de 
rug. We hopen dat de komende jaren de ouderen-
zorg hoog en op een positieve wijze op de politieke 
agenda zal staan. Dat is belangrijk, want er veran-
dert veel en het aantal ouderen zal de komende 
jaren verdubbelen! 

Ook Zorgcentrum Aelsmeer is volop in beweging; 
veel komt over ons heen waar we wat mee moeten 
en ook daar hebben we relatief weinig grip op. 
Goed nieuws is dat de lokale politiek in Aalsmeer 
bij de landelijke overheid aandacht heeft gevraagd 

voor de kwetsbare onderdelen in het systeem 
van de ouderenzorg. Hopelijk leidt dat tot een 
bijstelling van het landelijke beleid.
Zorgelijk blijft het in Nederland breed voelbare 
tekort aan geschoolde medewerkers dat vooral 
ook bij onze thuiszorg merkbaar is. 

Hoogtepunten in de organisatie waren onder (veel) 
meer: het 10-jarig jubileum van ons geweldige ont-
moetingscentrum, het opnieuw gegund krijgen van 
de aanbesteding Huishoudelijke zorg (daar leest u 
elders in dit magazine meer over), mooie resultaten 
van de driejaarlijkse externe audit, de bijdrage van 
de Vrienden van het Zorgcentrum voor de inrich-
ting van de Kleine Poel (het gesloten gedeelte) en 
de bijeenkomst in juni met de vele jubilarissen.
In het Zorgcentrum is de laatste maanden hard 
gewerkt aan het Kwaliteitsplan. Dat is een plan 
dat op grond van het landelijke Kwaliteitskader 
verplicht is en dat de komende jaren leidend zal zijn 
voor de ontwikkeling van de zorgcentra in Neder-
land. In het ontmoetingscentrum vragen vooral de 
toenemende zorgzwaarte en het stijgende aantal 
mensen dat er gebruik van maakt veel aandacht.

Er is in 2017 dus veel gevraagd van alle mede-
werkers, maar dat heeft gelukkig ook resultaat 
gehad. De plannen om de exploitatie (inkomsten 
en uitgaven) in evenwicht te brengen zijn inmiddels 
uitgevoerd en lijken gelukkig succes te hebben. 
Daar is heel hard voor gewerkt! En als we voor 
volgend jaar goed blijven opletten verwachten we 
dat de positieve trend zichtbaar zal blijven. 

Er waren ook dieptepunten, zoals ernstige ziekte of 
het overlijden van familieleden van vrijwilligers en 
medewerkers. Ups en downs horen bij het leven en 
dat gaat ook aan onze gemeenschap niet voorbij. 
Ook daar hebben we weinig grip op.

Als we proberen een beetje in de toekomst te 
kijken, dan komt de eerste Gemeentelijke aanbe-
steding er al weer aan voor 1 juli 2018. En daarna 
zullen er richting 2019 nog enkele volgen in het 
najaar. Dat is toch elke keer weer spannend, want 
het verliezen van een aanbesteding kan voor 
cliënten en medewerkers grote gevolgen hebben. 
Ook zullen we in het licht van het landelijke 
Kwaliteitsplan voor verpleeghuizen verder werken 
aan de kwaliteit en meer en meer de punten 
op de i zetten. Bovendien zien we uit naar een 
herbronning van ons maatschappelijk bestaan als 
organisatie onder het motto: “Zie de mens”.
Want we hebben weliswaar op veel zaken niet 
direct grip, maar waar we wel grip op kunnen 
hebben is wie we als organisatie willen zijn en hoe 
we daar concreet vorm aan geven. En juist in dat 
perspectief ben ik het afgelopen jaar opnieuw diep 
geraakt en ongelooflijk trots op de niet aflatende 
inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en 
vrijwilligers. Hier is naastenliefde geen loze kreet of 
iets wat moet, maar het hoort bij het DNA van het 
zorgcentrum en onze thuiszorg. Het is de kern van 
waaruit onze gedrevenheid voort komt. 

Kortom: er ligt een nieuw jaar voor ons waarin 
opnieuw veel van ons gevraagd wordt. 

F.J.Knuit

‘Zie de mens’
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Interview met...
Rick Booij

Speciaal interview afgenomen door de 
deelnemers van het ontmoetingscentrum

geboren
26-12-1993

2120 21

Voor het tienjarig bestaan van het ontmoe-
tingscentrum hebben we op de dagsoosgroep 
onze collega Rick onderworpen aan een “diepte” 
interview. Met alle deelnemers van de maandag 
zijn we op een twaalftal vragen uit gekomen.
Hieronder een verslag.

Uit wat voor een gezin kom je? 
‘Het gezin bij mij thuis in Hoofddorp bestaat uit 
vier mensen. Mijn vader, moeder, mijn zus en ik’. 

Zou je graag kinderen willen en hoe stel jij je 
dat dan voor? 
‘Ja, ik heb al vier jaar een vriendin. Wij denken ook 
wel aan kinderen in de toekomst. Hoe zie ik het 
vaderschap; ik denk dat ik geen strenge vader zal 
zijn. Het lijkt me heel mooi om kinderen te hebben. 
Ik wil er graag voor mijn kinderen zijn als zij me 
nodig hebben. Wie weet lukt het mij om een papa-
dag in mijn werkweek te plannen. Als dat haalbaar 
is dan lijkt mij dit heel leuk’. 

Wat voor hobby’s heb je? 
‘Mijn grote hobby is voetbal. Ik vind het leuk om 
zelf te voetballen maar kijk ook graag naar mijn 
favoriete club Ajax. Ik heb sinds dit seizoen een 
Seizoens(Club)kaart en ga alle thuiswedstrijden 
kijken samen met mijn vader. Dat is vaak een 

hoogtepunt in de week. Ik heb zelf 
tien jaar gevoetbald maar door 

blessures ben ik overgestapt 
op zaalvoetbal’.  

Nog een hobby die ons al verschillende keren is 
opgevallen: ‘ik ben gek op (schoenen)sneakers in 
allerlei kleuren en modellen’. 

Wat vind jij leuk aan het werk bij ons op 
het Ontmoetingscentrum? 
‘De verschillende mensen die er komen, waaronder 
de deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en de 
medewerkers’. 

Welke muziek vind je leuk? 
‘Amerikaanse en Engelse Rapmuziek. De teksten 
vind ik mooi om naar te luisteren’. 

Wat vind je goed aan jezelf?  
‘Ik blijf altijd rustig in allerlei omstandigheden. Ik 
schiet niet snel in de stress en blijf mezelf’. 

Met zoveel vrouwen om je heen krijg je weleens een 
complimentje. Hoe ga je daarmee om? 
‘Dankbaar, ik vind het fijn om een compliment te 
horen en het is ook leuk om een compliment 
te krijgen’. 

Waarom heb je ervoor gekozen om bij ons/met 
ouderen te werken? 
‘Het contact dat ik altijd heb (gehad) met mijn 
grootouders. Dat heb ik altijd als heel prettig 
ervaren. Daarom heb ik voor de MBO Maatschap-
pelijke Dienstverlening gekozen. Helaas is mijn opa 
net voor mijn keuze voor deze opleiding overleden, 
dus die heeft dit helaas niet mee kunnen maken. 

Ook mijn moeder was een voorbeeld voor mij en 
liet zien hoe leuk het is om met mensen te werken. 
Zij is maatschappelijk werkster’. 

Wat zijn je verwachtingen van het werk als je naar 
de toekomst kijkt? 
‘Ik hoop hier op het OC een aantal vaste dagen 
te krijgen. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat ik 
meer uren mag komen werken en er een vast 
contract komt’. 

Hoe vind je het om als enige man in een team met 
vrouwen te werken? 
‘Leuk! Ik heb een makkelijke klik met vrouwen en 
heb niet zo de behoefte om de macho uit te 
hangen. Opscheppen is tussen vrouwen niet nodig. 
Ik kan mezelf zijn en dat bevalt me goed’.   

Wat doe jij in het werk als man anders dan
 je vrouwelijke collega”s 
‘Over sport praten. Mijn eigen interesses liggen 
vaak dicht bij de interesses van de mannen in de 
groepen. Ik word regelmatig  gevraagd om  mee te 
denken als er een (technisch) probleem is. 
Ik vind het ook leuk om die dingen op te lossen. 
Leuk voorbeeld: ik heb alle messen geslepen toen 
ik hier net stage liep. Er werd veel over botte mes-
sen geklaagd en dat kon ik mooi oplossen met een 
messenslijper van thuis!’

Een vraag aan ons (Linda en Angelique); ‘Hoe vinden 
wij het om een mannelijke collega te hebben?’  
‘Rick jij hebt een andere kijk op bepaalde situaties 
en dat kan heel verhelderend zijn. Jij zorgt voor een 
goede balans’.  

Wij bedanken Rick voor dit openhartige gesprek 
en maken nog een mooie foto om deze tekst 
compleet te maken.  

Expositie ZCA
TEKENEN- EN SCHILDERCLUB KUDELSTAART.

Van 5 februari t/m 29 maart 2018  exposeren  
de cursisten van de Tekenen en schilderclub 
Kudelstaart  in het Zorgcentrum Aelsmeer.

Een aantal cursisten laat hun werk zien van het 
afgelopen seizoen. Dit werk is zeer divers van 

aard, van puur figuratief tot abstract. Er is ook veel 
afwisseling in gebruikte materialen zoals aquarel, 

acryl en pen met inkt.

Het werk is gemaakt op de donderdagen in het 
Dorpshuis te Kudelstaart onder de inspirerende 

leiding van beeldend kunstenares Loes Verbrugge  
(Glaskunst/ schilderkunst). Aan de hand van 

opdrachten wordt gewerkt in diverse technieken, 
maar er is voldoende ruimte voor het eigen werk. 
Dit is bedoeld om de eigen creativiteit te ontwik-

kelen, als men daar behoefte aan heeft .

In september 2018 starten de schilder- en  
tekenlessen weer. Voor meer informatie over  

de Tekenen- en schilderclub Kudelstaart kunt u 
contact opnemen met  Loes Verbrugge telefoon: 

023 5641347. 
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In februari worden de dagen alweer iets langer 
qua licht, de donkere wintermaanden liggen 
achter ons. Qua winterweer kan er nog van alles 
gebeuren maar de meeste mensen kijken eind 
februari uit naar het voorjaar. Met daarin de 
christelijke feestdagen Pasen, Hemelvaartsdag 
en Pinksteren. Pasen valt vroeg dit jaar op 
zondag 1 april en maandag 2 april.
Met Pasen vieren we dat Jezus op de derde dag 
na z’n kruisiging is opgestaan uit de dood. Maar 
eind januari lagen de chocolade paaseitjes en 
paashazen al weer in de winkels. Waar komen die 
eieren en paashazen toch vandaan, hebben ze 
eigenlijk iets met Pasen te maken? Wel degelijk, 
al moest ik me er wel in verdiepen, het was mij 
ook niet duidelijk.

Bij invoering van de vas-
ten verbood de kerk om eieren 
te eten tussen Aswoensdag en Pasen. 
Deze eieren werden dan met Pasen op-
gegeten, waarbij de oudste eieren werden 
gebruikt om te versieren. Er bestaan theorieën 
die zeggen dat het paasei staat voor de steen van 
het graf van Jozef van Arimanthea, waaruit Jezus is 
verrezen. Katholieken brachten mandenvol eieren 
naar de kerk om te laten zegenen. 
Tijdens het joodse feest Pesach, waarin de uittocht 
uit Egypte wordt herdacht, wordt o.a. een hardge-
kookt en daarna gebraden ei gegeten op seder-
avond, de avond voordat Pesach begint. Het gebra-
den ei staat symbool voor het feestoffer dat met 
Pesach werd gebracht.

Maar waarom worden paaseieren verstopt in de tuin 
zodat kinderen de eieren kunnen zoeken? Dit stamt 
uit de Germaanse tijd, eieren staan symbool voor 
vruchtbaarheid. Door ze in grond van de akkers te 
begraven zouden de eieren ervoor zorgen dat er 
vruchtbare grond ontstond, waardoor de gewassen 
beter zouden groeien. Dan hebben we nog de paas-
haas, dit is een verzonnen kinderritueel. Hij schenkt 
oorspronkelijk alleen eieren aan kinderen die zich 
goed gedragen. Waarschijnlijk is het gebruik van de 
paashaas door Duitse migranten naar Nederland 
gebracht.

Met het ei als symbool voor vruchtbaarheid komen 
we uit bij het voorjaar, de lente.

De eerste lammetjes in de wei, de narcissen, tulpen 
en hyacintenbollen die uitkomen na maanden in de 
koude grond gezeten te hebben.
Op 20 maart begint dit jaar de lente, op donderdag 
22 maart opent een van Nederlands grootste voor-
jaarsattracties haar deuren, de Keukenhof.

Waar nu de Keukenhof ligt, werd in de 15e eeuw 
gejaagd. Op deze plek werden bovendien kruiden 
verzameld voor de keuken van het kasteel van 
Jacoba van Beieren, vandaar de naam Keukenhof. 
Na het overlijden van Jacoba van Beieren kwam de 
Keukenhof in handen van rijke koopmanfamilies. In 
1840 werd het park heringericht door de tuinarchi-
tecten Zocher en Zn., die later ook het Vondelpark 
in Amsterdam ontwierpen. De Engelse landschap-
stijl is nog altijd de basis van de Keukenhof.

Tegenwoordig is het landgoed in handen van een 
stichting. In 1949 werd het noordelijke deel van het 
landgoed tot bloemententoonstelling ingericht, op 

initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse 
en een tiental vooraanstaande bloembollenkwe-
kers. De opening vond plaats in 1950. Inmiddels 
doen 91 zogenaamde hofleveranciers ieder jaar 
mee met de tentoonstelling.

Het is absoluut een mooi park, waar meer dan 
zeven miljoen krokussen, narcissen, tulpen, 
hyacinten, lelies en andere bolgewassen te zien zijn. 
Er zijn verschillende tentoonstellingen waaraan ook 
Aalsmeerse kwekers aan deelnemen. 

Natuurlijk heeft reisburo ‘Op Stap’ meerdere uit-
stapjes gepland naar de Keukenhof in de maanden 
april en mei. Als u wilt genieten van deze bloemen-
pracht, schrijf u dan in op een van de uitstapjes. 
Of misschien gaat u met familie richting Lisse, de 
Keukenhof is in ieder geval geopend t/m 13 mei. 

Wilma Groenenberg

Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes
voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt denken aan rondvaarten, pannenkoeken
eten, dierentuin en musea. Maar bijvoorbeeld
ook de Keukenhof in de lente.
Als u als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer of
Thuiszorg Aalsmeer met ons mee wilt met een
uitstapje dan kunt u zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief per telefoon (0297 – 326050) of per
e-mail (reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl).
Wij zorgen er dan voor dat u het twee maande-
lijkse programma tijdig krijgt toegestuurd zodat
u zich kunt aanmelden voor het uitstapje van
uw keuze. Reserveringen kunnen ook worden
gemaakt bij de medewerkers van Reisburo
 ‘Op Stap’. Het reisburo is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is dit
geen belemmering om mee te gaan met een
uitstapje. Wij regelen dan dat er een vrijwilliger
meegaat om u te begeleiden. Sommige van de

uitstapjes zijn helaas alleen toegankelijk voor
cliënten die nog goed ter been zijn maar dit
wordt dan door ons vermeld op het overzicht.
Wilt u thuis opgehaald worden dan wordt hier-
voor € 1,- in rekening gebracht (binnen Aals-
meer en Kudelstaart). Mocht u buiten deze regio 
woonachtig zijn dan brengen wij hiervoor € 2,50 
in rekening. Het is ook mogelijk om een 
lunchpakket te bestellen als u met een uitstapje
meegaat. De kosten hiervoor bedragen € 4,50. 
Het lunchpakket bestaat uit twee bolletjes met 
beleg, een krentenbol, melk/karnemelk, een 
plakje ontbijtkoek en fruit. Natuurlijk staat het 
u vrij om uw eigen lunchpakket van huis mee 
te nemen.

Reisburo ‘Op Stap’

meer informatie
op onze facebookpagina

Lente
Pasen 



Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s 
en busjes in eigendom en verschillende vrijwil-
lige 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 vrijdag-
ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen met het reisburo op telefoonnummer 
0297 – 32 60 50.

Wij raden u aan om tijdig te reserveren voor
 Vervoer op Maat omdat wij werken met vrijwil-
lige chauffeurs die op afroep ingezet worden. 
Tevens moet er op de door u gewenste datum en 
tijd een vervoermiddel 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 weggebracht 
worden. Maar ook als u minder dan 5 kilometer 
rijdt blijft het starttarief € 2,50. Auto en chauf-
feur moeten immers ook naar u toekomen. 

• Boven de 5 kilometer komt er € 0,50 per kilo-
meter 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

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’

Agenda 
ontmoetingscentrum

Donderdag 8 februari, 19.30 tot 21.00 uur
Thema:  “vormen van dementie”
Gastspreker:    mw Trappenburg, internist, 
  amstelveen ziekenhuis
                                   
 
Donderdag 31 mei, 14.00  tot 15.30 uur
Thema:   “dagbesteding” 
  motiveren tot activiteit
Gastspreker:    Ruud Dirkse van Lerend 
  vermogen bij dementie
  
Woensdag 25 april     
bijscholing dementie 
voor ondersteuning 
en begeleiding

INFORMATIEBIJEENKOMST 
VORMEN VAN DEMENTIE

Op donderdagavond 8 februari komt internist dr. 
Trappenburg  op bezoek om te praten over vormen 
van dementie. We zullen spreken  over verschillen-

de vormen van dementie en gedragsveranderingen 
die vaak gepaard gaan met  bepaalde vormen.  

Wat is dementie, wat is het verschil tussen Alzhei-
mer, lewy body dementie en vasculaire dementie 

en hoe belangrijk is het om dat verschil te kennen.  
Wat gebeurt er  met de hersenen bij dementie?  

Hoe kun je het beste met gedragsveranderingen 
omgaan? Op dit soort vragen zal Dr. Trappenburg 
antwoord geven.  Vanaf 19.00 uur staat de koffie 

klaar en we zullen starten om 19.30 uur in de grote 
zaal van gebouw Irene. De coördinator van het ont-
moetingscentrum zal de gastspreker interviewen. 
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van 

vragen vanuit de zaal. Iedereen die zich verbonden 
voelt met thema’s rondom dementie is welkom. 


