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Het is de kwaliteit van ons werk 
dat God zal behagen en niet de 
kwantiteit. Mahatma Gandhi 1869 
– 1948, Indiaas denker 

De feestdagen zijn voorbij, de 
maand januari ligt achter ons 
en we kijken vooruit. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? 
De heer Knuit, directeur van 
Zorgcentrum Aelsmeer, vertelde 
het al in zijn Kersttoespraak. 
2017 wordt het jaar van Kwaliteit 
en Veiligheid. De ouderenzorg 
in Nederland staat de laatste tijd 
veel in de belangstelling en het 
onderwerp kwaliteit en 
veiligheid komt dan vaak aan 
bod zelfs tot in de Tweede 
Kamer. De inspectie voor de 
Gezondheidszorg bewaakt de 
kwaliteit in de ouderenzorg en 
presenteerde in 2016 een lijvig 
document “Eindrapportage 
toezicht IGZ op 150 verpleegzor-
ginstellingen.” De ouderenzorg 
zal dan ook zeker een onder-
werp zijn tijdens de verkiezingen 
dit voorjaar en dhr. Dreschler 
vertelt hierover in deze “Voor ons 
Allemael.”   

Afgelopen jaar zijn wij, 
Zorgcentrum Aelsmeer, 
gestart met het project 
“Waardigheid en trots.”  Trots 
staat daarbij voor ons als 
medewerkers die trots willen 
zijn op ons werk. Wij willen ons 
ervoor inzetten het u zoveel 
als mogelijk is naar de zin te 
maken. Waardigheid slaat op u 
als bewoner en cliënt. Wij willen 
u ondersteunen bij het behoud 
van uw waardigheid. Als het 
minder goed gaat, als u moet 
inleveren op uw gezondheid en 
uw mogelijkheden. Juist dan 
willen we er voor u zijn. Ook 
zal er in 2017 veel aandacht 
besteed worden aan de rol van 
vrijwilligers. Juist zij kunnen een 
waardevolle aanvulling bieden 
op onze zorg.   

We kijken echter nog maar niet 
te ver vooruit, eerst de maanden 
februari en maart.  
De donkere tijd is voorbij, de 
dagen beginnen te lengen.  
De maand februari kan nog best 
koud zijn. 
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De meteorologische winter is in de maanden 
december, januari en februari op het noordelijk 
halfrond en juni, juli en augustus op het zuidelijk 
halfrond. 

De winter van 1963 was met gemiddeld min 3,1 
graden de koudste van de twintigste eeuw en de 
koudste van de laatste ruim vijftig jaar, gevolgd 
door 1947 (min 2,4). De jaren veertig telden nog 
drie strenge winters: 1940 (min 1,9), 1941 (min 
0,1) en 1942 (min 1,5). De negentiende eeuw 
had er dertien, de achttiende eeuw veertien 
met een gemiddelde onder het vriespunt. 
Ik schrijf dit voorwoord eind december en 
het is mooi en rustig weer. Wie weet wat de 
maanden januari en februari ons nog gaan 
brengen? 

Misschien denkt u terug aan uw kinder-
tijd en wie is er niet mee groot geworden? 
Levertraan! De Noren produceren en exporteren al 
meer dan 1.000 jaar levertraan. In eerste instantie 
werd het gebruikt als lampenolie en om hout en 
leer te impregneren. 
Al in 1645 werd gemeld dat levertraan zou kunnen 
worden gebruikt voor het voorkomen en genezen 
van ziekten. Aan het eind van de 18e eeuw werd 
het eerste wetenschappelijke artikel 
gepubliceerd om dit te ondersteunen. 

Aanvankelijk werd levertraan vooral gezien als 
een goede bron van vitamine A en D en dat de 
voordelen voor de gezondheid verbonden waren 
aan deze vitaminen. De smaak van levertraan staat 
de meeste mensen goed voor de geest. Gelukkig 
krijgt u deze vitamines tegenwoordig in de vorm 
van een pilletje of druppels.  
Ik wens u veel leesplezier toe bij deze “Voor ons 
Allemael” 
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Wilskracht
Jo Geval - Brugman

Ben je oud of krakkemikkig

Eenzaam en de dagen zat

Zie je ’t even niet meer zitten

Heb je ’t allemaal gehad

Wordt het herfst in plaats van zomer

Zijn je voeten winterkoud

Eet je zonder iets te proeven

En ga je telkens in de fout

Dan komt er vast een nieuwe wending

En weer hoop die leven doet

Ook al is het maar een sprankje

Alle beetjes helpen goed

Grijp ze aan met beide handen

Laat geen kansen onbenut

Want met wilskracht en vertrouwen

Kom je altijd uit de put

Dit gedicht is ingestuurd door mw 
Bergen. 
Heeft u ook een leuk gedicht, verhaal, 
puzzel, recept of iets anders dat u graag 
met ons wilt delen? Stuur het dan op 
naar 
pr@zorgcentrumaelsmeer.nl of lever het 
in bij de receptie van het zorgcentrum, 
wie weet komt u dan in de volgende 
Allemael te staan.

Adres zorgcentrum: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer



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 u als 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

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

Restaurant/Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ 

Kudelstaart 
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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 of bruiloft dan is er een 
mogelijkheid om dat in het 
restaurant/wijkpunt te vieren. 
Voor inlichtingen kunt u 
bellen met het wijkpunt, 
telefoon 0297 820 979

ActiviteitenoverZicHt
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dinsdag 14 februari

Valentijn 

Cupido diner

‘voor elkAer’  SpeciFiek 
- FeBrUAri -

vrijdag 3 februari
Optreden zanggroep Musica. Aanvang 14.00 uur.
14.30 uur begin concert tot 16.00 uur.
Entree: €7,50

dinsdag 7 februari
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

dinsdag 14 februari
Workshop houten hartjes hanger maken.
14.30 - 16.30 uur. Kosten € 7,50  inclusief materialen, 
koffie en thee.

dinsdag 14 februari
Valentijn Cupidodiner: inloop tussen 17.30 - 18.30 uur.
Reserveren wenselijk. Kosten: nog niet bekend

dinsdag 21 februari
Abstract schilderen o.l.v. Henk van Utrecht,
Alle materialen zijn aanwezig. Kosten: € 7,50 

vrijdag 24 februari
Thema avond: stampotten buffet. 
Aanvang: 17.30 uur. Kosten: €11,50
Ivm verwachte grote belangstelling vooraf reserveren

dinsdag 28 februari
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

‘voor elkAer’  SpeciFiek 
 - MAArt -

dinsdag 7 maart
Workshop koude /  warme hapjes maken.
14.30 -16.30 uur. Kosten €6,- inclusief materialen,
koffie en thee.

dinsdag 14 maart
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

dinsdag 21 maart
inktvis van wol en jute boekenlegger maken. 
14.30 -16.30 uur. Kosten € 4,- inclusief materialen,
koffie en thee.

dinsdag 28 maart
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

donderdag 30 maart
H&A Mode. Modeshow + kledingverkoop.
10.00 - 15.00 uur. 

vrijdag 31 maart
Thema avond: Indische rijsttafel.
Aanvang: 17.30 uur. Kosten € 15,-
Ivm verwachte grote belangstelling vooraf reserveren

wijkpUnt ‘voor elkAer’
ook op ZonDAgS 

geopenD vAn 14.30 – 16.30 
UUr voor een kopje 

koFFie!
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Maandagochtend  GEHEUGENTRAINING  
10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugenfit-
ness. 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.  

  MAAnDAg

Het inloopcentrum Kudelstaart is een 
laagdrempelige voorziening, bedoeld voor 
kwetsbare ouderen in de gemeente Kudelstaart 
die behoefte hebben aan sociale contacten en 
dagbesteding in de vorm van activering en behoud 
van mogelijkheden. Er is sprake van zelfstandigheid 
op het gebied van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en verplaatsing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ellen Millenaar, coördinator Ontmoetingscentrum, 
tel. 06-22 46 85 74 
email: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl U kunt 
ook contact opnemen met de 
activiteitenbegeleidsters Nina en Tanja,
 tel. 06- 83 44 13 13 
email: noudshoorn@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Hieronder het overzicht van alle activiteiten van 
Inloopcentrum Kudelstaart. 

Gevestigd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Inloopcentrum
Kudelstaart 
ActiviteitenoverZicHt

Paasbrunch    vrijdag 14 april
12.00 - 14.30 uur

‘voor elkAer’  SpeciFiek 
 - April -

dinsdag 4 april
Workshop paasstukjes maken.
14.30 -16.30 uur. Kosten € 10,- inclusief materialen,
koffie en thee.

dinsdag 11 april 
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

vrijdag 14 april
Goede Vrijdag Paasbrunch. 12.00 - 14.30 uur
Kosten: € 12,50
Ivm verwachte grote belangstelling vooraf reserveren

zondag 16 april 1ste Paasdag

maandag 17 april 2de Paasdag

dinsdag 18 april
Macramé plantenhanger maken. 
14.30 -16.30 uur. Kosten € 10,- Inclusief materialen, 
een plantje en koffie en thee. 

donderdag 27 april
Koningsdag, lekker met oranje gebak!

vrijdag 28 april
Thema avond: een koningklijke maaltijd.
Aanvang: 17.30 uur. Kosten nog niet bekend
Ivm verwachte grote belangstelling vooraf reserveren
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Dinsdagochtend  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 aansluiten bij de 
wandeling in het restaurant.

DinSDAg

Woensdagochtend  MULTI MEDIA 
10.00 - 12.00 uur
Met de tijd meegaan is een uitdaging. Heeft 
u hulp nodig bij het gebruik van uw mobiele 
telefoon, tablet, e-reader of laptop, dan kunt 
u binnen lopen bij Multi Media. Een koppel 
vrijwilligers staan klaar om u gratis van advies 
en ondersteuning te voorzien.

woenSDAg

Donderdagochtend  Bewegen:  totaal 
vitaal 10.00 - 12.00 uur 
Totaal Vitaal: een activiteit waarbij bewegen 
en cognitie centraal staan. Warming-up om 
de spieren warm en soepel te maken gevolgd 
door een spelelement. Bewegen is goed voor 
de lijn en het brein!

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

Donderdagmiddag  creAtieF:  Schilderen, 
tekenen, kleuren  14.00 – 16.00 uur 
Samen creatief en ontspannen bezig zijn met 
uw eigen meegenomen werk of kleurboek. 
Daarnaast worden er voorbeelden en 
materialen aangeboden.
Voor materialen wordt een eigen bijdrage van 
€1,50  per keer gevraagd.       

DonDerDAg

Vrijdagochtend GEHEUGENTRAINING 
10.00 - 12.00 uur.
Een activiteit in het teken van het stimuleren 
van het geheugen zowel in groepsverband als 
individuele oefeningen  

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

Vrijdagmiddag  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.    

vrijDAg
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Koningsdag
Op donderdag 27 

april is het wijkpunt 
geopend van 

09.00 - 13.00 uur. 
Koffie met oranje 

gebak! En de 
Vrijmarkt voor de 
deur. Komt u ook ?
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
min imaxim faceserum nos es aut 
quatiuntios re, tem quuntia volup-
tatae auteceaqui blaut od quosti-
atio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?
Ucienimpor aut idus et ea core, num 
elessun dignihit lacepero ilibusam 
laborem sumque ario. Eliqui sum 
que nonsenis alibus, idel imaximpor 
rem fugias saped et verchillab il mo-
luptaqui quodit, cuptibus dolupie 
nimaio. Nequi aut quatum 

inctur, si omnis sus, 
enihicipsam simi, 

quatur, vernam 
as ut ent pa 
cus.
Ibusaped et 

quis vollatem hil 
il inverro repudant.
Ate re alitae ius ad quae num eium 
aut harum consed ma illatur am, 
eos mil maio. Vitionse omnist rest, 
ne nossinimos aciur? Molum fuga. 
Sitatquas dipsam lanihic tetume 
cus.
Dundebist, vellese dipsanda verum 
dolupta testrum autatur aditem 
fugia quibus dolupta quiatur? Ilique 
dolorem exeritaquo omniatem 
fuga. Tempore pla et la volor 
maionsequid millorp oruptat 
ianimillore molore laccupt 
atiunt et erere cuscips andigen 
istisquianis mod eatem quas 
dissinimpos qui diae con-

ectas imus esti vid et ant 

volor res estruptas 
undae nat faces doluptas aceaqui 
aborrumque rectae. Invero es ped 
eum sit faccupt atianis tiberum 
ero ini omniend uciania inctem. 
Suntem que volut haribus mincid 
modi od quature, ut eum eiciet 
ut volor solorum fuga. Gitaquid 
magnihil elici archili quistrum, sedit 
estrumquid que dolupturi dellorem 
asimoluptat.
Occabo. Erferumquam aut ento 
omnissus nonseque comnihillate 
eruntis dipsam anduci dolorit, om-
moluptatem et ut audanis vel mo te 
poreptat quae poribus re velis etur 
aut im adi vel is venihitetur sinvero 
idita as aut et dolorerem aliam qui 
quaestet aut que nullant ium eius-
cip iditiaeculpa dolor adio que nus, 
odi cumquunt ererum nobitiam 
vollabo rrovidem iduciet offic tet 
alibust qui con none aut alicid mag-
ni 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 om-
nis modic tem eat rem 
ve- nis veligen destrum 
il incto vellestibus, 

cuptur milliqui 
of- ficaessin nonseri 
taerition cupta verovit voluptatibus 
endamusae ea viducimus.

Ra autempe rnaturis 
aliquas conseces 
ulpari rae. Axi-

maion reium latur? 
Qui utemporesto do-

luptate ma sectaque 
volore pori aut hiliquid 

utem 
sinvelia 
aut odit aceatem 
fugit, exeris que porest, 
culland eliquid que alibus 
volupid quundebitis maionse-
qui nis es eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae nosaest 
incitatempor sam faceria nitiis 
doluptatem ad quiam qui 
quo ducia aribusa do-
lorerio voluptia aceped 
ma dolorec estore odi ducidi ut 
porest ad quaernam, officiis ipisimo 
que ex eaquate mporumendis mo 
omnistem di nitem quasin nobis 
aut ipicips aeculpa riorerum reicide 
stiisci magnientis voluptate volupta 
doluptumquos ute corror re nonsed 
eostemp orrum, asit rem voloria 
dolupti ad ut id qui audaeptatios 
delitem et endaeceaquo volorem 
et venist reprovit quam aut mollent 
istemo ent, consenditem volore 
sincidelit, aditas rempori atiur? Qui 
consectum 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 welke u graag wilt bijwonen. Bij bijna elke acti-
viteit 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, Maar 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 
spelmiddag. Klaverjassen en 
rummikub vinden om de 
week plaats, 

 zie donderdag specifiek.

Zangmiddag
Met een bepaalde 
regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd waarbij u kunt 
meezingen, ongeacht of u wel of niet 
zo heel goed bij stem bent. Het is een gezel-
lige melodieuze 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,- 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:

3 februari dhr. Kramer
10 februari dhr. Terlouw
17 februari dhr. Verhoek
24 februari ds. Van. Dalen

3 maart mw. Van. Houten
10 maart ds. Westerman
17 maart mw. Van.d. Schilden
24 maart dhr. Maarsen
31 maart pastor Creemer
 
7 april dhr. Vollmuller
14 april ds. Schrage  Heilig Avondmaal
21 april dhr. Buchner
28 april ds. Haeck 
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ActiviteitenoverZicHt
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 elke ZAterDAg

10.15 uur Koffie drinken

woenSDAg SpeciFiek

woensdag 1 februari
15.00 uur Filmmiddag; De Hel van ‘63

woensdag 15 maart
15.00 uur Optreden van shantykoor Heeren Zeventien

woensdag 29 maart
15.00 uur Filmmiddag ; Andre Rieu

woensdag 26 april
15.00 uur Optreden van Opera Familia bekend van tv, Zij maken 
met ons  “Een rondje Vrijthof”

woensdag 1 maart
15.00 uur Film oud Aalsmeer vanaf 1960, door Siem Kooij

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 

geen activiteiten/restaurant 
op 17 april

DonDerDAg SpeciFiek

donderdag 9 feb, 23 feb, 9 mrt, 23 mrt, 6 en 20 april
15.00 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

Op Koningsdag kijken we onder het genot van een kopje koffie 
en een oranjegebakje naar de tv-uitzending op het grote scherm 
in de grote zaal van het zorgcentrum.

elke DonDerDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
niet op 27 april

DinSDAg SpeciFiek

dinsdag 7 februari
15.00 uur zangmiddag

dinsdag  7 maart 
15.00 uur zangmiddag

dinsdag 4 april
15.00 uur zangmiddag

dinsdag 25 april
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door firma H en A Modeelke DinSDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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    elke ZonDAg

10.00 uur Uitzending kerkdienst

elke vrijDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

vrijDAg SpeciFiek

vrijdag 3 maart
10.15 uur Modeshow en kledingverkoop door Van der Klooster 
Mode
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Interview met...
Mirjam  Aschebrock

Naam
Mirjam Aschebrock

geboren
24 januari 1958

Privé
getrouwd

heeft 2 dochters

appartement die daar reguliere 
thuiszorg ontvangen, maar er zijn ook nog kamers 
waar ouderen met een veel zwaardere zorgvraag 
worden verzorgd. Ik vraag Mirjam hoe zij die 
omslag heeft ervaren.

‘Het was best erg wennen aan die veranderingen en 
nog steeds is het ingewikkeld. Je kunt niet zomaar 
van de ene cliënt naar de ander gaan, maar je moet 
je bij elke deur eigenlijk afvragen ‘wat voor cliënt is 
dit en wat mag ik daar van de verzekerende 
instantie wel of niet doen’. Het is een voortdurend 
zoeken, ook naar de balans tussen wat mag (en 
dus betaald wordt) en wat wenselijk is, want je laat 
iemand niet graag in de kou staan. Gelukkig 
hebben we wel een fantastisch team en dat werkt 
erg prettig. Je bent als het waren een eenheid en 
daardoor kun je samen ook heel veel aan.’

Als je Mirjam vraagt wat nu het mooie is aan het 
werk van verzorgende dan hoeft ze daar niet lang 
over na te denken. ‘Het is een beroep dat heel veel 
voldoening geeft op velerlei gebieden. Zo vind ik 
het een uitdaging om mensen die het moeilijk 
hebben en daardoor soms negatief gedrag 
vertonen, hoe begrijpelijk ook, weer ‘op de rit’ te 
krijgen. Ook ben ik een echte verzorgende in die 
zin dat ik bedverpleging, dat wil zeggen de zorg 
voor hele zieke mensen, het mooiste vind wat er is. 
Tenslotte vind ik het ook boeiend om kennis over te 
dragen op leerlingen. Ik heb wat dat betreft veel 
begeleidende taken. Anderzijds leer ik ook veel van 

Bij het interview van deze maand zou je kunnen 
zeggen dat het gaat om een dubbelinterview. 
we spreken met Mirjam Aschebrock die 
inmiddels ruim twaalf en een half jaar werkzaam 
is in Zorgcentrum Aerlsmeer. Mirjam heeft twee 
rollen. in de eerste plaats is zij één van de 
drijvende krachten op de tweede verdieping, 
maar daarnaast is zij ook voorzitter van de 
ondernemingsraad van Zorgcentrum Aelsmeer, 
een belangrijke functie. we spreken met elkaar 
over beide aspecten van haar werk.

De inmiddels 58 jarige Mirjam is van huis uit een 
Amsterdamse. Ze is er geboren en heeft tot haar 
dertigste in de stad gewoond en gewerkt. In die tijd 
heeft zij veel ervaring opgebouwd in diverse hoofd-
stedelijke instellingen zoals de Valerius kliniek, 
Tabitha en het Slotervaart Ziekenhuis. De laatste 16 
Amsterdamse jaren was Mirjam werkzaam in 
Verpleeghuis Buitenhof in Buitenveldert. Hier was 
zij ook al vele jaren onderdeel van de onderne-
mingsraad, eerst als lid en de laatste vijf jaar als 
voorzitter. Het gezin Aschebrock was inmiddels in 
Hoofddorp gaan wonen en daar werden de twee 
dochters grootgebracht die inmiddels 32 en 29 jaar 
oud zijn. En twaalf en een half jaar geleden werd 
uitgezien naar een nieuwe baan en dat werd 
Zorgcentrum Aelsmeer.

In het zorgcentrum werkte Mirjam de eerste 
zeven jaar op de afdeling begane grond en 

verhuisde daarna naar de tweede ver-
dieping. Dat is een bijzondere afdeling 

omdat het karakter van de zorg juist 
daar de laatste jaren zo is veranderd. 
Er wonen ouderen in een eigen 
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moest er worden ingekrompen. Ik vraag Mirjam 
wat dit voor de ondernemingsraad heeft betekend.
‘Het was best een hectisch jaar. De bestuurder 
kwam met een aantal voorstellen om de zaak 
financieel weer op orde te krijgen. Wij moesten 
daarin meedenken. Tegelijk konden we de infor-
matie daarover niet delen met anderen want het 
ging ook over gevolgen voor medewerkers. De 
ondernemingsraad heeft er aan bijgedragen dat 
er evenwichtige besluiten werden genomen en 
ook dat sommige maatregelen zijn teruggedraaid. 
Maar het was wel een lastige periode’.
‘De zorgsector maakt als geheel een moeilijke 
periode door. Wat ik nog het moeilijkst vind, is alle 
administratieve rompslomp waardoor je niet meer 
toekomt aan iets extra’s voor de bewoners. Wat ik 
wel heel opvallend vind, is dat ondanks alle 
negatieve zaken de werksfeer over het algemeen 
goed is. Dat is wel iets om dankbaar voor te zijn.’

Dit interview wordt gehouden rond de kerstda-
gen. Het daarover hebbend komen we op Mirjams 
gezin. Haar man is al een poosje met pensioen, 
maar heeft allerlei vrijwilligerstaken. De beide 
dochters zijn letterlijk uitgevlogen. De oudste 
woont in Praag en de jongste heeft een leuke 
werkkring gevonden in Manchester. Als ik haar 
vraag of dat niet vervelend is, je kinderen zo ver 
weg dan relativeert ze dit. ‘Het is maar een uurtje 
vliegen, dus je bent er zo en we gaan er regelmatig 
naar toe. Met de feestdagen mis je het wel en ook 
kan ik het soms wel jammer vinden dat één van je 
dochters niet even spontaan langs wipt.’ 
We gaan naar het eind van het gesprek toe en 
hebben het nog over allerlei andere zaken. Mirjam 
reist graag en soms is dat naar verre bestemmin-
gen. Er is vrijwel geen werelddeel waar ze niet 
geweest is. Op haar wensenlijstje staan in elk geval 
nog IJsland en Cuba. Verder kookt Mirjam graag, 
heeft een voorliefde voor de oude Egyptische 
cultuur en is dol op opera en vioolconcerten. 
Kortom een veelzijdige vrouw die een hart heeft 
voor kwetsbare mensen en tegelijk 
strijdbaar is voor haar collega’s.

We danken Mirjam voor dit 
interview en wensen haar 
ook in het nieuwe jaar veel 
werkplezier toe.
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leerlingen. Zij hebben op school kennis genomen 
van de laatste inzichten en kijken onbevangen naar 
dingen die wij al jaren op een bepaalde manier doen.

Geleidelijk verschuift het gesprek naar Mirjams taken 
als voorzitter van de ondernemingsraad. Ik vraag 
haar uit te leggen wat dat werk inhoudt. ‘Een goede 
ondernemingsraad’ zo zegt ze ‘is een vertegenwoor-
diging van de achterban (d.w.z. alle medewerkers) 
maar houdt ook rekening met de belangen van het 
bedrijf. Dat zijn twee kanten die er aan het werk 
zitten. Leden van de ondernemingsraad hebben een 
luisterend oor op de werkvloer en brengen dat wat zij 
van hun collega’s horen in bij de directie en 
overleggen daarover. In dat overleg gaat het niet 
uitsluitend over de belangen van de medewerkers 
maar ook om wat het bedrijf nodig heeft. Bovendien 
behartigt de ondernemingsraad geen individuele 
belangen van medewerkers, daarvoor zijn er 
vakbonden. De vuistregel is dat het moet gaan om 
een hele afdeling of een groep van tenminste 10 
medewerkers. Uiteraard kunnen alle medewerkers 
contact opnemen met leden van de ondernemings-
raad en is er ook een website die geraadpleegd kan 
worden’. Wat boeit je in dit werk? ‘Wat  mij vooral 
aantrekt is de juridische kant ervan. Ik vind het leuk 
om ergens in te duiken en iets goed uit te zoeken. 
Ook is het heel dankbaar om dingen ten behoeve 
van de medewerkers voor elkaar te krijgen. Het is 
soms laveren, maar soms ook je poot stijf kunnen 
houden. Een ondernemingsraad heeft een aantal 
wettelijke bevoegdheden waar gebruik van gemaakt 
kan worden. Er is adviesrecht, dat wil zeggen dat de 
bestuurder alle grote veranderingen in de organisatie 
ter advies moet voorleggen aan de ondernemings-
raad. Er is ook instemmingsrecht. Daarbij gaat het 
om alle maatregelen die de bestuurder wil nemen en 
waarbij de belangen van medewerkers in het geding 
zijn. De instemming van de ondernemingsraad is 
daarbij nodig en als die niet verkregen wordt gaat het 
niet door, of pas nadat er een juridische procedure is 
gevoerd. Een ondernemingsraad heeft dus behoorlijk 
invloed op het beleid’.

Het afgelopen jaar was ingewikkeld door alle veran-
deringen in de zorg. Anders dan voorheen werd niet 
alle zorg meer vergoed en sommige verzekeraars 
hielden hun hand op de knip. Net als alle andere 
zorgorganisaties had het zorgcentrum het zwaar en 
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Bij de samenstelling van elke ‘Voor ons allemael’ 
probeert de redactie ook altijd vooruit te kijken naar 
wat de komende maanden staat te gebeuren. Een 
belangrijk feit zullen de Tweede Kamerverkiezingen 
zijn die op 15 maart 2017 plaats vinden. Eénmaal 
in de vier jaar mogen we naar de stembus om onze 
stem uit te brengen op de partij van onze keuze.
Zo’n verkiezing en de gang naar de stembus was  
vroeger iets vanzelfsprekends en ook wel redelijk 
voorspelbaar. Maar de wereld is erg veranderd. 
Zo was het in de tijd dat u jong was min of meer 
een plicht om te gaan stemmen. Het recht om te 
stemmen was moeizaam verworven zeker voor 
vrouwen dus daar maakte je gebruik van. Het was 
niet alleen een recht maar was ook op zijn minst een 
morele plicht. Tegenwoordig moeten we vaststellen 
dat steeds minder mensen de weg naar de stembus 
gaan. Met name onder jongeren is het dramatisch 
hoeveel er zich naar het stemhokje begeven. Eén 
op de drie gaat gewoon niet. Ook het lidmaatschap 
van een politieke partij neemt steeds meer af. Wat 
dat betreft staat de democratie onder druk. Het 
is de vraag hoe lang het land nog op deze manier 
bestuurd kan worden.

Een tweede punt dat het zo ingewikkeld maakt, 
is dat de wereld zo sterk aan het veranderen is. 
Vroeger stemde je meestal op dezelfde partij, tenzij 
die partij het heel erg slecht deed. Als je links was 
stemde je links en vernieuwend, rechts was 
behoudend. Die tweedeling is steeds minder 
zichtbaar in de samenleving. Je ziet dat mensen niet 
meer gebonden zijn aan een partij en de ene keer 
op de één stemmen en de andere keer op de ander. 
Bovendien maakt de samenleving een ruk naar 

rechts. We zien dat ook in de ons omringende 
landen gebeuren. Populistische partijen winnen 
aan invloed en de oude gevestigde partijen zijn op 
hun retour. Het meest in het oog springend is wat 
dat betreft wel de verkiezing van Donald Trump als 
president van de Verenigde Staten. Niet meer een 
man met een genuanceerde boodschap en een 
partij achter zich, maar een regelrechte populist 
waarbij iedereen zijn hart vasthoudt wat het gaat 
worden. Het kan meevallen, maar het zou ook tegen 
kunnen vallen.

In Nederland wordt die ontwikkeling natuurlijk in 
hoge mate bepaald door Geert Wilders die het niet 
schuwt om vraagtekens te zetten bij de immigratie 
van mensen van elders en bij de Islamitische 
godsdienst. Maar hij is niet de enige die dat 
probleem agendeert. Ook anderen worstelen 
daarmee. Zelfs in de kerken begin je de laatste tijd 
een verschil van inzicht te zien over de vraag hoever 
de naastenliefde strekt als het gaat om mensen van 
elders en men tegelijk een toename ziet van 
gevoelens van onveiligheid.

Kortom we leven in een turbulente wereld. En in 
die wereld moet u straks gaan stemmen. Wat het 
nog ingewikkelder maakt, is het feit dat er heel veel 
partijen zijn die zijn ingeschreven voor de 
verkiezingen. Het is verdeeldheid die ongekend is.

Tegen de tijd dat er verkiezingen zijn, zullen er wel 
allerlei stemwijzers verschijnen om u te helpen bij 
het maken van een keuze. Je moet er natuurlijk 
wel het nodige voor doen namelijk allerlei vragen 
beantwoorden om te zien bij welke partij u het 
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beste thuishoort. Een andere mogelijkheid  om tot 
een keuze te komen is het doorlezen van de 
verkiezingsprogramma’s maar dat is wel een 
heel werk. Om u een beetje te helpen wil ik kort 
opsommen welke keuzes er op 15 maart mogelijk 
zijn. Daarbij is het bijna niet mogelijk volledig te 
zijn want er zijn geloof ik 81 groeperingen 
ingeschreven bij de kiesraad. Laten we de 
voornaamste eens langs lopen.

vvD  (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Dit 
is een rechts liberale partij. Dat wil zeggen dat men 
wat behoudend is op het gebied van de economie, 
maar vooruitstrevend met betrekking tot ethische 
standpunten. De leider is Mark Rutte. Deze, net na 
de oorlog opgerichte partij, maakt deel uit van de 
regering. Het verkiezingsprogramma heet: Zeker 
Nederland.

pvdA (Partij van de Arbeid) is een vooruitstrevende 
sociaal democratische partij. Ze hebben sinds 
9 december 2016 een nieuwe leider namelijk 
Lodewijk Ascher. Ook deze partij is kort na de 
oorlog opgericht. De partij is er op gericht om 
sociaal beleid te voeren met grote  aandacht voor 
zwakkeren in de samenleving. De overheid moet 
mensen die het minder hebben beschermen. 
Het verkiezingsprogramma heet: Een verbonden 
samenleving

pvv (Partij voor de Vrijheid) bestaat sinds 22 
januari 2006. De PVV is een populistische partij 
met zowel behoudende als vooruitstrevende 
standpunten. De partij keert zich met name tegen 
de toenemende Islamisering van de Nederlandse 
samenleving en zet zich af tegen de linkse partijen. 
Zij zijn tegen ontwikkelingssamenwerking en 
Europese samenwerking maar dragen wel de 
ouderenzorg een warm hart toe. Politiek leider is 
Geert Wilders. Het verkiezingsprogramma heet: 
Nederland weer van ons.

Het cDA (Christen Democratisch Appèl) is geïnspi-
reerd op christelijke waarden. Het CDA bevindt zich 
in het centrum van het politieke spectrum. Je kunt 

ze dus niet echt links of rechts 
noemen. Het CDA kent grote 
waarde toe aan het maatschap-
pelijk middenveld dat wil zeggen 
aan de rol van verenigingen, 
kerken en andere instituten. Leider 
is Sybrand van Haersma Buma. Het 
verkiezingsprogramma heet: Keuzes voor 
een beter Nederland.

De Sp (Socialistische Partij) bestaat sinds 1972. 
Emile Roemer is de politiek leider. De partij is 
actiegericht. De SP wil een samenleving waarin 
gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Het 
is dus een linkse partij en bovendien Eurosceptisch, 
dus moet niet veel hebben van de Europese Unie. 
Het verkiezingsprogramma heet: Nu wij.

groen links is een progressieve milieupartij. Zij 
zijn dus erg begaan met alles wat met het milieu te 
maken heeft. Fractievoorzitter is Jesse Klaver sinds 
12 mei 2015. Het verkiezingsprogramma heet: Tijd 
voor verandering.

D66 (Democraten 66) is een sociaal liberale partij 
die vooral hervormingsgezind is. Je kunt bij hen 
dus standpunten vinden die ‘links’ zijn maar ook 
soms ‘rechts’. De partij is er vooral op uit om het 
politieke stelsel te hervormen. D66 is opgericht in 
1966 en de huidige leider is Alexander Pechtold. 
Het verkiezingsprogramma heet: Samen sterker – 
kansen voor iedereen.

christenUnie is een christelijke partij die vooruit-
strevend is op sociaal en milieugebied. Op ethisch 
gebied zijn ze behoudend voor wat  betreft hun 
standpunten. De politiek leider is sinds november 
2015 Gert-Jan Segers. Het verkiezingsprogramma 
heet: Hoopvol Realistisch.

De partij voor de Dieren gaat er vanuit dat dieren 
de meest kwetsbare partij zijn in de samenleving 
en wil het welzijn van dieren met nadruk op de 
politieke agenda hebben. Dus bij alle besluiten die 
genomen worden moet rekening worden 

13
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gehouden met het dierenwelzijn. Politiek leider 
is Marianne Thieme. De partij bestaat sinds 2003. 
Het verkiezingsprogramma heet: Plan B – Houd 
vast aan je idealen.

50+ Deze partij richt zich met name op de 
belangen van 50 plussers. De partij vindt dat 
deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd 
in de Nederlandse politiek. 50+ is opgericht in 
2011. De huidige politiek leider is Henk Krol. Het 
verkiezingsprogramma heet: Omdat ouderen het 
niet meer pikken.

Sgp (Staatkundig Gereformeerde Partij) is een 
behoudende christelijk reformatorische partij 
die politiek bedrijft volgens strikte Bijbelse 
normen. Deze politieke partij is vooral populair 
bij de leden van de zwaardere kerken. De partij 
bestaat sinds 1918. De politiek leider is Kees van 
der Staaij. Het verkiezingsprogramma heet: Stem 
voor het leven.

oSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) is een 
landelijk samenwerkingsverband van regionale 
partijen. OSF is opgericht in 1999. Het is een 
platform dat lokale partijen de mogelijkheid 
biedt om ook invloed te hebben op de landelijke 
politiek vooral binnen de Eerste Kamer.

vp (Vrijzinnige Partij) is een partij die nog niet in 
de kamer zit. De lijsttrekker is Norbert Klein. Het 
verkiezingsprogramma heet: Fix de basics.

ppnl ofwel de piratenpartij. Deze piratenpartij 
wordt aangevoerd door Ancilla van der Leest. 
De naam van het verkiezingsprogramma is niet 
bekend.

liBertAriScHe pArtij wil deelnemen aan 
de verkiezingen met Robert Valentina als lijst-
trekker. De naam van het verkiezingprogramma 
is niet bekend.

Denk is een partij die is opgericht door Tunahan 
Kuzu. De naam van het verkiezingsprogramma 
is: Denkend aan Nederland. De partij wil vooral 
een vertegenwoordiging zijn van de Islamitische 
gemeenschap in Nederland.

vnl (Voor Nederland)  is een partij met als leider 
Jan Roos. VNL is vooral een partij die boos is over 
hoe het gegaan is met het Oekraïne referendum 
en wil nu aan de verkiezingen deelnemen. VNL wil 
graag dat Nederland uit de Europese Unie stapt

Artikel 1 is een nieuwe partij die wil deelnemen 
aan de Tweede Kamerverkiezingen. Mogelijk lijst-
trekker is Sylvana Simons die korte tijd aangesloten 
was bij DENK, maar daar onlangs uitstapte.  De 
partij ontleent zijn naam aan artikel één van de 
grondwet en is vooral gericht tegen discriminatie.

Tot zover een kort overzicht van de partijen die u 
mogelijk op het stembiljet tegen zult komen met 
een korte schets van wat ze vertegenwoordigen. 
Als u zich thuis denkt te voelen bij een bepaalde 
partij is het natuurlijk goed om kennis te nemen 
van het verkiezingsprogramma zodat u voor uzelf 
kunt uitmaken of dit echt uw keuze is.

In elk geval worden het een hele spannende 
verkiezingen. Allereerst is de vraag of Nederland 
kiest voor een linkse koers of opschuift naar een 
koers op rechts. Verder is de vraag welke van al die 
partijen een plekje zullen verwerven in de Tweede 
Kamer. Na de verkiezingen kon het wel eens zo zijn 
dat er een versplintering is gekomen die het 
moeilijk maakt om een regering te gaan vormen. 
En natuurlijk kan er tussen nu en 15 maart nog van 
alles gebeuren. Kortom we gaan een paar 
spannende maanden tegemoet.
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ANIJS ORGEL

AUTO BOORD

BEDDEN KOOP

BRIEf AAL

BURGER LAND

BERG POP

BORD COMPUTER

BRILLEN JUffER

COMPUTER PUNT

CONTACT SLAG

CHIPOLATA VORM

CEyLON EI

CITROEN ATTACHE

CONCERT KRUK

DUIZEND HOVEN

drank

16

29

20

27

18

22

24

28

19

26

17

30

21

23

25

1

3

5

2

4

6

7

9

13

11

15

8

12

10

14

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals anijs - drank - orgel = anijsdrank en drankorgel

Puzzel 
van F. Batenburg - v d. Molen

DOOR BERM

DAM KAMP

DEUR CONCLUSIE

DAK fLUITER

DRINK WEDSTRIJD

DIJK SCHAP

EET GETROUW

EEN BLAZER

EI GORS

EDEL VRUCHT

EKSTER PUNT

EIND GAAf

OER SLAPER

ERE KUNDE

fRUIT WORTEL
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Uitstapjes
reiSBUro ‘op StAp’  
tel: 0297-32 60 50

DorcAS
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 2,50 p.p. 
incl. consumptie

Donderdag 9 februariMArkt en koFFie Bij 
‘Het tUinHUiS’
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: €7,50,- p.p.
incl.  consumptie

Dinsdag 7 februari

vAlentijnSDiner ‘voor elkAer’
Vertrek: 17.00 uur  Kosten: betalen in 
restaurant.

Dinsdag 14 februari

concertgeBoUw lUncHconcert
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 19,50 p.p.
incl. lunch en consumptie.

woensdag 1 februari

febru
ari - m

aart - ap
ril 20

17

MoDeHUiS Blok
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 5,- p.p.

Donderdag 9 maart

16

oUDe AMBAcHten en SpeelgoeD 
MUSeUM
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 30,- p.p.

   inclusief lunch en locatie

vrijdag 3 maart

AlBert cUyp MArkt
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 10,- p.p.

   incl. consumptie 

vrijdag 17 maart
pAnnenkoeken eten
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 19,50 p.p.

   incl. pannenkoeken en consumptie

Donderdag 16 maart

pAnnenkoeken eten
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 22,50 p.p.

inclusief pannenkoeken en consumptie

Donderdag 16 februari

lUncH ‘voor elkAer’+ 
tUincentrUM’
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 12,50 p.p.

woensdag 22 februari

concertgeBoUw 
lUncHconcert
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 19,50 p.p.
incl. lunch en consumptie.

woensdag 1 maart

MADAMe tUSSAUDS
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 29,50 p.p.

   incl. consumptie en lunch

woensdag 22 maart

ronDvAArt Door De grAcHten
Vertrek: tijd volgt nog
 Kosten: € 27,50 p.p.

woensdag 29 maart

inDoneSiScHe rijSttAFel
in ‘voor elkAer’
Vertrek: 17.00 uur
 Kosten: betalen in het restaurant

 

vrijdag 31 maart

Alle Activiteiten vAn April Zijn nog niet BekenD. 
MocHt U intereSSe HeBBen, kUnt U in MAArt contAct Met onS 
openen.

Sandra–Ilona–Ivonne 
Reisburo “Op Stap”
Tel: 0297-326050
reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

April

tASSenMUSeUM HenDrikje + 
UitSMijter eten
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. toegang museum, uitsmijter en 
één consumptie.

woensdag 8 februari
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MArkt en koFFie Bij
 ‘Het tUinHUiS’
wanneer: dinsdag 7 februari
waar: Aalsmeer
vertrek: 13.15 uur
Vandaag blijven we in Aalsmeer en 
lopen we vanaf het Zorgcentrum naar 
de markt die tegenwoordig op het 
“Praamplein” staat. Daarna zullen we 
gezellig een kopje koffie (met wat 
lekkers) drinken bij  “Het Tuinhuis” van 
de Historische tuin. 
kosten: € 7,50,- p.p. incl. consumptie

DorcAS
wanneer:  donderdag 9 februari
waar: Aalsmeer
vertrek: 13.15 uur
Een bezoek aan de Dorcas winkel is 
altijd een succes, dus deze maand 
gaan we hier weer een keer naar toe. 
Gezellig snuffelen tussen allerhande 
spullen. Sinds de winkel is verhuisd naar 
een grotere locatie is het aanbod nog 
breder geworden en verdeeld over 2 
etages. 
Er is ook een restaurant  aanwezig 
waar we een kopje koffie of thee 
kunnen drinken en even lekker kunnen 
uitrusten. 
kosten: € 2,50  p.p. incl. consumptie

cUpiDo vAlentijnSDiner in 
MijnSHeerlijckHeiD
wanneer: dinsdag 14 februari
waar: Kudelstaart
vertrek: 17.00 uur
Vanwege Valentijnsdag wordt er een 
Cupido Valentijnsdiner georganiseerd in 
restaurant  “Voor elkaer”  in Kudelstaart. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
de medewerkers van restaurant “Voor 
elkaer” op telefoonnummer 0297-
820979. De medewerkers kunnen u 
ook informeren over de kosten van het 
diner. Voor vervoer naar het restaurant 
kunt u bellen met Reisburo Op Stap. 
kosten: € 2,50 ophalen en thuis-
brengen (kosten diner en consumpties 
dienen in het restaurant te worden 
voldaan).

pAnnenkoeken eten
wanneer: donderdag 16 februari
waar: Lage Vuursche
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we naar het plaatsje 
Lage Vuursche. Lage Vuursche ligt in 
een prachtig bosgebied even voorbij 
Hilversum. In het gezellige pannen-

koekenhuis  “De Vuursche Boer”  zullen 
wij een pannenkoek eten en na afloop 
maken we nog een rondrit door de 
omgeving.
kosten: € 22,50  p..p. inclusief 
pannenkoeken en consumptie

lUncH MijnSHeerlijckHeiD + 
tUincentrUM
wanneer: woensdag 22 februari
waar: Kudelstaart/ Aalsmeer
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we eerst lunchen in 
het restaurant  “Voor Elkaer”  waar 
een  warme lunch voor ons klaar zal 
staan die door één van de koks van het 
zorgcentrum wordt bereid. 
Na de lunch rijden we door naar 
een tuincentrum waar u rustig kunt 
rondkijken tussen de mooie planten en 
leuke hebbedingetjes.
kosten: € 12,50 p.p. 

oUDe AMBAcHten en SpeelgoeD 
MUSeUM
wanneer: vrijdag 3 maart
plaats: Terschuur
vertrek: 10.00 uur
Het Oude Ambachten en Speelgoed-
museum is werkelijk uniek. Er zijn wel 
160 kleine winkeltjes, kamertjes en 
werkplaatsen met allerlei 
gereedschappen en attributen uit de 
vorige eeuw. In het speelgoedmuseum 
wordt het vele speelgoed 
tentoongesteld. U vindt hier 
ouderwetse houten spelletjes, Dinky 
toys, Meccano, oude poppen, hand-
gemaakte poppenhuizen en nog veel 
meer. Ook zijn er verschillende 
exposities.  Kortom, een bijzondere 
attractie.
kosten: € 30.00,- p.p. inclusief lunch op 
locatie

tASSenMUSeUM HenDrikje + 
UitSMijter eten
wanneer: woensdag 8 februari
waar: Amsterdam
vertrek: 10.00 uur
In dit museum wordt 500 jaar geschie-
denis van de tas getoond vanaf de 15e 
eeuw tot heden. Het is het enige tassen-
museum in Europa met zo’n uitgebreide 
collectie. Het museum beheert meer 
dan 4000 tassen, buidels,  koffers, 
beurzen en accessoires en is daarmee 
het grootste tassenmuseum wereldwijd. 
Elke tas vertelt een verhaal over maat-
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Hierbij treft u het programma van de 
uitstapjes voor de maanden februari 
en maart  met daarbij een omschrij-
ving van het uitje. Als u als cliënt van 
Zorgcentrum Aelsmeer of thuiszorg 
Aalsmeer met ons meewilt met één 
(of meerdere) van de genoemde 
uitstapjes dan kunt u een reservering 
maken bij het reisburo. wij zijn 
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:
Een lunchpakket voor bewoners wordt 
vanuit het zorgcentrum geregeld. 
Cliënten buiten het zorgcentrum kunnen 
een lunchpakket bestellen als ze met een 
uitstapje meegaan. De kosten hiervoor 
bedragen € 3,50. 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.

Graag tot ziens!
Sandra–ilona–ivonne 
reisburo “op Stap”
tel: 0297-326050

lUncHconcert ‘Het concert 
geBoUw’
wanneer: woensdag 1 februari en 
woensdag 1 maart.
waar: Amsterdam
vertrek: 11.00 uur
Het Concertgebouw in Amsterdam 
organiseert op diverse dagen een kort 
lunchconcert tussen 12.30 en 13.00 
uur in de kleine zaal van het Concert-
gebouw. Woensdag 1 februari treedt 
het Ensemble van Codarts (Rotterdams 
Conservatorium) op. Op donderdag 1 
maart zijn de winnaars van het IVC Lied 
Duo Concours 2016, Adèle Charvet  en 
Florian Caroubi, te gast.
Na afloop van het concert zullen we met 
elkaar gaan lunchen in de buurt van het 
Concertgebouw. 
kosten: € 19,50 p.p. inclusief lunch en 
consumptie

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes



1818

schappelijke ontwikkelingen, stijlen 
in de toegepaste kunst en de mode 
door de eeuwen heen. Na het bezoek 
aan het tassenmuseum zullen we een 
uitsmijter eten bij Restaurant 
De Herengracht. 
kosten: € 27,50  p..p. inclusief 
toegang museum, uitsmijter en één 
consumptie

MoDeHUiS Blok
wanneer: donderdag 9 maart
waar: Uithoorn
vertrek: 13.15 uur
We gaan naar winkelcentrum 
Amstelplein in Uithoorn. Hier heeft 
u de gelegenheid om gezellig te 
winkelen maar we gaan hier vooral 
naar toe voor een bezoek aan 
Modehuis Blok. Modehuis Blok is een 
begrip in Uithoorn en omstreken en 
u kunt hier terecht voor een brede en 
kwalitatief goede kledingcollectie. 
Indien nodig kan de kleding worden 
vermaakt in het eigen 
veranderatelier. 
kosten: € 5,- p.p. 

pAnnenkoeken eten
wanneer: donderdag 16 maart
waar: Leiderdorp
vertrek:  11.30 uur
Vandaag gaan we een pannenkoek 
eten bij pannenkoekenboerderij  
“De Hooiberg”  in Leiderdorp.
 “De Hooiberg” is vorig jaar verhuisd 
naar een prachtige, nieuwe boerderij 
en de menukaart biedt een ruime 
keuze aan pannenkoeken. De keuze 
is aan u!
kosten: € 19,50,- p.p. incl. pannen-
koeken en consumptie
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AlBert cUyp MArkt
wanneer: vrijdag 17 maart
waar: Amsterdam
vertrek:  13.15 uur
Met 260 kramen is de Albert Cuyp 
de grootste dagmarkt van Europa. 
Een plek waar u niet snel uitgekeken 
raakt.
Verse groenten, fruit, vis, bloemen en 
planten: u vindt ze op de Albert Cuyp. 
Maar ook prachtige stoffen, kleding, 
textiel, lederwaren en sieraden.
Uiteraard gaan we ergens een kopje 
koffie/thee drinken in een ouderwets 
gezellig koffiehuis of café. 
Omdat het parkeren erg lastig is, 
zal de chauffeur u afzetten aan het 
begin van de Albert Cuyp. Daarom is 
het uitje helaas alleen geschikt voor 
cliënten die goed mobiel zijn. 
kosten: € 10,- p.p. incl. consumptie

MADAMe tUSSAUDS
wanneer: woensdag 22 maart
waar: Amsterdam
vertrek:  10.30 uur
Madam Tussauds is het wereldbe-
roemde wassenbeeldenmuseum 
met vestigingen in een aantal grote 
wereldsteden. Vandaag brengen we 
een bezoekje aan Madame Tussauds 
in Amsterdam en gaan we daarna 
ergens lunchen.
Hier vindt u replica’s in was op ware 
grootte van bekende en beroemde 
personen. Vanwege de bereikbaar-
heid van het museum is dit uitstapje 
alleen geschikt voor cliënten die 
goed ter been zijn. 
kosten: € 29,50,- p.p. incl. 
consumptie en lunch

ronDvAArt Door De 
grAcHten
wanneer: woensdag 29 maart
waar: Amsterdam
vertrek:  tijd volgt nog
Vandaag maken we een rondvaart 
door de Amsterdamse grachten. Deze 
speciale rondvaartboten zijn rolstoel-
toegankelijk middels een speciale 
rolstoellift. Op deze ontdekkingsreis 
door “Mokum” wordt u begeleid door 
Ron en Nel, twee ras Amsterdammers 
die graag alle geheimen van hun stad 
met u delen. 
kosten: € 27,50,- p.p. 

inDoneSiScHe rijSttAFel in 
MijnSHeerlijckHeiD
wanneer: vrijdag 31 maart
waar: Kudelstaart
vertrek:  17.00 uur
Voor de Indonesische rijsttafel kunt 
u zich aanmelden bij de medewerk-
sters van restaurant “Voor elkaer” 
op telefoonnummer 0297-820979. 
De medewerksters kunnen u ook 
informeren over de kosten van het 
diner. 
Voor vervoer naar het restaurant kunt 
u bellen met Reisburo Op Stap. 
kosten: € 2,50 ophalen en 
thuisbrengen (kosten diner en 
consumpties dienen in het restaurant 
te worden voldaan).

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes

Dinsdag 29 november overhandigde Mariska Stoop, voorzitter van serviceclub Inner Wheel 
Aalsmeer- Uithoorn, een cheque van 2.075 euro aan Ilona Kock van Zorgcentrum Aalsmeer. 
Dat bedrag was bestemd voor het Reisburo ‘Op Stap’ dat uitstapjes voor senioren organiseert. 
Inner Wheel organiseerde voor drie dagen een Pop Up Store waar cadeaus voor de december-
maand werden verkocht, met deze opbrengst als resultaat. Mariska Stoop: “De uitstapjes voor 
ouderen in het zorgcentrum Aelsmeer en cliënten van Thuiszorg Aalsmeer voorzien in een groot 
maatschappelijk nut. Maar ze zijn niet rendabel te krijgen, er moet altijd geld bij. Daar hebben wij 
ons met hart en ziel voor ingezet.” Ilona Kock en Sandra de Jong van ‘Reisburo Op Stap’ waren blij 
verrast met de cheque. “Wat een mooi bedrag! Daar kunnen we heel wat Aalsmeerse seniorenblij 
mee maken.” 

Gift voor
 reisbureau ‘Op Stap’
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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

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’
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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
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.

Gift voor
 reisbureau ‘Op Stap’
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Interview met...
mw. Barendsen - 

Croese
geboren

7 januari 1921 te Utrecht
Privé

weduwe, 
heeft 2 zoons en 1 dochter

wonen. In Amstelveen hadden we een huis met 
een grote tuin. We zijn midden in de winter ver-
huisd zodat mijn anderhalf jaar oudere broer en ik 
na de kerstvakantie in Amstelveen op school kon-
den beginnen. Ik had nog anderhalf jaar te gaan 
op de lagere school en vond het leuk om nieuwe 
dingen te leren. In de zesde klas kwam ik terecht 
bij de bovenmeester en die had al gauw door dat 
ik makkelijk kon leren. In Amstelveen was alleen 
een christelijke MULO. De bovenmeester stelde aan 
mijn vader voor om in Amsterdam een 
opleiding te gaan volgen, het gymnasium om 
daarna naar de HBS te kunnen. Maar mijn vader 
wilde niet dat ik naar Amsterdam zou gaan. Dan 
moest ik namelijk op de fiets over de oude 
Amstelveenseweg die bestond uit kinderkopjes 
en erg smal was. Mijn vader vond het te gevaarlijk 
om mij over deze weg naar Amsterdam te laten 
fietsen. De nieuwe Amstelveenseweg was in aanleg 
maar het zou nog een paar jaar duren voordat deze 
klaar zou zijn. Dus heb ik in Amstelveen de MULO 
gevolgd. Een tante zat in het onderwijs en mijn 
vader wilde graag dat ik ook het onderwijs in zou 
gaan maar dat zag ik zelf niet zitten. Na 3 jaar MULO 
was ook de nieuwe Amstelveenseweg klaar en ben 
ik op de fiets naar het Hervormd Lyceum in 
Amsterdam gegaan. Daar heb ik het gymnasium 
gevolgd, ik wilde graag verder leren. Ik zat in de 
klas bij Lenie Barendsen uit Aalsmeer zij werd mijn 
beste vriendin. In de pauze bleven we met nog een 
aantal over en vertelde elkaar over onze familie. Zo 
vertelde zij over haar oudere broer die vanwege het 
exportbedrijf van haar ouders vaak in het

Dagelijks loopt mw. Barendsen langs het kan-
toor van afdeling welzijn en maken we even een 
praatje over hoe het gaat. Vaak hebben we het 
over de mooie dingen in het leven of kleine dingen 
waarvan we kunnen genieten. Tijd voor een 
interview om eens uitgebreider te kunnen praten 
over de mooie dingen in het leven.

Ik ben geboren en getogen in Utrecht aan de Mer-
wedekade. Met uitzicht op het Merwedekanaal wat 
nu het Amsterdamrijnkanaal is. We zagen alle aken 
voorbij varen en hadden een mooi weids uitzicht, 
doordat Utrecht naar het zuiden toe wel steeds 
verder uitbreidde maar niet boven het kanaal. Ik 
heb een heerlijke jeugd gehad. We woonden in een 
kinderrijke buurt, het was een nieuwbouwwijk dus 
er woonden veel jonge gezinnen. We speelden op 
de dijk en op straat. In die tijd reed er sporadisch 
een auto en we hadden daardoor alle vrijheid. Je 
werd hooguit om ver gereden door een bakkerskar. 

Toen ik 11 jaar was zijn we verhuisd naar 
Amstelveen, van een stad naar een dorp. Dat was 
een hele grote overgang. Er heerste grote 
werkloosheid en Amstelveen was wat dat betreft 
nog een boerendorp. Op school liepen sommige 
kinderen op klompen dat waren we in de stad 
niet gewend. Mijn vader had een baan gevonden 
in Amsterdam maar wilde liever niet in de stad 

‘van een stad 
naar een dorp’



heb er heel veel geleerd. Uiteindelijk ben ik niet 
meer gaan studeren want ondertussen was Albert 
in mijn leven gekomen. Na het examen hadden we 
met de klasgenoten afgesproken om met elkaar op 
dansles te gaan om zo contact te houden. Maar de 
groep bestond uit meer meisjes dan jongens dus 
werd Albert gevraagd om mee te gaan. Met het 
treintje ging ik vanuit Amstelveen naar de 
dansles in Amsterdam. Albert kwam vanuit Aals-
meer met het treintje en zo gingen we gezamenlijk 
naar dansles. In februari werd dansles verboden 
door de Duitsers en konden we elkaar op die 
manier niet meer ontmoeten. Albert en ik zijn in 
oktober 1946 verloofd.

De familie Barendsen zat bij de padvinderij in 
Aalsmeer. Het padvindersclubhuis van de meisjes 
stond bij het Seringenpark en was bezet geweest 
door de Duitsers. In het najaar van 1944 stond het 
er verloren bij. Omdat het koud werd en mensen 
hout nodig hadden voor de kachel werd het
 clubhuis langzaam aan gesloopt door iedereen. 
Mijn schoonouders werden door het bestuur van 
de padvinders gevraagd om het hout van het 
clubhuis te kopen. De blokhut werd gesloopt en 
het hout werd opgeslagen bij de kwekerij. Hier-
door ging het clubhuis niet in rook op en bracht 
het ook geld op voor de club. In 1946 zijn Albert en 
ik getrouwd. Er werd een huisje voor ons gebouwd 
op het terrein van de kwekerij van 
mijn schoonouders. De afspraak 
was dat als er kinderen geboren 
zouden worden wij in het grote 
huis konden trekken en mijn 
schoonouders naar ons huis ver-
huisden. En zo gezegd zo gedaan. 
Het was hard werken, na de oorlog 
moest de kwekerij en de export 
weer opgebouwd worden. 
Ondertussen was het gezin 
uitgebreid met 3 kinderen en was het kantoor 
van het bedrijf in huis. Hierdoor kon ik wel overal 
bijspringen; kleine administratieve handelingen 
verrichten, bloemen wegbrengen met de auto, 
klanten ophalen van Schiphol. Maar ik heb ook 
anjers staan pluizen in de kas. Het was een mooie 
tijd, ik kon mijn MULO achtergrond en de 
ervaringen die ik bij de Telegraaf had opgedaan 
weer goed gebruiken in het bedrijf. 
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 buitenland verbleef. En ik vertelde over mijn oudere 
broer die de zeevaartschool had gevolgd en op de 
grote vaart zat, daardoor ook altijd in het buitenland 
verbleef. We kwamen eigenlijk nooit bij elkaar thuis 
maar waren op school altijd samen. In 1941 deden 
we examen en waren we nog met zo’n 15 klasge-
noten over. Lenie mocht van haar ouders een feest 
geven, thuis op de kwekerij in Aalsmeer aan de 
Oosteinderweg. Het was natuurlijk niet de bedoeling 
dat haar ouders thuis zouden zijn, dus die gingen 
naar de buurt (de Uiterweg) waar familie woonde. 
Maar er moest toch wel een soort toezichthouder 
zijn en dat werd de broer van Lenie. Vanwege de 
oorlog moest iedereen binnen blijven tussen 12 uur 
’s nachts en 4 uur ’s morgens. En om 6 uur ’s morgens 
moesten we allemaal weer naar huis want dan kwam 
het personeel van de kwekerij om te werken. We 
namen iets te eten mee. Ondanks dat alles op de bon 
was, konden we wel aan kaas en worst komen. Het 
was heel gezellig en we hebben de hele nacht met 
elkaar zitten praten inclusief Albert, de leuke broer 
van Lenie. Om 4 uur was de spertijd voorbij en zijn 
we met een aantal roeiboten het kanaal op gegaan. 
Waarbij Albert ervoor zorgde dat ik bij hem in de 
boot terecht kwam. Zingend roeiden we over het 
kanaal. Om 6 uur gingen we op de fiets terug richting 
Amstelveen en de rest fietste door naar Amsterdam. 
Het was geweldig.

Van mijn vader mocht ik gaan studeren maar van-
wege de oorlog besloot ik eerst te gaan werken. Ik 
was 20 jaar en werd aangenomen op de advertentie 
afdeling van de Telegraaf. Het was voor het eerst dat 
ik in aanmerking kwam met het bedrijfsleven. 

Ik 

‘de leuke broer 
van Lenie’
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Onze zoon kwam in het 
bedrijf en nam steeds 
meer taken van mijn 
man over. We wilden 
graag gaan reizen 
nadat mijn man 65 
was geworden. Maar 
onze zoon gaf aan 
om eerder te gaan, 
het bedrijf liep goed 
onder zijn leiding. Dus zijn we van onze 
vrijheid gaan genieten. Mijn schoonzus woonde 
in Canada en we hadden daar familie en vrienden 
wonen. Met vrienden uit Canada zijn we 3 weken 
rondgetrokken door Amerika. Zij hebben ons veel 
mooie plekken van het land laten zien. Ook gaven 
zij ons veel tips over reizen in het buiten
land. Daarna zijn we samen nog 3 weken naar 
Canada geweest om familie op te zoeken.

Na die 6 weken hadden we de smaak te pakken. 
We zijn naar een neef in Australië gegaan en 
hebben samen met z’n vrouw rondgereisd, daarna 
zijn mijn man ik samen verder door het land 
gereisd. Zo hebben we heel veel plekken op de 
wereld samen bezocht en genoten we van alles 
wat op ons pad kwam. 

Vanwege de 
gezondheid van mijn 
man zijn we in de jaren 
90 gestopt met grote 
reizen te maken. Daar-
door werden het kleine, 
korte tripjes in Europa 
en Nederland die net zo 
waardevol waren als de 
grotere reizen. Na een 

paar jaar ging zijn gezondheid hard achteruit en is 
hij in 1996 overleden.

Drie jaar geleden ben ik in het zorgcentrum 

komen wonen. Ik heb de mooiste kamer van het 
hele huis (zegt ze lachend) met het mooiste 
uitzicht, op de Brandewijnsloot en de 
Historische Tuin. Toen ik samen met mijn doch-
ter de kamer kwam bekijken waren we het 
samen eens; beter kan niet, dit moet het 
worden! Ik voel me hier thuis. Als ik op bezoek 
ben bij mijn kinderen zeg ik ook altijd dat ik 

weer graag naar huis ga. Verder heb ik goed 
contact met medebewoners, ga ik dagelijks 
even wandelen buiten en voel ik me een 
gelukkig mens.

Hier valt niets meer aan toe te voegen. Hope-
lijk mogen we nog lang van uw positieve en 

humoristische levenshouding genieten. Mw. 
Barendsen bedankt voor uw interessante levens-
verhaal. 

wilma groenenberg-groot

expoSitie ZcA
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‘dus zijn we van 
onze vrijheid 

gaan genieten’

Iedere maandag morgen,

Ging ik als vrijwilligster koffie verzorgen,

Het was toen een volle zaal,  

Koffie genoeg, voor allemael,

Af en toe iets laten horen,

In het blad ‘De Klokkentoren’,

Dus dit alles is gepasseerd,

Nu ben ik bewoonster, niet verkeerd,

Al is de omgeving voor mij vertrouwd,

Voor mijn gevoel was ik toen nog jong, nu oud

Zo aan het einde van je leven,

Ben je blij met de zorg die je hier wordt gegeven.

g. jansen klootwijk

Gedicht:
Wonen in Zorgcentrum Aelsmeer 

sinds mei 2016
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 2017 - verslag rie Bakker
Samenvatting redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

verslag van de cliëntenraadvergadering op 
maandag 12 december 2016

Op deze vergadering komt Carolien van Kerkwijk 
zich voorstellen. Ze is nu hoofd (eerder 
waarnemend) van de 1e verdieping. 

1. notulen d.d. 21-11-2016
- De notulen worden goedgekeurd.
- Enige opmerkingen: vooral aan het einde van de 
ronde is er vaak nog weinig te kiezen.
- Lolke is bij Mevr. Joore geweest om de 
TV-ontvangst te controleren. Er is nu goede 
verbinding.

2. Mededelingen directie
De directeur brengt ons op de hoogte van de 
begroting van 2017 en het jaarplan. 
- Gerekend wordt op meer inkomsten o.a. door 
het laten bewonen van alle nu leegstaande kamers. 
Vanaf januari 2017. Waarschijnlijk wordt daarover 
voor het hele jaar subsidie berekend, dus hogere 
opbrengst. Een ander plan is de kamers te verhuren 
voor maximaal 3 maanden (bijvoorbeeld na ontslag 
uit het ziekenhuis, eventueel op indicatie langer). 
Dus geen grote appartementen meer, dus meer 
opbrengst per kamer.
- Er wordt € 10.000,- uitgetrokken voor aanpassing 
lampen begane grond en verbetering van het geluid 
uit de grote zaal en een betere toegang tot de tuin. 
- De uitgangspositie van het begrote tekort staat er 
beter voor. Wel hogere kosten o.a. in verband met 
de nieuwe CAO, waarin een betere regeling voor 
overwerk is vastgelegd. Ook is meer scholing van 
het personeel begroot. 
- Er is geëvalueerd over de Norovirusperiode en 
een protocol gemaakt. Dit wordt in de cliëntenraad 
bekend gemaakt.

3.  wat verder ter tafel komt

- Suggestie: bij het weer in orde maken maken van 
de éénpersoonskamers, rekening houden met de 
hoogte van het aanrecht, zodat eventueel de rolstoel 
er onder past.
- Na de Norovirusperiode wordt het ontbijt op de 1e 
verdieping weer op de kamers geserveerd. Alleen de 
hulpbehoevende cliënten ontbijten gezamenlijk. Dit 
wordt door een aantal bewoners betreurd.
- Er is een afspraak tussen Carolien van Kerkwijk en 
de dames Schellekens en Neutkens om geregeld 
contact met elkaar te hebben, z.g. klankbordfunktie.
- Aandacht wordt gevraagd voor de broodkar. Dhr. 
Knuit neemt dit mee.
- Voor vragen uit de in- en aanleunwoningen 
moeten de bewoners zich nu richten tot de firma 
Van der Linden en niet tot het Zorgcentrum. De 
huidige financiële perikelen zijn al met deze firma 
besproken , men wacht op antwoord. Er is sprake 
van dat Dhr. van Dam (inwoner aanleunwoningen) 
contactpersoon wil zijn. 
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GEVONDEN OF 
VERLOREN 

regelmatig worden bij de receptie van het 
zorgcentrum voorwerpen afgegeven,
 zoals broches, hangertjes, ringen of 

sleutels. Soms laat iemand ook wel een jas 
of vest hangen. Bent u iets kwijt of heeft u 
iets verloren? U kunt daarover persoonlijk 

contact opnemen met de medewerkers 
van de receptie gedurende kantoortijden. 

eventueel kunt u hen bellen:
 0297-326050.

Iedere maandag morgen,

Ging ik als vrijwilligster koffie verzorgen,

Het was toen een volle zaal,  

Koffie genoeg, voor allemael,

Af en toe iets laten horen,

In het blad ‘De Klokkentoren’,

Dus dit alles is gepasseerd,

Nu ben ik bewoonster, niet verkeerd,

Al is de omgeving voor mij vertrouwd,

Voor mijn gevoel was ik toen nog jong, nu oud

Zo aan het einde van je leven,

Ben je blij met de zorg die je hier wordt gegeven.

g. jansen klootwijk

Wonen in Zorgcentrum Aelsmeer 
sinds mei 2016
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tot nu toe ben ik in dit blad vooral 
ingegaan op de ontwikkelingen in de 

zorg en de effecten daarvan op 
Zorgcentrum Aelsmeer. ook nu zou ik daar 

weer het nodige over kunnen melden.
 ik probeer het deze keer kort samen te vatten. 
voor wat betreft de ontwikkelingen die van 
buiten op ons af komen: het zijn er veel en die 
vragen ook allemaal veel aandacht, want de ver-
anderingen gaan gewoon door. voor wat betreft 
de interne ontwikkelingen is het de dagelijkse 
opgave om de ontwikkelingen die van buitenaf 
komen goed te vertalen naar de mensen die er 
elke dag mee te maken hebben. een volgende 
keer zal ik proberen hier weer wat 
gedetailleerder op in te gaan. want in dit 
nummer wil ik graag stilstaan bij iets heel 
anders.

Op het moment van schrijven van dit artikel is het 
22 december 2016. En niet alleen hebben we de 
kortste dag weer gehad en is de winter begonnen, 
in ZCA was eergisteren een kerstbijeenkomst met 
de vrijwilligers en gisteren was het jaarlijkse kerstdi-
ner met de bewoners van het zorgcentrum met 

aansluitend een bijeenkomst met de medewerkers. 
Tijdens de gezellige bijeenkomst met de vele 
vrijwilligers (in totaal heeft het zorgcentrum zo’n 
400 vrijwilligers) heb ik de enorme motivatie en 
betrokkenheid op allerlei terreinen en op allerlei 
momenten weer eens kunnen ervaren. 
Dat belangeloze omzien naar de vaak kwetsbare 
ander is ontroerend en een voorbeeld, zeker in een 
wereld die steeds killer lijkt te worden. Ik kan mij 
werkelijk niet voorstellen hoe deze organisatie er 
uit zou zien zonder hen. Ik vond een gedicht in een 
boekje van Hans Bouma dat dit wat mij betreft mooi 
verwoordt. Het gedicht heet: “Geroepen” en gaat als 
volgt: 

Zoveel mensen
Hunkerend naar warmte

Ogen die helen,
Handen die delen

Een hart dat klopt.

Zoveel mensen
Gedeukt, gebroken

Geen mens meer.

Toon je gezicht,
Wees begaan met hen,

Kom,
Kom als geroepen.

Ze zijn zo gediend met jou.

Ook het jaarlijkse kerstdiner was weer een 
hoogtepunt. Wat blijft het geweldig om dit feest met 
elkaar te vieren onder het genot van een 
voortreffelijke maaltijd, gedichten en (samen)zang. 
Het is ontroerend om te zien dat zo veel 
medewerkers op vrijwillige basis bereid zijn om 

Ontwikkelingen 
in de zorg    
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dit mogelijk te maken, samen met veel vrijwilligers. 
Het zijn momenten van het jaar die in de komende 
maanden nog wel eens aangehaald zullen worden 
in de verschillende gesprekken.

En toen ik dit alles zo rond de laatste 
decemberdagen eens tot me door liet dringen 
realiseerde ik dat dit de momenten zijn die er toe 
doen. Los van alles dat moet, ervaar je weer waar 
de harten van de medewerkers en vrijwilligers in 
onze organisatie naar uitgaan en waarom ze in 
deze sector, de ouderenzorg, zijn gaan werken. En 
dat mag nog wel eens expliciet benoemd worden. 
Het is juist deze passie en gedrevenheid die we 

willen blijven koesteren en die de kracht vormt van 
deze mooie organisatie geworteld in de Aalsmeerse 
gemeenschap. 
Nu ik het toch over de medewerkers en vrijwilligers 
heb: de afgelopen periode hebben we veel extra 
mensen geholpen en als gevolg daarvan zijn we 
op zoek naar verpleegkundigen, verzorgenden en 
vrijwilligers. Mocht u geïnteresseerd zijn (of iemand 
weten) die onze gemeenschappelijke passie deelt 
dan nodigen wij u van harte uit om onze gemeen-
schap te komen versterken.

Het waren kortom bijzondere dagen zo rondom 
Kerst! Als u dit leest zijn we al weer beland in 2017. 
Nu is een jaarwisseling maar betrekkelijk want zeker 
in ons werk zien we om ons heen dat veel mensen 
zorgen en moeiten gewoon meenemen naar het 
nieuwe jaar.  
Toch hoop ik dat u allen een mooi 2017 zult hebben 
en in dat licht wensen wij u van harte het goede 
toe!

Frans knuit

Verschijningsfrequentie 
‘Voor ons Allemael’ in 2017

Onlangs is door het managementteam van Zorgcentrum Aelsmeer besloten om de 
verschijningfrequentie van ons blad terug te brengen naar vier maal per jaar. Dat dit 
gebeurt heeft te maken met de versoberingen die plaatsvinden vanwege het feit dat 
de financiering onder druk staat.
De redactie vindt dit jammer omdat het ten koste gaat van de actualiteit. Dhr. Knuit 
heeft ons laten weten dat als de financiën weer aantrekken de frequentie opnieuw 
bekeken zal worden.
Een tweede probleem dat de redactie treft is dat de vaste vormgeefster van de 
’ Voor ons Allemaal’ voor langere tijd is uitgevallen en haar vervangster tot juni met 
zwangerschapsverlof is. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we een oplossing zullen 
vinden voor het volgende nummer dat op 1 mei as. moet verschijnen.
De overige verschijningsdata in 2017 zijn 1 augustus en 1 november.

De redactie
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Op 29 oktober zou het jaarlijkse Vrienden-
concert gehouden worden waarvoor u ook 
via de achterpagina van de vorige  ‘Voor ons 
Allemael’  was uitgenodigd. Op de dag zelf bleek 
er een zeer besmettelijk virus in het zorgcentrum 
rond te waren. Daardoor kon niemand uit het 
zorgcentrum het concert bijwonen. Dat maakte dat 
besloten is om het concert op het laatste moment 
af te gelasten. Voor de gasten die toch van buiten 
waren komen opdagen speelden de beide muzikan-
ten een klein stukje van het programma, een soort 
voorproefje. En inderdaad kon iedereen vaststellen 
dat zij op piano en orgel de sterren van de hemel 
spelen. Het volledige concert zal nu gegeven wor-
den op 4 februari 2017 om 15.00 uur. Ik wil u graag 
opnieuw uitnodigen voor dit bijzondere concert. 

Dus als u op 4 februari geen andere bezigheden 
hebt dan raad ik u met klem aan om naar het zorg-
centrum te komen en iets heel moois te beleven.
Het programma staat afgedrukt in de vorige 
Allemael.

jan Dreschler
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Expositie 
schilderclub 
Kudelstaart

De Tekenen en schilderclub  Kudelstaart start het 
nieuwe seizoen 2017 met een expositie van werk van 
cursisten.

Deze expositie wordt gehouden van dinsdag 7 
februari t/m dinsdag 30 mei 2017 in 

Zorgcentrum Aelsmeer.

Een aantal cursisten laat 
hun werk van het afgelopen 
seizoen zien.
Dit is zeer divers van aard, 
van puur figuratief tot 
abstract. De cursisten 
hebben hier met veel 
enthousiastme aan gewerkt.

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 met diverse technieken. In principe 
wordt er klassikaal gewerkt. Dat betekent in de 
praktijk dat er vanuit een opdracht of onderwerp 
wordt gewerkt, maar dat u ook de vrijheid krijgt 
hiervan af te wijken. Er is dus voldoende ruimte voor 
eigen werk. Dit is bedoeld om de eigen creativiteit 
te ontwikkelen als men daar behoefte aan heeft. Het 
is dus mogelijk dat ieder werkt aan zijn individuele 
kunstwerk waarvoor men zijn eigen inspiratiebron 
zoekt. Op donderdag 19 januari  2017 starten de 
schilderlessen weer waar mensen op eigen wijze en 
in eigen tempo kunnen schilderen. Het niveau hier 
is zeer divers van werk van nog niet zo lang actieve 

amateurs tot mensen die zich al 
lange tijd hebben bekwaamd 
in het schilderen. De expositie 
geeft daarom een interessant 
overzicht van het amateur 
schilderen.

Ook is het voor sommige 
deelnemers een uitdaging 
om hun werk te laten zien 
aan de buitenwereld.

Komt allen dus genieten van de aangeboden 
diversiteit.

Bent u geïnteresseerd in het cursusaanbod dan 
kunt u daarover informatie krijgen telefoon: 023 
5641347. Inschrijven voor nieuwe cursus in seizoen 
september 2017  is ook mogelijk. Het betreft een 
betaalbare cursus voor 55 + voorheen onder de 
vlag van Vitae (€ 100,-- voor 12 lessen inclusief 
materialen).

De expositie is te bezoeken elke 
dag van 11.00 
– 17.00 uur en 
volgens afspraak. 
Toegang is 
gratis.

zaterdag 4 
februari 2017

Koningsdag in 
het zorgcentrum
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Op Koningsdag kijken we onder het genot 
van een kopje koffie en een oranjegebakje 
naar de tv-uitzending op het grote scherm in 
de grote zaal van het zorgcentrum.
De dag ervoor op woensdag 26 april om 
15:00 uur staat er een optreden gepland van 
Opera Familia.

Opera Familia brak als “Classic meets Pop” 
zingend gezin door, na hun Nederlandse 
tv debuut in 2011. Met een gouden album, 
de Populariteit Award 2012, een eigen tv 
special, diverse succesvolle theater tournees 
in eigen land en talrijke internationale 
concerten hebben zangers en tekstschrijvers 
Carla, Paul en Belinda een stevige plaats 
veroverd in de muzikale showbizz. Ze nemen 
ons op woensdag 26 april mee voor “Een 
Rondje Vrijthof”. Het wordt een onvergetelijk 
feestelijk concert in de sfeer van Andre Rieu 
met hoogtepunten uit operette, musical, 
vrolijke opera en film. 

U bent van harte welkom om te komen 
genieten van dit bijzonder muzikale gezin.

Koningsdag in 
het zorgcentrum
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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  15 maart             11.00 - 12.00 uur

clientenrAAD
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 van10.45 - 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 aanbiedt.


