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Beste Allemael,
Voor u ligt alweer de lente 
editie van de Allemael voor 
de maanden april en mei.
Vorig jaar was het ook mijn 
beurt om het voorwoord 
te schrijven voor dezelfde 
maanden.
Het was toen helemaal geen 
lente qua temperatuur. 
Zelfs na de ijsheiligen in mei, 
deze vallen tussen 11 en 15 mei, 
had het nog gevroren.
De Enkhuizer almanak 2016 
geeft aan dat de gemiddelde 
temperatuur in april rond de 
9,2˚C zal liggen. In de maand 
mei rond de 13,1˚C. Dat is nog 
niet heel warm, vanaf 24 mei 
schijnt het mooie lente weer 
eraan te komen. We zullen zien 
of de almanak gelijk heeft dit 
jaar. Genoeg over de weers-
voorspellingen voor de 
komende tijd, terug naar de 
orde van de dag.

Bij het uitkomen 
van dit magazine zal 
waarschijnlijk bekend zijn 
wie de nieuwe directeur van 
Zorgcentrum Aelsmeer wordt. 
In de volgende Allemael van 
juni en juli kunnen we u hier 
meer duidelijkheid over geven. 
Ik vind het eerlijk gezegd best 
spannend. Vooral in deze tijd 
waarin ook wij als zorgcentrum 
met bezuinigingen te maken 
hebben. Natuurlijk volgt een 
nieuwe directeur de visie van 
het huis maar hij/zij heeft 
misschien een andere kijk op 
zaken dan de huidige directeur.
Jan Dreschler schrijft in deze 
editie over de verdere ontwik-
kelingen/veranderingen in het 
zorgcentrum. Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft een vernieuwde 
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“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave 
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt 
2-maandelijks. Het tijdschrift wordt 
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U kunt het ook lezen op onze website 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
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website. Denise Ris, public relations medewerker, 
heeft zich hier de afgelopen maanden mee bezig 
gehouden. Het is belangrijk om als instelling een 
duidelijke en overzichtelijke website te hebben. 
Anders kan het gebeuren dat men bij andere 
instellingen op de website gaat kijken en dat je 
daardoor potentiele cliënten misloopt. Ook willen 
wij onze huidge cliënten zo goed mogelijk informe-
ren over alles wat Zorgcentrum Aelsmeer te bieden 
heeft. Denise heeft zelf een artikel geschreven over 
hoe het vernieuwen van een website in zijn werk 
gaat. Met dank aan Denise, het eindresultaat van de 
nieuwe website ziet er goed uit. U kunt de nieuwe 
website vinden op www.zorgcentrumaelsmeer.nl . 

De komende maanden staan in het teken van 
verschillende feestdagen. Pasen ligt al achter ons, 
dat viel dit jaar heel vroeg in het laatste weekend 
van maart. Woensdag 27 april is het Koningsdag.
Dit jaar brengt onze koning een bezoek aan Zwolle. 
’s Morgens kunnen we onder het genot van een 
kopje koffie en een oranje tompouce het koninklijk 
gezelschap op de televisie volgen. ‘s Middags is er 

in het zorgcentrum een feestelijke middag met een 
optreden van de Pappenheimers. Een programma 
met liedjes van vroeger en nu wordt aangevuld met 
een kleine muziekquiz. U bent van harte welkom 
om hieraan deel te nemen. 
De maand mei zal in het teken staan van 
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaarts-
dag en Pinksteren. We kennen het gezegde  
“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”. 
Dit zal nooit voorkomen, maar dit jaar valt 
Hemelvaartsdag op 5 mei, wat op deze manier 
een bijzondere dag wordt. Verder staan er in 
deze voorjaarsuitgave van het magazine allerlei 
artikelen, interviews, overzichten van activiteiten. 
De komende maanden zullen er zoals ieder jaar 
verschillende uitstapjes gemaakt worden naar de 
Keukenhof in Lisse. In de planning van reisburo 
Op Stap kunt u lezen wanneer deze en andere 
uitstapjes gepland zijn.
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en 
een mooi voorjaar toe.

Wilma Groenenberg-Groot

Burgemeester Nobel is alweer geruime tijd in Aalsmeer. 
Rustig inwerken was er niet bij. Als interim-burgemeester was 
hij benoemd om de verstoorde bestuurlijke relaties in de 
Gemeente Aalsmeer op te lossen. Maar als er tijd over is wordt 
die besteed aan kennismaking met de gemeente. 
Op 17 februari jl. kwamen hij en de wethouder van Welzijn, 
Ad Verburg, langs voor een kennismakingsbezoek en verbleven 
enkele uren in Zorgcentrum Aelsmeer. Er was een rondleiding 
door het huis en er werd een bezoek gebracht aan gebouw 
Irene, waar het ontmoetingscentrum is dat wordt gerund met 
behulp van gemeentelijk geld, in het kader van de WMO. 
De burgemeester toonde zich onder de indruk van al het werk 
dat in onze organisatie wordt verzet en wij waren blij verrast 
door de getoonde belangstelling. 

Burgemeester Nobel bezoekt 
Zorgcentrum Aelsmeer



Iedere woensdagavond en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur 

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

  3-GANGENDINER

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

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
en elke zondag van 14.30 - 16.30 uur bent u 
van harte welkom in ons wijkpunt  ‘Voor Elkaer’. 
Voor verschillende activiteiten, maar ook voor 
een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
warme maaltijd. Van de warme maaltijd
met soep en toetje à € 9,00 kunt u gebruik 
maken van 12.00 -14.00 uur. U hoeft slechts 
een dag van te voren op te bellen om te 
reserveren bij de gastvrouwen in  ‘Voor Elkaer’ 
of kom gezellig even langs. 

Het telefoonnummer is: 0297 - 82 09 79.

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

Wijkpunt Kudelstaart
‘Voor Elkaer’ 
ACTIVITEITENOVERZICHT
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Iedere woensdag 14.30 - 16.30 uur 

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

  SPELLETJESMIDDAG

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

 HANDWERKEN / CREATIEF BEZIG ZIJN

WILT U OP DE HOOGTE 
GEHOUDEN WORDEN VAN 

DE ACTIVITEITEN? 

Dat kan ook via de mail!  Mail uw email-
adres naar: wspkudelstaart@icloud.com 

en wij sturen u de agenda en alle 
toevoegingen voortaan via de mail.  
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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/zorgcentrumaelsmeer

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
 - MEI -

Dinsdag 3 mei, 
Crea middag : bordje beplakken van hout.

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag/ Bevrijdingsdag, 
Wijkpunt is gesloten.

Zondag 15 mei - 1ste Pinksterdag
Wijkpunt geopend van 14.30 - 16.30 uur.

Maandag16 mei - 2de Pinksterdag
Wijkpunt geopend van 10.00 - 13.30 uur. 
Koffie met pinksterslof.

Dinsdag 17 mei 
Crea middag: Gelamineerd windlicht, 
leuk voor op het balkon of in de tuin. 
Kosten € 6,- incl. consumptie. 

Vrijdag 27 mei
Thema avond: Asperges op het menu.

Dinsdag 31 mei 
Hoedje van fietsbanden maken. 

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
- APRIL-

Vanaf vrijdag 1 april 
start de Duo fiets van het Rode Kruis weer. 
Inlichtingen via de gastvrouwen van het 
wijkpunt, tel nr. 0297-820 979.

Vrijdag 1 april
15.30 uur een lezing over de foto-expositie 
door dhr. van het Hof.

Dinsdag 5 april 
Crea middag: Portemonnee afhaken en een 
ketting van knijperklemmen en kralen maken.    
Kosten € 5,- incl. consumptie. 

Dinsdag 19 april
Crea middag: Tasje van gastendoek. 
Kosten € 6,- incl. consumptie.

Woensdag 27 april - Koningsdag
vanaf 9.00 - 13.00 uur koffie met Oranje gebak. 
Kosten € 2,50.  Koningsdag te volgen op groot 
scherm.        

Donderdag 28 april
Musica in het groot. Thema is ‘The Day After’
Koningsdag. Word georganiseerd door de 
Inloop Kudelstaart en het wijkpunt Voor Elkaer. 
Inlichtingen via wijkpunt.

Vrijdag 29 april 
Thema avond:  Een Captains diner.                                
Kosten € 15,-
 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u 
terecht bij de gastvrouwen. Tel: 0297 - 82 09 79

Elke dinsdag creatief bezig in het wijkpunt 

Kudelstaart, hoe gezellig is dat? We beginnen 

om half 3 en gaan door tot half 5. 

Om de week handwerken zoals breien en  

haken maar er kunnen ook kaarten gemaakt 

worden of mandala’s kleuren. Materiaal is 

aanwezig. De andere week vullen we in met 

knutselen. We hebben al verschillende leuke 

creaties gemaakt zoals een memorie bordje 

en een leuke koe decoreren. Kom gezellig 

aanschuiven en doe mee met de leuke 

creatieve activiteiten zoals die vermeld 

staan in de agenda. We hopen 

u snel te mogen begroeten 

tijdens deze middagen in het 

Wijkpunt Kudelstaart 

Crea middag 
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De afgelopen paar maanden ben ik hard bezig 
geweest om een nieuwe website voor 
Zorgcentrum Aelsmeer te realiseren. Dit is niet 
zomaar even gedaan, er komt het één en ander 
bij kijken. Ik zal beginnen bij het begin. We heb-
ben al wat jaren een website, maar zo snel als de 
technologie gaat tegenwoordig, zo gaat dit ook 
met websites. Alles wordt steeds mooier en ook 
steeds beter. Onze oude website was dan ook aan 
vernieuwing toe. Ik heb een voorstel gedaan aan 
de PR-commissie van het zorgcentrum hoe ik de 
website zou veranderen en wat daar de voordelen 
van zouden zijn. Iedereen was het met mij eens dat 
er wat moest gebeuren. Zo gezegd zo gedaan. 
De tweede stap was een afspraak maken met een 
websitebouwer. Dat leidde tot een gesprek waarin 
ik alles heb besproken: wat we met 
de nieuwe website willen; hoe het eruit moet 
komen te zien, de indeling, wat erop moet komen, 
wat eraf mag worden gehaald etc. 

Van alle punten die wij hebben besproken in het 
gesprek wordt dan een ontwerp gemaakt. Dit heb 
ik weer voorgelegd aan de PR-commissie. Zo ging 
dit nog een paar keer tot we vonden dat het goed 
was. In de zorg zijn er vaak veranderingen. Dit moet 
ook worden aangepast op de website. Daarom zijn 

alle teksten van de ´oude´ website verzameld en 
verdeeld over de afdelingshoofden, zodat zij goed 
konden kijken of dit nog allemaal klopte en of er 
nog dingen bij moesten komen. Dit was een hele 
klus en heeft dan ook het meeste tijd gekost. 
Veel teksten waren erg lang en uitgebreid. Die zijn 
nu ingekort zodat je de informatie die je zoekt snel 
kunt vinden zonder eerst de hele tekst door te 
hoeven lezen. Er zijn ook nieuwe foto’s gemaakt. 
Dit heb ik samen met Anne Verheul gedaan. 
Daarna kwam er een afsluitende fase waarbij ik 
met de websitebouwer alles heb doorgenomen: 
waar alles moest komen, wat bij elkaar hoort, welke 
foto´s waar moesten komen, welke koppen, welke 
subkoppen etc. De websitebouwer is vervolgens 
de website gaan bouwen. Eventuele veranderingen 
konden nog worden aangebracht. Toen dat alle-
maal klaar was kon de website ´de lucht in´ oftewel 
de oude eraf en de nieuwe erop. 

Wij hebben er voor gezorgd dat er veel nieuwe 
informatie op de website staat en u snel wat kunt 
vinden. Ook kunt u de activiteiten van het inloop-
centrum en het wijkpunt ´Voor Elkaer´ bekijken. 
Wijkpunt ´Voor Elkaer´ heeft een restaurant waar u 
alles over kunt vinden en dit wordt ook up-to-date 
gehouden. Verder hebben wij nu een nieuwsblok 
waarin het laatste nieuws wordt geplaatst. Het blad 
de ‘Voor ons Allemael’ kunt u nu ook online inkijken. 

U kunt de nieuwe website vinden op
 www.zorgcentrumaelsmeer.nl 

Denise Ris

De nieuwe website
een kijkje achter de schermen
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AIMÉE
ALEXIA
AMALIA
ANITA
ANNETTE
ARIANE
BEATRIX

BERNHARD
CHISTINA
CLAUS
CONSTANTIJN
FLORIS
FRISO
HOEDJES

HOOGHEID
IRENE
JULIANA
KONING
LAURENTIEN
MABEL
MAJESTEIT

MARGRIET
MARILÈNE
MAURITS
MAXIMA
MONARCHIE
ORANJE NASSAU
PALEIS

Het Koningshuis
Deze puzzel gaat over de koninkelijke familie. Van voormalige koningen en koningen 

tot onze huidige koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Kent u ook alle 
onderstaande namen van Huis Oranje-Nassau?

PIETER CHRISTIAAN
PRINSES
TROONOPVOLGER
VOLLENHOVEN
WILHELMINA
WILLEM ALEXANDER

N E D K O N I N G M A X I M A P

T E I R G R A M A J E S T E I T

W I L L E M A L E X A N D E R E

A R E A N G L A U R E N T I E N

I O B S I E L A P L A E I T N H

M R A W N L V O S I R F T T O D

É A M I J P A O V C H E O O A A

E N È L I R A M H P N H G M N U

M J B H T I R R A N O H O A F S

A E E E N N I D A E E N I L U E

U N R L A S A T D I A L O A V M

R A N M T E N J D R U R L O A M

I S H I S S E N C J I C O O R A

T S A N N S C H I S T I N A V T

S A R A O X I R T A E B R A N J

N U D E C E N E R I A L E X I A



Binnenkort staan we weer stil bij 4 en 5 mei. 
Een moment waarbij Nederland viert dat we in 
vrijheid leven en dat daarvoor een prijs moest 
worden betaald. We staan daarbij stil in een tijd 
dat er veel spanning en geweld is in de wereld en 
er talloze mensen op drift zijn. Ouderen hebben 
nog het beeld voor ogen van de periode 
1940 – 1945. Voor jongeren is dat facet minder 
voelbaar, maar er is ook onder hen veel belang-
stelling voor de jaarlijkse herdenking.

In de aanloop naar 4 en 5 mei werd ik 
getroffen door twee korte stukjes tekst.

Het eerste is een citaat van de bekende schrijfster 
Marga Minco uit  ‘Het bittere kruid’. Ik vond het op 
de eerste bladzijde van het boek van Theodore van 
Houten over Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogs-
tijd. Het gaat over Aalsmeer.

... Ik was op een zomermiddag aan het roeien. In 
de verte floot een trein. Er zaten mensen in die met 
vakantie gingen. Over het riet heen kon ik de kassen 
van de Aalsmeerse kwekerijen zien. 

Ze waren vol bloemen. Bloemen om in vazen te 
zetten. Bloemen voor een verjaardag.
Hartelijk gefeliciteerd en hier zijn wat bloemen. 
Ik heb vanmiddag nog geroeid. Het was heerlijk op 
het water. Een kikker sprong met een plons tussen 
het riet. Ik moest opschieten. Ik werkte me tussen 
de rietstengels uit en roeide verder in de richting 
van het dorp.
In het café bij het station had ik met Wout 
afgesproken. Ik ging voor het raam op hem zitten 
wachten. Er waren weinig bezoekers. Een gram-
mofoon liet Duitse liedjes horen. Buiten speelden 
kinderen met een tol. Achter hen zag ik Wout 
aankomen met de tas van mijn broer onder zijn arm.
‘Heb je ‘t naar je zin hier?’ vroeg hij, toen hij tegenover 
me zat. Hij haalde wat boeken uit de tas.
Ik knikte. ‘Toch zou ik liever in Amsterdam zijn’, zei ik.
‘Waarom?’ vroeg Wout. ‘Je zit hier betrekkelijk rustig. 
In Amsterdam is het lang zo veilig niet voor je’.
“t Is net of ik vakantie heb’, zei ik. ‘Ik ga veel roeien, 
ik lig in de zon, ik help wat in het huishouden en 
verder voer ik niets uit’. ‘In Amsterdam zou je ook niets 
kunnen doen’, zei hij. ‘Heb je voor me geïnformeerd?’ 
vroeg ik. ‘Ja’, zei hij, naar buiten kijkend. 
‘Ze zijn doorgestuurd.’...

Na de oorlog zijn we te weten 
gekomen wat ‘doorgestuurd’ 
betekende. Zij was de enige uit het 
gezin waaruit zij kwam die de oorlog 
overleefde. Tegelijk werden er ook 
veel mensen geholpen in alle delen 
van ons land. In de Haarlemmer-
meer alleen al zaten 6000 Joodse 
mensen ondergedoken.
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Dodenherdenking 
 Bevrijdingsdag

4 EN 5 MEI
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De tweede tekst staat op de muur van de 
Eerebegraafplaats te Bloemendaal en is 
geschreven door H.M. van Randwijk, één van de 
leiders van de verzetsgroep en het illegale blad 
Vrij Nederland. Het verwoordt de worsteling 
tijdens de periode 1940-1945, maar bevat ook een 
oproep aan ons allen om waakzaam te zijn en om 
te zien naar onze medemens.

Jan Dreschler

9

Bericht aan de levenden...
Het gebeurde in de Meidagen van het jaar 1940. 

In het midden van Europa had de geest uit de afgrond 
de Duitse natie betoverd. Zijn soldaten, overmachtig 
in bewapening en getal, onderwierpen door list en 
geweld vele volken en overrompelden ook Nederland.
Een klein getal burgers, onze koopvaarders 
buitengaats, resten van leger en vloot en de regering 
weken uit naar het westen en zetten vandaar, 
tezamen met onze bondgenoten, de strijd voort.
In het bezette land werden de organisaties van 
vrije burgers door de vijand ontbonden, de wetten 
ontkracht, de kerken bedreigd, de pers gemuilkorfd 
en de vrije beoefening van wetenschap en 
kunst verboden.
Meer dan honderdduizend Joodse Nederlanders 
werden in de dood gejaagd, honderdduizenden 
mannen gevangen en tot slavernij gedwongen.

Toen stonden in het midden des volks mannen en 
vrouwen op...

Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging 
en geloof, tegenover het teutoonse heidendom het 
getuigenis van christendom en humanisme, 
tegenover de georganiseerde millioenen de 
onvervangbare waarde van de mens.
Vreedzame burgers werden brandstichters, saboteurs 
en spionnen. Zij hoedden het vrije woord in illegale 
geschriften, hielpen de vervolgden, verdedigden 
het recht van de ouders in de opvoeding en de vrije 
prediking van het Evangelie, vrijwaarden het 
menselijke verbond van de arts met zijn patiënt tegen 
de inmenging van een machtsbeluste staat.

Dank zij hen was Nederland 
in die dagen, hoewel gemarteld 
en vernederd, nochtans vrijer
en weerbaarder dan ooit...

Door de vijand vogelvrij verklaard, 
werkend in gebrekkig georganiseerd 
verband, met geen andere meester 
dan het geweten, weerstonden zij de 
aanval op ons volksbestaan, gaven zij de 
twijfelmoedigen zekerheid, de zwakken kracht en 
de opgejaagden bescherming. Velen van hen 
stierven in gevangenschap of voor het vuurpeloton. 
Slechts weinigen konden in de vaderlandse 
bodem ter ruste worden gelegd. Gedenk ze met 
eerbied en altijd.

Verwijl niet te lang bij het verdriet om hen 
die wij missen...

Zoek niet de doden, zoek de levenden. Zoek daar 
waar dit volk woont en werkt. Zie hoe wijd zijn 
land is, hoe hoog zijn hemel, hoe dichtbij het ruisen 
van de geweldige zee. In deze gewesten zijn vrede 
en vrijheid groot geworden. Zij zijn de vruchten van 
geestelijke zuiverheid, eerlijk denken, naastenliefde en 
geloof. Bedenk, dat hetgeen gisteren bedreigd werd, 
heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. 
Bescherm het en wees waakzaam.
Zolang mogen de paden die naar de stilte van 
onze doden leiden begaanbaar blijven voor allen 
die zich willen bezinnen op de waardij van vrijheid 
en gerechtigheid.

Daartoe helpe ons God...
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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 ver-
chil- lab il moluptaqui quodit, 
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Nequi aut quatum 
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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 om-
niatem fuga. Tempore pla et la 
volor maionsequid millorp oruptat 
ianimillore molore laccupt atiunt et 
erere cuscips andigen istisquianis 
mod eatem quas dissinimpos qui 
diae conectas 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 ei-
ciet 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 
eiuscip iditiaeculpa dolor adio que 
nus, odi cumquunt ererum nobi-
tiam vollabo rrovidem iduciet offic 
tet alibust qui con none aut alicid 
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 
fugit, exeris que porest, 

culland eliquid 
que alibus volupid 

quun-
debitis 
maionsequi nis es 
eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae 
nosaest incitatempor sam 
faceria nitiis doluptatem ad quiam 
qui quo ducia aribusa dolorerio 
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 do-
luptumquos 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.
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

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

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

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

doel.  Sokken breien is altijd gewenst.
Dat kunnen niet veel mensen meer. 
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.

Spelmiddag
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan 
de spelmiddag. Klaverjassen en rummikub vindt 
om de week plaats. Zie donderdag specifiek.

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd. U kunt meezingen ongeacht 
of u wel of niet heel goed bij stem bent. Het 
is een gezellige melodieuze samen-

komst die onder leiding 

staat van onze activiteiten 
begeleidster Ingrid met muzikale 
begeleiding van Ally Maarse.

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

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

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

1 april  dhr Maarse
8 april dhr Vollmuller
15 april ds Van Dalen
22 april dhr Verhoek
29 april ds Haeck

5 mei dhr Terlouw
13 mei mw Cremer
20 mei dhr Buchner
27 mei ds Schrage

LET OP:
vanwege de kerkdienst wordt er  op zondag
in het zorgcentrum een half uur later gegeten.
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   ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant 
17.30 uur Restaurant

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

Let op: er zijn geen vaste
activiteiten op 27 april

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 12 april en 10 mei
14.30 uur Zangmiddag

ELKE MAANDAG

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken
14.30 uur Sjoelen 

Let op: er zijn geen vaste
activiteiten op 16 mei

DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 7 april
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

donderdag 21 april 
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub

donderdag 19 mei
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 3 april
15.00 uur Optreden van het koor  ‘Vrienden van het levenslied’

zondag 17 april
15.00 uur Pianoconcert uitgevoerd door een aantal leerlingen 
van Wilma Broere

ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffiedrinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 27 april - Koningsdag
14.30 uur Optreden van de Pappenheimers

woensdag 25 mei
14.30 uur Optreden van Erwin Fillee

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant
17.30 uur Restaurant 

Let op: er zijn geen vaste
activiteiten op 5 mei

MAANDAG SPECIFIEK

maandag18 april
10.30 uur Voorjaarsmodeshow van de firma Meijssen 
tot 15.30 uur kledingverkoop
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Interview met...
mw van der Hoorn - 

van de Coolwijk
geboren

26 juni 1931 te Kudelstaart
Privé

Gehuwd juli 1957, thans weduwe sinds 2013
Kinderen: 1 zoon en 2 dochters

Kleinkinderen: 4 kleinzoons en 4 kleindochters

Er zat niets anders op dan alles schoon te maken en 
mijn broer maar lachen. Dat soort dingen gebeurde 
er. Doordat we met zoveel meiden thuis waren 
kwamen er ook heel wat jongens over de vloer. 
Die ook nooit meer weg gingen, zegt ze lachend. 
Er was altijd wel iemand thuis. Tegenover ons 
woonde mijn nichtje. Zij was thuis maar alleen en 
zat vaak bij ons vanwege de gezelligheid. 

Hoe heeft u uw man leren kennen?
Ik stond iedere ochtend bij de bushalte te wachten 
om met de bus naar mijn zus in Amsterdam te gaan. 
Mijn man reed vaak langs de bushalte als ik stond te 
wachten. Hij was een vriend van mijn zwager en die 
nam hem mee om aan me voor te stellen. Het klikte 
en hij is nooit meer weggegaan.
Mijn vader had in die tijd een biljart boven staan en 
iedereen uit de buurt kwam bij hem biljarten. 
Hij was heel serieus en kon het heel goed. Mijn man 
deed ook wel eens mee maar hij bakte er niets van. 
Als hij meedeed dan rolde de ballen van de trap 
waar mijn vader dan boos om werd. Het was voor 
hem een serieus spel. 

Regelmatig komt de buurvrouw van aan 
het eind van de gang, mw. Van der Hoorn, 

even ons kantoor binnenlopen voor een praatje. 
Of krijg ik iets lekkers van haar aangeboden, 
een bonbon en in de decembermaand was het 
een warme oliebol. Mw. Van der Hoorn woonde 
jaren met haar man op de 2e etage. Sinds 2014 
is hij overleden. In november 2015 is ze verhuisd 
naar de 1e etage en ik ben benieuwd hoe het 
haar bevalt. Dus tijd voor een interview.

Kunt u iets vertellen over uw jeugd?
Ik ben geboren in Kudelstaart en kom uit een groot 
gezin. We waren met elf meisjes en twee jongens. 
Ik behoorde tot de jongste kinderen en had nog 
drie zussen onder mij. Als moeder weer zwanger 
was dan moesten de oudere zussen zich bezig 
houden met het huishouden. Ik had het als één van 
de jongste beter hoor, wij hoefden niet te zorgen. 
We woonden in een huis aan de Kudelstaartseweg 
nummer 86. De jongens sliepen op de overloop 
waar het in de winter ’s nachts flink koud werd, er 
was geen verwarming in die tijd. Ik herinner me 
nog dat op de overloop altijd de ijsbloemen op 
de ramen stonden aan de binnenkant. De meisjes 
sliepen bij elkaar op een kamer.
Het was een leuke tijd met veel vreugde en feest. 
Er werden veel ondeugende dingen uitgehaald 
vooral door mijn oudste broer. Hij had een keer 
op zolder een ham aan de balken gehangen. 
Met de vraag; ”mag die hier even een poosje 
hangen?”  Ik dacht dat het wel goed was. Totdat ik 
weer op zolder kwam en zag dat de ham aan het 
druipen was en vol met bromvliegen zat. 



Hoelang hebben jullie samen 
in het zorgcentrum gewoond ?
Ik woon nu zeven jaar in het zorgcentrum 
en mijn man is op 4 januari 2014 overleden.
Mijn man heeft eerst op de 1e etage gerevalideerd. 
Maar toen bleek dat hij niet meer naar huis kon 
is hij naar de 2e etage verhuisd. Hij had daar een 
mooie ruime kamer. Ik ging in die tijd op de fiets 
heen en weer naar het zorgcentrum, langs de 
poel door weer en wind. Thuis deed ik alles alleen, 
het huishouden, de tuin bijhouden enz. dat was 
best zwaar. Mijn dochters fietsten op een geven 
moment aan de overkant van het zorgcentrum. 
Ze zagen op de 2e etage een kamer leeg staan en 
zijn gaan informeren of het mogelijk was dat ik daar 
zou kunnen wonen. Wekelijks belde de huisarts 
me op of het allemaal nog wel ging maar het werd 
steeds lastiger om thuis te blijven wonen. 
Er is een indicatie aangevraagd en ik mocht ook 
in het zorgcentrum komen wonen. We hadden 
allebei een eigen kamer, daardoor waren we wel 
gescheiden. Maar overdag was ik altijd bij mijn 
man op de kamer. Mijn man had veel zorg nodig 
en doordat ik een eigen kamer had, hoefde ik niet 
op hem te wachten om bijvoorbeeld de badkamer 
te kunnen gebruiken. Hij ging veel met z’n scoot-
mobiel naar buiten, op bezoek bij de kinderen of 
boodschappen doen. Vaak nam hij boodschappen 
mee voor andere bewoners die niet zelfstandig naar 
buiten konden. Als het mooi weer was, trakteerde 
hij bewoners die aan de voorkant op het terras 
zaten op een ijsje. En als hij naar de kinderen ging, 
nam hij altijd iets lekkers mee, de kleinkinderen 
kregen dan een appel. Ze noemden hem opa appel. 
Ook de kinderen van de opvang Boerengrut op de 
begane grond van het zorgcentrum noemden hem 
zo. Zij kregen wekelijks allemaal een appeltje. 
Dat zijn de mooie dingen die je altijd bijblijven. 
Verder kende hij veel bewoners in het zorg-
centrum. Hij ging vaak beneden koffie drinken aan 
de mannentafel en op woensdagmiddag 
naar het kienen.
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Ik ging naar dansles in de kroeg van Raadschelders 
op de hoek van de Herenweg. Mijn man hield niet zo 
van dansen dus ging ik alleen. Voordat ik met mijn 
man trouwde, heb ik verschillende baantjes gehad. 
Ik heb gewerkt als kapster maar kon niet goed tegen 
permanentvloeistof, kreeg daar hele zere handen 
van. Bij herenkapper De Jong in de Zijdstraat heb ik 
nog een tijdje mannen geschoren met zo’n ouder-
wets scheermes. Maar dat was het toch ook niet. 
Daarna ben ik bij mijn zus gaan werken, zij had een 
bakkerij in de Hofmeierstraat in Amsterdam. 
Via mijn andere zussen ben ik uiteindelijk terecht 
gekomen bij dokter Wagner aan de Herenweg. 
Verschillende zussen hadden bij hem in de huis-
houding gewerkt. Hij wist dat we uit een goed gezin 
kwamen dus mocht ik ook komen werken. 
De dokterspraktijk was in Aalsmeer maar er moest 
ook iemand in huis zijn om de telefoon op te nemen. 
Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt.
Mijn man en ik zijn in juli getrouwd. Het feest was 
in hotel de Driesprong dat gerund werd door mw. 
Wittebol die op de begane grond van het 
zorgcentrum heeft gewoond. Veel mensen gaven 
daar hun feest. Er speelde een band waarvan mijn 
broer de drummer was. Na ons trouwen zijn we in 
een huisje aan de Kudelstaartseweg nummer 59 
gaan wonen. Dat was schuin tegenover mijn ouders. 
De kinderen zijn daar geboren en opgegroeid, 
het was een leuke plek om te wonen. We hebben 
altijd goed contact gehad met de buren, dat is heel 
belangrijk. De buurkinderen kwamen vaak bij ons 
over de vloer, dan maakte ik poffertjes of patat. 
Ze huilden toen we verhuisden. Het huis waar we 
woonden is nu helemaal opgeknapt. Ik ben er 
een tijd geleden nog geweest, het is heel 
mooi geworden.

Wat voor beroep had uw man?
Mijn man had een eigen zelfbedieningsauto, 
een soort srv wagen. Hierdoor kende hij heel veel 
mensen, die hij later in het zorgcentrum weer tegen 
kwam. Toen het tijd werd voor een nieuwe wagen
is hij ermee gestopt. In die tijd kwamen er steeds 

meer supermarkten, daar kun je niet tegenop. 
Zij kunnen levensmiddelen goedkoper 

aanbieden. Het leek mij niet verstandig om 
door te gaan. Hij is daarna bij onze zoon 
gaan werken. Die had een exportbedrijf en 
daar reed mijn man met een vrachtwagen  
    om bloemen naar bedrijven te brengen 

  of op te halen.

‘Ze noemden hem

Opa Appel’



U bent sinds november 2015 verhuisd naar de 
1e etage, bevalt het?
Ik woon nu weer in de zijgang maar ben twee 
kamers opgeschoven. Dit is een hoekkamer met 
nog beter uitzicht op het water. Op de 2e etage 
werd het wel heel stil, bewoners verhuisden naar 
een andere etage. En door de verbouwing werd 
het rommelig op de gangen. Hier op de 1e etage 
is meer bedrijvigheid op de gang van bewoners en 
personeel. Daardoor heb ik weer contact met mijn 
buren. Je komt elkaar tegen en maakt even een 
praatje, dat is leuk. 
Ik ben tevreden hoor met mijn kamer en de 
verzorging. Ik heb goed contact met het personeel. 
Daarnaast krijg ik veel bezoek en ga ik zelf naar 
buiten om wat boodschappen te doen. 

Ik ben jaren geleden geopereerd aan mijn rug, 
ze hebben toen een stuk bot vanuit mijn heup 
onderin mijn rug gezet. Dat vond plaats in het 
Spaarne ziekenhuis in Haarlem en ik was toen de 
1e patiënt  bij wie ze deze operatie toepasten. 

Mw Duinhoven woont sinds juli 2015 op de 2e etage van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Op de gang hangen een aantal mooie 
kleurrijke abstracte schilderijen van haar hand.
Mevrouw is van kleins af aan al creatief, speelde niet buiten 
maar ging liever met papier aan de slag. Op de tuinbouwschool 
volgde ze bloemsierkunst en begon ze met het tekenen van 
bloemen. Zo’n 20 jaar geleden begon ze echt met schilderen. 
Ze nam les bij Slobodan Tomanovic, hij kwam uit Joegoslavië 
en gaf les in Amsterdam. Met de schilderclub volgde ze hem 
overal, de ene keer had hij een ruimte in Amsterdam en dan 
weer in Aalsmeer. Mw Duinhoven wilde graag snel resultaat 
zien en wilde net zo schilderen als Slobodan. Jaren later besefte 
ze dat het gaat om ervaring op doen om het gewenste resultaat 
te krijgen. De techniek die ze gebruikt is waterverf. Heel soms 
gebruikt ze olieverf. Ze schildert landschappen, bijvoorbeeld 
de duinen, maar dan zoals zij ze ziet, kleurrijk en abstract. 
Dit wordt de tweede keer in haar leven dat ze gaat exposeren. 
De eerste keer is niet goed bevallen: iedereen wilde haar werken kopen maar ze zijn niet te koop.
Dus als u een mooi schilderij ziet, helaas u kunt er alleen in het zorgcentrum van genieten. 
Mw. Duinhoven exposeert van 1 april tot en met 31 mei in de gang naar Rozenholm.

Kleurrijk en abstract

Gelukkig kan ik sindsdien weer redelijk goed lopen. 
Helaas moet ik sinds twee jaar regelmatig naar de 
uroloog vanwege een bacterie in mijn blaas die 
maar niet weggaat. Mensen zien dat niet aan me 
maar ik heb daar wel veel last van. Maar verder ben 
ik nog redelijk zelfstandig en dat is fijn.

Het was anderhalf uur goed vertoeven bij mw van der 
Hoorn. Ik werd verwend met thee en chocolaatjes. 
Mw van der Hoorn, bedankt voor de gastvrijheid en uw 
interessante levensverhaal.

Wilma Groenenberg-Groot
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8 februari en 14 maart 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

De cliëntenraad kwam bijeen op 8 februari en op 
14 maart bij elkaar, waarbij de directie een deel 
van de vergaderingen bijwoonde.

• Gesproken werd over de interne t.v. aansluiting 
 die nog niet in orde is. Dit is een fors probleem  
 waar door deskundigen hard aan wordt gewerkt.. 
•  Er werd verslag gedaan van het verloop van de 
 sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur 
 De Raad van Toezicht heeft uit het grote aantal 
 sollicitaties vijf personen geselecteerd, uit wie 
 een keuze van twee is gemaakt. John Peters, 
 Babs Neutkens en Rie Bakker zijn als advies-
 commissie van de Cliëntenraad bij de keuze
 uit de twee overgebleven sollicitaties 
 betrokken geweest. 
•  De cliëntenraad heeft besloten om alle bewoners
 van het zorgcentrum en ook de leden van de 
 familieraad ‘Serrebewoners’, een brief te sturen 
 met het verzoek evt. als afgevaardigde in de 
 Cliëntenraad toe te treden. Ook in ‘Ons Allemael’ 
 en in de Klokkentoren wordt deze brief 
 afgedrukt. Benadrukt wordt dat familieleden 
 van  bewoners ook heel welkom zijn. 
•  Als bewoners van de aanleunwoningen hun 
 sleutel zijn vergeten hoeven zij niet naar de 
 Thuiszorg te bellen, maar is er in het zorgcentrum 
 wel iemand van de verzorging die hen met 
 behulp van een loper van dienst kan zijn.
•  De cliëntenraad heeft er bij de directie op 
 aangedrongen om de ventilatie in de 
 Voorkamer  te verbeteren.
•  Op een uitnodiging van het LOC om met hen  
 in Utrecht te komen vergaderen, waarbij ook 
 de inspectie aanwezig zal zijn wordt vooralsnog 
 niet ingegaan.
•  Wel zal een afspraak gemaakt worden voor een 
 overleg met het Zorgkantoor Amstelland en 
 de Meerlanden voor een overleg tussen 
 cliëntenraad, directie en zorgkantoor.

•  Met betrekking tot de tuin wordt besproken 
 dat de bewegwijzering naar het niet afgesloten 
 deel van de tuin verbeterd moet worden zodat 
 de bewoners van de zomer de weg daar naar toe 
 wel kunnen vinden.
•  In de vergadering van 14 maart is ook uitgebreid 
 van gedachten gewisseld met mevrouw Corrie 
 van Breemen, hoofd Thuiszorg over alle dienst
 verlening die wij in de thuissituatie bieden.
•  Tot slot volgt de brief van de cliëntenraad met de  
 uitnodiging voor nieuwe leden.

Aan bewoners en familieleden van 
Zorgcentrum Aelsmeer:

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In de Cliëntenraad van Zorgcentrum Aelsmeer is 
een vacature ontstaan. 
Wij zoeken iemand die in de Cliëntenraad zitting 
wil nemen en zo als vertegenwoordiger op te treden 
namens de bewoners van het zorgcentrum. 
Ook familieleden van bewoners verwelkomen we 
graag in onze vergadering. De Cliëntenraad 
behartigt de belangen van de bewoners en ziet 
toe op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 
De vergadering vindt plaats één keer per maand, 
het eerste gedeelte zonder, na de pauze samen 
met de directeur. Als spreekbuis namens de mede-
bewoners is uw inbreng van groot belang.
Als u wilt reageren of nadere informatie wilt 
ontvangen over het deelnemen in de Cliëntenraad, 
kunt u contact opnemen met de secretaresse:
R. Bakker – Brand
Venusstraat 2
1431 XE Aalsmeer
Tel: 0297-327637

Of via de receptioniste van het Zorgcentrum.

Met vriendelijke groet, 
namens de voorzitter J. Peters,
Rie Bakker
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KEUKENHOF
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 21,50 p.p.
incl. consumptie en lunchpakket

Woensdag 11 mei

Uitstapjes
REISBURO ‘OP STAP’  
Tel: 0297-32 60 50

BLOEMBOLLEN BOEMEL
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunch en consumptie

Vrijdag 6 mei

LUNCHCONCERT IN HET 
CONCERTGEBOUW
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 19,50 p.p.
incl. lunch en consumptie

Woensdag 13 april

POFFERTJES ETEN
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 17,50 p.p.
incl. consumptie

Vrijdag 29 april

POFFERTJES ETEN
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 17,50 p.p.
incl. consumptie

Vrijdag 20 mei

RONDVAART KAGERPLASSEN
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 26,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Vrijdag 12 mei

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

Donderdag 19 mei

DAPPERMARKT
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 10,- p.p.
incl. consumptie

Woensdag 25 mei

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

Donderdag 21 april

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

Woensdag 6 april

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

Vrijdag 15 april

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

Donderdag 28 april

BLOEMBOLLENBOEMEL
Vertrek: 11.00 uur Kosten: € 22,50 p.p.
incl. consumptie en lunchpakket

Vrijdag 8 april

april - mei 2016

LUNCHEN IN ‘VOOR ELKAER’ 
+ TUINCENTRUM 
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 1,50  p.p. 
voor  bewoners van ZCA 
en € 10,- p.p. voor  thuiszorg cliënten
incl. maaltijd en consumptie

Donderdag 14 april

16
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BLOEMBOLLEN BOEMEL
Wanneer: vrijdag 8 april en 
vrijdag 6 mei
Waar: St. Maartenszee
Vertrek: 11.00 uur
Bent u ook altijd al nieuwsgierig 
geweest waar de tulpen, narcissen en 
hyacinten in uw tuin of vaas vandaan 
komen? Dit komen we vandaag te 
weten tijdens ons uitstapje naar 
St. Maartenszee. Na een uitleg over het 
bloembollenbedrijf stappen we 
in de speciale BloembollenBoemel. 
We zullen een prachtige route rijden 
door de bloeiende bollenvelden zodat 
u kunt genieten van alle kleuren en 
bloemen onderweg. Tijdens de rit krijgt 
u een kopje koffie met wat lekkers en na 
afloop een leuke attentie om mee naar 
huis te nemen. Kosten: € 22,50 p.p. incl. 
lunchpakket en koffie met wat lekkers

LUNCHCONCERT
Wanneer: woensdag 13 april 
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. Het programma voor 13 april 
is helaas nog niet bekend. 
Na afloop van het concert zullen we 
met elkaar gaan lunchen in de buurt 
van het Concertgebouw. 
Kosten: € 19,50 p.p. incl. lunch en 
consumptie

LUNCH MIJNSHEERLIJCKHEID + 
TUINCENTRUM  
Wanneer: donderdag 14 april 
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: € 1,50  p.p. voor bewoners 
van Zorgcentrum Aelsmeer en 
€ 10,- p.p. voor cliënten van de thuis-
zorg incl. maaltijd en consumptie

POFFERTJES ETEN 
Wanneer: vrijdag 29 april en 
vrijdag 20 mei
Vertrek: 11.00 uur
Waar: Gouda
Poffertjeshuis “IN DE SALON” is het 
oudste en meest schilderachtige 
poffertjeshuis ter wereld. Het houten, 
oorspronkelijk demontabele, gebouw is 
meer dan 150 jaar oud maar als bedrijf 
kan het bogen op een geschiedenis 
van meer dan 250 jaar. Dat blijkt wel 
uit de inrichting die in authentieke stijl 
bewaard is gebleven.
De poffertjes worden nog steeds 
gebakken naar grootmoeders recept op 
een roodkoperen plaat die uit het begin 
van de vorige eeuw stamt.
Kosten: € 17,50 p.p. incl. consumptie

RONDVAART KAGERPLASSEN
Wanneer: vrijdag 13 mei
Waar: Lisse
Vertrek: 10.30 uur
We rijden op 13 mei naar Lisse waar we 
aan boord gaan van de rondvaartboot. 
Hier is het startpunt van de rondvaart 
over de Kagerplassen. Deze vaarroute 
biedt u een uitzicht over een puur 
Hollands landschap van polders en 
molens afgewisseld met pittoreske 
dorpjes. De rondvaart duurt anderhalf 
uur en de boot is geheel rolstoel-
toegankelijk. Kosten: € 26,50 incl. 
lunchpakket en consumptie
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Hierbij treft u het programma aan van 
de uitstapjes voor de maanden april 
en mei met daarbij een omschrijving 
van het uitje. Als u als cliënt van 
Zorgcentrum Aelsmeer of Thuiszorg 
Aalsmeer met ons mee wilt met één 
(of meerdere) van de genoemde 
uitstapjes dan kunt u een reservering 
maken bij het reisburo. Het reisburo is 
geopend op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Uiteraard kunt u ook met ons mee als 
u afhankelijk bent van een rolstoel. 
Wij regelen dan dat er een vrijwilliger 
meegaat om u te begeleiden. 

Uitstapjes met verzorging 
van lunchpakket 
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 - 32 60 50

KEUKENHOF
Wanneer: woensdag 6 april, 
vrijdag 15 april, donderdag 21 april, 
donderdag 28 april en woensdag 11 mei
Waar: Lisse
Vertrek: 10.30 uur
De keukenhof is wereldberoemd, 
uniek en al meer dan 60 jaar het decor 
voor de meest schitterende foto’s. 
De Keukenhof is het mooiste lentepark 
ter wereld. Naast de ruim 32 hectare 
aan bloemen biedt het park dertig 
inspirerende bloemenshows, zeven 
verrassende bloementuinen en 
prachtige kunstwerken.
Kosten: € 21,50 p.p. incl. consumptie 
en lunchpakket

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes
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Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’
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 re-
serveren voor Vervoer op Maat 
omdat wij werken met vrijwil-
lige chauffeurs die op afroep 
ingezet worden. Tevens moet 
er op de door u gewenste da-
tum 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 weg-
gebracht worden. Maar ook 
als u minder dan 5 kilometer 

rijdt blijft het starttarief 
 € 2,50. Auto en chauffeur 

moeten immers ook naar 
 u toekomen. 
• Boven de 5 kilometer komt 
 er € 0,50 per kilometer bij. 
 Deze service is bedoeld 
 voor vervoer in onze
 eigen omgeving. 
• Vanaf 20 kilometer is de 

kilometerprijs € 0,25

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

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

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

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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DORCAS
Wanneer: donderdag 19 mei 
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

DAPPERMARKT
Wanneer: woensdag 25 mei
Waar: Amsterdam
Vertrek: 13.15 uur
Met zijn vele kramen is de Dapper-
markt een gezellige markt. Een plek 
waar u niet snel uitgekeken raakt.
Verse groenten, fruit, vis, bloemen 
en planten: u vindt ze op de 
Dappermarkt. Maar ook prachtige 
stoffen, trendy kleding, textiel, fijne 
lederwaren en sieraden.
Uiteraard gaan we ergens een kopie 
koffie/thee drinken in een ouderwets 
gezellig koffiehuis of in een super-
modern café. 
Omdat het parkeren erg lastig is, 
zal de chauffeur u afzetten aan het 
begin van de Dappermarkt. Daarom 
is het uitje helaas alleen geschikt 
voor cliënten die goed mobiel zijn. 
Kosten: €10,-- p.p.  incl. consumptie
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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  8 juni   11.00 - 12.00 uur 
woensdag  7 september  11.00 - 12.00 uur
woensdag  7 december 11.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

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

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

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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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 10.45 - 11.45uur
in de grote zaal van het zorgcentrum.
(klachten kunnen ook in de bus bij de grote zaal)

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



U heeft misschien over ons gelezen in de krant, 
een flyer in de brievenbus gehad en/of gehoord 
van bijvoorbeeld de thuiszorg of andere 
senioren. Maar wat kunnen wij u als 
Inloopcentrum bieden?

U kunt dagelijks binnenlopen voor een kopje koffie, 
anderen ontmoeten, mee doen aan een activiteit, 
of terecht voor informatie. Het Inloopcentrum biedt 
een divers activiteitenaanbod aan. Vindt u het fijn 
om samen muziek van vroeger te luisteren, 
te zingen? Dan is de Musica activiteit misschien 
iets voor u! 

Zou u het prettig om te luisteren, praten over 
onderwerpen van vroeger, de actualiteiten van nu 
en deze in een klein groepsverband te delen? 
Dan bent u van harte welkom bij de themagroep. 
Vindt u het belangrijk om in beweging te blijven 
en tegelijkertijd het brein ‘te trainen’? Dan past de 
Totaal Vitaal bij u.

Creatieve workshops
Ook organiseert het Inloopcentra in samenwerking 
met lokale kunstenaars regelmatig workshops op 
het gebied van tekenen, schilderen. Eind januari 
(Aalsmeer) en begin februari (Kudelstaart) heeft

het Inloopcentrum Judith Stokkel te gast gehad. 
Het eindresultaat, een eigen tekening van de 
Watertoren en Westereinderplassen. 
Er staat alweer een nieuwe workshop gepland, 
namelijk met Sunny Neeter. Beide kunstenaressen 
hebben meegewerkt aan het kleurboek van 
Aalsmeer in samenwerking met de Kunstroute van 
Aalsmeer. Sunny heeft als onderwerp voor de work-
shop voor een stil leven gekozen, namelijk een 
prachtige vaas met bloemen. Tijdens deze workshop 
leert u deze schetsen, opzetten en uiteindelijk 
schilderen. U kunt aan deelnemen in Aalsmeer 
op maandag 14 & 21 april en in Kudelstaart op 
donderdag 31 maart en 7 april. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Informatiebijeenkomst
Het Ontmoetingscentrum vindt het uitdragen van 
kennis en informatie erg belangrijk. 
Daarom verzorgen wij Informatiebijeenkomsten 
voor geïnteresseerden uit Aalsmeer en omstreken. 
Donderdag 19 mei vanaf 14.30uur staat het thema 
‘vergeetachtig, ouderom of sprake van dementie’ 
centraal in Kudelstaart. Vrijdag 9 juni wordt het 
onderwerp ‘Parkinson’ uitgelicht in Aalsmeer.

Vrijwilliger gevraagd
Op zoek naar muzikale vrijwilliger in Kudelstaart
Tijdens de musica luisteren en zingen we ‘muziek 
van toen’. We zingen nu met fragmenten mee, 
we zouden graag ook eens onder begeleiding van 
bijvoorbeeld piano, gitaar, accordeon muziek 
willlen zingen. Bespeelt u een instrument en vind  
het leuk om samen met de bezoekers van het 
Inloopcentrum te zingen? Neem dan contact op met

Nina, activiteitenbegeleidster
noudshoorn@zorgcentrumaelsmeer.nl 
tel. 06- 834 41 313

Het Inloopcentrum
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Maandag
10.00 uur  Tekenen en Schilderen

Dinsdag
10.00 uur   Geheugentraining
14.30 uur  Musica
                                                                                                                                                         
Woensdag
12.00 uur Kook workshop 
 
Donderdag
10.00 uur  Totaal Vitaal
14.30 uur Breinzaken

Vrijdag
10.00 uur Multimedia
14.00 uur  Themagroep

IRENE - AALSMEER  

KANAALSTRAAT 12 

Maandag
10.00 uur Breinzaken en Geheugentraining

Dinsdag
10.00 uur   Themagroep
14.30 uur  Creatieve middag
                                                                                
Woensdag 
10.00 uur Multimedia

Donderdag
10.00 uur  Tekenen en Schilderen 
14.30 uur  Musica

Vrijdag
10.00 uur Totaal Vitaal                                                                  

VOOR ELKAER - KUDELSTAART

NOBELHOF 1 

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Fotograferen is voor Marinus van ‘t Hof een uit 
de hand gelopen hobby. 

Hij is reeds 25 jaar lid van fotogroep Aalsmeer. Marinus heeft zich altijd zeer tot de natuur aangetrokken gevoeld. Daardoor krijgen wij veel foto’s van bloemen, 
vogels, bollenvelden en tuinen te zien.

Op vrijdagmiddag 1 april om 15.30 uur wordt de expositie officieel geopend en vertelt Marinus van ‘t Hof ons 
iets over zijn foto’s.

Nieuwe expositie 
in ‘Voor Elkaer’
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Interview met...
Corrie van Breemen

geboren
23 oktober 1963 te Den Haag

Privé
Getrouwd

 Kinderen:  2 zoons (22 en 18 jaar) 
en 1 dochter (20 jaar)

veel buiten, spijbelde weleens en was niet altijd een 
gemakkelijk kind voor haar ouders. 
Uiteindelijk besloot ze na de middelbare school om 
de verpleging in te gaan en de opleiding deed in 
het Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag. Toch bleek 
gaande de opleiding de ziekenhuiswereld niet 
helemaal haar ‘ding’ te zijn. Vooral de technische 
kanten van het werk bevielen haar maar matig. 
Na diplomering had ze het idee om bedrijfs-
verpleegkundige te worden maar uiteindelijk werd 
het wijkverpleegkundige waarvoor ze haar studie 
volgde aan De Haagse Hogeschool. Daarna werd 
zij ingezet als wijkverpleegkundige in de beruchte 
Schilderswijk in het centrum van Den Haag en in 
Benoorden- en Bezuidenhout. Daar heeft ze aan 
den lijven ondervonden hoe het vak van wijk-
verpleegkundige steeds meer werd afgeroomd en 
uiteindelijk heeft dat haar ertoe gebracht om het 
vak van wijkverpleegkundige achter zich te laten. 
Ze ging stage lopen bij Medical Service Schiphol 
maar ook daar was het verpleegkundige werk iets 
wat van ondergeschikt belang was, je was vooral 
een halve dokter. Echter, in die tijd ontmoette 
zij wel haar huidige man Niels, woonachtig 
in Amsterdam. 
Als je dan besluit je leven samen te delen en de 
een woont in Den Haag en de ander woont in 
Amsterdam, dan kun je gewoon de kaart, een 
passer en een liniaal nemen om te bepalen wat 
het verantwoorde midden is tussen al die plekken 
en verantwoordelijkheden. Zo kwamen ze op 
Nieuw-Vennep. Niet al te ver van het Haagse maar 
ook met Amsterdam binnen handbereik. 
Daar heeft Corrie gesolliciteerd naar de functie van 
hoofd verzorging in Verzorgingshuis Westerkim en 
werd ook aangenomen. Binnen Westerkim vervulde 

Op 1 januari 2016 kreeg Thuiszorg Aalsmeer 
een nieuwe leidinggevende. Het vorige hoofd 
thuiszorg, Jolanda Tock, is met de vut gegaan 
en na een uitgebreide sollicitatieprocedure 
is de keuze gevallen op mevrouw Corrie van 
Breemen, wonende te Nieuw-Vennep, om deze 
taak van haar over te nemen. Nu Corrie de gele-
genheid heeft gehad om zich een paar maanden 
in te werken, wordt het tijd om eens wat nader 
met haar kennis te maken en dus werd ze uitge-
nodigd voor een interview. 

De eerste vraag aan Corrie was hoe haar achter-
grond eruit zag. Met veel enthousiasme vertelt ze 
hoe zij opgroeide in Den Haag, aan de zuidkant 
vlak bij Kijkduin en ook vlak bij het strand. 
Corrie is een kind van Indonesische ouders die 
na de oorlog naar Nederland zijn gekomen. 
Zij groeide op in een naoorlogse wijk en heeft een 
heerlijke jeugd gehad. Het gezin waar ze uit komt 
was gastvrij. Er werd altijd heerlijk Indonesisch 
gekookt en iedereen kon aanschuiven. 
Toch was er wel iets bijzonders met het gezin, 
haar vader was namelijk kapitein op de grote vaart. 
Dat betekende dat hij doorgaans een half jaar van 
huis was en dan twee maanden thuis. 
Toch werden de schoolvakanties wel degelijk 
samen doorgebracht. Moeder en de kinderen 
vlogen gewoon achter vader aan, waar ter wereld 
hij zich ook bevond en daar werd de gezamenlijke 
vakantie gevierd. Kortom, op jonge leeftijd had 
Corrie al vrij veel van de wereld gezien. 

Als het gaat over de periode van MAVO en HAVO 
beschrijft ze zichzelf als een flierefluiter. Ze was 



‘Dat was inderdaad wel bijzonder maar ook wel 
lastig om zo snel al te moeten overschakelen op 
een nieuwe leidinggevende. Liever had ik nog een 
poosje de stabiliteit gehad van de oude bestuurder.’

Behalve haar kijk op het werk willen we ook 
een beetje weten hoe ze privé in elkaar zit. 
Als het gaat om lezen geeft Corrie aan weinig fictie 
te lezen. Als ze leest heeft het vaak te maken met 
nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ook noemt 
ze zichzelf een TV-nieuwsfreak en houdt alles op 
dat gebied bij. Wat betreft muziek zijn er geen 
speciale passies. “Ik ben een beetje blijven hangen 
in de soulmuziek.” Ook geeft ze aan een spoortje 
piano te spelen maar dat muziek niet iets is wat 
haar grootste belangstelling geniet. Anders is dat 
voor sport waar ze wel aardigheid in heeft en voor 
vakanties. Sportieve vakanties hebben dan ook 
haar voorkeur. Gewoon met de rugzak ver weg en 
leven onder primitieve omstandigheden. 
Ofschoon ze aangeeft de laatste jaren toch ook 
wel iets meer comfort te zoeken. 

Nee, als het om hobby’s gaat dan gaat haar belang-
stelling toch voornamelijk uit naar zaken waarbij 
iets georganiseerd moet worden. Zo is Corrie lid 
van de dorpsraad Nieuw-Vennep, het Coöperatie-
fonds van de Rabobank, de avondvierdaagse, de 
Oranjevereniging, enzovoort, enzovoort. 
Met andere woorden, Corrie van Breemen komt 
haar tijd wel door niet met zitten op de bank maar 
met actief bezig zijn in de samenleving. 

Het is plezierig te weten dat een deel van dat 
enthousiasme en die werkkracht vanaf 1 januari 
ten goede komt aan Thuiszorg Aalsmeer. We wensen 
Corrie een hele plezierige tijd toe bij Zorgcentrum 
Aelsmeer/Thuiszorg Aalsmeer en wij danken haar 
voor dit interview. 

Jan Dreschler

23

ze diverse functies en eindigde als locatiemanager 
van dit verzorgingshuis. Inmiddels zijn er drie 
kinderen geboren qua studie heel verschillende 
kanten opgegaan. De eerste ging zich bezighouden 
met ruimtelijke ordering, de volgende met mond-
hygiëne en de derde met sport. 

We vroegen aan Corrie waarom ze bij Zorgcentrum 
Aelsmeer gesolliciteerd heeft. 
‘Wat mij vooral aansprak in het zorgcentrum is 
de kleinschaligheid en de dorpse cultuur van 
Aalsmeer. Bovendien is hier de thuiszorg goed 
opgezet met een visie voor de toekomst en heeft 
Zorgcentrum Aelsmeer het zichtbaar aangedurfd 
om te pionieren. Dat spreekt mij aan’.

Hoe vond je het inwerken? 
‘Dat was wel lastig. Je stapt in een trein die op dat 
moment behoorlijk hard rijdt want er zijn veel 
ontwikkelingen en veranderingen. Ik ben maar kort 
ingewerkt door het vorige hoofd Thuiszorg dus ik 
moet al doende nog veel leren. Alleen als het om 
de mensen gaat dan vind ik het een heerlijke 
organisatie en is er van meet af aan een klik’. 
We praten met elkaar over de thuiszorg. Daarin zijn 
de afgelopen jaren bijzonder veel ontwikkelingen 
geweest en het komt er nu op aan om ook een 
en ander te consolideren. Dat betekent dat er de 
komende tijd wat meer gekeken moet worden 
naar het aanbrengen van de juiste structuur. 
Gevraagd of zij nog toekomst ziet voor de 
Thuiszorg antwoordt ze:  ‘De thuiszorg is juist de 
vorm van zorg die volop toekomst heeft. 
Het ziet ernaar uit dat we de komende tientallen 
jaren steeds meer thuiszorg zullen moeten leveren. 
Ook voorzie ik dat er allerlei nieuwe woonvormen 
ontstaan waarbij thuiszorg een rol kan spelen. 
Als je het oude verzorgingshuis in een nieuw jasje 
steekt, kun je de zorg via de thuiszorg leveren. 
Alleen moeten ze in Den Haag wel wakker worden 
op het gebied van financiering.’ 

Overigens geeft ze aan dat dat vertrouwen in de 
toekomst vooral de V&V betreft. Het beeld voor 
de toekomst met betrekking tot de huishoudelijke 
zorg is wat onzekerder. 

Is het niet bijzonder dat je meteen na je komst 
mee mocht helpen om een nieuwe bestuurder 
uit te zoeken?
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De Geschiedenis
van Zorgcentrum Aelsmeer

We pakken de draad weer op rond 
de eeuwwisseling. In 2002 was er sprake 

van een legionellabesmetting. Dit gaf nogal 
wat commotie waarbij het hele watersysteem 

moest worden afgesloten en gespoeld met heet 
water door een gespecialiseerd bedrijf. Dit ging 
de hele nacht door en had het karakter van een 
militaire operatie. Daarna is er een voorziening 
aangebracht om legionella tegen te gaan en 
sindsdien zijn er geen problemen meer geweest. 

Het jaar 2003 was een belangrijk jaar. In dat jaar zijn 
we gestart met de thuiszorg. De regelgeving liet 
vanaf dat moment toe dat zorgcentra zich ook op 
de extramurale markt manifesteerden en dit was 
voor ons aanleiding om te starten met Thuiszorg 
Aalsmeer. Medewerkers van het eerste uur waren 
Willemien Kleij, Marian Boelrijk en Nanda Peters. 
Zij hebben het opgezet en gepionierd, eerst vanuit 
het zorgcentrum en daarna vanuit een winkelpand 
in de Zijdstraat. Sindsdien is Thuiszorg Aalsmeer 
enorm gegroeid en niet meer weg te denken uit 
de Aalsmeerse gemeenschap. 

Het jaar daarop, in 2004, werd afscheid genomen 
van Willemien Kleij. In de jaren daarna zijn we 
begonnen met het opstarten van ontmoetings-
groepen in Gebouw Irene. Dit gebeurde onder 
leiding van Ellen Millenaar die tot op de dag van 
vandaag leiding geeft aan het ontmoetingscentrum 
dat in de afgelopen jaren enorm gegroeid is. 
Ook werd vanwege de landelijke overheid het 
anti-rookbeleid ingevoerd hetgeen resulteerde in 
de aanbouw van een aparte rookruimte zodat ook 
de rokers onder ons hun hobby konden uitoefenen 
zonder in de kou te hoeven staan. 

Vanaf 2008 is de organisatie ISO-gecertificeerd. 
Eerst zes jaar volgens het HKZ-systeem en daarna 
volgens het systeem ISO voor de Zorg. 
In 2009 deed de behoefte zich voelen aan meer 
12-uurs meerzorg omdat er een toenemend aantal 
bewoners met enige vorm van dementie in 
Zorgcentrum Aelsmeer kwam wonen.  Er is toen 
op de kop van een van de punten een stuk van 
100 vierkante meter aangebouwd waardoor een 
aantrekkelijke verblijfsruimte ontstond voor 12-uurs 
meerzorg gedurende zeven dagen per week. 
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Deze ruimte werd al gauw De Serre genoemd. 
Anno 2015 is De Serre verlaten en maakt nu onder-
deel uit van de gesloten afdeling die eind 2015/
begin 2016 is ontstaan. Eveneens was er in 2009 
een prijsvraag uitgeschreven door de Gemeente 
Aalsmeer om een woningbouwproject voor 
ouderen te realiseren op een open terrein nabij 
het winkelcentrum in Kudelstaart. Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft samen met BAM-woningbouw en 
Habion een plan ingezonden en van de zes plannen 
die werden gepresenteerd was ons plan de winnaar. 
Dit heeft geresulteerd in de bouw van het complex 
Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. 

In 2010 bleek het winkelpandje van waaruit we de 
thuiszorg runden te klein geworden en werd er 
verhuisd naar een veel groter pand in de Zijdstraat. 
Hier was een ruime kantooraccommodatie voor de 
thuiszorg en tevens een winkeltje in hulpmiddelen 
dat we samen met Welzorg exploiteerden. 
Het jaar daarna, in 2011, werd het zorgcentrum 
enigszins uitgebreid tot 125 plaatsen en 
kregen we ook de functie behandeling zodat we 
ook zwaardere categorieën mensen die de 
zorg van de verpleeghuisarts nodig hadden 
konden accommoderen. 
In 2013 kwam het complex Mijnsheerlijckheid 
gereed en werd op feestelijke wijze ons steunpunt 
Voor Elkaer geopend. 

2013 was een turbulent jaar omdat het regeer-
akkoord verscheen van de huidige regering. 
De maatregelen die daarin stonden met 
betrekking tot de zorg waren zeer verstrekkend. 
Het verzorgingshuis als voorziening zou al snel 
komen te verdwijnen en mensen met een licht 
zorgzwaartepakket konden niet meer in een intra-
murale instelling worden opgenomen. Dit heeft 
erin geresulteerd dat wij een plan hebben gemaakt 
voor de organisatie, waarbij de intramurale afdelin-
gen zich meer gingen richten op zware verpleeg-
kundige zorg en de thuiszorg veel meer verspreid 
door Aalsmeer zou gaan opereren en onderdeel 
zou gaan uitmaken van gezondheidscentra. 
Dit plan dat overal gepresenteerd is aan de mede-
werkers, werd breed gedragen en vervolgens zijn 
we daarmee aan de slag gegaan. Het plan besloeg 
drie jaar waarin veel gebeurd is. 

In 2014 is aangevangen met een verbouwing van 
de tweede verdieping om aldaar van twee kamers 
een appartement te maken. Ook is de thuiszorg 
verhuisd naar het nieuwe Gezondheidscentrum 
Drie Kolommen op het Raadhuisplein. 
Daarmee is de thuiszorg volgens plan op drie 
locaties in de gemeente gevestigd namelijk op 
het Poldermeesterplein in Aalsmeer-Oost, in het 
complex Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart en in het 
Gezondheidscentrum Drie Kolommen in het dorp. 
Ook de financiering van de zorg werd steeds 
ingewikkelder. In 2014 was het nodig om zes 
verschillende aanbestedingen te doen en in de 
jaren daarna is het aantal alleen maar gestegen. 

In 2015 werd overgegaan tot het realiseren van 
een gesloten afdeling op de begane grond met 
een verbindingsgang tussen beide punten zodat 
een aantrekkelijk leefgebied is ontstaan voor 
mensen met dementie. De voorziening omsluit een 
afgesloten tuin die ook vrij gebruikt kan worden 
door de bewoners. De voorziening komt in het 
voorjaar van 2016 geheel gereed. 
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Er is dus volop toekomst voor Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer.

Schrijver dezes zal dat hoogstens vanaf de 
zijlijn volgen. De jongeman die in 1995 in het 
zorgcentrum begon is inmiddels een wat oudere 
heer geworden en zal begin juni met pensioen 
gaan. Een opvolger is inmiddels geselecteerd en 
zal in de volgende “Voor Ons Allemael” uitgebreid 
aan u worden voorgesteld. Het is aan hem om 
de volgende hoofdstukken toe te voegen aan de 
geschiedenis van Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer. De overdracht van het bestuur 
van de organisatie zal zijn tijdens een afscheid/
kennismakings/receptie op 3 juni 2016. 

J.M. Dreschler

Verder was 2015 financieel een veel krapper jaar 
dan de jaren daarvoor. Eigenlijk kun je zeggen dat 
na de vette jaren we thans in de magere jaren zijn 
aanbeland. In de tijd van het verzorgingshuis kon 
er nog wel iets extra’s gerealiseerd worden en kon 
ook een fatsoenlijke reserve worden opgebouwd. 
De marges in de verpleeghuiszorg zijn veel minder 
en we hebben bovendien te maken met krimp. 

Toch is er toekomst. Er wordt nog steeds optimale 
zorg gegeven in Aalsmeer door onze organisatie. 
De bezuinigingen en de transities zijn echter te fors 
en te snel. De verwachting is dat dit zich geleidelijk 
wel zal corrigeren. In alle gevallen hebben we nog 
steeds een flinke voorsprong op anderen door een 
goedlopende organisatie, mooie accommodaties 
en een flinke reserve. 

Op het moment dat u dit leest zal de nieuw-
bouw bij het zorgcentrum voltooid zijn. 
Er is dan een fraaie gang gekomen van de ene 
naar de andere vleugel. Daarmee ontstaat er 
een gesloten afdeling met veel ruimte voor de 
zestien mensen die er wonen. Nu de verbou-
wing klaar is volgt de inrichting. Het werk is dus 
nog niet af. In april wordt de binnentuin verder 
aangelegd tot een fraai geheel en binnenshuis 
wordt de herinrichting ter hand genomen. Bei-
den luisteren nauw. Wat je vooral wilt creëren is 
een omgeving die helpend is voor mensen met 
een enigszins beschadigd brein. Het moet een 
afdeling worden waar ouderen met dementie 
zich zodanig prettig voelen, dat het als thuis 

ervaren wordt en je wilt ook dat de inrichting 
helpt om zo volwaardig mogelijk te 
functioneren. De laatste jaren zijn er veel nieuwe 
inzichten op dat gebied en hebben we advies 
gevraagd aan enkele specialisten die ons daarbij 
helpen. Het gaat om een organisatie die 
BreinCollectief heet. Samen met hen willen 
we komen tot een optimale inrichting van de 
gesloten afdeling. Het slot is dat je ook tot een 
feestelijke ingebruikname wilt komen. Voorlo-
pig mikken we erop dat dat in mei moet kunnen, 
als alles afgerond is. Dus voorlopig houden we 
het op een opening, half mei 2016, maar we 
zullen u natuurlijk nog informeren over het 
precieze tijdstip.

Verbouwing en inrichting gesloten 
afdeling vordert
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Het is al weer bijna zover: Koningsdag 2016! 
Speciaal voor deze dag heeft het zorgcentrum  
duo ‘de Pappenheimers’  uitgenodigd om 
samen met u feest te vieren. 
Het duo zingt liedjes van Simon en Garfunkel, 
The Bee Gees en The Beatles afgewisseld 
met Oud-Hollandse meezingers als  
‘Tulpen uit Amsterdam’,  ‘het kleine café aan 
de haven’ en ‘Alle duiven op de Dam’. 
Zij wisselen hun programma af met kleine 
muziekquizjes, canons en een liedjes-
grabbelton. Het programma start om 

14.30 uur in de grote zaal. 
U bent van harte welkom! 

Koningsdag in 
het zorgcentrum
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Dankzij de actieve Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer kunnen tal van extra’s 
georganiseerd worden voor de bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer en andere ouderen in 
de gemeente. Op dit moment gaat de aandacht 
van de Stichting Vrienden uit naar de nieuwe 
gesloten afdeling, waarvoor nog een aantal 
voorzieningen moeten worden aangeschaft. 
Dankzij een gift van de Lions Aalsmeer is 
inmiddels een zogenaamde tovertafel besteld, 
een bijzonder apparaat, waarmee mensen die 
in zichzelf gekeerd zijn op een speelse manier 
geactiveerd kunnen worden. 
De Stichting Vrienden kent ook een groot aantal 
donateurs. Soms komt de vraag of ons blad, 
de Voor Ons Allemael, ook naar de donateurs 
toegestuurd zou kunnen worden. Het nadeel 
daarvan is natuurlijk dat dat geld kost en 
zodoende de donatie niet ten goede komt van 

het doel wat de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer nastreeft. 
Aan de andere kant, als iemand graag het blad 
zou willen ontvangen en daar wat extra voor 
wil doneren, dan sturen we het graag toe. 
Vandaar dat we alle donateurs van de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 
eenmalig dit blad toesturen, zodat u na kunt 
denken over de vraag of u het blad zes keer 
per jaar wilt ontvangen. We kunnen het 
blad voortaan toesturen aan alle donateurs 
die minimaal € 50,- per jaar doneren aan de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Dus als u een berichtje stuurt naar de receptie 
van Zorgcentrum Aelsmeer dat u voornemens 
bent € 50,- te doneren, of u verhoogt het 
bedrag van de donatie, dan zullen wij ervoor 
zorgen dat u zes keer per jaar ons mooie 
blad ontvangt.

Activiteiten van de Stichting 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer


