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ontmoetingscentrum. Iedereen met de intentie 
dat u daar als cliënt, bewoners of mantelzorger 
goede zorg of ondersteuning krijgt en zo weinig 
mogelijk merkt van alle veranderingen in de zorg.
Hoe het er bijvoorbeeld aan toe gaat in de huis-
houding leest u in deze “Voor ons Allemael” in een 
interview met een aantal huishoudelijk mede-
werkers uit de thuiszorg.  
Als u dit leest is Prinsjesdag alweer achter de rug; 
de hoedjesparade is weer besproken op tv en het 
geld voor 2017 is weer verdeeld. 2016 is financieel 
een moeilijk jaar in de ouderenzorg en het is nog 
onzeker hoe 2017 er uit gaat zien. Hopelijk hebben 
de heren en dames in Den Haag goed nagedacht 
waar ze het geld het beste aan kunnen besteden. 
Frans Knuit zal in deze “Voor ons Allemael” aan-
dacht besteden aan alle nieuwe ontwikkelingen 
in de zorg die ons te wachten staan in 2017.   

Gelukkig is er ook luchtig nieuws, het wordt 
dan wel vroeger donker in deze tijd van het jaar 
maar dat brengt ook gezelligheid met zich mee. 
De wintermarkt in Zorgcentrum Aelsmeer, eind 
november, is traditiegetrouw het startsein van 
een reeks gebeurtenissen in de gezellige decem-
bermaand. Daarna volgt het Sinterklaasfeest en 
vervolgens het geboortefeest van de Jezus wat 
een belangrijk christelijk feest is in het kerkelijk 
jaar. Wij zullen proberen er in de laatste maanden 
van 2016 weer een fijne tijd van te maken. 
Ik wens u veel leesplezier toe bij deze 
‘Voor ons Allemael’.  

Ron Szarafinski 

Beste Allemael,

Je hebt van die dagen dat alles 
tegen zit. De regen klettert 
tegen de ramen en je lichaam 
wil ook niet meewerken.
Ook het journaal brengt weinig 
opbeurend nieuws waardoor je 
het liefst in bed blijft liggen. 
Je weet dat de  herfst in aantocht 
is! Maar dan gaat de bel en staat 
er een stralend gezicht voor de 
deur van Thuiszorg Aalsmeer 
of Zorgcentrum Aelsmeer voor 
wat hulp, voor een praatje en 
gezelligheid. En dat geeft de dag 
weer wat kleur.  Voor u ligt de 
nieuwste ‘Voor ons Allemael’ met 
leuke wetenswaardigheden en 
nieuwtjes. Jan Dreschler, onze 
oud-directeur, heeft dhr. Vork 
geïnterviewd, een nieuwe bewo-
ner op de verbouwde 2de etage 
van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hij kan met veel passie vertellen 
over zijn leven als groenteboer 
in Amsterdam. Ook de braderie 
komt aan bod tijdens een verslag 
van Carla Sloot. En Wilma 
Groenenberg is naar het 
nostalgische filmfestival 
geweest. Op het moment dat 
ik dit schrijf is het 32 graden. 
We zitten midden in de zomer-
vakantie en veel medewerkers 
zijn op vakantie aan het genie-
ten van hun wel verdiende rust. 

De collega’s 
die achterblijven 
hebben het extra 
druk. Het is spitsuur op 
de Brandewijnsloot en het 
kanaal. Bootjes varen af en aan 
en proberen elkaar zo goed en 
zo kwaad mogelijk te ontwijken. 
Ook de rondvaartboot en 
beroepsvaart proberen hun weg 
te vinden en iedereen weet zijn 
plek op het water. 
Zo gaat het ook bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. De zorgmedewerker 
is al vroeg op pad naar zijn of 
haar eerste cliënt in de wijk en 
de keuken komt tot leven om 
de pap voor het ontbijt klaar 
te maken. De activiteitenbege-
leiders zijn al druk in de weer 
om de ochtendactiviteit gereed 
te maken. De mantelzorger is 
druk doende haar man aan te 
kleden want de bus van het 
ontmoetingscentrum staat zo 
voor de deur en de vrijwilligers 
bereiden zich voor op het koffie 
drinken in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Iedereen 
weet zijn rol en taak en zo gaat 
het al jaren. Soms verandert 
er iets in het grote geheel en 
probeert iedereen zo goed en zo 
kwaad zich zijn nieuwe rol eigen 
te maken. Dit gebeurt in de wijk, 
in het zorgcentrum en in het 
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Colofon
“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave 
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt 
2-maandelijks. Het tijdschrift wordt 
verspreid in een oplage van 1600  
exemplaren onder bewoners en 
medewerkers van Zorgcentrum 
Aelsmeer, thuiszorgcliënten van 
Thuiszorg Aalsmeer, deelnemers aan de 
Ontmoetingsgroep Aalsmeer, bewoners 
van de Aan- en Inleunwoningen en 
vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt het ook lezen op onze website 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
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De boekenmarkt is al een jarenlange traditie in 
Zorgcentrum Aelsmeer. Zo’n tien jaar geleden is 
collega Carla Sloot begonnen met het verkopen 
van tweedehands boeken. Eerst op de jaarlijkse 
kerstmarkt in het zorgcentrum, later zijn daar de 
geraniummarkt en de corsobraderie bijgekomen. 
De opbrengst van de verschillende markten komt 
ten goede aan de bewoners van het zorgcentrum. 
Hierdoor kunnen er nieuwe spelmaterialen 
aangeschaft worden of wordt er een feestelijke 
middag georganiseerd. 

In al die jaren is er een heel team aan boeken-
dames ontstaan, collega’s of vrienden van 
Carla, die vrijwillig meehelpen tijdens de markten. 
Carla is blij met de hulp die ze krijgt van Ursula, 
Elsina, Josephine, Liz en Mariska. 
Met veel plezier komen ze op hun vrije zaterdag 
naar het zorgcentrum of de Zijdstraat om de 
boeken aan de man te brengen. 

Naast boeken verkopen ze ook; cd’s, dvd’s, 
legpuzzels en spelletjes. Al deze spullen
worden geschonken aan het zorgcentrum. 
Carla en haar team sorteren alle spullen en 
boeken op thema, zodat het voor iedereen 
makkelijkzoeken is. De komende markt die 
op het programma staat is de wintermarkt 
in de grote zaal van het zorgcentrum. 
Deze wordt gehouden op zaterdag 
19 november van 10.00 - 16.00 uur. Als u 
nog boeken, legpuzzels of spelletjes heeft 
waar u niets meer mee doet. Deze spullen 
zijn altijd welkom en kunnen afgegeven 
worden bij de receptie van het zorgcentrum 
ten name van Carla of de boekenmarkt. 
Hiervoor alvast dank en graag tot ziens op 
zaterdag 19 november.

De Boekendames

De boekenmarkt van Zorgcentrum Aelsmeer

TijDenS De AfweRking vAn DiT 
BlAD weRDen wij geconfRon-
TeeRD meT ZiekTe wAARDooR 
heT pRoceS veRTRAging opliep. 
U onTvAngT DeZe ‘vooR onS 
AllemAel’ DAn ook wAT lATeR 

DAn BeDoelD. onZe excUSeS 
hieRvooR.  De ReDAcTie



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 gastvrouwen. 

  3-gAngenDineR

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

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

Het telefoonnummer is: 0297 - 82 09 79.

Iedere maandag 14.30 - 15.15 uur 

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

  Bewegen meT elkAeR
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Wijkpunt Kudelstaart
‘Voor Elkaer’ 
AcTiviTeiTenoveRZichT
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Iedere woensdag 14.30 - 16.30 uur 

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

  SpelleTjeSmiDDAg

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

 hAnDweRken / cReATief BeZig Zijn

ADReS
Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

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

feeSTje of veRjAARDAg?

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

tel. 0297 820 979

‘vooR elkAeR’  Specifiek 
- okToBeR -

Dinsdag 4 oktober
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Donderdag 11 oktober
Egel vouwen van een stripboek
14.30 - 16.30 uur  Kosten: €5,- 
Incl. consumpties en materialen.

Donderdag 13 oktober    
Lunch concert, 50 jarig bestaan van het koor 
‘Cum Ecclesia’ o.l.v. dirigente Irma Zethof. 
Repertoire is licht klassiek.  Kosten: €12,50 p.p., 
vooraf reserveren.   

Dinsdag 18 oktober      
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Donderdag 20 oktober      
Pannenkoeken middag 12.00- 14.00 uur, 
gezellig met de kleinkinderen. Kosten €7,50 p.p. 

vrijdag 21 oktober      
H en A modeshow en 
kledingverkoop vanaf 
10.00 – 15.00 uur. 

Dinsdag 25 oktober      
Een abstract drieluik maken 
met waskrijt. 14.30 - 16.30 uur.  
Kosten €6,- incl. consumpties 
en materialen.

vrijdag 28  oktober     
Thema avond Duitsland. 
Aanvang 17.30 uur.  
Kosten €15,-

‘vooR elkAeR’  Specifiek 
 - novemBeR -

Dinsdag 1  november      
Workshop, Elegante kaarsenstandaard van hout met 
kaars. Kosten € 7,- incl de materialen en consumptie.  

Dinsdag 8  november      
Foto middag van oud Aalsmeer, toen en nu door 
Wim Roodenburg.  Kosten € 5,- Incl. koffie/ thee.  
Aanvang 14.00 uur.

Zondag 13  november    
Najaars proeverij “Natural Vineyards”. 
14.00 - 17.00 uur. Entree € 5,-. Voor inlichtingen en/of 
reserveringen 06  40 17 62 78  
 
Dinsdag 15 november      
Winter Bingo, er worden vier rondes gespeeld. 
Kosten €10,- Incl. koffie/ thee en de loten. 
Aanvang 14.00 uur.    

Dinsdag 22 november      
Setje beertjes maken van handdoeken. Kosten €6,- 

vrijdag 25 november     
Thema avond Italië. Aanvang 17.30 uur.  

Dinsdag 29 november      
Handwerken, pepernoten bakken, hier zijn geen 
kosten aan verbonden.

Woensdag gebakdag!Koffie met gebak ,
 iedere week  een ander soort gebak

€2,50
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Ik kan u wel vertellen, 
mijn mantel begon te knellen,

het begon letterlijk slijtage te krijgen, 
dat hoef ik echt niet te verzwijgen.

Het model raakte langzaam uit zijn voegen 
van al dat mantelzorgzwoegen.

Ik moet er nu echt voor waken 
zelf niet in de problemen te raken.

Gelukkig zijn er mensen om mij heen 
en die houden mij op de been

Dat zijn schatten die mij een paar uur vervangen; 
dan kan ik mijn mantel even te luchten hangen.

Ik ben dan even van mijn zorg bevrijd 
en heb voor mezelf ook wat tijd.

ik denk wel eens onder het lopen, 
of ik er een mantel bij zal kopen.

Maar helaas hebben de winkels er geen, 
van dit model is er maar een.

Ik ga naar huis en trek mijn mantel weer aan, 
hopelijk krijg ik de kracht 

nog een poosje verder te gaan.

6

expoSiTie ZcA

6 7

Mijn naam is Nel Spaargaren-v.d.Laarse,
Ik ben opgegroeid in de Zijdstraat waar mijn 
vader een kruidenierswinkel had en waar ik 
later ook in hielp. Mijn hobby’s zijn tekenen en 
schilderen, al doe ik het meest met de winter-
maanden.Zomers ben ik graag buiten: fietsen, 
varen en in de tuin zitten. Ik schilder al heel wat 
jaren, eerst lessen zo hier en daar en later bij 
het Aalsmeers Schilders Genootschap, waar ik 
ook in het bestuur gezeten heb. Mijn favoriete 
bezigheid is werken met pastelkrijt en vooral bij 
dieren tekeningen is het erg prettig. Inmiddels 
heb ik een aardige collectie en vind het leuk, 
gezien de komende Dierendag in oktober, om 
daar een gehele expositie aan te wijden. Ik hoop 
dat u er net zo veel 
plezier aan beleeft als 
ik met het maken 
ervan. De expositie 
is te zien van begin 
oktober t/m eind 
november in de 
gang van Zorgcen-
trum Aelsmeer

Mantelzorg, 
een gedicht uit Barger compascuum

De overheid houdt bij haar beleid ruimhartig 
rekening met de inzet van mantelzorgers. 
Dat is enerzijds een goede zaak, maar het 

heeft ook een keerzijde. mantelzorg kan soms 
ook zwaar zijn. Dat komt tot uiting in dit 

gedicht dat we ontvingen van ina klunder

Mantelzorg is een woord, 
waarvan ik weinig had gehoord. 

Totdat ik er zelf mee werd geconfronteerd, 
hoewel ik hier niet voor had geleerd.

Mij werd deze mantel omgehangen 
en daar hoef je echt niet naar verlangen.

Maar het is zo dat de persoon 
die deze mantel draagt, 

er zelf ook niet om heeft gevraagd.
En weet u wat ik ook niet had verwacht:

je draagt deze mantel dag en nacht.

Ik moest me met steeds meer dingen
 gaan bemoeien.

 De zorgen gingen boven mijn hoofd uitgroeien.
Zonder er om te vragen 

moest ik steeds meer gaan dragen. 

Deze mantel werd letterlijk te zwaar, 
mijn schouders gingen er onder hangen zowaar.

Mijn lijf begon ook aandacht te vragen; 
hoe konden mijn benen

 deze zware zorg blijven dragen?

Anneke nan, coördinator vrijwilligers is verhuisd 
naar Utrecht en heeft per 1 augustus 2016 ontslag 
genomen. haar werkzaamheden worden 
waargenomen door joke vervark. joke werkt 
op woensdag, donderdag en vrijdag en is 
bereikbaar via de receptie van 
Zorgcentrum Aelsmeer: 0297 32 60 50

Vrijwilligers 
coördinator

         voor het tweede jaar was 
  een klein groepje mannen van 

    de mannensoos door Theo Rekelhof 
 uitgenodigd om paling met stroop te  
        komen eten. om half drie vertrokken we 
met het zorgcentrum busje naar kudelstaart 
en langs de toeristische route langs de poel 
kwamen we een kwartier later aan, waar we 
door Theo werden ontvangen. Aangezien het 
prachtig weer was, hebben we heerlijk in de 
tuin aan het water gezeten.

Theo had weer prachtige 
verhalen over de palingvangst 
en liet in een grote ton ver-
schillende vissen en krabben 
zien die in de poel waren 
gevangen. De mooiste waren 
de meervallen, eerst één van 
ongeveer 90 cm, en een abino 
meerval van 110 cm, dus 
een hele witte, deze zijn heel 
zeldzaam.

Maar als hoogtepunt was er een meerval van 
160 cm en hij woog 26 kg. Een prachtig exemplaar!

Alle vissen werden weer 
teruggezet in de poel en 
toen was het tijd om paling 
te eten. Eerst kregen we 
een toastje met gerookte 
paling, daarna een toastje 
met zelf gerookte zalm 
en daarna kwam de pan 
op tafel met paling met 
stroop, heerlijk allemaal.

Als slot kregen we binnen nog uitleg over het 
roken. Ook heeft Theo nog een kast staan waar 
allerlei gevonden attributen staan die hij opgevist 
heeft uit de poel zoals, allerlei flesjes, oude aardbei-
potjes, serviesgoed etc. De middag vloog voorbij en 
voor we het wisten was het alweer tijd om naar huis 
te gaan. Wij, maar ook Theo, vonden het erg gezel-
lig en we zijn voor volgend jaar weer uitgenodigd. 
Theo we houden ons aanbevolen, tot volgend jaar.

laura en ingrid
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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 molup-

taqui quo-
dit, 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 fu-
gia quibus dolupta quiatur? Ilique 
dolorem exeritaquo omniatem 

fuga. Tempore pla et la volor 

maionsequid mil-
lorp oruptat ianimillore molore 
laccupt atiunt et erere cuscips an-
digen 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 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 omnis 
modic tem eat rem venis veligen 
destrum il incto vellestibus, cuptur 
milliqui officaessin nonseri taerition 

cupta verovit voluptati-
bus endamusae ea 
viducimus.

Ra autempe rnatu-
ris aliquas conseces 

ulpari rae. Aximaion 

rei-
um 
latur? Qui utem-
poresto doluptate ma 
sectaque volore pori aut 
hiliquid utem sinvelia aut odit 
aceatem fugit, exeris que porest, 
culland eliquid que alibus volupid 
quundebitis maionsequi nis es eic-
tent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae 
nosaest incitatempor 
sam faceria nitiis 
doluptatem ad quiam qui 
quo ducia aribusa dolorerio volup-
tia aceped ma dolorec estore odi 
ducidi ut porest ad quaernam, of-
ficiis ipisimo que ex eaquate mpo-
rumendis mo omnistem di nitem 
quasin nobis aut ipicips aeculpa 
riorerum reicide stiisci magnientis 
voluptate volupta doluptumquos 
ute corror re nonsed eostemp 
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 consec-
tum fugiatusdae vidus.

U bent welkom bij alle activiteiten die in het 
schema worden aangeduid. Hieronder volgt een 
beschrijving van de verschillende onderdelen, 
zodat u kunt bepalen welke u aanspreekt 
en die u graag wilt bijwonen. Bij bijna elke activiteit 
wordt er gratis thee of koffie geserveerd en ook 
als u ‘s morgens op de koffie wilt komen, zijn daar 
geen kosten aan verbonden. Slechts voor een 
enkele activiteit wordt een bijdrage gevraagd, 
zoals voor de warme lunch of het avondeten.

handwerken
Het handwerken vindt plaats in de 

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 het, als uw hand-

werk klaar is, verkocht en 
gebruikt voor het goede 
doel. Sokken breien is altijd 

gewenst, want dat kunnen 
niet veel mensen meer, 

maar andere breisels, hand- of haak-
werkjes 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. 
Het klaverjassen en rummikub 
vinden om de week plaats, 

 zie donderdag specifiek.

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

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

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

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

7 oktober dhr. Buchner
14 oktober dhr. Kramer
21 oktober dhr. Terlouw
28 oktober dhr. Verhoek

4 november dhr. Broere
11 november dhr. Vollmuller
18 november mw. Cremer
25 november Heilig Avondmaal met collecte 
  door ds. van Dalen
 
  

 
    elke ZonDAg

10.00 uur Uitzending kerkdienst

 elke ZATeRDAg

10.15 uur Koffie drinken

elke vRijDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

elke woenSDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

elke mAAnDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken
14.30 uur Sjoelen 

DonDeRDAg Specifiek

donderdag 6 oktm 20 okt, 3 nov en 17 nov 
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

elke DonDeRDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
17.30 uur Restaurant 
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woenSDAg Specifiek

woensdag 26 oktober
14.30 uur Optreden van Fratres Corona; een middag in Wenen, 
muziek van o.a. Johan Strauss en beeldmateriaal van bekende 
gebouwen uit Wenen.

woensdag 9 november
14.30 uur Filmmiddag; een klassieker van Wim Sonneveld

ZATeRDAg Specifiek

zaterdag 19 november
10.00 uur tot 16.00 uur 
Wintermarkt; leuke betaalbare 
cadeautjes voor Sint en Kerst, 
rad van avontuur, heerlijke 
erwtensoep en natuurlijk 
koffie met appeltaart.

DinSDAg Specifiek

dinsdag 11 oktober
14.30 uur Zangmiddag

dinsdag 25 oktober
10.00 uur tot 15.00 uur Modeverkoop door de firma 
H en A Mode

dinsdag 8 november
14.30 uur Zangmiddag

dinsdag 29 november
10.00 tot 12.00 uur Modeverkoop door de firma Meijssen Mode

elke DinSDAg

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
17.30 uur Restaurant

Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

AcTiviTeiTenoveRZichT

9
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Interview met...Interview met...
Marianne van Veen (62) 

12,5 jaar in dienst

Jacqueline van Dijk- Overwater (46) 
9 jaar in dienst

Afra Heeren (53)
17 jaar in dienst

jacqueline van Dijk- overwater 
is 46 jaar oud en is in 2007 in dienst 
gekomen van Thuiszorg Aalsmeer. 
De eerste twee jaar was ze alfahulp 
en vanaf 2009 kreeg ze een vast 
contract. Jacqueline werkt 24 uur 
per week in de huishouding deels 
in Kudelstaart en deels in Aalsmeer. 
Voorheen was ze actief in een kwekerij totdat het 
oudste kind geboren werd. Jacqueline heeft een 
eigen huishouden met haar man en twee jongens 
van 17 en 15. ‘En een valkparkiet’ voegt ze er aan toe. 
Jacqueline is sportief zij houdt van hardlopen. Door 
de week week kun je haar al hardlopend tegenge-
komen en dan loopt ze een kilometer of vijf, maar 
in het weekend kan dat oplopen tot 16 km. Ook is 
Jacqueline actief op Facebook.

Inmiddels is ook Afra heeren, (53 jaar) die iets later 
was, aangeschoven, Zij is van alle drie het langst in 
dienst is. Zij is in 1999 aangesteld in zorgcentrum 

Aelsmeer nog voor de thuiszorg 
begon met huishoudelijke werk-
zaamheden en heeft er dus al 
zo’n 17 jaar op zitten. Afra werkt 
18 uur in de week en is vooral 
werkzaam in de aanleun-
woningen. Daarnaast heeft 
ze nog een vijftal cliënten in 
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het dorp. Voordat ze in dienst trad bij Zorgcentrum 
Aalsmeer werkte Afra in de Olmenhof. Haar gezin 
bestaat verder uit een man en een zoon van 23. 
Als hobby’s heeft zij fietsen wandelen en verder 
woont ze heel idyllisch in een woonark op de Uiter-
weg en is getrouwd met een echte Seringenkweker.

Na een inleidend gesprek praten we door over werk 
in de huishouding en wat het werken daar nu zo 
leuk maakt. Marianne geeft aan dat het vooral gaat 
om het contact met mensen. ‘Eerlijk gezegd had ik 
in het begin wel wat aarzeling of dit iets voor mij 
was. Ik zocht een baan en ik dacht, laat ik het eens 
proberen. Maar geleidelijk heeft het me steeds 
meer voldoening gegeven en ben ik tot de slotsom 
gekomen dat het werk echt bij me past. Je krijgt 
heel veel vertrouwen van mensen. Voor sommigen 
ben je zelfs een soort van dochter. Ze vertellen je 
van alles en zijn blij als je komt’. Marian wordt ook 
wel ingezet bij moeilijke situaties en bij mensen die 
al wat dementerend zijn. Jacqueline bevestigt het 
beeld dat Marian schetst alhoewel zij minder aarze-
ling had om in de huishouding te gaan werken 
omdat ze voordat ze op de kwekerij werkte wel 
relevante opleidingen had gedaan zoals huishoud-
school en daarna een poosje in de zorg. 
Afra bevestigt dat het vooral het contact met de 
mensen is dat het zo heel erg leuk maakt.
Daarnaast is het ook verantwoordelijk werk.

in deze voor ons Allemael is het interview 
met de medewerkers gewijd aan de afdeling 
huishouding van Thuiszorg Aalsmeer. 
Thuiszorg Aalsmeer is een onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer.

Ik spreek met drie medewerkers die al sinds jaar 
en dag werkzaam zijn in de huishoudelijke 
zorg bij thuiszorg Aalsmeer en zal ze eerst aan 
u voorstellen.

marianne van veen, kortweg 
Marian, is actief sinds de oprichting 
van Thuiszorg Aalsmeer in 2004. 
Ze heeft net haar twaalf en half 
jarig jubileum achter de rug. 
Marian is inmiddels 62 jaar. En werk 
je nog steeds met veel plezier 25 
uur per week in de huishouding? 
Ze zegt ‘in verband met mijn leef-

tijd houden ze wel een beetje rekening met 
me. Ik heb veel vaste adressen en werk doorgaans 
in Aalsmeer-dorp. Ook heb ik een heel regelmatig 
rooster. Aan de andere kant heb ik veel ervaring 
dus lastige zorgsituaties komen nog wel eens 
bij mij terecht. Voordat ik bij Thuiszorg Aalsmeer 
werkzaam was, was ik actief in de bloemen en ook 
nog een poosje in een uitgeverij. Toen ik echter de 
advertentie zag dacht ik misschien is dat wel wat!’.
Marianne woont alleen en ze heeft een zoon Jesper 
die inmiddels 34 jaar oud is. Als hobby’s tennist 
ze,  maar ze vind het ook heerlijk om op een ter-
rasje te zitten. ‘Dat hoeft niet per se in Aalsmeer te 
zijn, want als je de hele week zoveel mensen tegen 
komt is het ook wel leuk om eens op jezelf te zijn’.

 medewerkers van  de Huishouding

Je werkt heel zelfstandig en je hebt een belangrijke 
signalerende functie.

Tijdens het gesprek worden spontaan ervaringen 
uitgewisseld over wat je zoal tegen kunt komen en 
dat zijn veel verschillende situaties. Je bent werk-
zaam bij kwetsbare mensen en die kunnen ook 
opeens in de problemen komen. Daarnaast gaat 
het over hoe dankbaar mensen zijn en ook hoe je 
een band opbouwt met cliënten en dat het zwaar 
is als mensen komen te overlijden. Eveneens heb 
je vaak te maken met de dank van familie die dat 
persoonlijk of  middels een kaartje aan je kenbaar 
maken en dat is wel heel fijn om mee te maken.

We hebben het er over of er wel genoeg tijd is voor 
het werk dat gedaan moet worden. Marian zegt dat 
zij wel uitkomt met het werk door het goed in te 
delen. ‘Het ene moment doe je wat extra’s en het 
ander moment doe je weer wat anders. Tenslotte 
heeft  een huishoudelijk medewerker in hoge mate 
de eigen regie over het werk en kan het dus zelf 
indelen’. Jacqueline heeft de neiging nog iets meer 
te doen dan in de beschikbare tijd kan en Afra zegt: 
‘ik heb het het moeten leren, maar ik weet nu hoe 
ik dat moet sturen’. Tegelijkertijd heeft het altijd iets 
van een compromis en ben je nooit helemaal klaar 
bij iemand want je kunt in de toegemeten tijd maar 
een aantal dingen doen.
Bovendien kan het ook zo zijn dat jij iets nodig 
vindt, maar dat de cliënt het niet wil. De normen 
over wat schoon en noodzakelijk is kunnen verschil-
len en daar moet je je dan wel bij  neerleggen.

Het gesprek gaat verder over de veranderingen die 
per 1 januari 2016 zijn ontstaan. Na de gemeen-
telijke aanbesteding voor huishoudelijk zorg in 
Aalsmeer kwam Zorgcentrum Aelsmeer op de 
vierde plaats terwijl er maar drie organisaties in 
aanmerking kwamen voor het verlenen van huis-
houdelijke zorg. 
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Even leek het er dus op dat dit soort werk voor de 
organisatie verloren zou gaan. Uiteindelijk is een 
oplossing gevonden door als onderaannemer te 
gaan werken voor een van de winnende organisa-
ties namelijk FlexiCura in Haarlem. 

Ik vroeg hoe de medewerkers dat hebben 
ervaren en alle drie geven ze aan dat dat een 
buitengewoon spannende tijd was met heel veel 
onzekerheid. Het lijkt er toch op of je je baan kwijt-
raakt of anders bij een hele andere werkgever aan 
de slag moet. Iedereen is dan ook blij dat voor dit 
probleem een oplossing gevonden is. In feite is er 
nu niet zo heel veel veranderd. Het enige is dat er 
met een nieuw dossier gewerkt wordt.

Als ik vraag hoe het zorgcentrum en de thuiszorg 
als werkgever ervaren wordt dan vinden alle drie 
dit top. ‘Het is de beste werkgever die ik ooit gehad 
heb’ zegt Marian en de anderen bevestigen dit. 
Alles is bespreekbaar. Als er problemen zijn dan 
kun je contact opnemen met het kantoor. Het is 
wel heel belangrijk om dat je te weten want je 
staat er wel alleen voor en je kunt soms voor onver-
wachte problemen komen te staan. 
Er worden voorbeelden genoemd van iemand 
die ineens buiten bewustzijn raakte enzovoorts. 
Op dat moment is het belangrijk dat er snel 
ondersteuning is. 

Je kunt de meest verrassende dingen mee-maken. 
Zo werd het voorbeeld genoemd van een eerste 
bezoek bij een mannelijk persoon die de mede-
werker meteen uitnodigde om naar de slaapkamer 
te gaan. Wat hij in zijn hoofd had, had beslist niets 
met huishoudelijke werk te maken. Dus wat dat 
betreft moet je ook wel stevig in je schoenen staan 
en assertief genoeg zijn om te zeggen dat dat 
toch echt niet de bedoeling is. Kortom het is alles 

behalve saai werk. 

Vervolgens vraag ik waarin Thuiszorg Aalsmeer zich 
onderscheidt van andere zorgaanbieders. Prompt 
komen er heel wat voorbeelden. Dat er 
bij Thuiszorg Aalsmeer sprake is van hele betrokken 
medewerkers. Dat het werk goed georganiseerd is. 
Dat cliënten precies weten waar zij aan toe zijn. ‘We 
horen van cliënten dat dat bij andere zorgaanbie-
ders vaak heel anders is. Daar is sprake is van veel 
wisseling van medewerkers en ook van afspraken 
die afgezegd worden. Dat is geen goede reclame’. 

Wat wel verwarrend is, is dat mensen op het 
moment dat zij zorg nodig hebben moeten kiezen 
tussen de drie organisaties die door de gemeente 
zijn uitgekozen om zorg te mogen leveren. Dit 
zijn Axicom, T-zorg en FlexiCura. Sommigen van 
degenen die graag door Thuiszorg Aalsmeer 
geholpen worden kiezen dan voor T-zorg omdat 
zij denken dat dat hetzelfde is. In feite moeten zij 
kiezen voor Flexicura en eventueel aangeven dat 
men de zorg graag wil ontvangen van Thuiszorg 
Aalsmeer. Dan komt het vanzelf goed.

Tot slot vraag ik Afra, Marian en Jacqueline wat ze 
tegen de inwoners van Aalsmeer zouden willen 
zeggen. Elkaar aanvullend is dat vooral deze 
boodschap: ‘Als u thuiszorg nodig heeft doet u 
er goed aan te kiezen voor Thuiszorg Aalsmeer. 
Wij staan goed bekend, er is weinig wisseling van 
medewerkers en er zijn altijd leidinggevenden, 
verpleegkundigen en verzorgenden op de achter-
grond aanwezig om bij te springen. 

Men zegt wel eens dat medewerkers de beste 
ambassadeurs zijn voor een organisatie en Afra, Jac-
queline en Marian maken dat gezegde zeker waar. 
Ik dank hen voor dit interview en wens hen veel 
sterkte toe bij hun belangrijke werk

jan Dreschler

 2016 - verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

verslag van de cliëntenraadvergadering op 
maandag 11 juli 2016. wilma groenenberg en de 
heren frans knuit en Ron Szarafinski nemen aan 
de vergadering deel. 

n.a.v. de notulen 13-6-2016 
• Schilderwerk buitenkant aanleunwoningen:  
 werd per woning maar gedeeltelijk gedaan.  
• Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om via 
 “Familienet” kontakt tussen de familieleden 
 bewoners van de gesloten afdeling en de 
 Cliëntenraad te leggen.  
• De vernieuwde clientenraadfolder is goedgekeurd. 

onderzoek veiligheid in Zorginstellingen door 
het loc
• Er wordt op de controlerende taak van de 
 Cliëntenraad erg de nadruk gelegd. In sommige 
 gevallen - de medicatie bijvoorbeeld - lijkt ons dit 
 niet haalbaar.

wilma groenenberg – aktiviteiten begeleidster 
stelt voor om de aanvangstijd van de middag-
activiteiten te veranderen van 14.30 uur naar 
15.00 uur, zodat de bewoners nog kunnen rusten 
na het middageten. Het heeft onze goedkeuring. 
De geheugentraining op vrijdag blijft echter om 
14.00 uur in verband met de weeksluiting om 
16.00 uur. vragen aan wilma: niveau voorleesgroep 
op hoger niveau te brengen en zorgen voor een 
gezelliger aankleding van de conversatiezaal door 
kleedjes en plantjes op de tafels.

Ron Szarafinski – hoofd Zorg 
Vraagt onze medewerking aan het ontwikkelplan 
van ZCA voor 2017. Doordat de doelgroep in het 
zorgcentrum verandert wordt van de medewer-

kers andere en meer deskundigheid vereist. Het 
zorgkantoor vraagt om een rapport welke ontwik-
kelingspunten wij belangrijk vinden. De cliëntenraad 
belegt een extra vergadering hierover op maandag 
8 augustus a.s.  vragen aan Ron: aandacht voor 
het oproepsysteem dat maar één melding tegelijk 
doorgeeft. Is die niet beantwoordt, wordt de rest 
ook niet gehoord. 

frans knuit – Directeur 
Schetst de financiële situatie van het Zorgcentrum 
als “zorgelijk”. Gekeken wordt waar hier en daar 
bezuinigd kan worden zonder dat het de bewoners 
schaadt. Er is overleg met het zorgkantoor Z&Z. 
We horen hier te zijner tijd meer van. 

wat verder ter tafel komt 
• De uitgang naar de tuin is aangepast, er is 
 belettering in de gangen hoe die te bereiken.  
• Door de instroom van bewoners van verschillende 
 doelgroepen wil men de komende tijd hier 
 meer aandacht aan besteden op gebied van 
 activiteiten e.d.
• Is tijdelijke opname nog mogelijk? Ja, bijvoorbeeld 
 in geval van een operatie 
• Nog steeds kunnen de kerkdiensten en andere 
 activiteiten in de grote zaal niet op de kamers 
 doorgegeven worden.
• De liften zijn te vaak in onbruik doordat ze kapot 
 zijn. Ook in de inleunwoningen. Dhr. Knuit belooft 
 hier naar te kijken.
• Van de spiegelrapportage is notitie genomen. 

Rondvraag
• Graag aandacht voor de slechte bestrating voor 
 de ingang van de inleunwoningen
• Graag zorg voor de balkonbakken (1e verdieping) 
 met planten boven de ingang van de entree van 
 het zorgcentrum
• De jaarlijkse boottocht gaat niet door. Te veel 
 mensen ondervinden moeilijkheden met het zich 
 verplaatsen naar de boot en op de boot.
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TUincenTRUm
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 8,50 p.p. 
incl. consumptie en wat lekkers

vrijdag 18 november

Uitstapjes
ReiSBURo ‘op STAp’  
Tel: 0297-32 60 50

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

woendag 12 oktober

mUSeUm vAn De 20e eeUw
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 25,-  p.p.
incl. consumptie 

Donderdag 24 november

clARA mARiA
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: €10,- p.p.
incl. consumptie met wat lekkers

vrijdag 7 oktober

mUSeUm vAn De 20e eeUw
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 25,-  p.p.
incl. consumptie 

woensdag 19 oktober

TUincenTRUm
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 8,50 p.p. 
incl. consumptie en wat lekkers

woensdag 30 november

pAnoRAmA meSDAg
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 17,50 p.p.
incl. koffie met wat lekkers

woensdag 5 oktober

RonDje poel + lUnch vooR 
elkAeR
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 1,50  p.p. 
voor bewoners van ZCA en €10,- p.p. 
voor cliënten van de thuiszorg incl. 
maaltijd en consumptie

Donderdag 20 oktober

oktober - november 
2016

pAnoRAmA meSDAg
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 17,50 p.p.
incl. koffie met wat lekkers

woensdag 9 november
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pAnoRAmA meSDAg
wanneer: woensdag 5 oktober en 
woensdag 9 november 
waar: Den Haag
vertrek: 10.30 uur
Panorama Mesdag is een cilindervormig 
schilderij van ca. 14 m. hoog en met 
een omtrek van 120 meter. Dit schilderij 
is één van de oudste 19e eeuwse 
panorama’s ter wereld en is geschilderd 
door H.W. Mesdag. Naast het Panorama 
is er in het museum een vaste collectie 
Mesdag schilderijen te zien met veel 
zee- en strandgezichten. Geschilderd 
door H.W. Mesdag en zijn vrouw Sientje.
kosten: €17,50 p.p. inclusief koffie met 
wat lekkers

clARA mARiA
wanneer: vrijdag 7 oktober
waar: Amstelveen
vertrek: 13.15 uur
Boerderij Clara Maria is 150 jaar oud en 
in de oorspronkelijke stal wordt nu op 
ambachtelijke wijze Goudse kaas en 
houten klompen gemaakt. U krijgt een 
rondleiding langs de klompenmakerij, 
waar u kunt zien hoe dit oer Hollandse 
product wordt gemaakt met antieke 
klompenmachines. Ook gaan we naar 
de kaasmakerij waar u zelf kunt proeven 
hoe lekker vers de kaas smaakt.
In de winkel zijn er diverse landelijke 
artikelen zoals serviesgoed, eieren, 
honing en Hollandse souvenirs te koop.
Na afloop van de rondleiding krijgt 
u een kopje koffie of thee met een 
appelpunt en vervolgens is er tijd om 
rond te kijken in de souvenirwinkel
kosten: €10,-- inclusief consumptie met 
wat lekkers

poffeRTjeS eTen 
wanneer: woensdag 12 oktober  
waar: Gouda 
vertrek: 10.30 uur 
Poffertjeshuis “IN DE SALON” is het 
oudste en meest schilderachtige 
poffertjeshuis ter wereld. Het houten, 
oorspronkelijk demontabele, gebouw is 
meer dan 150 jaar oud, maar als bedrijf 
kan het bogen op een geschiedenis 
van meer dan 250 jaar. Dat blijkt wel 
uit de inrichting, die in authentieke stijl 
bewaard is gebleven.
De poffertjes worden nog steeds 
gebakken naar grootmoeders recept 
op een roodkoperen plaat, die uit het 
begin van de vorige eeuw stamt.
kosten: € 17,50 p.p. incl. consumptie

mUSeUm vAn De 20e  eeUw
wanneer: woensdag 19 oktober en 
donderdag 24 november 
waar: Hoorn
vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaan we terug in de tijd! Het 
museum van de 20e eeuw in Hoorn 
is een waar Feest der Herkenning. 
Je ontdekt leuke voorwerpen van 
vroeger, maar leert ook over armoede, 
hard en lang werken en eenvoudige 
woonomstandigheden. Niet eerder 
veranderde er in één eeuw zoveel als 
in de twintigste eeuw! Een eeuw die 
iedereen meer vrije tijd bezorgde, een 
ieder mobieler maakte, denk maar aan 
auto en (brom)fiets, een eeuw die ons 
over de hele wereld liet communiceren 
en onze samenleving drastisch veran-
derde. Het Museum van de Twintigste 
Eeuw in Hoorn vertelt aan de hand van 
honderden voorwerpen en tientallen 
interieurs het leven in de vorige eeuw.
kosten: €25,-- inclusief consumptie

RonDje poel + lUnch mijnSheeR-
lijckheiD
wanneer: donderdag 20 oktober
waar: Kudelstaart
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we naar het restaurant 
voor een warme lunch die door één van 
de koks van het zorgcentrum bereid 
wordt. Na de lunch zullen we een 
“rondje” langs de poel rijden.
kosten: € 1,50  p.p. voor bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
€10,-- p.p. voor cliënten van de thuis-
zorg incl. maaltijd en consumptie

DoRcAS
wanneer: Donderdag 27 oktober 
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 een aantal weken is het aanbod 
nog breder geworden omdat ze er een 
hele meubelhal bij hebben gekregen. 
Er is ook een restaurant  aanwezig 
waar we een kopje koffie of thee 
kunnen drinken en even lekker kunnen 
uitrusten. kosten: €2,50 inclusief 
consumptie
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hierbij treft u het programma aan 
van de uitstapjes voor de maanden 
oktober en november met daarbij 
een omschrijving van het uitje. Als u 
als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer 
of Thuiszorg Aalsmeer met ons mee 
wilt met één (of meerdere) van de 
genoemde uitstapjes dan kunt u een 
reservering maken bij het reisburo. 
het reisburo is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur. Uiteraard kunt u ook 
met ons mee als u afhankelijk bent 
van een rolstoel. wij regelen dan dat 
er een vrijwilliger meegaat om u te 
begeleiden. 

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

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

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

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

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes

cRUqUiUS mUSeUm
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 12,50 p.p.
incl. consumptie

Donderdag 3 november

pAnnenkoeken eTen 
en SpARmUSeUm
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 21,50 p.p.
incl. pannenkoek

vrijdag 4 november

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

woensdag 16 november

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

Donderdag 27 oktober

helAAS Zijn De UiTSTApjeS 
in De mAAnDen 

okToBeR/novemBeR Alleen 
vooR clienTen UiT 
De wijk BeSTemD. 

DiT komT vAnwege TekoRT 
AAn BegeleiDenD peRSoneel. 
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RigA RAnch
wanneer: woensdag 16 november 
waar: Nieuwveen
vertrek: 13.15 uur
Tijdens een bezoek aan de Riga Ranch 
Paardenmelkerij kunt u kennis maken 
met paardenmelken en paardencos-
metica en -chocolade, middels leuke 
rondleidingen en proeverijen met 
uitleg. Vandaag hebben wij gekozen 
voor een arrangement dat er als volgt 
uitziet: ontvangst met koffie/thee en 
gebak, rondleiding door de paarden-
melkerij en het proeven van melk/likeur.
kosten: € 10,-- inclusief consumptie

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

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

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

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

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

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

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

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

kilometerprijs € 0,25

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

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

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

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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cRUqUiUS mUSeUm
wanneer: donderdag 3 november
waar: Cruquius
vertrek: 13.15 uur
Stoomgemaal “De Cruquius” uit 1849 
is een industrieel monument van 
wereldformaat dat behoort tot het 
werelderfgoed en een symbool is 
voor de Nederlandse strijd tegen het 
water. Samen met de stoomgemalen 
“Leeghwater” en “Lijnden” pompte 
de Cruquius tussen 1849 en 1852 de 
Haarlemmermeer leeg en hield de 
daarna ontstane polder droog. De 
Cruquius werd reservegemaal en is 
in 1933 buiten bedrijf gesteld. En nu 
dus te bezoeken als museum.
kosten: €12,50 inclusief consumptie

pAnnenkoeken eTen + SpAR-
mUSeUm
wanneer: vrijdag 4 november
waar: Leiderdorp
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we eerst een pannen-
koek eten in pannenkoekenboerderij 
“De Hooiberg” in Leiderdorp. Aanslui-
tend gaan we een bezoek brengen 
aan het Sparmuseum wat geheel 
door vrijwilligers gedragen wordt. 
Het museum heeft een grote 
collectie historisch winkelmaterieel, 
waaronder een uitstalling van de 
ontwikkeling van de winkelweeg-
schaal en de kassa. Een ouderwets 
snoepwinkeltje is nagebouwd met 70 
soorten snoep, die geleverd worden 
in een puntzak en na afweging in een 
oude weegschaal in rekening worden 
gebracht met een oude kassa. 
Op wandpanelen is de geschiedenis 
van de SPAR-organisatie uitgebeeld 
met foto’s van winkelpanden, 
vrachtwagens, producten en verpak-
kingen door de jaren heen. Ook zijn 
alle (voormalige) winkelpanden 
aan de Hoofdstraat op schaal 
nagebouwd naar hun oorspronkelijke 
verschijning. kosten: € 21.50 inclusief 
pannenkoek en bezoek aan 
sparmuseum 

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.

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’

TUincenTRUm
wanneer: vrijdag 18 november en 
woensdag 30 november
waar: 18 november Osdorp en 30 
november Ter Aar
vertrek: 13.15 uur
Altijd leuk om te bezoeken, zeker 
richting de winter. Vandaag gaan we 
naar een groot tuincentrum en heeft u 
alle tijd om rond te kijken en te snuf-
felen tussen de planten, bloemen en 
kado-artikelen.
In het gezellige café maken we een 
tussenstop om koffie te drinken en een 
gebakje te eten. 
kosten: € 8,50 inclusief consumptie 
met wat lekkers
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Oplossing vorige puzzel:
1. ham
2. noten
3. spek
4. regen
5. sport

6. kruid
7. koffie
8. zak
9. ring
10. wacht

11. strip
12. blok
13. vakantie
14. dop
15. puzzel

16. doop
17. even
18. stam
19. oog
20. wagen

21. hout
22. rozen
23. kom
24. voor
25. werk

26. maan
27. kantoor



1818 19

Deze keer is er voor u een speciale puzzel ingezonden 
door Ab Klunder. Heeft u ook een leuke puzzel, mooi gedicht, 
lekker recept of iets anders wat u met ons wilt delen? 
Stuur dan een mail naar averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl
of lever het in bij de receptie van het zorgcentrum. 
Misschien komt u dan wel in de volgende Allemaal.

U ziet hier verschillende spreekwoorden 
afgebeeld. kent u ze allemaal?

Spreekwoordenpuzzel

voor velen is de zomervakantie 
bij het verschijnen van deze editie 

van “voor ons Allemael” weer voorbij en 
ik hoop van harte dat dat een goede periode 

is geweest van tijd voor elkaar, nieuwe energie 
opdoen en ruimte vinden voor zaken die mis-
schien waren blijven liggen.

Zelf heb ik inmiddels ook de eerste –dynamische- 
maanden achter de rug. Ik heb gezien dat met 
grote en zeer betrokken inzet van al onze mede-
werkers en vrijwilligers en soms veel improvisatie 
de zorg- en dienstverlening in de zomervakantie is 
voortgezet in het zorgcentrum, in de thuiszorg 
(verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg) en 
bij de andere vormen van zorg en dienstverlening 
(ontmoetingscentrum Irene, tafeltje dekje en 
wijksteunpunt Kudelstaart) en dat is een groot 
compliment waard. Ik hoorde iemand verzuchten 
dat een aantal jaren geleden de vakantieperiode 
nog gerespecteerd werd door de verschillende 
overheidsinstanties. De laatste jaren lijkt het wel of 
ze dan juist zorg-organisaties aan het werk zet-
ten, waardoor eigenlijk geen sprake meer is van 
een periode van rust en bezinning. Er is inmiddels 
sprake van een piekmoment gedurende bijna het 
hele jaar.Intussen staan de ontwikkelingen in de 
ouderenzorg niet stil. Het overheidsbeleid van de 
verschillende overheden en het beleid van zorg-
kantoren en zorgverzekeraars rond de ouderenzorg 
blijft fors in beweging en het einde is nog niet in 
zicht. Intussen neemt de zorgzwaarte van mensen 
in de thuissituatie toe en is het voor hen, mantel-
zorgers en familieleden een hele opgave om de 
weg te vinden naar goede en –zo mogelijk- 
structurele oplossingen.

De afgelopen maanden hebben bij Zorgcentrum 
Aelsmeer vooral in het teken gestaan van de 

financiële verwachtingen voor dit jaar. 

Veel tijd heeft het gekost om de financiële afspraken 
met de verschillende zorgverzekeraars te herijken 
voor zorg in de thuissituatie. Want Zorgcentrum 
Aelmseer doet het zo goed dat we teveel cliënten 
helpen en daar onvoldoende budget voor ontvan-
gen. Ook is inmiddels gebleken dat het zorgkantoor, 
dat is weer een ander overheidsorgaan, in onze regio 
te weinig budget heeft voor de zorg in ons zorg-
centrum, zodat we ook onze inspanningen op dit ter-
rein moeten bijstellen naar de realiteit van vandaag 
en morgen. En tenslotte nopen de exploitatiever-
wachtingen er dit jaar toe dat we de inkomsten en 
uitgaven met elkaar in evenwicht moeten brengen. 
De plannen zijn daarvoor ontwikkeld en sluiten 
inhoudelijk zo veel mogelijk aan bij de missie en visie 
van Zorgcentrum Aelsmeer. De komende maanden 
zullen onder andere in het licht staan van een zorg-
vuldige implementatie hiervan. 

Intussen zijn ook de voorbereidingen voor 2017 
in volle gang. Concreet hebben we de afgelopen 
weken te maken gehad met aanbestedingen voor 
de huishoudelijke zorg (gemeente Uithoorn), met de 
aanbesteding voor de WMO begeleiding (Aalsmeer), 
met aanbestedingen van zeven verschillende 
zorgverzekeraars met verschillende voorwaarden 
en met zelfanalyse en ontwikkelplannen voor het 
zorgkantoor. Ook gaan we samen met andere
 partijen en de gemeente Aalsmeer bekijken of 
we een woonservicezone kunnen realiseren in 
de Hornmeer en werken we hard aan de voor-
bereidingen voor het project Zuiderkerk. 

We blijven ons uiteraard inzetten om de inwoners 
van Aalsmeer zo goed mogelijk te helpen, ook al 
vraagt dat hier en daar nu noodgedwongen aanpas-
singen. Al met al is sprake van een intensieve en 
spannende tijd, maar als ik onze cliënten bij 
het rondlopen ontmoet dan weet ik weer voor
 wie we het doen. Ik weet zeker dat dat ook voor 
onze medewerkers en vrijwilligers geldt: 
we doen het van harte! 

frans knuit

Ontwikkelingen 
in de zorg  
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Interview met...
dhr Vork

geboren
21 februari 1937

Privé
weduwnaar

heeft drie kinderen en zes kleinkinderen

‘Verder was Sloten gewoon een leuk dorp om op 
te groeien. De straat was van de jongelui. Er waren 
weinig auto’s op straat en wij speelde met vrienden 
in de kleding van toen en met lange kousen die aan 
een gordel bevestigd waren.
Er gebeurde ook wel verdrietige dingen in het gezin 
bijvoorbeeld het zusje van achttien jaar dat Difterie 
kreeg, een ziekte die nu niet meer voorkomt, maar 
in de oorlog nog levensbedreigend kon zijn. Het 
hele gezin moest acht weken in quarantaine en het 
zusje is overleden. Op dit moment leven nog zes 
van de zestien kinderen. Dhr. Vork heeft dan ook 
van heel veel mensen afscheid moeten nemen.

Na de lagere school werd besloten dat dhr. Vork 
zou gaan leren voor timmerman. Daarvoor moest 
hij naar de ambachtschool. Die school was op de 
Polderweg in Amsterdam-Oost en dat was een heel 
stuk bij Sloten vandaan. Zomers werd er gefietst en 
was het wel een uur fietsen naar school en ‘s win-
ters gingen ze met de tram. Hij hoefde niet alleen 
te reizen want vanuit Sloten waren er drie andere 
jongens die dezelfde school bezochten.
Je had bijnamen. Mensen die in de metaal werkten 
werden ijzervreters genoemd en als je timmer-
man werd dan was je houtluis. Dhr. Vork was dus 
een houtluis. Van school gekomen werd een baan 
gevonden bij de firma Koenen in het eigen dorp 
Sloten waar dhr. Vork twee jaar werkte. Toen moest 
hij in militaire dienst. Zijn lichting was 56/6 (dat wil 
zeggen de zesde groep in 1956) en hij werd gesi-
tueerd, of eigenlijk moet je bij soldaten zeggen hij 
was gelegen, in Amsterdam en later in Amersfoort. 
Zijn functie werd chauffeur en hij mocht zijn rijbe-
wijs halen en heeft daar ook nog zijn motorrijbewijs 

Toen de winkel in Amsterdam-
Slotervaart was opgedoekt 
en dhr. Vork nog niet zijn 
pensioengerechtigde leeftijd 
had bereikt is hij gaan werken bij 
een zwager die een groentezaak 
had op de Keizersgracht. Die zwager 
was iemand aan wie dhr. Vork ooit het 
vak geleerd had en nu kwam hij daar in dienst. 
Dat was een ongemakkelijke situatie die twee jaar 
duurde.Uiteindelijk raakte hij wat overspannen en 
kwam thuis te zitten. Daar kwam zijn oude handig-
heid weer om de hoek kijken, want in die tijd heeft 
hij het hele huis opgeknapt. Zijn oudste zwager 
had een autobedrijf in Amsterdam-Noord en 
nodigde hem uit daar te komen, want er waren 
allerlei werkzaamheden om te doen. Dhr. Vork 
besloot daarop in te gaan. ‘Ik zou er maar een 
poosje blijven’ zegt hij, ‘maar het werden acht jaar 
tot aan mijn pensioen waarbij ik allerlei werkzaam-
heden in de garage deed’. 

Toen brak er een nieuwe fase aan.  Altijd was er 
hard gewerkt en nu was de tijd om tot rust te 
komen. Die tijd werd ingevuld door onder andere 
het oppassen op de tweeling in het gezin van zijn 
dochter. Maar dhr. Vork ging ook weer koken. 
Hij had nogal wat verstand van kokkerellen, onder 
andere doordat hij veel wist van groenten en veel 
oog had voor hygiëne. Toen de kinderen het huis 
uit waren werd het tijd om om te zien naar een 
ander huis.Je kon in die tijd punten sparen bij het 
woningnet en op een gegeven moment kwam er 
een brief van de Woongroep Holland of  dhr. en 
mw. Vork interesse hadden in een appartement 
in Amstelveen in Westwijk. Zij gingen kijken en 
het was zo’n mooi plekje dat ze meteen verkocht 
waren. De daaropvolgende zestien jaar waren de 
Vorkjes dan ook woonachtig in Amstelveen. 

In het zicht van hun vijftigjarig huwelijksfeest in 
2013, sloeg het noodlot toe. Mw. Vork werd ernstig 
ziek en zou niet meer beter worden. Het feest is dan 
ook niet doorgaan. Mw. Volk heeft nog anderhalf 
jaar geleefd en toen is ze gestorven. 
De daaropvolgende periode omschrijft dhr. Vork 
als heel erg moeilijk. Het ging niet goed met hem. 
Hij was maar liefst 11 kg afgevallen en dat zegt wel 
wat. En hoe mooi die woning in Westwijk ook was, 
het bood op den duur geen goede oplossing. 
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en vrachtwagen rijbewijs bijgehaald, zodat hij een 
heel compleet rijbewijs heeft. Verder was hij op tech-
nisch gebied heel erg handig. Dhr. Vork zegt; 
‘Wat mijn ogen zagen konden mijn handen maken’.

Na de militaire dienst was het de vraag ‘wat nu?’. 
Uiteindelijk kwam hij terecht in de groentezaak van 
een van zijn broers, om de eenvoudige reden dat 
de verdiensten daar aanzienlijk beter waren dan als 
timmerman. Na die eerste ervaring bij zijn broer is 
dhr. Vork in dienst getreden bij andere groentewin-
kels. Op enig moment hoorde hij via zijn broer dat 
er een winkel leeg zou komen in de Krugerstraat in 
Amsterdam-Oost. Hij besloot de winkel te kopen in 
een soort huurkoopconstructie, zodat de zaak op de 
lange duur zijn eigendom werd. Het moment waarop 
die beslissing genomen werd, was nu niet het rustig-
ste moment in zijn leven. Het liep tegen kerst en me-
vrouw Vork was hoogzwanger van het tweede kind. 
Het werd dan ook een enorm drukke aanvangsfase 
met werkzaamheden die zich nog voortzetten tot 
op de eerste kerstdag. Na die beginproblemen liep 
de zaak goed en dit is vele jaren zo geweest. De dag 
werd vroeg begonnen met om zes uur de tocht naar 
de veiling en dan terug met een afgeladen aanhan-
ger met groenten. Zeventien jaar heeft hij daar ge-
werkt, elke dag op en neer vanuit Sloten waar dhr. en 
mw. Vork sinds hun huwelijk in 1963 een zelfstandige 
woning hadden. Intussen groeiden de kinderen op. 
Toen begon de buurt te veranderen. Almere was ont-
staan en daar kon je een huis met een tuin krijgen en 
heel veel klanten trokken die kant op. Daardoor ging 
het met de zaak geleidelijk wat minder. 
Uiteindelijk werd de overstap gemaakt naar de 
Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart. Er werd 
een nieuwe groentewinkel gestart en ook daar is 
vele jaren met veel inzet en plezier gewerkt. Veertien 
jaar heeft dhr. Vork de groentewinkel in Amsterdam-
Slotervaart gehad, maar toen begon ook die buurt te 
veranderen en is de zaak overgedaan aan anderen. 
Intussen hadden dhr. en mw. Vork in 1980 een huis 
gekocht in Badhoevedorp in de Voltastraat en daar 
heeft het gezin tien jaar gewoond, waarna verhuisd 
werd naar een nieuwe woning op het Akerveld.
Ook daar woonde het gezin tien jaar.         

In de loop van de jaren was het gezin uitgebreid 
en waren er drie kinderen geboren namelijk Erwin, 
Marcel en Patricia die op hun beurt weer trouwden. 
Elk gezin kreeg twee kinderen, waarbij het bij Patricia 
zelfs ging om een tweeling. Dus de familie bestond 
uit opa en oma, drie kinderen en zes kleinkinderen.

Dit keer heeft de redactie ervoor gekozen 
om iemand uit te nodigen voor een interview 
die nog maar pas in Zorgcentrum Aelsmeer 
woont. om na te gaan hoe het is om hier te 
komen wonen bracht ik een bezoek aan de 
heer joop vork die op dat moment tien dagen 
woonachtig was op de tweede verdieping van 
Zorgcentrum Aelsmeer.

De wieg van de heer Vork stond in Sloten, het dorp 
aan de rand van de Haarlemmermeer wat nu een 
stukje Amsterdam is geworden. De woning van 
vader en moeder Vork stond eerst op de 
Osdorperweg en later op de Sloterweg waar dhr. 
vork het levenslicht zag. Het was een katholiek 
gezin met zestien kinderen en Joop was nummer 
veertien. Je vraagt je af hoe het daar was aan de 
Sloterweg met zo’n groot gezin. De woning waar 
het gezin in woonde was een gewone eensgezins-
woning en op de zolder sliepen alle kinderen in 
twee rijen bedden, twee kinderen per bed. 
‘Alleen het jongste zusje mocht bij mijn vader en 
moeder slapen. Je maakt dan met ze allen wel veel 
mee’. Toen dhr. Vork drie was brak de Tweede We-
reldoorlog uit en hij heeft nog wel herinneringen 
daaraan. Bijvoorbeeld dat de twee oudste broers 
die in 1921 en 1923  waren geboren, ondergedo-
ken zaten onder de vloer van de schoenenkast 
omdat er regelmatig mensen opgepakt werden 

voor de Arbeideinsatz. Dhr Vork heeft ook 
wel ervaren hoe de Duitsers aanwe-

zig waren in Sloten. En soms wa-
ren er situaties waarbij, voor zijn 

gevoel, de kogels om de oren 
vlogen. ‘Overigens waren niet 
alle Duitsers slechte mensen’ 
zegt hij.  
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Hij had moeite met het alleen zijn, maar had 
ook heel veel last van benauwdheid door 
een chronische longaandoening. Uiteindelijk 
besloot hij met de kinderen dat er iets moest 
gebeuren en heeft hij zich ingeschreven bij alle 
zorgcentra in de omgeving zoals Brentano, Huis 
aan de Poel, De Luwte, Zonnehuis en ook Zorg-
centrum Aelsmeer.Samen met de kinderen is hij 
ook op de verschillende adressen gaan kijken 
maar was nergens enthousiast. Toen kwam er 
een brief van Zorgcentrum Aelsmeer met de 
uitnodiging om een keer langs te komen voor 
een rondleiding. Ron Szarafinski heeft die rond-
leiding gegeven aan dhr. Vork en zijn kinderen. 
De omgeving sprak hem wel aan, alleen de ka-
mer was wel confronterend klein. Er was op dat 
moment ook een appartement leeg dat werd 
getoond en toen was hij meteen enthousiast. 
Zo kwam hij terecht bij Bianca Zekveld en toen 
zij de woning aanbood heeft dhr. Vork meteen 
ja gezegd. 

Het was uiteindelijk niet zo moeilijk om 
afscheid te nemen van Westwijk want het 
leven viel hem daar zwaar en het was er te stil. 

En nu woont Dhr. Joop Vork sinds tien dagen 
in Zorgcentrum Aelsmeer en als ik voorzichtig 
vraag hoe het nu met hem is, dan zegt hij: 
‘ik heb het naar mijn zin. De mensen zijn aardig. 
Het eten bevalt goed en ik ben nu al aange-
komen. Ik zie dat er veel georganiseerd wordt 
en ik denk dat ik daar ook wel aan mee ga 
doen, maar ik ben iemand die altijd eerst even 
de kat uit de boom kijkt. Maar ik ben blij dat 
ik hier ben’. 
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Vooral de opmerking over 
het lekkere eten, komend 
van zo’n ervaren kok, zal 
de medewerkers van de keuken 
deugd doen.

De kinderen zijn nog bezig de laatste 
spullen op te ruimen in het huis in West-
wijk. Overigens was dat al snel weer verhuurd aan 
een ander, want het was zo mooi plekje dat van de 
negen stellen die het kwamen bekijken alle negen 
het graag wilde hebben. 

We komen aan het eind van het gesprek met dhr. 
Vork en wensen hem, met dank voor het interview, 
alle goeds toe in deze nieuwe fase van zijn leven in 
Zorgcentrum Aalsmeer.

jan Dreschler

Thema’s vroeger en nu 
bij inloopcentrum senioren 

infoRmATieBijeenkomST 
vooR AAlSmeeR en omSTReken

De DemenTiA App 
vooR ieDeReen ToegAnkelijk!

gASTSpRekeR:  pieTeR hASenAAR
DinSDAg 25 okToBeR 19.30 - 21.00 UUR

geBoUw iRene 
kAnAAlSTRAAT 12

AAlSmeeR

koffie & Thee 1 eURo

vooR infoRmATie en AAnmelDing (wenSelijk) 
kUnT U conTAcT opnemen meT De coöRDinAToR 
vAn heT onTmoeTingScenTRUm       

ellen millenAAR:  06 22468574
emillenAAR@ZoRgcenTRUmAelSmeeR.nl

Veel senioren weten nog precies hoe het vroeger 
allemaal was. Hoe Aalsmeer zijn bloemen ver-
kocht, waar een uitgaansgelegenheid was etc. 
Omdat Aalsmeer, en zeker het vroegere Aalsmeer 
zo aanspreekt zijn er elke eerste vrijdagmiddag 
van de maand thema bijeenkomsten  bij het 
Inloopcentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. 
Naast ons bekende Aalsmeer zijn mensen erg 
bekend met Amsterdam. Foto’s van het Amster-
dam van nu kunnen herinneringen doen opleven 
aan het Amsterdam van vroeger. Die herinnerin-
gen kunnen we opnieuw beleven met behulp van 
materiaal , foto’s en films die mensen vaak thuis 
nog hebben. Zo kent Amsterdam ook zijn eigen 
artiesten van vroeger en van nu. Haarlemmer-
meerders weten als geen ander hoe Hoofddorp 
en Rijsenhout veranderd zijn. Ook daar moet 
voldoende materiaal van te vinden zijn wat abso-
luut gedeeld moet worden. Het inloopcentrum 
zoekt daarom mensen die hun herinneringen, 
films en ander materiaal aan en over Aalsmeer, 

inloopcenTRUm ThemAmiDDAg vooR SenioRen
elke vRijDAg vAn 14.00 ToT 15.30 UUR

veRvolg inTeRview

vrijdag 7 oktober 
Thema: Oud Aalsmeer 

vrijdag 14 oktober 
Thema: Rijsenhout  

vrijdag 21 oktober
Thema: Haarlem ‘de grote markt’

vrijdag 28 oktober 
Thema: Amsterdam ‘de dam’

vrijdag 4 november 
Thema: Oud Aalsmeer

vrijdag 11 november 
Thema: Aalsmeerderbuurt-Zuid

vrijdag 18 november 
Thema: Haarlem ‘de botermarkt’

vrijdag 25 november 
Thema: Amsterdam pleinen

locatie van de bijeenkomsten:
gebouw irene,
kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met Ellen 
Millenaar (06-22468574), coördinator 
Ontmoetingscentrum Aalsmeer

Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem met 
anderen willen delen. Wij kunnen uw hulp goed 
gebruiken, helpt u ons bij onze thema middagen 
en brengt u gelijker tijd een gezellige middag 
door met bondgenoten? We gaan van start op 
vrijdag 30 september met Amsterdam. Vanaf 14.00 
uur drinken we een kop koffie waarna we onlangs 
gefotografeerde beelden vanuit de grachten 
bekijken en van een verhaal voorzien.  Na een 
middag Amsterdam houden we weer een middag 
Aalsmeer op vrijdag 7 oktober, hopelijk met de 
hulp van dhr Roodenburg. Vrijdag 14 oktober is de 
Haarlemmermeer aan de beurt waarna we op 21 
oktober Haarlem bespreken en de maand op 28 
oktober eindigen met Amsterdam. Wij hopen dat 
er veel belangstelling zal zijn voor deze vorm van 
themabijeenkomsten. U kunt ons mailen: 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl ook zijn 
wij telefonisch bereikbaar op 0622468574 dan 
kunt u vragen naar Jennifer of Ellen. 
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Service salon
kApSAlon
afspraak via de receptie, 
aanwezig dinsdag t/m vrijdag

BloeDpRikken
elke donderdag   9.30 - 10.30 uur

De RijDenDe opTicien 
woensdag  7 december 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 10.45 - 11.45 uur
in de grote zaal van het zorgcentrum.
(klachten kunnen ook in de bus bij de grote zaal)

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

De stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 
realiseert allerlei voorzieningen en activiteiten 
voor de ouderen van Aalsmeer. Via de ‘Voor ons 
Allemael’ wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de activiteiten.
De stichting wordt gesteund door donateurs en 
bedrijven.Eenmaal per jaar organiseert de Stich-
ting een concert. Dit jaar wordt het concert ge-
houden op zaterdag 29 oktober om 15.00 uur. 

Twee talentvolle musici, Hugo van der Meij en 
Jan Rozendaal zullen een gevarieerd program-
ma ten gehore brengen op de vleugel en het 
Johannusorgel van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Er zal zowel klassieke als populaire als kerk-
muziek ten gehore worden gebracht. 
En uiteraard is er een kopje koffie. Mocht u op 
29 oktober in de gelegenheid zijn dan bent u 
van harte welkom.. De toegang is gratis.

nAjAARSconceRT STichTing vRienDen vAn ZoRgcenTRUm AelSmeeR


