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Beste Allemael,

We zitten midden in het voorjaar, 
alle bloembollen in de tuin 
staan in bloei. De bomen en 
struiken krijgen weer kleur 
door hun blad en bloemen. De 
Keukenhof wordt druk bezocht 
door bloemenliefhebbers uit 
binnen- en buitenland. Het is 
absoluut een mooi park, waar 
meer dan zeven miljoen krokus-
sen, narcissen, tulpen, hyacinten, 
lelies en andere bolgewassen 
te zien zijn. Er zijn verschillende 
tentoonstellingen waar aan ook 
Aalsmeerse kwekers deelnemen. 
Verschillende bewoners uit het 
zorgcentrum en thuiszorg cliën-
ten van Zorgcentrum Aelsmeer 
hebben al mogen genieten van 
de bloemenweelde. Op zondag 
21 mei sluit de Keukenhof weer 
zijn deuren. Dus mocht u in de 
gelegenheid zijn, ga zeker voor 
die tijd kijken.

Pasen en 
Koningsdag 
liggen achter ons 
en in de maanden mei 
en juni staan er nog een 
aantal feestdagen op de 
kalender. Ron Szarafinski geeft 
in deze Allemael uitleg over 
Hemelvaartsdag en Pinksteren.
In mei, juni en juli staan er 
verschillende optredens gepland. 
Deze kunt u lezen in het 
activiteitenoverzicht. Regelmatig 
krijgen we in het zorgcentrum 
gratis optredens aangeboden 
waarvan we natuurlijk graag 
gebruik maken. Zo is er op 
donderdagochtend 8 juni een 
optreden van Route 66 uit 
Hoofddorp. Het koor, bestaande 
uit 70 zangers/zangeressen o.l.v. 
Rob van Dijk, zingt eigen reper-
toire maar ook het bekende 
“We’ll meet again” van Vera 
Lynn. Die trouwens op 20 maart 
jongstleden 100 jaar geworden 
is maar dat terzijde.
Op donderdagavond 15 juni is er 
een concert van het Bindingkoor 
uit Aalsmeer o.l.v. Henk Trommel. 
Als wederdienst voor het een-
malig gebruik van de grote zaal 
geven zij een concert voor o.a. 
bewoners uit het zorgcentrum. 
U bent van harte welkom om op 
beide data te komen luisteren.
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Colofon
“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave 
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt 
3-maandelijks. Het tijdschrift wordt 
verspreid in een oplage van 1900  
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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Naast alle standaard activiteiten 
die aangeboden worden in 
het zorgcentrum vinden er 
ook regelmatig incidentele 
activiteiten plaats. Bijvoorbeeld 
drie studenten van de opleiding 
kunstzinnige therapie die samen 
met een aantal bewoners kunst-
werken gemaakt hebben met als 
thema Voorjaar. Maar ook mede-
werkers van telecombedrijf Tele2 
die met een groepje bewoners 
zijn gaan wandelen en heerlijk 
geluncht hebben bij het Tuinhuis 
in de Historische Tuin. Dit zijn 
zeer zinvolle activiteiten, bewo-
ners genieten van de aanspraak 
en aandacht van mensen die
 ze anders niet snel zouden 
ontmoeten. Maar het mes 
snijdt aan twee kanten want de 
studenten en de medewerkers 
van Tele2 hebben op hun beurt 
genoten van het contact met 
de bewoners. 
En beseften wat de meerwaarde 
is van deze activiteiten: oprechte 
aandacht voor elkaar. Wat zou 
kunnen voorkomen dat men zich 
eenzaam voelt.
Uit onderzoek blijkt dat bijna 
5 miljoen (40%) Nederlanders 
van 19 jaar en ouder aangeeft 
eenzaam te zijn.
Van 26 t/m 30 juni is de week van 
de Achtzaamheid in Nederland. 
Stichting Achtzaam wil er alles 
aan doen om het aantal een-
zame personen drastisch terug 
te dringen. Dit doen ze door het 
thema veelvuldig bespreekbaar 
te maken. Oprechte aandacht 
voor elkaar is de sleutel: een 
luisterend oor en regelmatig 
persoonlijk contact. Ofwel: 
Achtzaamheid. Een belangrijk 
punt is mensen in hun waarde 
laten, ze niet direct aan allerlei 
activiteiten koppelen maar zich 
eerst weer gehoord laten voelen. 
(voor meer informatie zie 
www.achtzaam.nl)

Vooral in deze 
tijd waarin we te 
maken hebben met 
bezuinigingen en
bewoners die steeds 
meer zorg nodig hebben, 
is aandacht heel belangrijk. 
Op donderdagochtend 29 
juni wordt er een activiteit 
georganiseerd door Miranda 
Gommans, vrijwilliger van 
Stichting Achtzaam. Peuters 
van kinderdagverblijf de 
Berenboot gaan met bewoners 
van het zorgcentrum een 
bloem knutselen. Er worden 
ook extra bloemen gemaakt. 
Deze worden door de kinderen 
uitgedeeld aan bewoners die 
niet bij de activiteit aanwezig 
kunnen zijn. Jong en oud 
worden op deze manier met 
elkaar in contact gebracht.
Ook dankzij alle vrijwilligers 
die het zorgcentrum rijk is, 
kunnen we d.m.v. het aanbie-
den van activiteiten mensen 
met elkaar in contact brengen.
Het is een mooi onderwerp 
om eens bij stil te staan. 
Geef ik oprechte aandacht aan 
de ander: bewoners van het 
zorgcentrum, collega’s, familie, 
vrienden enz. Bied ik echt een 
luisterend oor of vormt er in 
mijn gedachte al een mening 
of een oplossing en luister ik 
daardoor niet echt naar de 
ander. Laten we er niet alleen 
in de week van 26 t/m 30 juni 
bij stilstaan maar ons er dage-
lijks bewust van worden.

Namens de redactie wens ik u 
een mooi voorjaar toe met niet 
alleen aandacht voor de natuur 
maar vooral ook aandacht 
voor uw medemens.

Wilma Groenenberg-Groot

Ik zal mij even voorstellen.
Ik ben Wim Lodder, getrouwd 

met Adri en samen hebben wij 
twee kinderen en vijf 

kleinkinderen. Er zijn vast 
bewoners en medewerkers in 
het zorgcentrum die mij ken-

nen van de fietsenzaak.
Ongeveer 13 jaar geleden ben 
ik begonnen met tekenen en 
twee jaar daarna ben ik gaan 

schilderen. Hiervoor heb 
ik lessen gevolgd bij Dirk 

Annokkee in Amstelveen en bij 
Henny Woud in de Waver. 

Ik werk met acrylverf vanuit een 
opdracht of onderwerp.

Tijdens de expositie zijn diverse 
schilderijen van mij te zien in 
verschillende stijlen zoals b.v. 

abstract, figuratief en stilleven.
Bent u nieuwsgierig geworden 
komt u dan gerust eens kijken.

De expositie is elke 
dag te bezoeken in 

de gang naar Rozen-
holm van 11.00 tot 

17.00 uur. De toegang 
is gratis. 

Expositie van 
Wim Lodder 

1 JUNI T/M 31 JULI 
IN ZORGCENTRUM 

AELSMEER



Om de week donderdag14.30 - 16.30 uur
zie ‘Voor Elkaer Specifiek’

SJOELEN

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

Wilt u graag meer informatie dan kunt u 
bellen met telefoonnummer 0297 820 979.

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

  BEWEGEN MET ELKAER
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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

WILT U OP DE HOOGTE 
GEHOUDEN WORDEN VAN 

DE ACTIVITEITEN? 

Dat kan ook via de mail!  
Mail uw emailadres naar: 

wsp@zorgcentrumaelsmeer.nl
en wij sturen u de agenda en alle 

toevoegingen voortaan via de mail.  

Dinsdag 2 mei
Workshop ‘prikbord’ maken, 14.30 – 16.30 uur. 
Kosten: € 6,- incl. materialen en 
een consumptie. 

Dinsdag 2 mei
Een demonstratie Line Dance. Aanvang 19.00 
uur, start demo om 19.15 uur. Na de pauze nog 
een kleine toegift. Geen kosten aan verbonden, 
consumpties voor eigen rekening.

Donderdag 4 mei
Sjoelen, 14.30 – 16.00 uur. 
Vrij entree, consumpties voor eigen rekening.

Vrijdag 5 mei 
Bevrijdingslunch. Vermelding in 
de krant en op Facebook.

Zondag 14 mei
Moederdag High Tea. Vermelding in de krant en 
op Facebook.

Dinsdag 16 mei 
Voorjaarstas maken van katoen, 
14.30 – 16.30 uur. Kosten: € 5,- 
incl. materialen eneen consumptie. 

Donderdag 18 mei
Sjoelen, 14.30 – 16.30 uur. 
Vrij entree, consumpties voor eigen rekening.

Zaterdag 20 mei
Wijnproeverij door Hans en Carin Verschuren. 
Entree € 5,-. Voor informatie kunt u 
mailen naar info@naturalvinyards.nl

Donderdag 25 mei 
Hemelvaartsdag is het wijkpunt gesloten.

Vrijdag 26 mei 
Thema-avond. Aspergemaaltijd met een 
muzikaal tintje. Vermelding in de krant en 
op Facebook.

Dinsdag 30 mei 
Workshop schelpenschilderij,14.30 – 16.30 uur. 
Kosten: € 6,- incl. materialen en 
een consumptie. 

Iedere dinsdag 
Handwerken met een missie voor de organisatie 
‘Knuffeldekens’. We haken/breien Granny’s,
14.30 - 16.00 uur Geen kosten aan verbonden,
materialen aanwezig. Consumpties voor 
eigen rekening.

Sinds kort kunt u om de week op 
donderdagmiddag komen sjoelen. 

We beginnen rond 14.30 uur tot 
16.00 uur. Er zijn vier sjoelbakken 
beschikbaar. Opgeven hoeft niet, 

kosten zijn er ook niet aan verbon-
den. De consumpties zijn voor eigen 

rekening. Vindt u het leuk om 
met ons mee te doen? U bent van 

harte welkom!

Voor data zie 
‘Voor Elkaer Specifiek’

 

FEESTJE OF VERJAARDAG?

Heeft u een verjaardag te vieren of
een jubileum of bruiloft dan is er een

mogelijkheid om dat in het
restaurant/wijkpunt te vieren.

Voor inlichtingen kunt u
bellen met het wijkpunt,

telefoon 0297 820 979

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
- MEI -
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ACHTER TOCHT

AF ROLLER

ALPEN BLAZER

AARD BALK

AUTO VEGER

AVOND DAAR

ARE GENOEG

BEREN LEREN

BROOD LEPEL

BRAND BAAR

BENDE SCHAP

KRUID SCHAAR

BRAND SCHIJN

DENNEN FLAUWTE

DOUCHE STUK

DAG GEBIED

HIER GANG

GROND WOLK

GRACHTEN ROOS

GALA GEWAAD

GE OLIE

GROND STAND

GANZEN TOR

GAAR PAPIER

GALA SPORT

GEWOON VEEL

HUIZEN DIER

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals achter - over - tocht = achterover en overtocht

Oplossing puzzel:

Over
1. over
2. zakken

8. jong
9. pap
10. stapel
11. leider
12. nagel

13. weer
14. appel
15. kop
16. recreatie
17. toe

18. stof
19. gordel
20. feest 
21. aard
22. water

3. hoorn
4. noten
5. baan
6.   zon
7.  na

16

20

27

18

22

24

19

26

17

21

23

25

23. pas
24. keuken
25. bal
26. te
27. rij

Puzzel van mw. Batenburg

1

3

5

2

4

6

7

9

13

11

15

8

12

10

14
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‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
 - JULI -

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
- JUNI -

Donderdag 1 juni
Sjoelen, 14.30 – 16.00 uur. 
Gratis, consumpties voor eigen rekening.

Zondag 4 juni
Eerste Pinksterdag, ’s middags is het wijkpunt 
geopend van 14.30 – 16.30 uur.

Maandag 5 juni 
Tweede Pinksterdag is het wijkpunt gesloten.

Dinsdag 13 juni
Workshop tijdschriftenhouder maken,
14.30 – 16.30 uur.  Kosten: € 7,50 incl. alle 
materialen en een consumptie. 

Zondag 18 juni
Vaderdag is het wijkpunt geopend 
van 14.30 – 16.30 uur.

Dinsdag 27 juni
Workshop sjablonen op aardewerk potten, 
14.30 – 16.30 uur. Kosten: € 6,- incl. materialen 
en een consumptie. 

Donderdag 29 juni
Sjoelen, 14.30 – 16.00 uur. Deelname is gratis 
maar de consumptie is voor eigen rekening. 

Vrijdag 30 juni, 
Thema maaltijd: een Ierse avond. 
Vermelding in de Nieuwe Meerbode 
en Facebook. Bij voorkeur reserveren.

Dinsdag 11 juli 
Zomerbingo. Aanvang 14.00 uur, start bingo 
om 14.30 uur. Graag vooraf reserveren. 
Kosten: €10,- voor de hele middag inclusief 
vier rondes bingo.

Donderdag 13 juli
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. 
Deelname is gratis maar de consumptie is 
voor eigen rekening. 

Dinsdag 25 juli   
Workshop maken van een vilten tas,
14.30 – 16.30 uur. Kosten zijn € 10,- 
incl. alle materialen en een consumptie. 

Donderdag 27 juli
Sjoelen, 14.30- 16.00 uur. Deelname is gratis, 
consumptie is voor eigen rekening.

Vrijdag 28 juli 
Thema-avond: salade buffet. Vermelding in de 
Nieuwe Meerbode en op Facebook.

Iedere dinsdag
Handwerken met een missie 
voor de organisatie ‘Knuffeldekens’, 
14.30 – 16.30 uur. Materialen en 
deelname zijn kosteloos, 
consumpties zijn 
voor eigen rekening.

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



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

MAANDAG

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

U kunt om 13.15 uur in het restaurant 
aansluiten bij dewandeling.

DINSDAG

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

Alleen nog de maand mei!

WOENSDAG

Het inloopcentrum 
in Kudelstaart is op de verschillende 
dagdelen in de week geopend. Bent u op zoek 
naar uitbereiding van uw sociale contacten, 
gezelligheid, ontspanning en een leuke dag-
invulling? Dan kunt u kosteloos deelnemen aan 
activiteiten zoals geheugentraining, totaal vitaal 
en musica. U betaalt alleen voor de koffie/thee.
Loopt u gerust eens binnen en kom sfeer proeven 
bij een van de onderstaande activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de activiteitenbegeleiders Tanja, Joke, 
Ingrid en Jessica.
Telefoon: 06 83 44 13 13
E-mail: wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl

Het inloopcentrum is gevestigd in 
wijkpunt ‘Voor Elkaer’,  Nobelhof 1 in Kudelstaart
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Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur
Totaal Vitaal, een activiteit waarbij bewegen
en cognitie centraal staan. Warming-up om
de spieren warm en soepel te maken gevolgd
door een spelelement. Bewegen is goed voor
de lijn en het brein!

U kunt om 13.15 uur in het restaurant 
aansluiten bij dewandeling.

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

DONDERDAG

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

Musica14.00 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning.
We komen terug op verschillende bekende
artiesten, muziek, beeldfragmenten en
spellen. Ook wisselen we het programma af
met interactieve middagen als zang, zelf
muziek maken of een film, muziek op het
grote scherm in het restaurant. 

VRIJDAGInloopcentrum Kudelstaart
ACTIVITEITENOVERZICHT

Sinds kort kunt u weer gebruik maken van de 
duo-fiets vanhet Rode Kruis. Het mooie weer 
komt er weer aan en dan is het heerlijk om weer 
eens op de fiets te zitten. Vindt u het 
leuk om te fietsen, maar gaat dat niet meer 
zo soepel? Dan is de duo-fiets een UITKOMST! 
Een vrijwilliger(ster) rijdt met u mee, 
het enige wat u hoeft te doen is genieten van 
de omgeving. U mag zeggen waar de “reis” 
naartoe gaat. Wit u een keer mee en de duofiets 
ervaren, dan kunt u zich opgeven in het 
wijkpunt bij een gastvrouw/ heer. Het wijkpunt 
is ook het vertrek- en aankomstpunt. 

Aan het fietsen zijn geen kosten aan 
verbonden. U bent van harte uitgenodigd om 
mee te fietsen.

Duo-fiets van het Rode Kruis

KIPWRAPJES
Smeer een laagje kruidenkaas op een 
wrap, beleg hem met plakjes kipfilet 
en een beetje fijngesneden ijsbergsla. 
Oprollen, prikkers erin en in stukjes 
snijden maar!

APPEL BRIE SPIESJES
Snijd de appel in twaalf partjes en 
besprenkel met citroensap. Snijd de 
brie in plakken in gelijke grootte als 
de appelpartjes. Maak stapeltjes met 
appel, brie, sla en een paar druppels 
honing. Snijd de ham over de lengte in 
tweeen en wikkel om elk stapeltje heen. 
Prik vast met een prikker.

KOMKOMMERHAPJES
Snijd een komkommer is plakjes en 
doe daar verschillend soort beleg op, 
zoals brie, kip-kerriesalade, eiersalade 
of kruidenkaas.

Koude Hapjes
SNEL, MAKKELIJK, LEKKER

Heeft u een leuk gedicht, verhaal,
puzzel, recept of iets anders dat u graag

met ons wilt delen? Stuur het dan op
naar pr@zorgcentrumaelsmeer.nl of lever 
hetin bij de receptie van het zorgcentrum,

wie weet komt u dan in de volgende
Allemael te staan.

Adres zorgcentrum:
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
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Waarom vieren we Pinksteren? Waarom eten 
moslims tijdens de Ramadam niet? Waar komt 
het suikerfeest vandaan? Allemaal vragen waar 
u misschien wel eens aan denkt. Daarom hier 
alles eens op een rijtje.

Afgelopen 14 april was het Goede Vrijdag, de dag 
dat de kruisiging werd herdacht. 
Het volgende verhaal gaat de ronde: heel vroeg 
in de morgen komen de hogepriesters bij elkaar. 
Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. 
Hij wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus 
gebracht. Die weet zich niet goed raad met de 
situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit 
Galilea komt en daardoor onder het recht van 
Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop 
Jezus naar Herodes gestuurd wordt.
Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft hem een 
mantel en stuurt hem als een “nepkoning” terug 
naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten door 
het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en 
Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar 
vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten 
nemen hem mee naar de binnenplaats van het 
gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn 
hoofd en doen hem een purperen mantel om. 
Ze lachen hem uit en slaan hem op zijn hoofd. 
Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar 
het wordt niet voldoende geacht; ‘kruisig hem’. 
Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het 
volk en ‘wast zijn handen in onschuld’. Tussen acht 
en negen uur ‘s ochtends wordt Jezus gekruisigd 
tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt 
het donker op heel de aarde tot drie uur ‘s middags 
(Mat. 27:45). Dan sterft Jezus. 

Pasen viel dit jaar op 16 en 17 april. Op dit feest 
vieren we de “opstanding van Christus”. Heel vroeg 
op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het 
graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. 
Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertel-
len hen dat Jezus is opgestaan. “Waarom zoekt 
u de levende onder de doden?” Kort daarop ver-
schijnt Hij aan Maria Magdalena. Daarop gaan de 
vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloven. 
Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en 
Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan 
twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. 
Nadat Hij zich aan hen geopenbaard heeft (bij het 
breken van het brood) haastten ze zich terug naar 
Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl 
ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in 
hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te 
zenden en geeft ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij 
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”
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25 mei is het de Hemelvaart van Jezus Christus 
die in de kerk op de 40ste dag na zijn opstanding 
wordtgevierd. Hij nam afscheid van zijn leerlingen, 
werd aan hun gezicht onttrokken en opgenomen in 
Zijn hemelse gewesten. De hemelvaartviering gaat 
over de verheffing van Jezus Christus in de hemel. 
De datum van Hemelvaart is afhankelijk van de 
40-dagentijd en Pasen. Hemelvaartsvoorstellingen 
zijn ook verbonden met de Oud testamentische 
figuren Henoch, Mozes en Elia. In de Rooms-
katholieke Kerk beleidt men ook de Hemelvaart 
van Maria. Ook de Moslims kennen de Hemelvaart. 
Van de profeet Mohammad is er een overlevering 
dat hij tijdens zijn leven twee maal een hemelreis 
gemaakt heeft. 

4 en 5 juni is het Pinksteren. Dit is het laatste  grote 
feest van de christelijke feestdagen en wordt 50 
dagen na Pasen gevierd. De discipelen waren in 
Jeruzalem samengekomen. Hun Heer was van hen 
heengegaan, hun Leider was bij hen weg. Dit stond 
erover in de bijbel: 
 “Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van 
een geweldige windvlaag en vulde het hele huis. 
Er vertoonden zich tongen als van vuur, die zich ver-
deelden en het zette zich op een ieder van hen en zij 
werden allen vervuld met de Heilige Geest...” 
Deze komst vond plaats op het joodse wekenfeest 
(Chag Sjawoeoth) Het Joods Pinksterfeest, zeven 
weken na Pèsach (Paasfeest). Op dit feest vierde 
men de tarweoogst en werd het boek Ruth gelezen. 
Later ging men de gave van de Thora aan Mozes 
en de afkondiging van de Tien Geboden op deze 
dag herdenken.

27 mei begint de Ramadan, De ramadân is bijge-
volg niet enkel een maand van onthouding, maar 
ook een feestmaand waarin de familiale en sociale 
contacten zeer intens zijn. Van de gelovige wordt 
tevens verwacht dat hij of zij zich de gehele 
(negende maan) maand ramadân houdt aan de 
vasten (sawm). Van zonsopgang tot zonsonder-
gang mag noch gegeten noch gedronken (zelfs 
geen glas water) noch gerookt noch gevreeën 
worden; wanneer de zon is ondergegaan, wordt 
het vasten voor die dag “gebroken” (al-iftâr). 

25 juni is de start van het Eid al-Fitr oftewel het 
Suikerfeest. Dan wordt einde van de ramadan 
gevierd. Dit is gelijk met de komst van de nieuwe 
maan. Er worden speciale gerechten bereid; 
kinderen (die vrijgesteld zijn van de vastenplicht) 
krijgen nieuwe kleren, snoep en speelgoed; ook 
volwassenen kleden zich vaak in het nieuw. 
Net vóór het feest dient de gelovige de 
zakât van de fitr te geven; zij is 
bestemd voor de armen, 
opdat ook zij op die feestdag 
hun waardigheid zouden 
kunnen behouden.

Bijzondere 
dagen
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

 
    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
niet op 5 mei
12.15 uur Restaurant
niet op 5 mei
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 

geen activiteiten op 5 juni

DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 4 mei, 18 mei, 1 jun,15 jun, 29  jun, 13 jul & 27 jul
15.00 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

donderdag 8 juni
10.00 uur Optreden van koor Route 66 uit Hoofddorp 

donderdag 15 juni
19.30 uur Optreden van het Bindingkoor uit Aalsmeer

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

geen activiteiten op 25 mei
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WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 10 mei
15.00 uur Optreden van Theo van den Oever

woensdag 24 mei
15.00 uur Appeltaartconcert: 
Een pianist en drie strijkers spelen licht klassieke muziek van 
Mozart en Borodin met in de pauze koffie en appeltaart.

woensdag 7 juni
15.00 uur Optreden van Duo Passie

woensdag 21 juni
15.00 uur Klassiek concert

woensdag 19 juli
15.00 uur Optreden van twee koren:
 Vissersvrouwenkoor Boter bij de Vis voor de pauze 
en na de pauze Huisvrouwenkoor Dekselse Meiden

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 16  mei
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 30 mei
14.00 - 16.00 uur Kledingverkoop firma Meijssen Mode

dinsdag 13 juni
15.00 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat 
worden er zangmiddagen georgani-
seerd waarbij u kunt meezingen ongeacht 
of u wel of niet zo heel goed bij stem bent. 
Het is een gezellige melodieuze samenkomst 
die onder leiding staat van onze 
activiteitenbegeleidster Ingrid met 
muzikale begeleiding van Ally Maarse.

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

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

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

5 mei  dhr. Broere
12 mei  dhr. Wesselius 
19 mei  dhr. Terlouw
26 mei  dhr. Kramer

2 juni  dhr. Wesselius
9 juni  dhr. Buchner
16 juni  ds. Hogenbirk
23 juni  ds. Haeck Heilig Avondmaal 
30 juni  ds. Schage

7 juli  dhr. Broere
14 juli  dhr. Verhoek
21 juli  mw. v. Houten
28 juli  dhr. Terlouw

U bent welkom bij alle activiteiten 
die in het schema worden aange-

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

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

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

gebruikt voor het goede doel. 
Sokken breien is altijd gewenst want 
dat kunnen niet veel mensen meer. 

Andere breisels, hand- of haakwerkjes 
zijn ook welkom.

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

Spelmiddag
U bent van harte uitgenodigd 
om mee te doen aan de spelmiddag. 
Het klaverjassen en rummikub vindt om de 
week plaats, zie donderdag specifiek.
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Interview met...
 de familie Buijs

geboren dhr Buijs 
14 januari 1931

geboren mw Buijs
25 augustus 1934

Privé
samen 50 jaar getrouwd

drie kinderen;  twee zoons en een dochter

Na de lagere school ging de heer Buijs naar de 
ambachtsschool. Hij was bijzonder handig en kon 
vooral goed met hout omgaan. Toen de Don Bosco 
ambachtsschool met goed gevolg was voltooid, 
werd gezegd: ‘zoek jij maar een baas’. Hij kwam 
terecht bij meubelmaker Van Paridon, maar na een 
jaar emigreerde deze naar … België. 
De heer Buijs kon terecht bij de broer van 
Van Paridon die een bedrijf had dat religieuze 
en profane (wereldse) kunst maakte. Deze onge-
bruikelijke baan verdient wel enige toelichting. 
In het fabriekje dat midden in de Jordaan stond, 
werden allerlei materialen gemaakt die te maken 
hadden met religieuze beleving zoals beelden, 
kruizen en dergelijke. De heer Buijs was vooral 
expert op het gebied van kerststallen. Hij heeft er 
in zijn leven vele gemaakt.

Mevrouw Buijs bleek op de lagere school goed 
te kunnen leren maar zij ging na school naar het 
VGLo om zich voor te bereiden op de huishouding. 
Eigenlijk wilde ze wel naar de Mulo maar daar was 
geen sprake van. Als meisje had je dat niet nodig. 
Na afloop van het VGLo kon ze haar moeder 
helpen in de huishouding. Moeder was wat zieke-
lijk, dus die hulp was wel nodig. In betere perioden, 
als moeder zelf het huishouden runde, ging ze 
soms tijdelijk buitenshuis werken. Zo heeft ze een 
poosje in een confectie-atelier gewerkt waar
B.H.’s werden gemaakt en was ook een tijdje in 
de huishouding bij een operazangeres.

Dat was in 1951. Daarna volgde zeven jaar verke-
ring waarna het  in 1957 tot een huwelijk kwam. 
Bij de kennismaking met de vader en moeder van 
mevrouw Buijs werd er natuurlijk geïnformeerd 
naar de vooruitzichten van de vrijer. Die moest 
bekennen dat hij niet zo van het sparen was, want 
hij besteedde zijn geld liever aan motoren. ‘Als je 
maar weet dat ik niet bijspring’ zei schoonvader. 
Maar dat was niet nodig en alles is goed gekomen.

In de hoogtijdagen werkten in het bedrijf van 
Van Paridon 25 mensen. Maar met het slinken van 
de kerken nam ook de behoefte aan kerkelijke 
kunst af. Het bedrijf heeft zijn 60-jarig jubileum 
nog gevierd maar daarna hield het op te bestaan.
Dhr. Buijs heeft een schat aan anekdotes uit de 
periode van Van Paridon. Zo werd op enig moment 
de duizendste kist met kerkelijke kunst verscheept 
naar de Verenigde Staten. Met jeugdige overmoed 
tekende de heer Buijs op de kist een fraai portret 
van een Volendamse vrouw, een portret dat hij 
ook nog signeerde met zijn eigen naam. Toen er 
vervolgens een officiële bedankbrief kwam gericht 
aan de heer Buijs had hij heel wat uit te leggen 
aan de directie.

Ook vertelt hij over het vak bijvoorbeeld het gieten 
van bronzen beelden in een gipsen mal.
Aan de binnenzijde deed je een laagje geel gips 
met daarom heen het witte gips. Als je dan het 
gips weg moest hakken als het brons afgekoeld 
was dan wist je dat als je op geel stuitte heel 
voorzichtig verder moest gaan. 
Met dit werk is hij ook betrok-
ken geweest bij de creaties 
van echte kunstenaars zoals 
de beroemde beeld-
houwster Charlotte 
van Palland die de 
bronzen Wilhelmina 
maakte die voor het 
paleis Noordeinde 
staat. Niet dat 
ze spraken met 
elkaar. Zij was 
tenslotte de kunste-
naar en hij slechts de 
technische hulp.

15

Als je met een echtpaar praat, kom je natuurlijk 
ook op de vraag hoe ze elkaar ontmoet hebben. 
Dat is wel een mooi verhaal. Mevrouw Buijs en haar 
vriendin gingen regelmatig zwemmen in het 
Merwedekanaal. Zo zat zij met haar vriendin na 
het het zwemmen onder aan de dijk toen er vier 
jongens langs fietsten. Die jongens hadden gitaren 
bij zich en vormden samen een bandje. Ook de 
meisjes speelden gitaar. Dat gaf een aanknopings-
punt. Er werden foto’s gemaakt en meneer Buijs 
en zijn kompaan zagen kans de twee andere 
jongens te lozen. Toen ze de meisjes voor zich 
alleen hadden, werd een afspraak gemaakt bij de 
Munt in Amsterdam. Zowel de jongens als de 
meiden gingen daar op de afgesproken tijd naar 
toe, maar dachten ieder voor zich dat de andere 
partij wel niet op zou komen dagen.
En dat leek zo te zijn, want toen de meiden bij de 
munt stonden waren de jongens in geen velden 
of wegen te bekennen. Maar ze waren er wel maar 
werden niet herkend. Bij het Merwedekanaal waren 
ze casual gekleed maar nu zaten ze strak in het pak. 
Dat was een heel ander gezicht. 
Ook hadden de jongens en de meisjes elk voor 
zich van tevoren wel wat randvoorwaarden 
afgesproken: de meiden hadden tegen elkaar 
gezegd: ‘Als ze niet katholiek zijn dan doen we het 
niet.’ Maar gelukkig waren ze dat wel. En de heer 
Buijs had tegen zijn vriend gezegd: ‘wat je doet 
doe je, maar die lange, dunne, slanke is voor mij’.

Sinds december 2016 wonen er in de inleun-
woningen bij Zorgcentrum Aelsmeer twee 
rasechte Amsterdammers. Het is de familie Buijs. 
Hij zit vol Amsterdamse humor en branie en 
zij is wat bescheidener, maar brengt af en toe 
wel correcties aan in het verhaal van haar man. 
Als redactie willen we graag weten hoe zij in 
Aalsmeer terecht zijn gekomen en hoe het is 
om in een inleunwoning te vertoeven. 
Dus togen we naar hen toe voor een buiten-
gewoon gezellig gesprek.

De wieg van mevrouw Buijs stond in Oud West 
waar ze tot haar veertiende jaar woonde.
Daarna verhuisden haar vader en moeder naar 
Amsterdam-Noord. De heer Buijs is strikt genomen 
in Haarlem geboren, maar was binnen een jaar in 
Amsterdam te vinden in het oostelijk deel  Water-
graafsmeer. Na hun trouwen hebben zij een poosje 
ingewoond bij de (schoon)ouders in Noord tot er 
een woning kwam in Amsterdam-West
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Na de periode Van Paridon trad de heer Buijs in 
dienst van de NDSM. Dat was vooral werk in de 
metaal en dat lag hem minder. Hij bleef er 
maar kort. Daarna heeft hij gesolliciteerd bij 
de gemeente Amsterdam als landmetershulp. 
Daar was veel werk in want het was de tijd dat de 
Bijlmermeer werd gebouwd op opgespoten grond. 
Daarbij was dhr. Buijs de zogenaamde zand-
schuitenmeter. Ook is hij betrokken geweest bij 
andere grote infrastructurele werken zoals de 
bouw van de Stopera en de IJ-tunnel. Hij vond het 
heerlijk om buiten te zijn en heeft dit werk dan ook 
met plezier gedaan tot het moment dat hij met 
pensioen ging.
In 1963 verhuisde het gezin naar Slotermeer 
en laten Geuzenveld. Er werden drie kinderen 
geboren, twee zoons en een dochter. Tot 14 jaar 
geleden hebben ze in dat westelijk deel van 
Amsterdam gewoond. Geleidelijk hebben ze 
ervaren hoe de buurt achteruit ging en hoe dat 
ook voor problemen zorgde. Er kwamen veel 
mensen wonen met een andere culturele achter-
grond en dat gaf soms wel spanningen. Het tuintje 
waar de heer Buijs zo trots op was werd geregeld 
leeggeroofd, de deur werd beklad en ook werd er 
rondgesprongen op de motorkap van zijn auto. 
De heer Buijs, die niet gewend was een blad voor 
de mond te nemen, heeft ervaren dat als hij daar 
wat van zei, dat alleen maar leidde tot meer gepest. 
Uiteindelijk kwamen de kinderen met het idee dat 
het misschien goed zou zijn om te verhuizen naar 
elders. Er werd naar een woning uitgezien in 

Amstelveen (tenslotte hadden ze noord, oost en 
west gehad, dus bleef het zuiden over) 
maar uiteindelijk werd het een woning in de 
Begoniastraat in Aalsmeer met een leuk tuintje. 
Het was het begin van een plezierige tijd waarin er 
goed contact was met de buren en beiden genoten 
van het wonen in Aalsmeer.

De laatste jaren ging de conditie van mevrouw Buijs 
geleidelijk achteruit. Zij kon niet zo goed meer 
open en moest op handen en voeten de trap op. 
Ook is ze een paar keer flink gevallen. 
Besloten werd om uit te kijken naar een plek waar 
je gelijkvloers kon wonen. Na gesprekken met de 
WMO is het echtpaar op de wachtlijst geplaatst 
voor een inleunwoning en op 19 december 2016 
kon de huidige woning worden betrokken.

Dat was wel heel erg wennen. Het gezegde is niet 
voor niets: ‘Je moet oude bomen niet verkassen’. 
In de eerste plaats moesten ze heel veel achter-
laten. De heer Buijs is nogal een verzamelaar en 
er werden twee containers bij de weg gezet met 
allerlei dingen die niet mee konden. Ook zijn 
beiden sinds december in het ziekenhuis opge-
nomen geweest wat veel stress gaf. Maar al met 
al is het echtpaar wel tevreden in de inleunwoning. 
Tussen de middag wordt er gegeten in het 
restaurant. Mevrouw doet aan van alles mee wat 
er in het zorgcentrum wordt georganiseerd en de 
heer Buijs heeft zowaar de mannensoos bezocht. 
Verder is hij nog heel vitaal en zou nog wel wat 
met hout bezig willen zijn. Maar ja, zijn werkplaats 
heeft hij moeten opgeven.
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Als ik beiden vraag hoe het is om oud te worden 
dan geven zij aan het niet als heel fijn te ervaren. 
Een hoop dingen kun je niet meer en je slaat ook 
dingen minder goed op. Je probeert iets nieuws 
te vinden zoals mevrouw die een kleurboek heeft 
aangeschaft. Maar ze heeft wel enige aarzeling of 
dat het nu is.

De wereld is ook wel erg veranderd. De heer Buijs 
vertelt: ‘Laatst ben ik met mijn zoon teruggeweest 
in de Rozenstraat. Je kent het niet meer terug. 
Het is niet meer de Jordaan van toen. Vroeger was 
er altijd reuring. Mensen hadden het goed met 
elkaar. Ze konden overigens ook wel verschrikkelijk 
op elkaar schelden. Nu wonen er alleen maar 
yuppen en is het volkse van de wijk verdwenen. 
Maar niet alles bleek veranderd te zijn. Er was een 
plek waar je altijd heerlijke gehaktballen kon eten 
en o wonder, die zaak was er nog steeds en de 
gehaktballen smaakten nog heerlijk.

Al met al hebben we heel wat met elkaar gedeeld 
en komen we toe aan het einde van het gesprek. 
Ik bedank de heer en mevrouw Buijs van harte 
voor het plezierige interview en wens hen nog 
een goede tijd toe in de inleunwoning bij 
Zorgcentrum Aelsmeer.

F N D H O O F D S T A D A M
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9 jan, 20 feb  en 13 mrt 2017 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad
Voorschriften rookbeleid
Het rookbeleid in zorginstellingen is 
wettelijk geregeld.
- Het roken op eigen kamer is toegestaan
- Mocht het bij zware rokers problemen geven  
 rekening te houden met de voorschriften dan is 
 er eventueel een apparaat mogelijk dat de rook-
 overlast snel bestrijdt
- Één uur voor en na binnenkomst personeel 
 mag  men echter niet roken (dit wordt vaak in 
 samenspraak soepel geregeld)
In de aan- en inleunwoningen gelden dezelfde 
regels. Wij gaan akkoord met dit beleid. Ook de OR 
heeft het beleid goedgekeurd. Met enkele beperkte 
aanpassingen wordt het document vastgesteld.

Bewonerscommissie aanleunwoningen
In een schrijven maakt de firma Van der Linden 
bekend dat zes gegadigden zich hebben aan-
gemeld als kandidaat. We horen hier te zijner tijd 
meer van. Besloten wordt dat dhr. K. Liewes en 
dhr. P. Algra beiden als afgevaardigden namens de 
aanleunwoningen in onze cliëntenraad deelnemen. 

Welkomstbloemetje bewoners Serre
Ingrid Tas zorgt dat nieuwe bewoners een 
bloemetje (geen plantje) wordt aangeboden 
namens de cliëntenraad vergezeld van een brief 
met toelichting en een folder van de cliëntenraad. 
Rie Bakker zorgt voor de welkomstattentie bij 
de nieuwe bewoners op de andere kamers van de 
begane grond.

Uitnodiging zorgkantoor Z & Z 
De cliëntenraad wordt uitgenodigd deel te nemen 
aan een gesprek over de toe te wijzen zorgkosten 
op 10 april a.s. Onze voorzitter John Peters neemt 
hieraan deel.

Bewonerskas
Marjan Alderden doet namens de administratie 
het voorstel de “bewonersadministratie” te ver-
gemakkelijken. Er komt een brief over die wij 
ter goedkeuring krijgen. 

Correctie notulen 12 december
Het ontbijt wordt op de 1e verdieping nu op de 
kamers geserveerd in plaats van het gezamenlijk 
ontbijt zoals gebruikelijk vóór het uitbreken van 
het norovirus.

Voorstellen voor een nieuwe uitgang 
naar de buitentuin 
• Aan de hand van een tekening van de begane 
 grond Zorgcentrum bespreken we vijf moge- 
 lijkheden (a b c d e). We kiezen voor optie d, 
 de uitgang via de gang naar Rozenholm, 
 maar met de volgende wensen:
 -  Aanleg van het stuk tuin aldaar
 -  Zonnenschermen aan de glazen wand
 -  Zitjes in de tuin
 -  Bankjes onderweg naar de tuin aan 
  de ringvaart
• Voorstel directeur: tuinbouwschoolleerlingen  
 (b.v. als examenproject) een plan laten maken 
 voor de aanleg van de voortuin. 
• De mogelijkheid voor een uitgang naar de tuin 
 aan de ringvaart via de Rozenholm gang wordt 
 nog nader bekeken. Het aanpassen van de 
 tuin aldaar tot de hoogte van de steiger wordt  
 berekend en kost tijd. Helaas zal de nieuwe 
 uitgang vermoedelijk deze zomer niet 
 gerealiseerd kunnen worden. 

Alarmering
Besproken is een plan tot samenwerking van 
VITA en ZC Aelsmeer wat betreft de alarmering. 
Voorstel: cliënten die zorg ontvangen van 
ZCA vallen ook voor de alarmering onder het 
zorgcentrum. Nieuwe cliënten die geen zorg 
ontvangen van het zorgcentrum betalen € 35,- 
per oproep tenzij zij de familie als eerste op te 
roepen adres opgeven. Het abonnementsbedrag 

is voor allen €12,50 per maand. 

Uitleg Protocol bij uitbreken Norovirus
Ron Szarafinski maakte een uitgebreid protocol 
hoe te handelen als het norovirus toeslaat. Het gaat 
te ver dit allemaal te noteren. Feit is dat nu alles 
zwart op wit staat zodat men niet meer tegen 
verrassingen aanloopt en alles goed is geregeld. 

Mededelingen Directie
• De directeur blikt terug op de mooie dagen 
 in het zorgcentrum tijdens de kerstdagen en 
 Oud en Nieuw. Alles verliep goed en in een 
 prettige sfeer.
• De komende periode staat, naast de financiën, 
 in het teken van veiligheid en kwaliteit in 
 het zorgcentrum.
• Tarievenlijst dienstverlening ZC Aelsmeer per 
 1 februari 2017 . Dit betreft de kosten voor 
 verrichtingen. Het bedrag voor de waskosten 
 kan nog veranderen. Daarover vragen we advies 
 bij het LOC. 
• Ruimte mortuarium: dhr. Knuit vraagt ons mee 
 te denken over een eventuele andere invulling 
 van deze ruimte. Als blijkt dat er steeds minder 
 gebruik van wordt gemaakt, zou deze kamer als 
 scholingsruimte kunnen worden ingericht omdat 
 hier behoefte aan is. We komen hierop terug.
• W.A. verzekering. Alle bewoners zijn W.A. 
 verzekerd door het zorgcentrum uitgezonderd 
 scootmobielen en electrische rolstoelen e.d. die 
 wettelijk direct W.A. verzekerd moeten zijn. 
• Wasverzorging. Kosten volgens het LOC € 73,- 
 per maand. Kosten volgens interne berekeningen 
 € 82,-. De directeur vraagt ons mee te denken 
 over een goed kostenbeleid. De aangeboden was 
 kan voor iedereen anders zijn. Eventueel splitsen 
 in onder/bovenkleding. We krijgen nog 
 informatie hierover.  Dit punt komt terug op een 
 volgende vergadering.

Wat verder ter tafel komt
• Vermist wasgoed: bij regelmaat mist men zaken 
 als de schone was wordt teruggebracht. Zoeken 
 en navraag levert geen resultaat op. 

• Aandacht voor bewoners bij plaatsing aan tafel. 
 Het wordt als onprettig ervaren geen overleg
  te  kunnen hebben bij het vaststellen van 
 de plaatsen.
• Het geluid van de grote zaal is nog niet in orde.  
 Zit men recht voor het podium dan hoort 
 men slecht.
• Er wordt gewerkt aan het laten bevoorraden van 
 de broodkar op de begane grond zodat mensen 
 die hun eigen boterham klaarmaken ook ruime 
 keus hebben.
• Onduidelijkheid over opnamebeleid in de inleun-
 woningen. De directie is met firma Van der 
 Linden in gesprek over éénduidige criteria.
• Nieuwe bewoners vallen niet meer onder de 
 zorg  van het zorgcentrum maar krijgen hulp van 
 de Thuiszorg. Dit geeft onduidelijkheid. 
• Dhr. Lieuwes twijfelt of het nog zin heeft om 
 te blijven deelnemen in de cliëntenraad nu er 
 een bewonerscommissie wordt opgericht. 
 Graag blijven, meneer Lieuwes is het antwoord.
• Er wordt een nieuwe cliëntenraadfolder gemaakt. 
 Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen. 
 Tevens komt er een nieuwe ledenlijst voor 
 intern gebruik. 
• Het gebruik van de logeerkamer in de aanleun-
 woningen en de bestemming van de kosten 
 is onduidelijk. Hier wordt naar gekeken. 

De besproken punten zullen zoals gebruikelijk 
worden opgepakt en zo mogelijk opgelost

Rondvraag
• Gevraagd wordt het koffiezetapparaat 
 te vervangen. Dit werkt niet goed meer.
• Gaat het plan voor naamgeving van de 
 afdelingen nog door?

De volgende vergadering is op 
maandag 10 april 2017. 
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Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in 
eigendom en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een 
beroep kan worden gedaan via ons reisburo ‘Op Stap’.  
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg van Thuiszorg Aalsmeer 
ontvangen en/of aan een Ontmoetingsgroep deelnemen. 

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

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

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

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

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

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

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

kilometerprijs € 0,25

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

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

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

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl

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’

Reisburo ‘Op Stap’

UITSTAPJES

U bent gewend om in dit magazine het 
programma van Reisburo Op Stap aan te 
treffen met daarop de uitstapjes voor de 
komende twee maanden. Het magazine 
‘Voor ons Allemael’ wordt in het vervolg niet 
meer zes keer per jaar, maar vier keer per jaar 
uitgebracht. Voor de medewerkers van het 
reisburo is het niet mogelijk om de uitstapjes 
drie maanden vooruit te plannen. 
Vandaar dat we hebben besloten om het twee-
maandelijkse programma van de uitstapjes in 
de vorm van een nieuwsbrief toe te sturen of 
te mailen aan de deelnemers en dus niet meer 
te publiceren in dit magazine. Wilt u ook 
gebruik maken van de dienstverlening van 
het reisburo dan kunt u ons per 
telefoon (0297-326050) of per email 
(reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl) 
doorgeven of u op de verzendlijst voor 
onze nieuwsbrief geplaatst wilt worden. 
Wij sturen u dan in het vervolg automatisch het 
afwisselende programma van de uitstapjes toe. 
Dit programma is ook te bekijken op de 
Facebook pagina van Reisburo “Op Stap” en 
natuurlijk op de website van Zorgcentrum 
Aelsmeer (www.zorgcentrumaelsmeer.nl).

Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstap-
jes voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer. 
U kunt denken aan rondvaarten, pannenkoeken 
eten, dierentuin en musea. Maar bijvoorbeeld 
ook de Keukenhof in de lente. 
Als u als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer of 
Thuiszorg Aalsmeer met ons meewilt met een 
uitstapje dan kunt u zich aanmelden voor onze 
nieuwsbrief per telefoon (0297 – 326050) of per 
e-mail (reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl).  
Wij zorgen er dan voor dat u het twee maande-
lijkse programma tijdig krijgt toegestuurd zodat 
u zich kunt aanmelden voor het uitstapje van 
uw keuze. Reserveringen kunnen ook worden 
gemaakt bij de medewerkers van Reisburo
 “Op Stap. Het reisburo is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is dit 
geen belemmering om mee te gaan met een 
uitstapje. Wij regelen dan dat er een vrijwilliger 
meegaat om u te begeleiden. Sommige van de 
uitstapjes zijn helaas alleen toegankelijk voor 
cliënten die nog goed ter been zijn maar dit 
wordt dan door ons vermeld op het overzicht.
Wilt u thuis opgehaald worden dan wordt 
hiervoor € 1,- in rekening gebracht 
(binnen Aalsmeer en Kudelstaart). Mocht u 
buiten deze regio woonachtig zijn dan
brengen wij hiervoor € 2,50 in rekening.
Het is ook mogelijk om een lunchpakket
te bestellen als u met een uitstapje 
meegaat. De kosten hiervoor 
bedragen € 4,50. Het lunchpakket 
bestaat uit twee bolletjes met beleg,
 een krentenbol, melk/karnemelk,
een plakje ontbijtkoek en fruit. Natuurlijk staat 
het u vrij om uw eigen lunchpakket van huis 
mee te nemen. 

UITSTAPJES EN VERVOER 
Tel: 0297-32 60 50
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Interview met...
Adriaan Zuijderhoudt

geboren
11 juni 1987 te Wilnis

Privé
Getrouwd met Sabitri.

Samen hebben ze twee kinderen, Remy en Lieke

En ofschoon zijn vader een bloemenhandel bezat 
werd hij toch vooral gegrepen door de verhalen 
over het koken. 
Na de VMBO consumptieve techniek deed Adriaan 
dan ook de koksopleiding. Dat was een opleiding 
van vier jaar waarbij telkens vier dagen naar school 
gegaan werd en men een dag in de week werkzaam 
was in de praktijk. In het tweede jaar van de koks 
opleiding liep hij stage in Zorgcentrum Aelsmeer 
dat was van 1 september 2004 tot in september 
2005. Het klikte in het zorgcentrum en hij had zo’n 
goede herinnering aan de organisatie dat hij later 
op zijn schreden zou terugkeren. 
Maar eerst moest de opleiding worden afgerond 
en werden er nog andere stages gelopen, onder 
andere bij Krachtwijk catering restaurant de 
Nonnerie in Maarssen en Vinyard catering in kasteel 
Nijenrode. Na zijn diplomering heeft Adriaan 
onder andere gewerkt bij Walvisch catering, in de 
Lindenhof in Baambrugge waar hij zich bezig hield 
met de verkoop van biologische levensmiddelen en 
bij Next Kitchen een cateringbedrijf in Utrecht.

Tot er een telefoontje kwam van Lolke van 
der Leeuw, hoofd facillitaire dienst van 
Zorgcentrum Aelsmeer met de mededeling dat 
er binnen het zorgcentrum een vacature was.

Bovendien, het 
is voor veel mensen het 
belangrijkste moment van 
de dag, dan moet je ook voor 
een zo smakelijk mogelijk 
gerecht gaan’.

Alle voordelen van het werken in de keuken zijn zo 
langzamerhand wel aan de orde geweest. Het is 
fijn om te zorgen voor een hoogtepunt op de dag 
voor kwetsbare mensen, het is prettig om in een 
gemotiveerd team te werken en het is heel speciaal 
om alles zelf en vers te maken. 
Zijn er ook moeilijke dingen aan het werk? 
‘Ja, die zijn er ook wel’ zegt Adriaan. ‘Moeilijk is 
bijvoorbeeld als een gerecht niet helemaal naar 
je zin is. Dat neem je dan ook wel eens mee naar 
huis en dan kun je daar over doorpiekeren. Ook het 
leidinggeven is iets wat het nodige van je vraagt al 
heb ik wel veel draagvlak bij mijn collega’s. En dan 
is het natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. 
Je staat te koken voor honderden mensen en dan 
moet het ook goed zijn. De hygiëne moet 100% zijn 
en de voedselveiligheid ook. Gelukkig zijn al 
mijn collega’s daarvan doordrongen en is er veel 
aandacht voor voedselveiligheid.
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Na de koks opleiding volgde hij nog verschillende 
andere cursussen. Zo heeft Adriaan een manage-
ment cursus gedaan, is hij gediplomeerd dieetkok 
en ook is hij opgeleid tot leermeester dat wil 
zeggen dat hij bevoegd is om nieuwe koks op 
te leiden tot aan zijn eigen niveau.

We hebben het met elkaar over het verschil tussen 
een instellingskeuken en het werken in de horeca. 
In de horeca en ook bij cateringbedrijven is het zo 
dat er lange dagen gemaakt moeten worden. 

Wat dat betreft is het leven in een instelling wat 
regelmatiger en komt er meer terecht van het 
gezinsleven. Maar dat hij bewust heeft gekozen 
om te werken in een instellingskeuken heeft ook 
een andere reden:‘catering is iets wat je doet voor 
mensen die op comfort gesteld zijn, het is als het 
ware een luxeproduct. Persoonlijk vind ik het veel 
fijner om voor mensen te werken die het hard nodig 
hebben en ook genieten van het eten. Regelmatig 
ondervinden we dat voor de cliënten waar we hier 
voor werken de maaltijd het hoogtepunt van de 
dag is. Ik vind het veel fijner om voor hen te koken’.

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een mooie keuken 
en met een gezellig team worden op professionele 
wijze verantwoorde maaltijden gemaakt. 
En zo kwam Adriaan opnieuw in Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dit keer niet als stagiair, maar om mede 
leiding te geven aan het keukencomplex.

Wat hij belangrijk vindt is dat in Zorgcentrum 
Aelsmeer alles vers gekookt wordt. Er zijn ruwweg 
drie manieren om in zorgcentra de maaltijd te 
bereiden. Je kunt een diepvriesproduct in huis 
halen en dat opwarmen, je kunt ontkoppeld koken 
dat wil zeggen dat je een dag of enkele dagen van 
tevoren de maaltijd klaarmaakt en op de dag zelf  
regenereert en tenslotte kun je vers en gekoppeld 
koken dat wil zeggen dat er wordt gekookt en het 
eten gaat meteen naar de klant toe, net als thuis. 
De laatste variant is verreweg het smakelijkste en 
heeft ook de minste bacteriologische risico’s. 
Helaas is het zo dat de diepvries varianten goed-
koper zijn en dat nogal wat instellingen ervoor 
kiezen om van het gekoppeld vers koken af te 
stappen. Adriaan vind dat een slechte zaak. 
‘Het is minder smakelijk en een aantal producten 
kun je ook niet op die wijze maken. 

In elke aflevering van de Voor ons Allemael 
proberen we een afdeling van Zorgcentrum 
Aelsmeer/thuiszorg Aalsmeer voor het voet-
licht te brengen. Dit keer is de keuze gevallen 
op de keuken en spraken we met Adriaan 
Zuijderhoudt, waarnemend hoofd van de 
voedingsdienst. Adriaan woont met vrouw 
Sabitri en de beide kinderen Remy en Lieke 
in Uithoorn. Zijn vrouw is banketbakker en 
werkzaam bij een Aalsmeerse banketbakkerij. 
Samen met hem liepen we na hoe zijn leven 
tot nu toe verliep.

Adriaan werd geboren in 1987, iets te vroeg en 
was woonachtig in het plaatsje Wilnis. Na de 
lagere school deed hij de opleiding VMBO 
consumptieve techniek. Al heel jong in zijn leven 
wist hij dat hij iets met koken wilde.  Aanvankelijk 
ging zijn belangstelling uit naar de bediening maar 
al snel switchte hij naar kok. Vermoedelijk had dat 
veel te maken met het feit dat zijn overgrootvader 

een catering bedrijf had in Aalsmeer. 
Dat heette toen kokerij Zuijderhout. 

Ook Adriaans opa was banketbakker. 
Je kunt dus wel zeggen dat het vak 
hem in de genen zit.
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Als we het hebben over het bijzondere van de 
keuken van Zorgcentrum Aelsmeer dan komen 
we uit bij wat al eerder genoemd is namelijk dat
 er vers en met veel motivatie gekookt wordt. 
Dat maakt dat er een uniek product wordt 
geleverd en Adriaan zegt ‘ik ben trots dat ik daar 
een bijdrage aan mag leveren. Ook geeft hij aan 
dat het vrij uniek is dat alles op deze manier in 
eigen beheer uitgevoerd wordt. Dat komt in de 
meeste instellingen niet meer voor. 

We hebben het nog wat over de zwaarte van het 
werk. Het is best pittig om in de keuken te werken. 
Eigenlijk gaat vanaf 7.00 uur ‘s morgens alles 
meteen van start en wordt er hard gewerkt om 
alles tijdens de middag op hetzelfde moment klaar 
te hebben. Zodra de band gaat draaien waarop 
het eten in porties verdeeld wordt dan is iets van 
de eerste stress weg omdat in elk geval het eten 
dan allemaal bereid is. Maar pas om circa 13.00 uur 
als de band is afgelopen en er genoeg was voor 
iedereen dan neemt de stress af en wordt er de rest 
van de dag schoongemaakt. 

Bijzonder is dat naast de maaltijden die thuis 
bezorgd worden bij cliënten in het zorgcentrum 
of via Tafeltje Dekje er ook twee restaurants zijn. 

Adriaan zegt: ‘die twee restaurants dat is geweldig 
om jezelf in de markt te houden. Je krijgt er weer 
een iets ander publiek en je kunt er soms ook wat 
andere dingen op tafel zetten

Adriaan praat vol trots over zijn gezin. Wat betreft 
de vakanties zijn de plannen om de komende tijd 
niet al te ver weg te gaan, want dat is met twee 
kleine kinderen wat lastig.
Wel geeft hij aan dat hij en Sabi voordat ze 
kinderen kregen een aantal leuke reizen hebben 
gemaakt. En uit de bestemmingen die hij noemt 
blijkt dat ze een flink stuk van de wereld hebben 
gezien. Als hobby’s noemt Adriaan vooral het 
fitness, maar geeft toe dat het er de laatste tijd veel 
minder van komt omdat het gezin voor gaat.

Het was een leuk gesprek te hebben met een zeer 
gemotiveerde kok die er mede verantwoordelijk 
voor is dat ouderen in Aalsmeer uitstekend kunnen 
eten. We hopen dat dat nog lang zo blijft.

In september dit jaar bestaat het ontmoetings-
centrum 10 jaar. In 2007 besloot Jan Dreschler 
dat in Aalsmeer meer mogelijkheden moesten 
komen voor mensen met dementie. 
Erg dementievriendelijk was Aalsmeer in die 
tijd niet. Er was weinig dagbesteding en
 nagenoeg geen mantelzorgondersteuning 
voor thuiswonende mensen met dementie. 
Daar kwam na 2007 snel verandering in. 
Naast dagbesteding op maat werd ook inhoud 
gegeven aan een aanbod voor naasten. 
Emotionele steun en informatie zijn een 
belangrijk onderdeel binnen dit aanbod. 

Het ontmoetingscentrum in 2017 heeft twee 
groepen dagbesteding op maat voor mensen 
met cognitieve problemen. Naast een diagnose 
dementie hebben ook mensen met Parkinson of 
ggz problematiek veel aan het programma. 
De zogenaamde maatwerkgroepen zijn inmiddels 
vijf dagen per week open. Het WMO geeft
 een indicatie af om deel te mogen nemen aan 
deze groepen. Naast deze groepen is het inloop-
centrum actief. Dagelijkse activiteiten binnen een 
dagprogramma geven ouderen de mogelijkheid 
in contact te komen met leeftijdsgenoten, om te 
gaan met beperkingen en het hoofd te bieden 
aan vergeetachtigheid. Wij noemen deze voor-
ziening ‘Het inloopcentrum‘. Het is namelijk niet te 
vergelijken met de wijkactiviteiten die her en der 
georganiseerd worden. Saskia Zwaan en Jennifer 
Janssen hebben intensief contact met bezoekers 
en ook met hun naasten. Er worden doelen gesteld, 

zoals het voorkomen van vereenzaming of voor-
komen van fysieke of cognitieve achteruitgang, 
zolang mogelijk zelfstandig blijven. 
De tien medewerkers van het ontmoetingscentrum 
zijn heel trouw. Vier medewerkers zijn al 10 jaar 
werkzaam en de medewerkers die in de loop der 
tijd zijn gekomen zijn ook blijvertjes geworden. 
Stagiaires willen vaak niet meer weg. Zo is Rick 
Booij na zijn tweejarige stage gebleven als 
invalkracht met natuurlijk de hoop om ooit een 
vast dag te mogen invullen. Om een invulling te 
geven aan het jubileum worden meerdere activitei-
ten onderzocht. De wens is om iets aan te bieden 
voor iedereen die betrokken is bij het centrum. 
De deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, profes-
sionals en buurtbewoners moeten de mogelijkheid 
hebben ergens aan deel te nemen. De plannen zijn 
voorgelegd in het centrumoverleg met deelne-
mers, mantelzorgers en vrijwilligers op woensdag 
12 april, voorbereid en overlegd met het bestuur 
van het zorgcentrum, de financiële mogelijkheden 
komen aan de orde; de wensen hebben namelijk 
wel een prijskaartje. Dan hopen we dat we toe kun-
nen werken naar de feestelijke activiteiten. 
In het volgende nummer meer daarover. 

Ontmoetingscentrum bereidt 
zich voor op jubileum
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In het ontmoetingscentrum in gebouw Irene 
wordt op donderdagavond 11 mei een infor-
matieve avond georganiseerd met als thema: 
‘Juridische gevolgen bij dementie’. Tijdens deze 
avond bespreken we alles rondom wetgeving 
met juridische medewerker van Alzheimer 
Nederland Marjolein Haasbroek. Tevens zal een 
medewerker van de ING Bank in Aalsmeer verder 
uitleg geven over procedures bij bankzaken.

Het ontmoetingscentrum streeft naar een status 
als dementiecentrum in Aalsmeer. Ellen Millenaar,
coördinator van het ontmoetingscentrum, heeft 
tien jaar geleden samen met medewerkers een 
start gemaakt met dagbesteding voor mensen 
met dementie. Medewerkers Jeantine Bras, Linda 
Baardse en Renate van Bruggen zijn nog altijd 
werkzaam bij het ontmoetingscentrum, zij vieren 
in september naast het 10-jarig bestaan van het 
centrum ook hun 10-jarig dienstverband. Om in 
Aalsmeer een centraal punt te kunnen zijn is de 
samenwerking opgezocht met Mantelzorg en Meer 
en Vita Amstelland. Samen worden de krachten 
gebundeld om mensen met dementie en hun 
mantelzorg zo goed mogelijk te ondersteunen, 
het delen van informatie vormt een belangrijk 
onderdeel van de ondersteuning als er sprake is 
van dementie. 

Dementie heeft juridische gevolgen. We zijn 
gewend zelf te kunnen beslissen en handelen en 
dat is een groot goed in onze samenleving. 
Het beginsel dat de arts niet mag handelen 
zonder toestemming van de patiënt is in de wet 
vastgelegd. Maar hoe werkt dat bij mensen die 
niet meer goed voor zichzelf kunnen beslissen? 
En hoe kunnen we in het dagelijks leven iemand 
met dementie of iemand die dementie krijgt, 
behoeden voor ongewenste gevolgen van zijn 
doen en laten? Problemen die juridische gevolgen 
kunnen hebben zijn o.a. autorijden, pinpas 
gebruiken, het maken van schulden, een 
gedwongen behandeling.

Auto rijden
Er zijn ouderen die met de auto naar het inloop-
centrum komen. Het inloopcentrum is voor alle 
ouderen dus begrijpen we de mogelijkheid van 
eigen vervoer met de auto. Er zijn ook mensen 
die een diagnose dementie hebben en ook nog 
auto rijden. Alzheimer Nederland zegt daarover: 
“ Zo lang de dementie van je naaste nog niet ver 
is gevorderd, zal ze wellicht nog willen autorijden. 
Misschien heb jij ook de indruk dat dat nog best 
gaat. Het is dan wel belangrijk te weten dat de 
diagnose dementie je naaste in principe onbe-
voegd maakt om auto te rijden. In geval van ‘zeer 
lichte’ of ‘lichte’ dementie kan ze een speciale rijtest 
afleggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR). Als ze daarvoor slaagt, mag ze in 
elk geval nog een jaar rijden. Geen rijtest betekent 

eigen risico! Dat je naaste zo lang mogelijk wil 
blijven autorijden, is begrijpelijk. Zo behoudt ze 
haar gevoel van onafhankelijkheid. Maar op een 
gegeven moment wordt het onverantwoord dat 
ze nog zelf rijdt. Voor jou kan het lastig zijn om 
haar dat te zeggen.”.

Regelzaken; Een volmacht
Een volmacht is een document waarin je vastlegt 
wie er financiële beslissingen voor jou mag nemen 
wanneer je dat zelf niet meer kunt. Er is een 
algehele volmacht, een bijzondere volmacht, een 
volmacht met notariële akte en een bankvolmacht. 
Met een bankvolmacht machtigt je naaste iemand 
om haar betaalrekening te beheren. De gemach-
tigde mag dan betalingen voor haar doen. 
Een bankmachtiging regelt je naaste met een
 formulier bij de bank. Het formulier moet zowel 
door je naaste als door degene die zij wil machti-
gen worden ondertekend. Let op: de bank heeft 
  niet de taak om toezicht te 

houden op de betaalrekening 
van je naaste. De bank houdt 

dus niet in de gaten of 
degene die je naaste 
heeft gemachtigd wel 

goed en verantwoorde-
lijk met haar geld omgaat.

Levenseinde en dementie
Voor ieder mens is nadenken over de wensen met 
betrekking tot de laatste levensfase belangrijk. 
Denk aan vragen als: wil je wel of niet gereani-
meerd worden? In welk stadium zou je niet verder 
meer medisch behandeld willen worden? 
Maar iemand met dementie zal in een bepaald 
stadium van haar ziekte de wensen rondom haar 
levenseinde niet meer kenbaar kunnen maken. 
Daarom is het van groot belang dit te bespreken en 
vast te leggen op een moment dat dat nog kan. 
Veel oudere mensen kiezen ervoor om niet meer 
gereanimeerd te willen worden als hen iets over-
komt. Een niet- reanimeer verklaring kan men 
aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde. Ook is het mogelijk 
een penning te dragen waarop staat dat men niet 
gereanimeerd wil worden. Deelnemers van de 
dagbesteding wordt altijd gevraagd naar hun wens 
met betrekking tot reanimeren. Het is namelijk zo 
dat we bij onzekerheid daarover altijd over zullen 
gaan tot reanimeren en het gebruik van de AED.

Voor iedereen die te maken heeft met dementie 
in de familie of in de vriendenkring, maar ook als 
vrijwilliger of professional kan de informatiebijeen-
komst op 11 mei waardevolle informatie opleveren. 
De zaal is open om 19.00. Aanvang om 19.30 uur.

Dementie en de Wet



Service salon
KAPSALON
aanwezig dinsdag t/m vrijdag 
afspraak via de receptie, 0297 - 32 60 50

BLOEDPRIKKEN
elke donderdag            9.30 - 10.30 uur

DE RIJDENDE OPTICIEN
woensdag 13 september  11.00 - 12.00 uur

Of bel voor een afspraak met 
David van Deudekom, tel 06 - 50 84 07 66

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

SPREEKUUR VOOR ZORGWONINGEN
Elke eerste vrijdag van de maand.

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.


