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Beste Allemael,
Dit is de laatste keer dat ik het 
voorwoord verzorg als bestuur-
der van Zorgcentrum Aelsmeer. 
U zult mij hopelijk vergeven dat 
dit voorwoord daar dan ook 
in hoofdzaak over gaat. Zo’n 
afscheid na 21 jaar werkzaam 
te zijn geweest in Zorgcentrum 
Aelsmeer is iets wat me erg bezig 
houdt. En u kent het spreek-
woord: waar het hart vol van is 
daar loopt de mond, en in dit 
geval de pen, van over. 

21 jaar Zorgcentrum Aelsmeer.
Ik was een jonge man van 45 
toen ik hier kwam werken en 
behoor straks tot de pensi-
onado’s. Toen ik hier 21 jaar 
geleden kwam, was het een 
zuiver intramurale instelling, een 
verzorgingshuis met 120 bewo-
ners en circa 100 medewerkers. 
Vandaag de dag  is Zorgcentrum 
Aelsmeer een middelgrote 
organisatie met 300 mede-

werkers waarvan 
een groot deel 

werkzaam is in 
de thuiszorg.

 
In die 
afgelopen 21 
jaar is er dus heel 
veel gebeurd. Als ik 
naga wat er allemaal voor 
veranderingen zijn geweest 
dan ontstaat een indrukwek-
kende lijst. 

We begonnen kort na mijn 
komst met het opzetten van 
een eigen wasserij om de 
dienstverlening aan de 
bewoners te verbeteren. 
Ook was het de tijd van het 
flankerend beleid dat wil zeggen 
dat het niet meer uitsluitend 
ging om de zorg voor de 
eigen bewoners, maar dat er 
flankerende activiteiten werden 
ontplooid voor anderen. In de 
eerste jaren noemden we dat 
‘verzorgingshuis thuis’ en werd 
dit verzorgd vanuit Zorgcentrum 
Aelsmeer. Deze afdeling ging 
geleidelijk Thuiszorg Aalsmeer 
heten.

Later is Thuiszorg Aalsmeer 
verhuisd naar een klein winkel-
pandje in de Zijdstraat links van 
de molen. Toen we daar na een 

paar jaar uitgroeiden, zijn we 
de straat overgestoken naar 
een veel groter pand rechts 
van de molen van waaruit 

we vijf jaar met veel plezier 
de thuiszorg hebben 

georganiseerd. 

2

Inhoud:
Voorwoord 2
Puzzel 5
Activiteiten ‘Voor Elkaer’ 6
Vakantie - column 8
De gesloten afdeling      9
Activiteiten ‘Grote Zaal’ 10 
Interview  dhr Knuit 12
Bewonersvakantie 14
Verslag van de cliëntenraad 15
Uitstapjes 16
Reisburo ‘Op Stap’ 19
Ontwikkelingen in de zorg  20
Parkeren zorgcentrum 21
Interview dhr Cornelissen 22 
De dagsociëteit 24
Agenda inloopcentrum 25
Puzzel  26
Overzicht Diensten 27
Stichting Vrienden 28

Colofon
“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave 
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt 
2-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

Redactie
J.M. Dreschler
J.A.W. Groenenberg - Groot
D. Ris
R. Szarafinski
averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl

aan dit nummer werkten mee
Aukje van der Westen

Vormgeving - A. Verheul

Drukwerk
Noordhoek Offset

Jaargang 4, nummer 4

Voorwoord

32

Ook dat pand is inmiddels 
verlaten en we zitten nu al 
weer enkele jaren in de diverse 
gezondheidscentra in Aalsmeer. 

We begonnen met een 
ontmoetingscentrum. Dat begon 
met één ontmoetingsgroep in 
gebouw Irene en is uitgegroeid 
tot een prachtige voorziening 
waarbij naast de ontmoetings-
groepen ook met financiële 
steun van de gemeente 
Aalsmeer een inloopcentrum 
is gekomen waar iedereen 
terecht kan die eenzaam is en 
hulp behoeft. 

We gingen participeren in 
gezondheidscentrum Aalsmeer 
Oost. Vervolgens werd er een 
prijsvraag uitgeschreven in het 
centrum van Kudelstaart voor de 
bouw van een nieuwe accom-
modatie voor senioren en van de 
zes gegadigden werd de combi-
natie Habion/Bam/Zorgcentrum 
Aalsmeer winnaar. Het gevolg 
was dat er een prachtig complex 
is verschenen centraal in het 
dorp Kudelstaart onder de naam 
‘Mijnsheerlijckheid’. Binnen het 
complex kwam er een prachtig 
wijksteunpunt dat tegenwoordig 
‘Voor Elkaer’ heet. 

We gingen deelnemen in 
het gezondheidscentrum 
‘Drie Kolommen’ op het Drie 
Kolommenplein. In het 
verzorgingshuis werd gaande-
weg de draai gemaakt van het 
uitsluitend eten op de kamer 
naar ook de mogelijkheid van 
het eten in een restaurant en 
dat niet alleen ‘s middags maar 
ook op sommige avonden. 

De broodmaaltijd werd niet 
langer rondgedeeld in een 
broodtrommeltje maar met 
behulp van een broodwagen. 
Ook in Mijnsheerlijckheid 
ontstond een volwaardig 
restaurant waar elke middag 
en ook enkele avonden 
gegeten kon worden. 

Zorg voor mensen met een 
regieverlies werd jarenlang 
georganiseerd in de vorm van 
een twaalfuursmeerzorgpro-
ject dat in huis wel de Serre 
genoemd werd. 

En nu zitten we al een jaar of 
drie in een enorme transitie 
waarbij de tweede verdie-
ping wordt omgebouwd tot 
zelfstandige woningen en 
het verzorgingshuis kleiner 
wordt met zware somatische 
zorg op de eerste verdieping 
en zorg voor mensen met 
dementie op de begane 
grond. Hier is ook een gesloten 
afdeling gekomen en er is 
heel veel geïnvesteerd in de 
accommodatie maar ook in de 
bijscholing van medewerkers. 

En dan zal ik best nog wel 
wat vergeten zijn. In elk geval 
blijkt uit dit rijtje dat er veel 
gebeurd is.



MAAN SLUITING

WED LUSTIG

BLOEM PLANTER

GLIM FILM

GE HUTTEN

VADER KAART

VEE WOLKEN

ACHTER DACHT

VECHT KLEDING

RIJK RIJK

SPOOK HOUDING

VAN RUST

BLAUW NEUS

KLAP STRUIK

NIEUW WISSELING

POST UREN

OVER TIJD

LINKS AAN

HUIS TUIN

VECHT SCHOOL

TIJGER BELEG

SPAAR BEDRAG

VOOR ZONDER

SLAAP MATIG

ROOK GANG

VRIES KAART

WAAR OVER

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals maan - dag - sluiting = maandag en dagsluiting

Oplossing vorige puzzel:

dag

1. schoen
2. kool
3. kleding
4. waar
5. vlieg

11. tand
12. einde
13. diet
14. loos
15. hals

16. rol
17. boek
18. boter
19. bloemen
20. kant

21. over
22. koop
23. voet
24. bank
25. huis

6.   ver
7.  zand
8. recht
9. lui
10. trouw
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26. bed
27. spin
28. ver
29. hand
30. avond

Puzzel van mw. Nieuwenhuis
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Ook wat betreft de regelgeving is er
 veel gebeurd. Verzorgingshuizen komen 
vanouds voort uit de Wet Op De Bejaardenoorden 
uitgevoerd door de provincie. Later werd dit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Er was 
dus één financier van de zorg en de opgave was 
om vooral goed op de uitgaven te letten want de 
inkomsten lagen min of meer vast. 
Een aantal jaren geleden is de WMO daarbij 
gekomen en waren er dus twee financiers. 
Tegenwoordig hebben we temaken met:
• de Wet Langdurige Zorg voor mensen in het 
 verzorgingshuis waarbij er een ingewikkeld 
 systeem van zorginkoop is, 
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarin 
 steeds meer diensten werden ondergebracht dat 
 wil zeggen behalve de huishoudelijke zorg ook 
 de begeleiding etc. en wat plaatsvindt in de 
 vorm van aanbestedingen. Ook zijn er ingewik
 kelde verantwoordingsprotocollen waarbij elke 
 gemeente het weer net iets anders doet.
• tenslotte de zorgverzekeringswet waarbij met 
 elke verzekeraar in Nederland productie-
 afspraken gemaakt moeten worden om hun 
 klanten te kunnen bedienen. 

We hebben niet meer te maken met één financier 
maar met 14 verschillende financieringsstromen.
Het leven is dus veel  ingewikkelder geworden. 

Ik schets u met opzet deze twee ontwikkelingen, 
enerzijds wat er allemaal gebeurd is binnen 
Zorgcentrum Aelsmeer en anderzijds wat er 
allemaal  gebeurd is op het gebied van de regel-
geving waardoor het leven in de zorg steeds 
gecompliceerder is geworden. Van het eerste deel 
heb ik zonder meer genoten en het is iets waar ik 
maar moeilijk afscheid van kan nemen. 
Het tweede is iets wat ik graag achter me laat. 

Als je lang meeloopt, zoals ik, dan zie je dat alles 
in golfbewegingen komt. Zo zal  het ook met de 
regelgeving wel zijn. Het kan haast niet anders. 
Je kunt niet mensen met een passie voor zorg 
helemaal verlammen door alle regels waaraan 
voldaan moet worden. De situatie waar we nu 
in zitten, is wel treffend verwoord door Femke 
Halsema in haar rapport over de besturing van 
organisaties:  ‘doe meer met minder geld en maak 
nooit fouten’. Mijn voorspelling is dat de wal het 
schip wel zal keren en dat de regeldruk over een 
paar jaar zal verminderen. Maar als je, zoals ik, de 65 
gepasseerd bent dan denk je: ‘dat ga ik waarschijn-
lijk niet meer meemaken. En dat is de voornaamste 
reden geweest om tot de conclusie te komen dat 
het een goed moment is om te stoppen. Ik draag 
mijn werk over aan iemand die wellicht beter 
geëquipeerd is om om te gaan met deze adminis-
tratieve rompslomp. Uiteindelijk ben ik als gewezen 
verpleegkundige iemand geweest die meer met de 
zorg  had en minder met de administratie. 
De heer Frans Knuit, mijn opvolger, heeft Hoger 
Economisch Onderwijs gevolgd en bestuurskunde 
gestudeerd. Hij zal beter dan ik in staat zijn om 
de regeldruk in zulke banen te leiden dat de 
organisatie er niet al te veel last van heeft en 
zal zich ook hopelijk wat minder ergeren aan de 
huidige ontwikkeling dan ik dat doe. 

In al die veranderende tijden zijn er ook 
constanten aan te wijzen. Constant is dat er 
goede zorg geboden wordt in Aalsmeer. 
Constant is dat we beschikken over prettige 
huisvesting centraal in de gemeenschap en 
constant is dat er vele diensten voor ouderen 
worden georganiseerd die het leven op hoge 
leeftijd veraangenamen. En dat gaat door, 
ook na de wisseling van bestuurder. 

Het ziet er overigens naar uit dat ik nog wel een 
poosje betrokken zal zijn bij de ‘Voor ons Allemael’ 
maar dan als vrijwilliger. Dus samen met u zal ik 
volgen hoe het verder gaat met Zorgcentrum 
Aelsmeer. Op dit moment ligt er weer een nieuwe 
‘Voor ons Allemael’ voor u waarin al volop sprake is 
van zomerse sferen. Ik wens u veel leesplezier toe. 

Jan Dreschler
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Iedere woensdagavond en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur 

kunt u genieten van een drie-gangendiner 
voor € 9,00. 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 elke zondag van 14.30 - 16.30 uur bent u 
van harte welkom in ons wijkpunt  ‘Voor Elkaer’. 
Voor verschillende activiteiten maar ook voor 
een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
warme maaltijd. 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

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.  

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
 - JULI -

Maandag 4 juli
Een concert op het Ad Verschuerenplein door 
Fanfare korps “Flora”. Aanvang 19.00 - 20.00 uur. 
Na 20.00 uur is het Wijkpunt geopend voor een                     
kopje koffie of een drankje.

Dinsdag 5 juli  
Handwerken, 14.30 - 16.30 uur.

Woensdag 6 juli
Bingomiddag, aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 12 juli  
Een verrassings workshop. Laat u verrassen 
met deze zomerse workshop! De kosten voor 
deze workshop is €7,50 incl. consumptie 
en materialen. 

Donderdag14 juli  
Musica in het groot, aanvang 14.00 uur. 

Dinsdag 19 juli   
Handwerken, 14.30 - 16.30 uur.

Dinsdag 26 juli   
Mozaïek workshop. Mozaïeken op een dienblad. 
Kosten € 8,- incl. consumptie en materialen. 

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
- JUNI -

Donderdag 2 juni  
Musica in het groot, aanvang 14.00 uur. 

Dinsdag 7 juni   
Handwerken, 14:30 - 16:30 uur.

Vrijdag 10 juni
Demonstratie rolstoeldansen 
o.l.v. Gerrit Vreeken. Gratis entree. Vanaf 10.00 
uur in het restaurant Voor Elkaer. Toegankelijk 
voor rolstoelers en niet rolstoelers.  Voor meer 
info kunt u bellen met het Wijkpunt Voor Elkaer 
in Kudelstaart.

Dinsdag 14 juni
Workshop decoreren (met textielverf ) van 
een linnen tasje. 14.30 - 16.30 uur. Kosten € 5,- 
incl. consumptie en materialen.    
 
Woensdag 15 juni
Zomer Braderie in Kudelstaart.

Zondag 19 juni
Vaderdag ...een verrassingsmiddag.

Dinsdag 21 juni
Handwerken 14.30 - 16.30 uur.

Dinsdag 28 juni
Het decoreren van een theedoos met servetten 
en daarna aflakken. Het is een workshop van 
twee dinsdagen. Incl. consumptie en 
materialen, kosten €12,50.

De bon is goed voor een 

drie-gangen diner, een drankje 

naar keuze en koffie van het 
huis toe. Leuk om iemand 

te verrassen voor bijvoorbeeld

 een verjaardag! De kosten 
zijn €11,50

Geef een diner in ‘Voor Elkaer’ cadeau
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Het leven is vol contrasten. 
Er is licht en donker, zwart en wit 

en tijd om te werken en tijd om vakantie 
te vieren. Vakantie is dan de periode dat je 
onbekommerd vrij kunt zijn, je kunt onthaasten, 
loskomen van je werk en genieten van wat er nog 
meer is in het leven. Alleen, vakantie bestaat min 
of meer bij de gratie van werk. Als je niet meer 
werkt heb je dan nog vakantie? U begrijpt dat bij 
mij als aanstaande pensionado dat soort gedach-
ten opkomen. Straks heb ik geen werk meer en dan 
heb ik misschien ook wel geen vakantie meer. 
Simon Carmiggelt zei het zo: ‘We zouden eigenlijk 
altijd vakantie moeten hebben. We zijn er voor 
geschapen. Maar waar moet je dan nog naar 
verlangen?’ En zo is het precies. Als je te veel van 
iets hebt, is het niet bijzonder meer. Dus niet te 
lang op vakantie!

Een vakantie plan je. Wat zullen we dit jaar eens 
gaan doen met de vakantie? Het wordt een tik-
keltje ingewikkelder als je niet meer invulling zoekt 
voor de vakantie maar voor de rest van al je tijd. 
Dat soort gedachtespinsels heeft iemand die met 

pensioen gaat. Wellicht dat de ouderen onder u 
dat zullen herkennen. Maar voor jongeren die 
nog volop in het arbeidsproces werkzaam zijn is 
vakantie natuurlijk toch heerlijk. Je kunt er aan toe 
zijn je kunt er van genieten, en dat genieten wens 
ik deze zomer ook iedereen van harte toe!

Maar er zijn ook veel grappen over vakantie, omdat 
vakantie soms vol kan zijn van klein leed. Fons 
Jansen zei het zo: ‘vakantie is het hele jaar krom 
liggen om drie weken krom te kunnen liggen’. 
Een onbekende auteur deed de volgende waarne-
ming: ‘vakantie dat is het feit dat één keer per jaar 
duizenden van onze landgenoten slecht behuisd 
zijn, slecht gekleed gaan en slecht gevoed worden, 
en ze noemen dat dan vakantie’. 
Vakantie is natuurlijk de tijd om er op uit te trek-
ken en kennis te nemen van andere culturen en 
ontmoetingen met mensen uit andere landen. 
Alleen blijkt in de praktijk dat je vrijwel overal 
Nederlanders tegenkomt. Zoals Pieter Derks het 
zei, terug van een vakantie uit Frankrijk: ‘Ik ben er 
drie weken geweest en ik heb precies drie Fransen 
gesproken namelijk Frans uit Eindhoven, Frans uit 
Alkmaar en Frans uit Purmerend’. Frans Knuit is hij 
niet tegengekomen maar die was natuurlijk druk 
met solliciteren.

Hoelang moet je op vakantie gaan? Kunnen dat 
twee weken zijn, drie weken of misschien wel vier 
weken? In ons Zorgcentrum is drie weken de norm. 
Maar dat is alleen maar uit praktisch oogpunt 
omdat we nu eenmaal allemaal in de school-
vakantie met vakantie willen. Een veel betere regel 
is deze: ‘je kunt net zolang met vakantie tot je baas 
je gaat missen maar je moet er voor zorgen terug 
te zijn voordat hij ontdekt dat hij het ook zonder 
je kan stellen’.
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En dan is de vakantie weer voorbij.  
Sommigen die veel last hebben van vakantiestress, 
kunnen dan verzuchten:  ‘je voelt je nooit zo erg 
aan vakantie toe als in de week na de vakantie’. 
Anderen zeggen: ‘je blijkt na de vakantie van 
alles kwijt te zijn geraakt behalve je kilo’s’. 

Tot slot van deze column nog een praktijksituatie. 
Een Nederlandse toerist in Egypte wilde eens een 
tocht door de woestijn maken op een kameel. 
Dus huurt hij een kameel maar hij weet niet hoe hij 
het beest moet laten lopen. Het is heel eenvoudig 
zegt de kamelenverhuurder: ‘als je ‘Poeh’ zegt gaat 
hij lopen, als je ‘Poeh Poeh’ zegt gaat hij harder 
lopen en als je ‘Amen’ zegt dan stopt hij’. 
De Nederlander klimt op de kameel en zegt ‘Poeh’ 
en inderdaad begint de kameel te lopen. Een eindje 
verder in de woestijn zegt de man “Poeh Poeh’ en 
de kameel gaat inderdaad harder lopen. 
Opeens ziet de man verderop een afgrond 
opdoemen maar in zijn paniek is hij vergeten wat 
het woord was om de kameel te laten stoppen. 
De man weet dat hij te pletter zal vallen en heeft 
nog net tijd voor een schietgebedje. Zodra hij het 
woord  ‘Amen’ uitspreekt, staat de kameel stil vlak 
voor de rand van de afgrond. De man wist zich het 
zweet van het voorhoofd en zegt ‘Poeh Poeh’.

Ik wens u veel vakantieplezier toe en mijn advies is, 
zeg op tijd Amen.

Jan Dreschler  

De
 keerzijde van 

Vakantie

je blijkt na 
de vakantie 

van alles kwijt 
te zijn geraakt    
behalve je kilo’s 

Je voelt je nooit zo erg 
aan vakantie toe als in de 

week na de vakantie

De nieuwe gesloten afdeling is voltooid door 
de totstandkoming van de verbindingsgang 
tussen de beide vleugels van Zorgcentrum 
Aalsmeer. Inmiddels is er vloerbedekking 
gelegd en wordt er gewerkt aan passende 
verlichting. Echter, de ambitie gaat nog 
verder. We willen graag de gesloten afdeling 
zo inrichten dat de omgeving helpend is 
voor mensen met een beschadigd brein. 
Op dat gebied is er veel mogelijk. 
Het stelt speciale eisen aan de inrichting 
die we willen invullen met behulp van een 
daarin gespecialiseerde organisatie met de 
naam Breincollectief. Aangezien het nog een 
aantal maanden zal duren voor deze 
inrichting voltooid is zal de officiële opening 
pas na de zomer plaatsvinden.

Eén van de wensen die we hadden voor de 
nieuwe gesloten afdeling was een tovertafel. 
Dit is een interactief spel met behulp van 
op een tafel geprojecteerde beelden dat 
dementerende mensen uitnodigt om actief 
deel te nemen. Er zijn verschillende spellen 
beschikbaar. Daarbij moet u denken aan een 
virtuele bal wegslaan, bladeren bijeen vegen 
enz. Dankzij Lions Aalsmeer waren we in de 
gelegenheid een tovertafel aanschaffen, waar 
inmiddels volop gebruik van wordt gemaakt 
door de bewoners van de gesloten afdeling.

Tovertafel in 
gebruik genomen

Gesloten afdeling 
voltooid



11111010

Fictemo derum 
lamendi veni oc-

cum est, quodi 
ommodit que omnimin 

imaxim faceserum nos es 
aut quatiuntios re, tem quuntia vo-
luptatae auteceaqui blaut od quos-
tiatio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?
Ucienimpor aut idus et ea core, 
num elessun dignihit lacepero 
ilibusam laborem sumque ario. 
Eliqui sum que nonsenis alibus, idel 
imaximpor rem fugias saped et ver-
chillab il moluptaqui quodit, cupti-
bus dolupie nimaio. Nequi aut 

quatum inctur, si omnis 
sus, enihicipsam simi, 

quatur, vernam as ut 
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que ex eaquate mporumendis mo 
omnistem di nitem quasin nobis 
aut ipicips aeculpa riorerum reicide 
stiisci magnientis voluptate volupta 
doluptumquos ute corror re nonsed 
eostemp orrum, asit rem voloria 
dolupti ad ut id qui audaeptatios 
delitem et endaeceaquo volorem 
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

U bent welkom bij alle activiteiten 
die in het schema worden aangeduid. 

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

Handwerken
Het handwerken vindt plaats in de Voorkamer 
van het zorgcentrum en wordt georganiseerd door 
het Rode Kruis. U kunt zelf aangeven wat u graag 
wilt doen. Ontvangt u materiaal van de organisatie 
dan wordt uw handwerk als het klaar is, verkocht 

en 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 klaver-
jassen en rummikub vindt om de week plaats, 
zie donderdag specifiek.

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

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

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

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

3 juni  dhr. Broere  (de weeksluiting vindt 
  plaats in de bezinningsruimte op 2)
10 juni dhr. Kramer 
17 juni ds. V. Dalen 
24 juni ds. Haeck

1 juli dhr. Buchner 
8 juli dhr. Verhoek 
15 juli ds. Schrage 
22 juli dhr. Terlouw 
29 juli ds. V. Dalen

 
    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
niet op 3 juni
12.15 uur Restaurant
niet op 3 juni
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

Let op: er zijn geen vaste
activiteiten op 1 juni

ELKE MAANDAG

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

DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 2 juni, 16 juni, 30 juni, 14 juli en 28 juli
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

donderdag 16 juni
19.45 uur Optreden van het Bindingkoor

VRIJDAG SPECIFIEK

vrijdag 10 juni
9.30 uur tot 11.30 uur Kledinguitverkoop van de firma Van der 
Klooster Mode.

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
17.30 uur Restaurant 
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WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 8 juni
14.30 uur Filmmiddag: Natuurfilm over de 
binnenlanden van Afrika

woensdag 22 juni
14.30 uur Optreden van Visservrouwenkoor Haring en Ui

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 7 juni
14.30 uur Optreden van Duo Passie 

dinsdag 12 juli
14.30 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
17.30 uur Restaurant

11
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Interview met...
Frans Knuit

geboren
5 september 1963 te Veenendaal 

Privé
28 jaar getrouwd met Margriet

drie kinderen; Jory (19 jaar), Christiaan (17 jaar) 
en Marianne (15 jaar)

Na de opleiding aan de HEAO dienden zich twee 
nieuwe feiten aan: hij ontmoette zijn vrouw, 
Margriet, die verpleegkundige was, en moest de 
militaire dienstplicht vervullen waarbij hij na 
de aanvankelijke opleiding werd geplaatst op 
de militaire administratie in Utrecht. 
Toen de dienstplicht er op zat, was het tijd om 
te gaan werken. Het was echter een economisch 
moeilijke periode zo’n beetje onder het tweede 
kabinet Lubbers. Jonge mensen hadden weinig 
kansen op de arbeidsmarkt. Toch werd in 1986 een 
baan gevonden bij de stichting ‘Dienstverlening 
Christelijk Onderwijs Rotterdam en Omstreken’. 
Frans Knuit zou daar zes jaar werkzaam zijn, eerst 
als ambtelijk secretaris daarna als beleidsmede-
werker en vervolgens als coördinator. Zo kwam 
hij van uitvoerende werkzaamheden steeds 
dichterbij het beleid te zitten en adviseerde kleine 
en grote schoolbesturen bij de problematiek 
waar zij voor stonden. 

Na zes jaar kwam wel de vraag bij hem boven: 
‘Zijn er nog meer terreinen waar ik mijn talenten 
kwijt kan’. Hij besloot te solliciteren bij een 

de Raad van Bestuur en wederom  werd belast 
met de interne organisatie. Daarnaast hield hij zich 
bezig  met diverse projecten waaronder 
een Korsakov-kenniscentrum.  ‘Die overgang naar 
een grote organisatie’, zegt hij, ’ heeft ook een 
keerzijde. In organisaties die steeds groter worden, 
wordt ook de afstand tussen bestuurder en daar 
waar het om gaat steeds groter’. Zo schetste Frans 
hoe hij de laatste twee jaar werkzaam was vanuit 
een kantoorpand op een industrieterrein. Vanaf die 
plek werden zo’n 3500 medewerkers aangestuurd 
die allemaal vooral bezig waren met de zorg. Met 
andere woorden, er was afstand.

Dat was iets wat hem uiteindelijk naast andere 
aspecten niet bevredigde. Dus heeft hij besloten 
om dichtbij zichzelf te blijven en te reageren vanuit 
zijn hart. Hij is vertrokken bij  Lely Zorggroep en is 
op zoek gegaan naar een werkkring waar sprake 
is van een warme sfeer, betrokken medewerkers 
en een menselijke maat. ‘En’, zo zegt hij, ‘er zijn vele 
organisaties die dat van zichzelf zeggen maar hier 
in Aalsmeer is het ook waar. Ik heb dat ontdekt 
tijdens de sollicitatiegesprekken en werd daar 
steeds enthousiaster van. Uiteindelijk gaat het er 
niet om of een organisatie groot is, maar of het 
interessant is en bij je past. Ik denk dat in hoge 
mate aan te treffen binnen Zorgcentrum Aelsmeer’. 

We praten door over zijn gezin. Met Margriet 
die al 28 jaar zijn vrouw is heeft Frans drie 
kinderen; Jory van19 jaar die HBO onderwijs volgt, 
Christiaan van 17 jaar die zich bekwaamt in sport 
en Marianne van 15 jaar die nog op de Havo zit. 
De sollicitatieprocedure die die gevolgd is 
omschrijft hij als langdurig maar niet op een 
storende manier. En erg professioneel. Hij is heel 
wat keren komen opdraven in Aalsmeer en moest 
ook nog een assessment volgen. Gaandeweg 
kreeg hij het gevoel dat het steeds meer klikte en 
werd hij ook steeds enthousiaster. Het was zelfs 
zo dat thuiskomend het de overige gezinsleden 
opviel dat hij na elk gesprek zo opgewekt was. 
En kennelijk is de goede indruk 
wederzijds geweest, want met grote 
unanimiteit is de heer Frans Knuit 
uiteindelijk gekozen tot nieuwe 
bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer. 
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zorginstelling in Zeist die twee verzorgingshuizen 
en aanleunwoningen beheerde en werd daar 
economisch directeur. In die periode maakte hij de 
overgang mee van de Wet Op De Bejaardenoorden 
naar de AWBZ en had ook te maken met afbouw 
van verzorgingshuiscapaciteit aangezien er te veel 
verzorgingshuis plaatsen in de provincie Utrecht 
waren.Maar ondanks dat had de ouderenzorg wel 
zijn hart gestolen. 

Na zes jaar werkzaam geweest te zijn in Zeist 
solliciteerde hij naar een plek bij de stichting 
Ouderenzorg Velsen, een grotere organisatie met 
vier verzorgingshuizen en een verpleeghuis en 
werd daar lid van de Raad van Bestuur met als 
speciaal aandachtsgebied de interne organisatie. 
Opnieuw na zes jaar werd de overstap gemaakt 
naar de PC Zorggroep Rijnmond, een nog wat 
grotere organisatie, waar hij zich als lid van de 
Raad van Bestuur opnieuw  bezig hield met 
de interne organisatie. 
Zorggroep Rijnmond fuseerde met de Lely 
Zorggroep in 2010, hetgeen leidde tot een hele 
grote organisatie waarbij de heer Knuit toetrad tot 

Zijn naam is Frans Knuit en vanaf 1 juni 2016 
is hij de nieuwe bestuurder van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Voldoende reden voor de redactie 
om kennis te gaan maken en hem te vragen 
iets over zichzelf te vertellen zodat we allemaal 
een beetje een indruk krijgen van degene die 
in de komende jaren deze belangrijke rol in 
ons midden gaat vervullen. 

Frans Knuit blijkt een open en innemende 
persoonlijkheid te zijn die volop bereid is om 
iets over zijn leven te vertellen en uitziet naar 
zijn start in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hij werd geboren in 1963 als zoon van 
oorspronkelijk Groningse ouders. Zijn wieg 
stond in Veenendaal. Zijn vader was daar 
werkzaam in de plaatselijke apotheek. Op zijn 
twaalfde jaar verhuisde het gezin bestaande uit 
vader, moeder, Frans en een jongere zus naar de 
Rotterdamse regio waar vader en moeder een 
drogisterij begonnen 

Veel van de jeugd van Frans heeft zich dan ook 
afgespeeld in het Rotterdamse. Van de basisschool 
ging hij eerst naar de Mavo, vervolgens naar de 
Havo en toen naar de HEAO (Hoger Economisch 
en Administratief Onderwijs). Binnen de HEAO 
koos hij de economisch-juridische richting omdat 
zijn belangstelling uitging naar problematiek op 
het snijvlak van het economische en juridische. 
In latere jaren werd dit nog uitgebreid door de 
studies Rechtswetenschappen en Bestuurskunde. 

de nieuwe  bestuurder 
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11 april 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad
dagbesteding en deskundigheidsbevordering in 
verpleeghuizen. Afspraak hierover is woensdag 
20 april aanstaande. 

Nieuwe leden Cliëntenraad
• Er zijn geen reacties binnengekomen via de op-
roep. Misschien mensen persoonlijk benaderen?  

Wat verder ter tafel komt
• Nieuwe bewoners bezoeken:
 a. Hoe weten we de namen?
 b. Cliëntenraad brengt bloemetje met kaartje 
  “Welkom in het Zorgcentrum”
• De kosten in het winkeltje vindt men te hoog in 
 vergelijking met de supermarkt. Dit komt door 
 de kosten van de service die geboden wordt 
 om de produkten in het winkeltje te kunnen 
 verkopen (vullen/houdbaarheid). 
• De broodmaaltijden op de 1e verdieping 
 verlopen nu gezamenlijk in “De Punt” van de 
 1e verdieping. Ook de broodkar gaat waarschijn
 lijk veranderen(?). Een initiatief van het personeel 
 1e verdieping, geen beleidskwestie. 

Klacht bewoners aanleunwoningen
• Zij vinden dat de klachten omtrent bewoning 
 niet serieus genomen worden door de firma V.d. 
 Linden. Vraag: kan het zorgcentrum als tussen
 persoon optreden? Antwoord: nee, het zorg
 centrum staat hier buiten. En via de 
 Cliëntenraad? Voorzitter J. Peters zoekt dit uit. 
• Nu de voorkant van het zorgcentrum zo midden 
 in het winkelgebeuren is komen te liggen, zou 
 het mooi zijn de entree aantrekkelijker te maken. 
 Gedacht wordt aan een ruimer terras met leuke 
 zitjes en bloemen. Suggestie: mogelijkheid 
 onderzoeken of het via de Stichting Vrienden van 
 het Zorgcentrum gerealiseerd kan worden. 

Datum volgende vergadering moet nog nader 
bekeken worden. 

Rie Bakker

De zomer is in aantocht, tijd om op vakantie te gaan. Vorig jaar is er een 
groep bewoners en begeleiders in juni op vakantie geweest en dat is goed 
bevallen. Daarom is de bewonersvakantie van dit jaar gepland van 
maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni. Er zal een groep van 17 personen 
afreizen naar vakantiehotel Dennenheul in Ermelo. We zijn daar ondertussen 
kind aan huis want de afgelopen drie jaar hebben we daar de vakantie 
doorgebracht.  Het hotel is van alle gemakken en aanpassingen voorzien en 
het ligt in een mooie bosrijke omgeving. In de omgeving is van alles te doen. 
Zandsculpturen in Garderen, de Passiflorahoeve in Harskamp, het museum van 
oude ambachten in Ter Schuur zijn met de rolstoelbus goed te bereiken. 
Natuurlijk kunnen er ook wandelingen gemaakt worden over de heide of een 

ritje met de rolstoelfiets die het hotel rijk is. Bij slecht weer, maar 
daar gaan we niet vanuit, is er ook binnen van alles te doen 

zoals de beauty salon, sjoelen, een creatieve activiteit. 
We zeggen bij deze week “niets moet, alles mag”.

 Kortom de week is eigenlijk te kort voor alle activiteiten 
die we in en rondom Ermelo kunnen uitvoeren. In de 
Allemael van augustus en september zal een 
uitgebreid verslag staan hoe de vakantie verlopen is.

Daar waren overigens meerdere partijen bij 
betrokken zoals de leden van het managementteam, 
de ondernemingsraad en de cliëntenraad waarna 
de beslissing uiteindelijk is genomen door de 
Raad van Toezicht. 

We gaan in op de vraag wat voor bestuurder hij 
is. Frans geeft aan: ‘Ik ben er voorstander van om 
samen resultaat te bereiken. Ik ben niet iemand 
die alles zelf wil gaan doen maar samen met mensen 
wil ik dingen bereiken. Wat ik daarbij belangrijk 
vind binnen een organisatie is professionaliteit, 
integriteit, passie en intrinsieke motivatie. Ik wil 
graag samenwerken met mensen die met hart en 
handen actief zijn’. 

Het inwerken zal de eerste maanden vooral in het 
teken staan van ontmoeting. Frans Knuit geeft aan 
hier zelf het initiatief toe te nemen en hij hoopt de 
gelegenheid te krijgen met heel veel mensen te 
spreken over wat zij doen binnen de organisatie 
en wat hun verwachtingen zijn. 

Om het beeld compleet te maken 
nog iets over zijn hobby’s. Frans 
geeft aan dat hij graag leest en daarin ook 
gevarieerd is. Hij leest graag over zijn vak maar 
ook romans en non-fictie. Wat muziek betreft 
houdt hij van alle soorten variërend van pop-
muziek tot klassiek. En hij houdt van motorrijden. 
Aangezien hij voorshands in de buurt van Zeist 
blijft wonen en dagelijks op en neer komt, is de 
motor misschien wel de manier om wat vlotter 
door de file’s heen te komen. 
Tot slot zegt hij: ‘Ik zie er naar uit om te starten in 
Aalsmeer. De sfeer zoals ik die heb aangetroffen 
spreekt mij heel erg aan. Ik heb er buitengewoon 
veel zin in. Ik wil me graag vanaf 1 juni inzetten 
voor de Aalsmeerse gemeenschap’. 

Wij danken Frans Knuit voor deze eerste 
kennismaking.                            

De redactie Voor ons Allemael

Bewonersvakantie 
naar vakantiehotel Dennenheul in Ermelo

Mevr. Joke v. Klink is als lid van de Raad van 
Toezicht aanwezig.

Notulen d.d. 14-3-2016
• Een reservesleutel van de inleunwoningen is 
 altijd bij een van de verpleegkundigen in het 
 zorgcentrum aanwezig. Niet bij de receptie, zoals 
 in de vorige notulen vermeld.
• Brief nieuwe leden Cliëntenraad: alle bewoners 
 hebben een brief gekregen die tevens aan de 
 familieleden is gericht. 
• Familieraad serrebewoners: er zijn geen 
 bijeenkomsten meer met de familieraad van 
 de serrebewoners. 
• Ingang tuin via gang links voor de bewoners. 
 De deur is nu de nooduitgang. Er zal een afstapje 
 gemaakt worden voor een entree naar de tuin. 
 Er komt een wegwijzing. 
• Het pakketje informatie aan nieuwe bewoners 
 moet worden aangevuld, komt volgende keer. 
 De folder van de Cliëntenraad wordt (hoewel nu 
 onvolledig) bijgevoegd. Er wordt een klein 
 aantal bijgemaakt.
• Nieuwe bewoners doorgeven via receptie.
  Verloopt nog steeds niet goed. 

Informatie uit de Raad van Toezicht
• Mevr. V. Klink zegt dat de nieuwe directeur, 
 dhr. F. Knuit, zo nu en dan al meeloopt met 
 dhr. Dreschler. De Raad van Toezicht is blij met de 
 keuze en spreekt het vertrouwen uit dat we weer 
 een goede directeur krijgen. 3 juni is de 
 officiële afscheidsdag van dhr. Dreschler voor 
 de bewoners.

Mededelingen directie
• Over een project “Waardigheid en Trots” moet 
 nog door de OR en de Cliëntenraad voor 1 mei 
 a.s. gesproken worden. Dit gaat over waardevolle 
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RONDTOUR DEN HAAG
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 18,50 p.p.
incl. consumptie en lunch

Woensdag 29 juni

RONDTOUR DEN HAAG
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 18,50 p.p.
incl. consumptie en lunch

Woensdag 27 juli

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

STRANDRUPS
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Donderdag 23 juni

STRANDRUPS
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Woensdag 20 juli

ROSARIUM AMSTELPARK
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 9,50 p.p.
incl. koffie met wat lekkers

Woensdag 6 juli

DAGJE VOLENDAM
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 25,- p.p.
inclusief lunchpakket, 
één consumptie en een visje

Woensdag 22 juni

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

Donderdag 21 juli

FRUITPLUKKEN BIJ VAN REEWIJK
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 9,50 p.p.
incl. koffie/thee en een ijsje

Donderdag 30 juni

FRUITPLUKKEN BIJ VAN REEWIJK
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 9,50 p.p.
incl. koffie/thee en een ijsje

Vrijdag 15 juli 

HISTORISCHE TUIN
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 16,50 p.p.
incl. lunch

Vrijdag 29 juli

RONDVAART BIESBOSCH
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Vrijdag 17 juni

LUNCHEN IN ‘VOOR ELKAER’ 
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 3,-  p.p. 
voor  bewoners van ZCA 
en € 11,50 p.p. voor  thuiszorg cliënten
incl. lunch en consumptie

Woensdag 1 juni

ZANDSCULPTUREN
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 22,50  p.p. 
incl. lunchpakket en consumptie

Vrijdag 8 juli

RONDVAART BIESBOSCH
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. lunchpakket en consumptie

Donderdag 14 juli

ROSARIUM AMSTELPARK
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 9,50 p.p.
incl. koffie met wat lekkers

Vrijdag 3 juni

juni - juli 2016
ZANDSCULPTUREN
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 22,50  p.p. 
incl. lunchpakket en consumptie

Donderdag 16 juni
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Vertrek: 13.15 uur
Vandaag staat het Amstelpark op de 
planning. Het Amstelpark heeft prach-
tige tuinen waaronder een Belgische 
kloostertuin, coniferentuin, heemtuin, 
rosarium, Japanse tuin, Romeinse tuin 
en vlindertuin. Op een mooie dag kan 
hier heerlijk gewandeld worden en 
het gehele park is rolstoeltoegankelijk. 
Onderweg zullen we een kopje koffie 
drinken met wat lekkers bij het bekende 
Rosarium. Kosten: € 9,50 p.p. incl. koffie 
met wat lekkers

ZANDSCULPTUREN 
Wanneer: donderdag 16 juni en 
vrijdag 8 juli
Waar: Garderen
Vertrek: 10.00 uur
Op bovengenoemde data gaan we 
naar het Zandsculpturenfestijn in 
Garderen op de Veluwe. Hier creëren 
zandkunstenaars uit alle delen van de 
wereld jaarlijks de meest schitterende 
zandsculpturen. Dit jaar is het thema: 
“De wereld van Rien Poortvliet” 
Kosten: € 22,50 p.p. inclusief lunch-
pakket en consumptie 

RONDVAART BIESBOSCH
Wanneer: vrijdag 17 juni en 
donderdag 14 juli 
Waar: Drimmelen
Vertrek: 10.00 uur
Bij rederij/rondvaart De Zilvermeeuw 
organiseren ze al bijna 50 jaar rond-
vaarten door één van de mooiste 
natuurgebieden van ons land, 
“Nationaal Park de Biesbosch”. 
Gedurende een twee uur durende 
vaartocht door de Biesbosch wordt 
het gehele gebied doorkruist. Indien 
u rolstoelafhankelijk bent, is dit geen 
probleem. Wij hebben deze dag een 
rondvaartboot gereserveerd die 
rolstoeltoegankelijk is. Dus laat u 
verrassen op het water door de prach-
tige natuur die Nederland 
rijk is. Kosten: € 27,50 p.p. inclusief 
lunchpakket en consumptie

DAGJE VOLENDAM
Wanneer: woensdag 22 juni 
Waar: Volendam
Vertrek: 10.30 uur
We gaan richting Volendam. Volendam 
is oorspronkelijk een klein vissersdorp 
waar men vroeger in klederdracht liep. 
Volendam is gelegen aan het IJsselmeer 
en heeft een rijke historie qua visserij. 
Bij een bezoek aan Volendam moet 

u zeker De Dijk van voor naar achter 
een keertje hebben bewandeld. Als er 
nog tijd over is, wandelen we door het 
“doolhof”. Dit zijn smalle straatjes met 
authentieke vissershuisjes. Natuurlijk 
kunnen we Volendam niet verlaten 
voordat we een visje hebben gegeten. 
Volendam heeft het Volendams 
museum incl. Sigarenbandjeshuis en 
filmzaal. Zeker een bezoek waard bij 
zowel mooi als slecht weer. Bij slecht 
weer zullen we na het bezoek aan het 
museum met de bus de omgeving 
verkennen waaronder Marken en Edam. 
Kosten: € 25,- p.p. inclusief lunch-
pakket, één consumptie en 
een visje eten (haring of kibbeling). 

STRANDRUPS
Wanneer: donderdag 23 juni en 
woensdag 20 juli 
Waar: Noordwijk
Vertrek: 10.30 uur
Ook vandaag moet het weer een beetje 
meewerken want we gaan naar het 
strand in Noordwijk. Eerst maken we 
een ritje door de omgeving en daarna 
gaan we naar het strand Langevelder-
slag. Beide keren zal “de vrijbuiter” om 
12.15 uur voor ons klaar staan. Dit is een 
rupsvoertuig waarmee we een rit van 
een uur over het strand gaan maken. 
Dit voortuig is speciaal geschikt 
voor ouderen die minder goed ter been, 
zijn of van een rolstoel afhankelijk. 
Kosten: € 22,50 inclusief lunchpakket 
en consumptie

RONDTOUR
Wanneer: woensdag 29 juni en 
woensdag 27 juli 
Waar: Den Haag / Scheveningen
Vertrek: 10.30 uur
Via Den Haag maken we een rondrit 
langs diverse historische gebouwen, 
paleizen, pleinen en parken en nemen 
we u mee naar de boulevard van 
Scheveningen.

>vervolg  z.o.z.
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Hierbij treft u het 
programma aan van 
de uitstapjes voor 
de maanden juni en 

juli 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 zitten 
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 van 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.

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

LUNCH MIJNSHEERLIJCKHEID 
Wanneer: woensdag 1 juni 
Waar: Kudelstaart 
Vertrek: 11.30 uur
In november 2013 heeft Zorgcentrum 
Aelsmeer haar deuren geopend in 
Kudelstaart. 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 poel 
rijden en onderweg stoppen voor een 
lekker softijsje. Kosten: € 11,50 p.p.
( €11,50 voor cliënten uit de wijk, €3,- 
voor bewoners van het zorgcentrum) 

ROSARIUM IN AMSTELPARK
Wanneer: vrijdag 3 juni en 
woensdag 6 juli 
Waar: Amsterdam

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes
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koffie en ter afsluiting eten we nog een 
ijsje gemaakt van de eigen vruchten-
soorten. Kosten: € 9,50 inclusief koffie/
thee en een ijsje, exclusief het geplukte 
fruit.

RONDVAART KAGERPLASSEN
Wanneer: donderdag 21 juli
Waar: Warmond
Vertrek: 10.30 uur
We rijden donderdag 21 juli naar 
Warmond waar we om 11.15 uur aan 
boord gaan van de rondvaartboot 
(geheel rolstoeltoegankelijk) voor een 
1,5 uur durende rondvaart over de 
Kagerplassen. Deze vaarroute biedt u 
een uitzicht over een puur Hollands 
landschap van polders en molens 
afgewisseld met pittoreske dorpjes. 
Kosten: € 26,50 p.p. inclusief lunch-
pakket en 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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Hier gaan we lunchen en als het weer 
het toelaat, zullen we een wandeling 
maken over de boulevard met het 
Kurhaus en diverse winkeltjes. 
Daarna vervolgen we onze weg via 
een deel van Wassenaar terug naar 
Aalsmeer. Kosten: € 18,50 p.p. inclusief 
lunch en consumptie

FRUIT PLUKKEN BIJ VAN REEWIJK
Wanneer: donderdag 30 juni en 
vrijdag 15 juli 
Waar: Abbenes
Vertrek: 13.15 uur 
Twee keer gaan we naar een fruit- en 
bloemenkwekerij waar we zelf fruit 
kunnen plukken. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van het seizoenaanbod.
Rond eind juni zijn diverse fruitsoorten 
te plukken waaronder aardbeien, 
kersen, frambozen maar ook tomaatjes, 
komkommers etc. 
Op het terrein van de kwekerij zijn 
overdekte kasjes waar de diverse fruit-
soorten en groentes worden gekweekt.  
Mocht het nu erg slecht weer zijn 
dan kan er fruit worden geplukt in de 
kassen. Bij de kwekerij hoort ook een 
winkel met een bloemenhoek met 
rozen en boeketten en natuurlijk allerlei 
soorten jam, sapjes, fruit etc.
Als het mooi weer is kunnen we lekker 
op het terras zitten voor een kopje 

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

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

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

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

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

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

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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Uitje Keukenhof
De afgelopen twee maanden zijn wij met ‘Op Stap’ 
naar de Keukenhof geweest. Hieronder ziet u een aantal 
foto’s van dit geslaagde uitje.

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’

LUNCHEN IN TUINHUIS
Wanneer: vrijdag 29 juli 
Waar: Historische tuin Aalsmeer
Vertrek: 11.30 uur
Het Tuinhuis is een gezellig theehuis 
gelegen aan het water in de Historische 
Tuin van Aalsmeer. Zij hebben hun 
deuren mei vorig jaar geopend. Je 
kunt er terecht voor een heerlijk kopje 
koffie, vers gebak, een lekkere lunch 
of gewoonweg een heerlijk borreltje 
op het sfeervolle terras. Wij gaan er 
vandaag gezellig lunchen met elkaar.
U kunt kiezen uit verschillende belegde 
broodjes. Ze werken veelal met streek-
producten en producten uit eigen tuin. 
Verrukkelijke kruiden en groenten, alles 
groeit letterlijk naast de deur. Gaat u 
gezellig mee? 
Kosten: € 16,50 p.p. inclusief lunch
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De afgelopen tijd is er veel veranderd in de 
ouderenzorg en u heeft hier regelmatig over 
kunnen lezen in de “Voor ons Allemael”. Alle 
veranderingen hebben een grote impact op de 
samenleving en specifiek voor de kwetsbare 
ouderen. De laatste maanden ontstaat er een 
tegenbeweging in de samenleving die vindt dat 
de veranderingen te snel gaan en te rigoureus 
zijn.  Hier een samenvatting van de huidige 
ontwikkelingen in de ouderenzorg. 

Bezuinigingen 
Staatssecretaris Van Rijn gaat kijken of de voor 
2017 geplande bezuiniging van 500 miljoen op 
de langdurige zorg kan worden verminderd. 
Alle politieke partijen zijn het er over eens dat 
een bezuiniging van een half miljard op de 
langdurige zorg niet haalbaar is. 
Ook de brancheorganisatie in de ouderenzorg,  
ActiZ, is het daarmee eens en heeft een brief over 
de bezuinigingen naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Daarin vraagt de organisatie de minister om de 
bezuiniging niet door te voeren. ‘We schieten door 
de bodem heen’, schrijft ActiZ. ‘We vrezen dat hier-
door de basiszorg niet meer verantwoord geleverd 
kan worden en de beoogde verbetering in 
verpleeghuizen niet gerealiseerd kan worden.’ 

De Thuiszorg 
De onrust rondom aanbesteding van huishou-
delijke hulp na het faillissement van Thuiszorg 
TSN houdt aan. Het is nog niet duidelijk of alle 
gemeenten tijdig nieuwe aanbieders hebben 
gecontracteerd die de ondersteuning aan cliënten 
overnemen zodra de UWV de betaling aan oud-
TSN-medewerkers stopzet. In sommige gemeentes 
worden rechtszaken gevoerd. Gelukkig hoeft u 
zich in de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn geen 
zorgen te maken en is uw huishoudelijke zorg in 
goede handen bij Thuiszorg Aalsmeer.  

 
Waardigheid en Trots 
Een lichtpuntje in de ouderenzorg is het project 
‘Waardigheid en Trots’. Binnen dit initiatief zijn extra 
middelen beschikbaar gesteld voor het maken van 
een kwaliteitsslag in de ouderenzorg. Deze dienen 
deels besteed te worden aan scholing van mede-
werkers en deels aan uitbreiding van activiteiten 
ten behoeve van de cliënten. 

Bij alle bewoners die in Zorgcentrum Aelsmeer 
wonen wordt als onderdeel van de intake binnen 
zes weken na inhuizing een gesprek gevoerd over 
het dag/levensritme en interesses. Het levens-
dagritme wordt vooral in kaart gebracht door 
de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende en de 
interesses door een van de activiteitenbegeleiders. 
Vervolgens wordt er gezocht naar een manier 
om zoveel mogelijk invulling te geven aan die 
eigenheden van de cliënt zodat hij of zij het leven 
zoveel mogelijk als voorheen kan voortzetten. 

Ontwikkelingen 
in de zorg

Deels zal het daarbij gaan om individuele behoeften. 
Deze worden ingevuld met inschakeling van mantelzorg 
en vrijwilligers. Deels zullen die behoeften buitenshuis 
gelegen zijn en dit kan gerealiseerd worden met 
inschakeling van het reeds bestaande reisbureau. 
De activiteiten van het reisbureau worden uitgebreid 
en het reisbureau wordt nadrukkelijk een middel om deel 
te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. 
Dus niet alleen bezoek aan ziekenhuis en dokter maar 
ook familiebezoek, deelnemen aan verenigingsleven, etc.

Al met al kunnen we de ontwikkelingen in de ouderen-
zorg dus afsluiten met positief nieuws. Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft voor haar bewoners een zinvolle dagbe-
steding hoog in het vaandel staan en met extra middelen 
kunnen we deze traditie in de toekomst voortzetten. 

Ron Szarafinski  

Het is in de omgeving van Zorgcentrum 
Aalsmeer een drukte van belang. Er zijn te 
weinig parkeerplaatsen en vrijwel het gehele 
gebied bestaat uit een blauwe zone. Veel van 
de medewerkers van Zorgcentrum Aalsmeer 
komen op de fiets. Maar voor sommigen is dat 
niet mogelijk omdat zij ver weg wonen. 
Daarnaast komen er veel bezoekers.
Omdat de gemeente dat probleem heeft 
onderkend zijn er parkeerontheffingen voor 
medewerkers en bezoekers. Het is mogelijk om 
bij de receptie om parkeerkaart te vragen waar-
mee men de hele dag kan parkeren. Aan het eind 
van het parkeren wordt de kaart dan weer 
ingeleverd bij de receptie. Deze parkeer-
ontheffingen kosten het zorgcentrum geld, 
maar dat hebben we er graag voor over. 
Tot voor kort gold de parkeerontheffing niet 
voor het Praamplein. Het gevolg was dat veel 
van onze bezoekers de auto op parkeerterrein 
voor supermarkt Deen neerzetten. Dit heeft 
geleid tot veel klachten, omdat het winkelend 

publiek daar zijn auto niet kwijt 
kan. De gemeente heeft nu besloten de 
parkeerontheffing uit te breiden tot en met 
het Praamplein. 
Dit is vanaf 16 mei jl. het geval. Omdat die 
mogelijkheid er nu is en we ons als goede 
buren willen gedragen, bij deze het verzoek 
om de auto zoveel mogelijk op het Praamplein 
te parkeren. Als u slecht ter been bent parkeert 
u natuurlijk zo dicht mogelijk in de buurt van 
het Zorgcentrum.

P
Voor wie wel eens parkeert bij 

Zorgcentrum Aelsmeer
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Interview met...
dhr Cornelissen

geboren
12 maart 1938 te Amsterdam

Privé
Getrouwd met Diny B. Deeterink. 
Samen hebben ze drie kinderen,

 vijf kleindochters en een kleinzoon

Het advies van de rector was, dat als ik in 
de wereld was geweest en terug wilde,  
ik van harte welkom zou zijn. Maar ik wilde niet 
terug. Het advies van de rector heb ik opgevolgd 
en ben inderdaad de wereld ingegaan. Ik was 18 
jaar en ben als vrijwilliger bij het Rode Kruis gaan 
werken. Na het Juvenaat heb ik gesolliciteerd, ik 
mocht niet thuis blijven.
Voordat ik op de arbeidsmarkt terecht kwam heb 
ik mijn vrouw leren kennen. We hebben elkaar 
ontmoet op de wandelsport van het Rode Kruis 
en BB (Burger Bevolking). Samen hebben we drie 
kinderen gekregen. Twee jongens en een meisje. 

Ik kwam in het bankwezen terecht met als onder-
deel de effectenbeurs. Ik was eerst ongemachtigd 
bediende. Dat kon je zien omdat je op je kleding 
een vierkante knoop had zitten. Iedereen kon 
daaraan zien welke status je had. Met een ronde 
knoop was je een gemachtigde bediende en mocht 
je handelen op de beurs. De eerste bank waar 
ik handelde was de NMB. Later zijn we door de 
ABN overgenomen. Na de ABN. werd het de 
Slavenburgsbank, de meest besproken bank in die 
tijd. Tijdens mijn jaren bij de bank is er een keer 
ingebroken in mijn kantoor, alles overhoop. 
Ik moet zeggen: dat is een hele nare tijd geweest. 
34 jaar lang heb ik voor diverse banken gewerkt. 
Door omstandigheden moest ik na een lange tijd 
op zoek naar nieuwe baan. Een half jaar nadat 
ik mijn baan kwijt was, ben ik gelukkig weer aan 
het werk gegaan. Weer bij een bank, deze keer in 
Badhoevedorp. Daar kon ik gelukkig blijven tot 
aan mijn pensioen. 

Hoe bevalt u het wonen in Kudelstaart?
In een woord GOED! We woonden nog in De Kwakel 
toen ik ziek werd. Ik ben geopereerd moest 
revalideren. Onze woning in De Kwakel moest 
worden gerenoveerd en na overleg met de 
kinderen leek het toch verstandiger om naar een 
seniorenwoning te gaan verhuizen. In die tijd was 
ik te ziek om me daar druk om te maken. Na 
een jaar van revalideren ben ik naar Kudelstaart 
gekomen, mijn vrouw woonde er inmiddels al. 
Samen hebben we er maar een jaar kunnen wonen. 
Mijn vrouw is ziek geworden en ze is verhuisd naar 
het zorgcentrum. Drie keer per week zoek ik haar 
op. In de Mijsheerlyckheid woon ik met heel veel 
plezier. Iedere dag kom ik er graag en eet ik een 
heerlijke warme maaltijd in het restaurant Voor 
Elkear. Het is er gezellig en we eten met een hele 
groep mensen gezamenlijk. De mensen zijn lief 
en de bediening is er samen met de verzorging 
uitstekend! Ik had op geen betere plek terecht 
kunnen komen.

Meneer Cornelissen, dank u wel voor uw tijd en 
dank voor dit openhartige gesprek. Het was een 
voorrecht om met u aan deze tafel te zitten. 
We hopen u nog lang te mogen ontmoeten
 in het wijkpunt!

Aukje van der Westen
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Mijn hobby is autorijden. En omdat er mensen 
voor de Regio Taxi gevraagd werden, ben ik deze 
uitdaging aangegaan. Ik had genoeg ervaring bij 
het Rode Kruis opgedaan zodat ik mensen veilig 
van en naar een bestemming kon vervoeren. 
Vanaf mijn pensioen tot aan mijn 71ste heb ik op 
de Regio Taxi gereden. Ik denk dat ik zo’n beetje 
alle ziekenhuizen in Nederland wel gezien heb. 
Ik ben zelfs een aantal keren voor mijn werk buiten 
de landsgrenzen geweest!

Voor mijn pensionering hebben mijn vrouw en ik 
een camper gekocht en zijn we er op uit gegaan. 
We hebben door heel Europa gereisd en zelf ook 
reizen georganiseerd. We hebben mooie reizen 
gemaakt. We zijn zelfs in Rusland geweest. Drie 
maanden lang hebben we er doorheen gereisd. 
We hebben daar heel veel gezien, van rijkdom tot 
aan werkelijke armoede. We woonden al 34 jaar in 
Osdorp, Amsterdam, maar we voelden ons op een 
zeker moment niet meer veilig en niet meer thuis 
op die plek. Onze oudste zoon woont in De Kwakel 
en wij wilden daar ook graag heen. Onze camper 
kon daar mooi voor de deur staan maar….helaas 
is onze camper in het eerste half jaar dat we daar 
woonden gestolen. Niet veel later is hij ook weer 
teruggevonden. Hij stond in een greppel bij de 
Bloemenveiling. De camper had veel schade opge-
lopen. We hebben hem weggedaan. Maar omdat ons 
hart toch bij deze manier van vakantie houden ligt, 
hebben we weer een andere camper aangeschaft.

Dit is het verhaal van 
Dhr. Cornelissen, bewoner van het 
Boerhaavehof in Kudelstaart. Aan de leestafel 
van het wijkpunt voor Elkaer raken we, onder 
het genot van een kopje koffie, in gesprek. 
Dhr. Cornelissen wist dat dit interview zou 
komen en heeft zich zeer goed voorbereid. 
Dit is zijn verhaal….vragen hoef ik eigenlijk 
niet te stellen, het verhaal rolt er vanzelf in 
één keer uit.

Mijn volledige naam is Gerardus Wilhelmus 
Augustinus Maria Cornelissen. Ik ben geboren in 
Amsterdam aan de rand van de stad in West. 
Opgegroeid met vier broers en twee zussen. 
Ik ben getrouwd met Diny B. Deeterink. 
Samen hebben we drie kinderen, vijf kleindochters 
en een kleinzoon. Tot mijn 12de ben ik  opgegroeid 
in Amsterdam. Na die tijd, de lagere schooltijd zat 
erop, ben ik naar het Juvenaat  gegaan. Nou ja... 
gestuurd. Alle jongens van het gezin gingen daar 
naar toe. De meisjes hoefden niet want volgens 
pa waren er nonnen genoeg! Normaal gesproken 

duurt de opleiding om missionaris te worden 
in Nieuw Guinea zes jaar in het Juvenaat. 
Ook al was ik de jongste ik moest er naar 
toe. Maar ik kwam er als eerste ook weer 
uit.  Ik hield het daar niet uit.
 Na drie en een half jaar, met de kerst, 
adviseerde de rector om ‘maar in de 

wereld te gaan kijken’. Ondanks dat 
ik niet mocht corresponderen met 

meisjes buiten het Juvenaat bleef 
ik maar corresponderen met mijn 
twee buurmeisjes, Rietje en Julia. 
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Het ontmoetingscentrum biedt 
dagbesteding aan ouderen. 
Naast het inloopcentrum zijn er 
ook zogenaamde maatwerkgroe-
pen. Hier is de dagbesteding een 
vorm van behandeling. Ouderen 
met een bepaalde diagnose die 
daardoor meer moeite hebben 
met functioneren in de maat-
schappij, kunnen op afgesproken 
dagen gebruik maken van het 
aanbod. De dagsociëteit is zo’n 
maatwerkgroep. Per dag komen 
ongeveer 12 tot 14 mensen. 
De diagnose waardoor deze 
ouderen beperkt zijn, is heel 
gevarieerd. Sommige mensen 
hebben een herseninfarct gehad, 
anderen lijden aan Parkinson
en een aantal hebben cognitieve 
problemen door bijvoorbeeld 
dementie. Het is de bedoeling 
dat ook de ouderen met een 
diagnose zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven 
wonen.

Op de dagsociëteit wordt veel 
bewogen. Beweging is een 
vorm van therapie die lichaam 
en geest fit en gezond houdt.
Ook de actualiteiten worden 
dagelijks besproken en het 
geheugen wordt geprikkeld. 
De groep is graag bij elkaar. 
Er wordt ook veel gelachen. 

Hiernaast volgen enkele 
anekdotes:

De Dag Sociëteit
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De tuc koekjes werden 
besproken. Mien meende 
dat je over Tuc-koekjes 

maar weinig meer hoort. 
Jennifer noemde alle 
smaken waarin Tuc-
koekjes verkrijgbaar 

zijn: zout, paprika, ba-
consmaak. Mien: “wat? 

Baarmoedersmaak?”
Sinds de start van het Inloopcentrum is gebleken dat de senioren in Aalsmeer en 
Kudelstaart veel behoefte hebben aan een ochtend of middag waarbij het 
‘trainen’ van het geheugen centraal staat. De senioren komen elke week trouw 
naar het Inloopcentrum om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk de hersens te 
doen kraken. We drinken eerst samen koffie en thee. Wanneer we afgeruimd 
hebben, starten we met de activiteit. We ‘trainen’ het geheugen door middel van 
vragenspellen, spelletjes, muziek en allerlei oefeningen.
Het Inloopcentrum gaat de activiteit ‘geheugentraining en breinzaken’  tijdens 
een extra middag aanbieden zowel op de locatie in Aalsmeer als Kudelstaart.
Inloopcentrum in Aalsmeer, Kanaalstraat 12, kunt u voor deze activiteit 
elke maandagmiddag vanaf 14.30 uur bezoeken. De activiteit start 
met ingang van 6 juni. Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur bent u van harte 
welkom in Inloopcentrum Kudelstaart, Nobelhof 1. Op vrijdagmiddag wordt 
begonnen per 15 juli. Ook is het mogelijk op het Inloopcentrum om gezamenlijk te 
lunchen en een wandeling te maken. Meer informatie en de complete agenda van 
het inloopcentrum vindt u op de website www.zorgcentrumaelsmeer.nl of u kunt 
contact opnemen met coördinator Ontmoetingcentrum Ellen Millenaar tel. 06-22468574

Koffie en thee kosten één euro. 

Linda beweert in de groep een 
hele leuke man te 

hebben. Corina bevestigt deze 
opmerking waarop Martha 

aan Corina vraagt: 
“wil je ruilen?”

Ruilen?

Martha reageerde ook 
erg gevat toen Corina 

uitlegde dat Herman heel 
veel jam op zijn cracker 

nam omdat hij het 
erg slecht kon zien. 
Martha zei: ‘dan kan 
slecht zicht ook in je 

voordeel werken’ 

Elk nadeel...

Wat iemand voor zijn 
pensioen kreeg, is ook een 

leuke vraag. Wij denken 
hierbij aan het cadeau, Johan 

had een goed antwoord: 
“een heel goed pensioen”. 

Pensioen

Dat het lev
en anders gaat als je 

ouder wordt, is duidelijk voor 

Annie; er 
is meer verleden 

dan toekomst. 

ouder w
orden

Welke krant iemand 
leest is maar de vraag. 

Douwe maakt bijvoorbeeld 
alleen de puzzels

Krant

Baarmoedersmaak?!

De gesprekken op de groep, de meningen, het 
gezamenlijk zingen maakt de dagen soms onver-
getelijk. Voor veel mensen is het heel moeilijk om 
te beginnen met iets als dagbesteding. Eenmaal 
over de drempel en gewend aan het ritme heeft 
het voor velen een grote meerwaarde. 

Op de foto zijn we gezamenlijk aan het lunchen. 
Hierop zie je dat we allemaal één zijn: de helpers, 
de cliënten , de medewerkers. 

14 JUNI KINDERGESPREKSGROEP

14 juni is er een gespreksgroep 
voor kinderen van mensen met dementie 
of een andere hersengerelateerde ziekte.

dinsdagavond, gebouw irene
vanaf 19.30 tot 21.00

9 JUNI BIJEENKOMST PARKINSON 
Op donderdag 9 juni komen er een 

gastspreker van Parkinson Nederland en 
oefentherapeut Karin Roeleveld om de ziekte 

van Parkinson nader toe te lichten. 
De consequenties maar vooral ook de 

mogelijkheden en alles wat je zelf kunt doen. 
De bijeenkomst is voor iedereen 
toegankelijk, donderdag 9 juni 

vanaf 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur

voor informatie neem contact op met
Ellen Millenaar 06 22468574

Het Inloopcentrum gaat uitbreiden met 
geheugentrainingen breinzaken
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AALSMEERDER
AARDBEIENBRUG
BANDJESAVOND
BLOEMENCORSO
BLOEMENLUST
BOERENVREUGD
BUURTS
DIJK
DORPSTRAAT
DRAGT

EREBEIEN
FARREGAT
FEESTWEEK
FLORAHOLLAND
FORT
GERARD JOLING
HISTORISCHE TUIN
HORNMEER
JACHTHAVEN
KNUIT

LAATSTE WERKDAG
MOLENVLIET
NOBEL
POEL
PRAMENRACE
RAADHUIS
RINGVAART
SERINGENPARK
SIERTEELT
STATIONSGEBOUW

STOMMEER
SURFEILAND
TOPSVOORT
TUINDERS
VEILING
VROUWENTROOST
WATERTOREN
WESTEINDER
ZADDOEK
ZORGCENTRUM

Ons Aelsmeer
S R I N G V A A R T F E E S T W E E K

T A G E R R A F Z N E V A H T H C A J

R F O E L E B O N T A A R T S P R O D

U O R K R A P N E G N I R E S K J I D

U R P A D A A O Z O R G C E N T R U M

B T R A G R R T E R E D N I E T S E W

F B A L U D R D S L G T U I N D E R S

L L M S E B A C J T S T O M M E E R E

O O E M R E A B L O E M E N C O R S O

R E N E V I D N T H L W Z A D D O E K

A M R E N E H R C U S I E R T E E L T

H E A R E N U S R E E M N R O H M A E

O N C D R B I V E I L I N G K N U I T

L L E E E R S D N O V A S E J D N A B

L U V R O U W E N T R O O S T G A R D

A S L T B G S D N A L I E F R U S G M

N T S T A T I O N S G E B O U W E E R

D I E R E B E I E N E R O T R E T A W

H T R O O V S P O T E I L V N E L O M

Service salon
KAPSALON
afspraak via de receptie, 
aanwezig dinsdag t/m vrijdag

BLOEDPRIKKEN
elke donderdag   9.30 - 10.30 uur

DE RIJDENDE OPTICIEN
woensdag  8 juni   11.00 - 12.00 uur 
woensdag  7 september  11.00 - 12.00 uur
woensdag  7 december 11.00 - 12.00 uur

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

SPREEKUUR VOOR ZORGWONINGEN
Elke eerste vrijdag van de maand
afspraak maken via de receptie 0297 - 32 60 50

VERTROUWENSPERSOON PERSONEEL
Sabine van Pelt - CQ-coördinator bij Facit
E-mail:    sabine.van.pelt@facit.nl
Tel:    0251 – 21 22 02

KLACHTENCOMMISSIE

Elke eerste dinsdag van de maand 10.45 - 11.45uur
in de grote zaal van het zorgcentrum.
(klachten kunnen ook in de bus bij de grote zaal)

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



Donateurs van de Stichting 
Vrienden van 

Zorgcentrum Aelsmeer
De Stichting vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer kent een groot aantal donateurs. 
Soms komt de vraag of ons blad ‘Voor ons 
Allemael’ ook naar die donateurs toegestuurd 
zou kunnen worden. Het nadeel daarvan is 
natuurlijk dat dat geld kost en zodoende de 
donatie niet ten goede komt aan het doel 
dat de Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer nastreeft. Aan de andere kant is het 
zo dat als iemand graag het blad zou willen 
ontvangen en daar wat extra voor wil doneren, 
we het graag toesturen. Vandaar dat we alle 
donateurs van de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer eenmalig dit blad 
toesturen, zodat u na kunt denken over de 
vraag of u het blad zes keer per jaar 
wilt ontvangen. 

We kunnen dat aanbieden aan alle dona-
teurs die minimaal € 50 per jaar doneren 
aan de Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dus, als u een berichtje stuurt 
naar de receptie van Zorgcentrum Aelsmeer 
dat u voornemens bent € 50 te doneren of  
u verhoogt het bedrag van de donatie dan 
zullen wij ervoor zorgen dat u zes keer per 
jaar ons mooie blad ontvangt.


