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Verderop in deze “Voor ons Allemael” leest u 
een interview gehouden door Jan Dreschler met 
Ellen Millenaar, coördinator van het Ontmoetings-
centrum “Irene”. Zij vertelt zeer bevlogen over haar 
centrum, de bezoekers en alle medewerkers. 

De deelnemers van het Ontmoetingscentrum 
“Irene” worden op maandag 4 september extra 
verwend met een rondvaart met de Avifaunaboot. 
Op dinsdagavond 19 september is er een voorstel-
ling “Alzz en zo....” Een liefdevolle en intieme 
theatervoorstelling over Alzheimer verzorgd door 
Kees van der Zwaard. Deze voorstelling in het ont-
moetingscentrum is voor iedereen die wil komen 
maar heeft slechts een beperkt aantal plaatsen (75). 

Tenslotte zal op zaterdag 
30 september ‘s middags een 
jubileumreceptie plaatsvinden met 
workshops zoals geheugentraining, 
psychomotorische therapie, creativiteit en 
muziek. Als laatste heeft Wilma Groenenberg 
een leuk interview gehouden met Dhr. De Moor 
over onder andere voetbal. En Elvis Presley 
kwam ook nog op bezoek. Elvis zult u denken? 
U leest het allemaal in deze “Voor ons Allemael”!  
Zorgcentrum Aelsmeer is anno 2017 nog volop 
in beweging om haar maatschappelijke rol voor 
de bewoners van de gemeente Aalsmeer meer 
dan waard te maken. De redactie wenst u veel 
leesplezier toe.   

Ron Szarafinski 

Beste Allemael,

Wanneer u dit leest is het nog 
volop zomer, dit is in de zorg 
altijd een speciale tijd van het 
jaar. Collega’s komen terug van 
hun wel verdiende vakantie 
en sommigen gaan pas in het 
naseizoen en werken de hele 
zomerperiode door. Voor de 
planners is het altijd weer een 
hele kunst om alle roosters rond 
te krijgen waardoor u als cliënt 
of bewoner toch de zorg krijgt 
die u nodig heeft. In deze “Voor 
ons Allemael” leest u vakantie- 
anekdotes van bewoners uit 
het zorgcentrum, wat deden zij 
vroeger tijdens die spaarzame 
vrije dagen? Hier zijn leuke 
en verrassende verhalen uit 
voortgekomen van over de hele 
wereld, van Zuid – Amerika en 
Canada tot aan ons eigen 
kikkerlandje Nederland toe.   

 

Maar vakantie 
of niet, er is de 
afgelopen maanden 
alweer veel gebeurd in het 
Zorgcentrum Aelsmeer. 
De Begane Grond, waar 
mensen met dementie wonen, 
wordt opgeknapt met dank aan 
de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer waardoor er een 
huiselijke sfeer is ontstaan. 
In het najaar gaan we hier meer 
aandacht aan besteden in de 
volgende “Voor ons Allemael”. 
De binnentuin van het
Zorgcentrum is breder open 
gesteld en ligt er prachtig bij. 
De bewoners genieten er volop 
van de zon of zoeken een 
schaduwrijk plekje op. 
Deze “Voor ons Allemael” staat 
in het teken van het 
ontmoetingscentrum “Irene”. Het 
ontmoetingscentrum bestaat 
dit jaar alweer tien jaar. In deze 
jaren heeft het ont-moetings-
centrum zijn nut meer dan 
bewezen. Destijds was het stre-
ven om een dagbesteding aan 
te bieden aan maximaal twaalf 
mensen op maandag, woensdag 
en vrijdag. Nu na tien jaar is het 
ontmoetingscentrum vijf dagen 
in de week geopend en maken 
zeventig mensen uit Aalsmeer 
hier gebruik van. Daarnaast is er 
sinds een aantal jaren ook een 
inloop centrum waarvan veel 
gebruik wordt gemaakt. 
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Mijn naam is Mariëlle Wegman en ik 
ben 48 jaar oud, of jong, het is maar net 

hoe je het bekijkt. Geboren ‘Farregatter’, 
opgegroeid in een woonark achter 

Oosteinderweg 97. Hoewel ik inmiddels 
langer weg ben uit Aalsmeer dan dat ik er ooit 

gewoond heb, ben ik mij altijd Aalsmeerse blijven 
voelen. Poelwater stroomt door mijn aderen als het 
ware. Mijn grootste wens is om hier terug te keren.
 Gelukkig ben ik op andere manieren nog steeds 
aan Aalsmeer verbonden (familie, Radio Aalsmeer 
en AalsmeerVandaag).

Hoewel ik het grootste deel van mijn inkomen 
haal uit mijn werk als verpleegkundige in de 
ouderenzorg, heb ik daarnaast een bescheiden 
bedrijfje in fotografie en het schrijven van teksten. 
Ik vlog, ik blog en schrijf voor de nieuwssite 
AalsmeerVandaag. 

Mijn werk als fotograaf is zeer veelzijdig. Ik kan niet 
zeggen dat ik mij heb gespecialiseerd in ‘één 
speciale tak van sport’. Ik fotografeer feesten 
(sfeerimpressies), maar ik ‘doe’ ook portretten.  
Wat u hier in het zorgcentrum in september gaat 
aantreffen is zogenaamd ‘vrij werk’. Ik houd heel 
erg veel van geschiedenis, die van Aalsmeer 
(Aelsmeer?) in het bijzonder. De foto’s die u te zien 
krijgt zijn voor een groot deel gemaakt op de 

Historische Tuin, een plek waar ik graag kom. 
Daarnaast treft u een aantal foto’s afkomstig uit 
mijn nieuwe project  ‘oud in nieuw’. Dat gaat als 
volgt: ik maak een foto van een bepaalde plek in 
Aalsmeer, waarbij ik dan ook beschik over een 
hele oude foto van diezelfde plek. Die oude foto 
monteer ik dan met computersoftware in de 
nieuwe foto. En zo ontstaat  ‘oud in nieuw’. 

Ik hoop uiteraard dat u zult genieten van mijn 
foto’s van ‘Oud Aelsmeer’, want daar komt het 
toch wel op neer. 

Met de hartelijke groeten,

Mariëlle Wegman

Expositie Zorgcentrum Aelsmeer



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.

Vanaf 4 september
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 
Handwerken met een missie voor de organi-
satie ‘Knuffeldekens’. Materialen en deelname 
zijn kosteloos, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Zie ‘Voor Elkaer Specifiek’ voor 
speciale creatieve middagen.

 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

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
- AUGUSTUS -

Donderdag 10 augustus
Sjoelen 14.30 - 16.30 uur. Deelname gratis,
consumptie voor eigen rekening.

Vrijdag 18 augustus 
 ‘Een ijsje met een wijsje’ muziekmiddag met 
een ijsje. Deelname bij opgave. Meer info via de 
Nieuwe Meerbode en Facebook.

Donderdag 24 augustus 
Sjoelen 14.30 - 16.30 uur. Deelname gratis,
consumptie voor eigen rekening.

Vrijdag 25 augustus
Thema maaltijd; Spaanse maaltijd. 
Vooraf reserveren. Meer info via de Nieuwe 
Meerbode en Facebook.

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,

tel. 0297 820 979

‘VOOR ELKAER’  SPECIFIEK 
 - SEPTEMBER -

Donderdag 7 september 
Sjoelen 14.30 - 16.30 uur. Deelname gratis,
consumptie voor eigen rekening.

Dinsdag 19 september 
Prinsjesdag budgetmenu 12.00 -14.00 uur. 
Graag vooraf reserveren. Meer info via de 
Nieuwe Meerbode en Facebook.

Donderdag 21 september
Verkoop H&A mode met modeshow
10.00- 15.00 uur.  Deze dag is er geen sjoelen.

Zaterdag 23 september 
‘Burendag’. Gezellig even bijpraten met 
de buurman/vrouw, van 10.00 - 12.00 uur. 
Meer info via de Nieuwe Meerbode en Facebook. 

Vrijdag 29 september
Thema avond: Bourgondisch. Reserveren vooraf. 
Meer info via de Nieuwe Meerbode en Facebook.

DONDERDAG OM DE WEEK

Sjoelen 14.30 - 16.30 uur
Om de week, zie ‘Voor Elkaer Specifiek’.
Deelname gratis, consumptie voor 
eigen rekening.

BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN ALLE ACTIVITEITEN

 Helaas lukt het ons niet om alle activiteiten 
ver vooruit te plannen. U kunt meer details 

over de activiteiten en oktober specifiek tijdig 
vinden op Facebook en de Nieuwe Meerbode. 

U kunt ook altijd even binnenlopen voor 
een maandagenda.  

 OF BLIJF OP DE HOOGTE 
VIA DE MAIL!

Mail uw emailadres naar:
wsp@zorgcentrumaelsmeer.nl

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

In het Restaurant/ Wijkpunt Voor Elkaer 
staat een piano die met smart wacht op een 
muzikant. Vindt u het leuk om af en toe wat 

te komen spelen en mensen een plezier
te doen met uw talenten... dan nodigen 

we u van harte uit. Voor informatie kunt u 
bellen met 0297 820 979.

PIANO ZOEKT PIANIST
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Het inloopcentrum
in Kudelstaart is op verschillende dagdelen in de 
week geopend. Bent u op zoek naar uitbereiding 
van uw sociale contacten, gezelligheid, ontspan-
ning 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

Inloopcentrum Kudelstaart
ACTIVITEITENOVERZICHT

MAANDAG

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.

DINSDAG

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 de wandeling.

     
DONDERDAG

Totaal Vitaal/Bewegen 10.00 - 12.00 uur
We beginnen met een warming up, waarbij 
we de spieren warm en soepel maken. 
Gevolgd door een spelactiviteit met o.a. 
Ballen, pittenzakjes, scoops, tennisrackets, jeu 
de boules, etc. Bewegen is niet alleen goed 
voor de lijn, maar ook voor het brein!

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

DONDERDAG OM DE WEEK

Creatief: Schilderen,tekenen, kleuren
14.00 – 16.00 uur
Donderdagmiddag om de week kunt u 
ontspannen door mee te doen aan tekenen, 
kleuren of schilderen. U hoeft geen ervaring 
te hebben, alleen plezier in samen maar toch 
individueel bezig zijn. Er worden verschillende 
technieken en materialen aangeboden. Voor 
materialen wordt een eigen bijdrage van €1,50 
per keer gevraagd.

VRIJDAG

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

Musica 14.00 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning.
We komen terug op verschillende 
bekende artiesten, muziek, beeldfragmenten 
en spellen. Ook wisselen we het programma af
met interactieve middagen als zang, zelf
muziek maken of een film, muziek op het
grote scherm in het restaurant.
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Puzzel mw Batenburg

KERK MAKER

KLAVER ZOET

KRUIDEN KOEKJE

KOFFIE BAARS

LUI SCHOEN

LIJM LOOD

LOF LES

LAF GAS

LANG STEL

MERK DEKEN

MOEDER KOE

MOED LOOS

MIER HOUDER

NOOD VERLENER

MUNT VERSPILLING

NACHT TOREN

NIJD BAKJE

NOG TIJD

OVER PUZZEL

OPPER ZAAK

OOR EVEN

PALM STAM

POST BEDIENDE

ROER GEEL

klokken
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De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals kerk - klokken - maker= kerkklokken en klokkenmaker. 

uw oplossing kunt u inleveren bij de receptie t.a.v. T. Batenburg. Succes!
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15

14
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Bloemschikken 
Vanaf september gaan we om de week 
bloemschikken op Donderdag middag 
van 14.00-16.00 uur t/m eind november.

Data:  14 september, 21 september, 
 5 oktober en 19 oktober

De kosten zijn 4 euro per bakje, maar u 
krijgt 50 cent retour als u het lege bakje weer 
retourneert. Consumptie voor eigen rekening.

DONDERDAG OM DE WEEK

NIEUW! 
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Vakantie
verhalen
Wij hebben een aantal mensen gevraagd 
naar hun leukste/mooiste vakantieverhalen. 
Deze verhalen zullen hun levenlang bij 
blijven en willen we graag met jullie delen

de Cliëntenraad

De cliëntenraad van Zorgcentrum Aelsmeer 
vergadert maandelijks onder voorzitterschap 
van Dhr. John Peters.

Het doel van de Cliëntenraad is belangenbeharti-
ging van de bewoners. Ze is betrokken bij bepaalde 
facetten van het beleid en kan hierin gevraagd en 
ongevraagd adviseren.

De acht leden vertegenwoordigen de cliënten uit 
het Zorgcentrum, de Serre en de in- en aanleun-
woningen. Dhr. John Peters is de contactpersoon 
voor de Thuiszorgcliënten.

Twee keer per jaar woont een lid van de Raad van 
Toezicht (in de persoon van mevrouw J. van Klink) 
de vergadering bij.

Ook voor de cliëntenraad was 2016 een jaar 
waarin er veel gebeurde en we bij tal van zaken 
betrokken waren.

Activiteiten waarin de cliëntenraad 
een aandeel had:

• Profielschetsbeoordeling van de nieuw aan 
 te stellen direkteur (per 01-06-2016)
• Meebeslissen in de slotfase van de 
 sollicitatieprocedure
• Meedenken in de voorbereiding afscheid 
 Dhr. Dreschler
• Bij het officiële afscheid sprak ons oudste lid 
 Mevr. A. Joore de scheidende direkteur toe

Zaken waarin de cliëntenraad om advies 
werd gevraagd:
• Inspraak in de bouw verbindingsgang 
 benedenverdieping
• Samen met de O.R. een voorstel indienen voor 
 de subsidieaanvraag project “Waardigheid en 
 Trots” voor dagbesteding cliënten en deskundig-
 heidsbevordering medewerkers

• Meedenken over het ontwikkelingsplan 2017,   
 noodzakelijk voor een juiste beoordeling van 
 de financiering door zorgkantoor
• De aanvangstijd van een middagprogramma
 te verzetten van 14.30 uur naar 15.00 uur

De cliëntenraad was betrokken bij:
• Overleg Bestuur-Cliëntenraad-Zorgkantoor 
 over de financiën
• Reorganisatieplannen noodzakelijk door 
 het ontstane tekort
• De brief aan de bewoners omtrent veranderd 
 beleid vanwege bezuinigingen
• Onderzoek veiligheid in Zorginstellingen
• Nieuwe uitgang naar de tuin Ringvaartzijde

Zaken waar de Cliëntenraad zich verder 
mee bezig hield:
• Evaluatie periode Norovirus. De aan- en 
 opmerkingen werden opgenomen in een nieuw 
 protocol (dat klaarligt bij een eventuele volgende 
 uitbraak van de ziekte)
• De attentie voor begeleiding van de jonge 
 leerlingen/stagiaires vooral tijdens de 
 drukke ochtenduren
• Gevraagd om een betere verbinding met de 
 grote zaal zodat men op de kamers meer
 betrokken is bij hetgeen gebeurd op het podium. 
 Ook betere akoestiek in de zaal is gewenst
• Gevraagd is een aantrekkelijker entree van 
 het zorgcentrum, ruimer terras, voortuin
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
min imaxim faceserum nos es aut 
quatiuntios re, tem quuntia volup-
tatae auteceaqui blaut od quosti-
atio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?

Ucienimpor aut idus et ea 
core, num elessun dig-

nihit lacepero ilibusam 
laborem sumque 

ario. Eliqui sum que 
nonsenis alibus, idel 

imaximpor rem 
fugias saped et 

verchillab il mo-
luptaqui quodit, 
cuptibus dolupie 

nimaio. Nequi 
aut quatum inctur, si 

omnis sus, enihicipsam simi, quatur, 
vernam as ut ent pa cus.
Ibusaped et quis vollatem hil il 
inverro repudant.
Ate re alitae ius ad quae num eium 
aut harum consed ma illatur am, 
eos mil maio. Vitionse omnist rest, 
ne nossinimos aciur? Molum fuga. 
Sitatquas dipsam lanihic tetume 
cus.
Dundebist, vellese dipsanda verum 
dolupta testrum autatur aditem 
fugia quibus dolupta quiatur? Ilique 
dolorem exeritaquo omniatem 
fuga. Tempore pla et la volor mai-
onsequid millorp oruptat ianimil-
lore molore laccupt atiunt et erere 
cuscips andigen istisquianis mod 

eatem quas dissinimpos qui 

diae conectas imus 
esti vid et ant volor res estruptas 
undae nat faces doluptas aceaqui 
aborrumque rectae. Invero es ped 
eum sit faccupt atianis tiberum 
ero ini omniend uciania inctem. 
Suntem que volut haribus mincid 
modi od quature, ut eum eiciet 
ut volor solorum fuga. Gitaquid 
magnihil elici archili quistrum, sedit 
estrumquid que dolupturi dellorem 
asimoluptat.
Occabo. Erferumquam aut ento 
omnissus nonseque comnihillate 
eruntis dipsam anduci dolorit, om-
moluptatem et ut audanis vel mo te 
poreptat quae poribus re velis etur 
aut im adi vel is venihitetur sinvero 
idita as aut et dolorerem aliam 
qui quaestet aut que nullant ium 
eiuscip iditiaeculpa dolor adio que 
nus, odi cumquunt ererum nobi-
tiam vollabo rrovidem iduciet offic 
tet alibust qui con none aut alicid 
magni blamus simusdae enimi, 
cones sum fugia cus doluptur aut 
volest aborit, cum sendendam 
apidendit volorest, nisimpo rectem 
fuga. Rum quae quam nus dolorer 
sperum conseribusda es dolum se 
di omnis modic tem eat rem venis 
veligen destrum il incto vellestibus, 
cuptur milliqui officaessin nonseri 
taerition cupta verovit voluptatibus 
endamusae ea viducimus.
Ra autempe rnaturis aliquas con-
seces ulpari rae. Aximaion reium 
latur? Qui utemporesto doluptate 
ma sectaque volore pori aut hili-
quid utem sinvelia aut odit aceatem 
fugit, exeris que porest, culland 
eliquid que alibus volupid quunde-
bitis maionsequi nis es eictent qui 

ad 
unt.
Sed et porectatet 
fugiae nosaest incita-
tempor sam faceria nitiis 
doluptatem ad quiam qui quo 
ducia aribusa dolorerio volup-
tia aceped ma dolorec 
estore odi ducidi ut 
porest ad quaernam, 
officiis ipisimo que ex 
eaquate mporumendis mo om-
nistem di nitem quasin nobis aut 
ipicips aeculpa riorerum reicide 
stiisci magnientis voluptate volupta 
doluptumquos ute corror re nonsed 
eostemp orrum, asit rem voloria 
dolupti ad ut id qui audaeptatios 
delitem et endaeceaquo volorem 
et venist reprovit quam aut mollent 
istemo ent, consenditem volore 
sincidelit, aditas rempori atiur? Qui 
consectum fugiatusdae vidus.

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

Handwerken
Het handwerken vindt plaats in de Voor-

kamer 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 wordt 
gebruikt voor het goede doel. 

Sokken breien is altijd gewenst 
want dat kunnen niet veel mensen 

meer, maar andere breisels, hand- of haakwerkjes 
zijn ook welkom.

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

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

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zang-

middagen georganiseerd 
waarbij u kunt meezingen, ongeacht 
of u wel of niet zo heel goed bij stem 
bent. Het is een gezellige melodieuse samen-
komst die onder leiding staat van 
onze activiteiten-begeleidster Ingrid met 
muzikale begeleiding van Ally Maarse.

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

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

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

4 augustus  dhr. Maarsen 
11 augustus  ds. Schrage
18 augustus  pastor A. Creemer
25 augustus  ds. Westerman

1 september  ds. Prins
8 september  ds. Haeck
15 september  dhr. Vollmuller 
22 september  mw. V.d. Schilden
29 september  Heilig Avondmaal met collecte 
   door ds. Hogenbirk

6 oktober  dhr. Kramer
13 oktober  dhr. Buchner
20 oktober  dhr. Terlouw
27 oktober  ds. Van Dalen

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

ELKE MAANDAG

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

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 2 augustus
15.00 uur Jeu de Boules middag; bij mooi weer buiten in de tuin 
en anders binnen.

woensdag 16 augustus
15.00 uur Theo Rekelhof vertelt over zijn beroep als palingvisser 
en natuurlijk wordt er ook paling geproefd. 

woensdag 30 augustus
15.00 uur Natuurfilm: Holland natuur in de Delta.

woensdag 13 september
15.00 uur Optreden van het Josarie orkest uit 
Alphen aan den Rijn. Zij spelen herkenbare Nederlandse liedjes 
en musicalmuziek.

woensdag 27 september
15.00 uur Klassiek concert van Stichting Muziek in Huis.
Verdere aankondiging wordt te zijner tijd vermeld in 
de Nieuwe Meerbode.

woensdag 11 oktober
15.00 uur Meezingklassiek met Arie Vuijk. Hij geeft uitleg over 
bekende klassieke werken en er wordt samen gezongen.
woensdag 25 oktober
15.00 uur Natuurfilm: de terugkeer van de ijsvogel in Nederland.

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 8 oktober
15.00 uur Kindermuziekconcours in samenwerking met Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer.

zondag 15 oktober
15.00 uur Finale Kindermuziekconcours in samenwerking met 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 12 september
14.30 uur Zangmiddag.

dinsdag 19 september
10.00 tot 15.00 uur Kledingverkoop door firma H en A Mode.

dinsdag 26 september
10.00 tot 11.30 uur Schoenenverkoop Henrita Footwear. 

dinsdag 3 oktober
15.00 uur Zangmiddag.

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 

Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT
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    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst
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Interview met...
Ellen Millenaar

Toen er kinderen kwamen bleef Ellen werken, maar 
toen haar dochter langdurig ziek werd  - ze werd 
gediagnosticeerd met JIA, beter bekend als jeugd-
reuma - besloot ze een stap terug te doen. Ze ging 
werken in de apotheek waar zij minder uren kon 
draaien en het leven wat meer regelmaat had.
‘Echter, toen het beter ging met de ziekte van mijn 
dochter, wilde ik wel heel graag terug in de zorg’. 
Ditmaal werd het niet Amstelveen, maar Hoofddorp. 
Daar ging ze werken bij ontmoetingscentrum 
De Boerderij. ‘Dit was een wijkcentrum dat 
gevestigd was in een oude boerderij. Ik startte er in 
2001 onder leiding van een inspirerende coördinator. 
We deden alles samen en het liep goed. 
Uiteindelijk is mijn collega/coördinator er een 
tweede ontmoetingsgroep gestart en heb ik de 
leiding van De Boerderij overgenomen’.

Ruim 10 jaar geleden waren er in Aalsmeer 
geruchten dat er gedacht werd aan het opzetten 
van een ontmoetingscentrum. Ellen twijfelde geen 
moment. Dit was een kans die ze graag aangreep  
en ze schreef een brief naar Zorgcentrum Aelsmeer 
waarin zij haar diensten aanbod. Zij had daarvoor 
een tweeledig motief. In de eerste plaats wilde zij 
heel graag in haar eigen dorp werkzaam zijn en in 
de tweede plaats zou ze het fantastisch vinden om 
iets van de grond af op te bouwen.

En zo begon ruim 10 jaar geleden het avontuur om 
te komen tot een ontmoetingscentrum. Er werd 
financiering gevonden, er werd een accommodatie 
gezocht en gevonden in gebouw Irene en er werden 
medewerkers aangetrokken om van start te 
kunnen gaan. 
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Een groot voordeel was dat Jeantine, een ervaren 
activiteitenbegeleider uit Mijdrecht die ook op 
de groep in Hoofddorp werkzaam was, ook graag 
in Aalsmeer wilde komen werken en behalve zij 
werden ook Renate en Linda aangenomen. Dit zijn 
zogezegd de werkers van het eerste uur.

Zo startte 10 jaar geleden het ontmoetingscentrum. 
Heel geleidelijk werden de activiteiten uitgebreid. 
Thans zijn er twaalf medewerkers werkzaam in het 
ontmoetingscentrum en ook nog vele vrijwilligers. 
In het totaal wordt voor 70 personen maatwerk 
geleverd en behalve dat  is er een inloop-
mogelijkheid waar ook zo’n tien mensen per 
dag aan deelnemen. Gebouw Irene werd 
verbouwd zodat het uitstekend geschikt is als 
ontmoetingscentrum.

Wat betreft de cliënten gaat het in alle gevallen 
om mensen die nog thuis wonen, maar voor wie 
het leven ingewikkeld is geworden doordat zij 
lijden aan een beginnende vorm van dementie of 
een andere aandoening. Zij worden gedurende 
enkele dagen in de zogenaamde maatwerkgroepen 
opgevangen met een indicatie van de gemeente 
Aalsmeer. Er zijn twee verschillende groepen. 
Bij de inzichtgroep gaat het om mensen die 
geholpen worden bij vragen als: hoe kan ik nog 
zo optimaal mogelijk leven, wat zijn mijn 
mogelijkheden enzovoort? Daarnaast is er de 
dagsocieteit, waarbij het vooral gaat om warme 
zorg en aandacht.

Naast deze maatwerkvoorzieningen waar mensen 
naar toe kunnen op basis van hun diagnose is er 
ook nog een Inloopcentrum waar mensen zonder 
diagnose naartoe kunnen als het thuis om de een of 
andere reden wat moeizaam gaat of ze vol vragen 
zitten. Er wordt daar een programma aangeboden 
met verschillende activiteiten. Dit wordt mogelijk 
gemaakt met een subsidie van de gemeente. 

In deze editie van de Voor ons Allemael staat 
Ellen Millenaar-Carels centraal. Dat is niet voor 
niets. Ellen is coördinator van het ontmoetings-
centrum en het ontmoetingscentrum bestaat in 
2017 tien jaar. Alle reden om in dit nummer, 
wat voor een groot deel gewijd is aan het 
ontmoetingscentrum, een interview op te 
nemen met degene die dit 10 jaar geleden
heeft opgezet. Ellen is een echte Aalsmeerse. 
Ze werd 47 jaar geleden geboren in de Ophelia-
laan. Inmiddels woont ze met haar man Ron en 
twee kinderen in de Stommeer. Sharon die 20 is, 
gaat dezelfde kant op als haar moeder vertelt ze 
vol trots. Zij doet namelijk een HBO-opleiding 
maatschappelijke dienstverlening.

We vragen Ellen naar haar opleiding. Na de lagere 
school en de mavo koos zij voor de opleiding 
MDGO agogisch werk. Dat was een opleiding die nu 
gelijk staat aan SPW. Daarna heeft zij nog een thera-
peutische opleiding gedaan waardoor ze werkzaam 
kon zijn op HBO-niveau.
Wat betreft haar loopbaan begon ze op 19-jarige 
leeftijd in verpleeghuis Groenelaan als activiteiten-
begeleider. Het was een andere tijd dan nu. Er was 
voldoende geld voor de zorg en je kon ook royaal 
tijd besteden aan de cliënten. Dat is nu wel anders. 
In het verpleeghuis was Ellen werkzaam op ver-
blijfsafdeling de Waterlelie, de Rietkraag en later 
de dagbehandeling. Uiteindelijk werd zij er mentor. 
Die dagbehandeling in verpleeghuis Groenelaan 
bestond indertijd hetzelfde programma als nu 
het  ontmoetingscentrum.

Behalve dat het ontmoetingscentrum een
expertisecentrum is waar mensen met allerlei 
vragen terecht kunnen en waar speciale begeleiding 
wordt geboden zijn er nog andere facetten die het 
werk bijzonder maken. Zo wordt er veel aandacht 
besteed aan de omgeving van de cliënt. Er zijn 
kindergespreksgroepen, partnergespreksgroepen, 
informatiebijeenkomsten en ook wordt waar nodig 
individuele ondersteuning gegeven. Op die manier 
wordt het netwerk rond de cliënt ondersteund, 
zodat hij of zij het thuis langer vol kan houden.

We vragen Ellen wat er in die 10 jaar veranderd is. 
‘Het meest op de voorgrond stond de groei van het 
ontmoetingscentrum. Het aantal mensen nam toe 
en de groepen werden groter. Dat vergde nogal 
wat aanpassingen in de werkwijze. Het is een ont-
wikkeling die onontkoombaar is nu grotere groepen 
mensen langer thuis blijven en beroep doen op dit 
soort voorzieningen. Wat ook geleidelijk is ontstaan 
is de financiële drempel die opgeworpen wordt 
door de financiële bijdrage die door de gemeente 
wordt gevraagd. Dat leidt soms tot uitstelgedrag. 
Uit financiële overwegingen kiest men ervoor om 
het beroep op begeleiding uit te stellen terwijl het 
juist heel goed is om in een zo vroeg mogelijk 
stadium begeleiding te krijgen en te leren hoe je 
met je beperkingen om kunt gaan. Verder staat 
innovatie meer op de voorgrond. Op dit moment 
zijn we ook betrokken bij een project waarbij 
technologie het thuis wonen met dementie langer 
mogelijk moet maken. Een ander project waar het 
ontmoetingscentrum bij betrokken is, is het 
ontwikkelen van voorzieningen voor meer jonge 
mensen met dementie’.

Als we vragen naar de visie binnen het ontmoetings-
centrum dan wordt eigenlijk gebruik gemaakt van 
het beste van verschillende theorieën. Een zeer 
belangrijke plaats in het geheel heeft bewegen. 

geboren
6 juni 1970

Privé
woont samen met haar man Ron 

en twee kinderen

‘bijzonder is het 
vertrouwen een 

stukje mee te mogen 
lopen op hun pad’
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Inmiddels heeft heel Nederland kennis genomen 
van de ideeën van prof. Scherder die met verve 
uitdraagt hoe belangrijk het is om te bewegen
teneinde geestelijk fit te blijven. Dit geldt ook in 
hoge mate bij dementie. Dit bewegen op allerlei 
manieren maakt dan ook een aanzienlijke onder-
deel uit van het begeleidingsprogramma in de 
ontmoetingsgroep.
Daarnaast zijn er tal van activiteiten waarbij de 
leiding heel creatief is in het verzinnen van nieuwe 
en zinvolle manieren om de zintuigen en het brein 
te activeren bijvoorbeeld, de koektest. Samen 
bepalen welk koekje het meest populair is na ze 
eerst allemaal geproefd te hebben natuurlijk. 
Op bijna wetenschappelijke wijze werd bepaald 
wat het lekkerste koekje is. Wilt u weten welk 
koekje op nummer één staat? Kijk dan op 
pagina 20 van deze Allemael.

Tijdens het interview blijkt wel dat Ellen een 
gedreven professional  is als het gaat om het vak 
dat ze uitoefent. Ik vraag haar naar dat wat haar
zo motiveert. ‘ Dat wat ik het meest bijzonder vind’, 
zegt ze ‘ is als ik het vertrouwen krijg van iemand 
om een stukje mee te mogen lopen op hun pad. 
Dat is niet vanzelfsprekend. Bij de huisbezoeken 
voorafgaand aan deelname aan het ontmoetings-
centrum valt het niet altijd mee om iemand over 
de drempel te krijgen. Als dat uiteindelijk dan toch 
is gelukt en we een rol kunnen spelen in iemands 
leven en ook de garantie kunnen geven dat we er 
altijd zullen zijn, dan is dat een enorme voldoening’.

Ellen is altijd op zoek naar de mens achter degene 
met dementie. Hoe groot de beperkingen ook zijn, 
als je daar doorheen kunt kijken en zicht krijgt op 
de echte persoonlijkheid dan geeft dat de beste 
aanknopingspunten voor goede hulp.

Er zijn ook wel dingen die zij lastig vindt. Doordat 
het centrum zo gegroeid is, kan ze niet meer zelf 
met iedereen mee lopen. Haar expertise heeft zij 
dus voor een groot deel overgebracht op collega’s. 
Dat op zich is ook wel weer een bevredigende taak. 
Het is buitengewoon dankbaar om stagiaires uit 
te zien groeien tot professionele medewerkers die 
veel voor anderen kunnen betekenen. 
We vragen haar naar haar droom voor Aalsmeer. 
‘Dat zou voor mensen met dementie en aanver-
wante problemen een expertisecentrum zijn waar 
voor alle vragen en problemen een passend ant-
woord kan worden gevonden en waar mensen 
gemakkelijk over de drempel komen’.
En eigenlijk zo constateren we samen tijdens 
dit interview is na 10 jaar deze droom goed-
deels bereikt.

Tot slot nog iets over Ellen privé. 
Naast een druk leven als coördinator en moeder 
blijft er niet zoveel tijd over voor andere dingen. 
Toch is er nog wel een grote hobby namelijk darten. 
Niet alleen beoefent ze zelf de sport maar ze orga-
niseert ook toernooien in Hoofddorp. Daarnaast is 
ze gespreksleider in het Alzheimer café Hoofddorp. 
Lezen op de momenten dat dat kan is ook heel 
belangrijk van thrillers om te ontspannen tot boe-
ken over persoonlijkheid en gedrag. Ze heeft een 
boekenkast die reikt tot aan het plafond.

Er is maar een conclusie mogelijk: Ellen is niet een 
type om thuis te blijven zitten en met haar team 
geeft ze iets gerealiseerd wat van grote waarde is 
voor Aalsmeer. Om iets van de sfeer aan te geven 
waarin het zich afspeelt enkele uitspraken 
van cliënten:

een deelnemer op zijn eerste dag: 

‘het is hier heel gezellig,maar ik
zit liever thuis.’

een deelnemer aan de telefoon:

‘word ik vandaag nog wel 
gehaald vrouwke?’
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Waarom deelnemers naar de groep komen:
• dat je anderen ontmoet
•   vanwege de muziek
•  gezellig
•   weekbesteding
•  afleiding
•  om niet over te slaan
•   een heel prettig tijdverdrijf

Waarom mantelzorgers de ontmoetingsgroep 
belangrijk vinden:
•  ik heb wat tijd voor mezelf, even van elkaar 
 verlost zijn en mijn partner heeft het naar zijn zin
•  zodat mijn vader een dag zijn eigen gang 
 kan gaan
•  ontlasting van mijn zorg
•  dat mijn moeder een dagbesteding heeft en 
 andere mensen ontmoet, ze komt altijd blij thuis, 
 maar wel moe

Waarom vrijwilligers actief zijn in het 
ontmoetingscentrum:
•  ik vind het leuk om de mensen weg te brengen 
 en zo wat voor een ander te doen

Dat het ontmoetingscentrum 10 jaar bestaat wordt 
op een passende wijze gevierd. Stichting Vrienden 
Zorgcentrum Aelsmeer heeft financiële 
middelen beschikbaar gesteld. Er zijn verschillende 
bijzondere activiteiten:
Op maandag 4 september is er eenboottocht geor-
ganiseerd. Dinsdag 19 september is er een speciale 
voorstelling waarin het op speelse wijze gaat over 
de problematiek binnen het ontmoetingscentrum. 
Het programma heeft als naam ‘ALZ…enzo...’ 
Tot slot is er op zaterdag 30 september om 14.00 
uur een Jubileumreceptie.

Dank je wel, Ellen, voor dit boeiende kijkje in het 
ontmoetingscentrum.

Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes
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 hier-
voor € 1,- in rekening gebracht (binnen Aalsmeer 
en Kudelstaart). Mocht u buiten deze regio woon-
achtig 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.

Reisburo ‘Op Stap’

Wij zijn sinds kort ook 
op facebook te vinden
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Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

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

Ontmoetingscentrum Aalsmeer
Inclusief Inloopcentrum & Odensehuis
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.
wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl
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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Is het slim om nog te verhuizen bij dementie en welke 
woonvormen zijn er allemaal? Op donderdag 14 september 
zullen bij de informatiebijeenkomst georganiseerd door 
Mantelzorg en Meer en het Ontmoetingscentrum,  
medewerkers aanwezig zijn van woonzorgcentrum 
Het Kloosterhof, Zorgcentrum Aelsmeer en Amstelring 
(Rozeholm en Gloxinia). Zij zullen uitleg geven over alles 
wat komt kijken bij opname en uw vragen beantwoorden. 
Ook zal casemanager Yvon Molenkamp een toelichting 
geven over de weg naar opname. U bent van harte welkom in 
gebouw Irene, Kanaalstraat 12 te Aalsmeer, Aanvang 13.30 
uur, einde 15.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur

De gemeente Aalsmeer kent verschillende woonvormen voor 
mensen met dementie. Zorgcentrum Aelsmeer is er één van. 
Op het moment van diagnose en gedurende de eerste periode 
is opname iets dat de meeste mensen ver voor zich uit schuiven. 
Velen hebben het voornemen om het nooit zover te laten 
komen. Het ontmoetingscentrum is met o.a. de dagbesteding er 
ook op gericht om de kwaliteit van leven te behouden en in de
eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Soms is het 
echter een onafwendbaar feit en staan de naasten voor een van 
de lastigste beslissingen die er te nemen is. Opname, wanneer 
neem je zo’n beslissing? Mantelzorgers wachten vaak zo lang 
mogelijk om deze ingrijpende stap te zetten. Yvon Molenkamp, 
casemanager, kan helpen bij het nemen van die beslissing. 
Wat ziet zij als de doorslag bij een voortschrijdende dementie 
dat opname noodzakelijk maakt? Als er sprake is van opname 
is het goed te bedenken dat verpleeghuizen werken met 
wachtlijsten. Bij een late aanvraag kan het zijn dat de instelling 
van eerste  keuze geen plaats heeft. Kan je je voorbereiden op 
opname? Wat moet je allemaal regelen? Uit welke woonvormen 
kan je kiezen?  Welke activiteiten worden ondernomen met 
bewoners en kost dat geld? Zorgcentrum Aelsmeer heeft een 
woonvoorziening waar vele bewoners zich gelukkig voelen. Ook 
voor mensen met dementie is er een voorziening waar men zich 
veilig kan voelen. Bewoners van het zorgcentrum spreken vaak 
hun tevredenheid uit en worden ook van harte uitgenodigd op 
de bijeenkomst om de mensen die vroeg of laat  hierover een 
beslissing moeten nemen bij te staan met raad en daad.

MAANDAG 28 AUGUSTUS
14.00 – 15.30 uur 
Partnergroep, thema Omgaan met dementie

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 
13.30 - 15.00 uur
Informatie over Wonen

DINSDAG 19 SEPTEMBER
Aanvang: 14.00 uur
Voorstelling Alz...enzo... 
Toegang: 5 euro per persoon

DINSDAG 26 SEPTEMBER
19.30 - 21.00 uur
Gespreksgroep voor kinderen van een ouder 
met dementie

VRIJDAG 29 SEPTEMBER
10.15 – 11.45 uur
Partnergroep, thema Omgaan met dementie

DINSDAG 10 EN 17 OKTOBER
19.30 tot 21.30 uur
Training Omgaan met Dementie voor kinderen
van een ouder met dementie De training bestaat 
uit twee bijeenkomsten. Hierin krijgt u informatie 
over wat dementie met de ander doet en tips 
in het omgaan met het veranderende gedrag 
        bij dementie. Kosten: 25,- euro

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
VOOR MANTELZORGERS 
VAN DEMENTERENDEN

Informatiebijeenskomst
 Wonen en dementie

INLICHTINGEN
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de coördinator van het 
ontmoetingscentrum, tel. 06-22468574
E-mail: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

De informatiebijeenkomsten bieden een ont-
moetingsplek voor mensen met dementie, jong 
en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en 
overige belangstellenden. U kunt zich aanmelden. 
De toegang is gratis en de koffie staat klaar.
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 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 10 april, 8 mei en 12 juni 2017

Omdat er veel te bespreken is, is dhr. F. Knuit de 
gehele vergadering  van 8 mei aanwezig. 

Notulen vergaderingen 13 maart 
• Onze voorzitter John Peters heeft het gesprek 
 met zorgkantoor Zorg en Zekerheid niet 
 kunnen bijwonen.
• De brief aan de bewoners over het vergemakke-
 lijken van de “bewonersadministratie” 
 wordt goedgekeurd.

De Binnentuin
Na overleg is de ‘binnentuin’  per 12-6 geopend 
voor de bewoners van het Zorgcentrum.
De bewoners van de Serre zitten zelf het liefst in 
de (afgesloten) buitentuin. We bepleiten een beetje 
een officiële opening.

Kosten wasverzorging:
Ons voorstel: 
A:  een prijs voor de complete was
B: een lagere prijs zonder bovenkleding
Wordt nog bekeken. De vraag is, waaruit bestaat 
het waspakket? Inclusief het beddengoed? 
Volgende vergadering meer.
 
Enquête onder de bewoners
Wilma Groenenberg stelt met de direkteur de 
enquête samen. We bespreken en corrigeren de 
oorspronkelijke vragenlijst. Er wordt een proef 
gedaan met een aantal mensen om te zien of de  
   vragen doeltreffend zijn. Na de zomer 
   bespreken Wilma en de counter-
    medewerkers de enquête.

Rokersoverlast
De direkteur informeert over de werking van 
een apparaat tegen rookoverlast. We horen hier 
meer van. 

Alarminstallatie Vita
Cliënten die zorg krijgen van het Zorgcentrum 
betalen € 12,50 per maand. De oproep wordt 
door het Zorgcentrum beantwoord. Mensen die 
geen connectie met het Zorgcentrum hebben 
betalen € 35,- per keer als men het alarm gebruikt. 

Mededelingen direktie
• De direktie is bezig met een plan een toegang 
 tot de achtertuin via de gang naar Rozenholm 
 te realiseren. Via een deur komt men via een 
 verhoogde houten vlonder naar de steiger langs 
 de Brandewijnsloot richting de tuin aan de 
 Ringvaart. Het is nog in beraad.
• Door nieuwe wetgeving wordt het klachten-
 reglement aangepast.

Wat verder ter tafel komt
• Er is een vraag vanuit het personeel om op 
 zondag de warme maaltijd in plaats van 12.30 uur 
 om 12.15 uur te mogen serveren. 
• Opgemerkt is dat er een aantal inleunwoningen 
 leeg staan. Reden: de firma Van der Linden 
 beheert de wachtlijst.
• De kosten van de logeerkamer in de aanleun-
 woningen zijn € 50,- per nacht. Vraag: zitten deze 
 kosten al niet in de servicekosten die de 
 bewoners betalen? De direkteur zal dit nagaan en 
 de bewonerscommissie hierover informeren. 
• Opgemerkt wordt dat het in de bibliotheek 
 (waaruit men nu vrij boeken kan meenemen)
 rommelig is. Delen van een trilogie staan  
 verspreid in de kasten, kortom heel onover-
 zichtelijk. Graag aandacht hiervoor.
• De (voorheen) jaarlijkse vakantie met de 
 bewoners en het boottochtje worden niet meer 
 georganiseerd. De conditie van het merendeel 
 van de bewoners laat dit niet meer toe.

• Nieuwe adressenlijsten leden en nieuwe 
 cliëntenraadfolders zijn uitgedeeld.
• Ter sprake komt de communicatie met de 
 bewoners. Dit is o.i. belangrijk! Het (vroegere) 
 praatje van de direkteur aan de koffie zorgde 
 voor  verduidelijking en opening van zaken die in 
 het huis spelen. Weer invoeren? Knelpunt is het 
 geringe aantal mensen bij de koffie aanwezig. 
 Daarom is publikatie in ‘Het Klokje’ belangrijk. 
 We denken o.a. aan bekendmaking en 
 verduidelijking van de nieuwe afdelingsnamen, 
 opening tuin enz.
• De drempel tussen de keuken en de badkamer is 
 vooral voor rolstoelgebruikers erg lastig. 
 De direkteur neemt dit mee. 

• Dhr. Lieuwes deelt mee dat hij de
 Cliëntenraad wil verlaten. 
 Volgende maand nemen we afscheid van hem. 

Afscheid van mevr. v. Klink
We nemen afscheid van Joke v. Klink als 
afgevaardigde van de Raad van Toezicht met een 
bloemetje. We spreken onze waardering uit voor 
de wijze waarop ze zich verdiepte in en meedacht 
met de discussies en besprekingen in de Cliënten-
raad. Mevr. Saskia Driezen, nieuwe secretaris 
Raad van Toezicht, verwachten we in november a.s. 
op onze vergadering.

De volgende vergadering is op 14 augustus 2017.

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s 
en busjes in eigendom en verschillende vrijwil-
lige 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 telefoonnummer 
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 gewenste datum 
en tijd een vervoermiddel beschikbaar zijn. 

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

kunt u maximaal 5 kilometer weggebracht 
 worden. Maar ook als u minder dan 5 kilometer 

rijdt blijft het starttarief € 2,50. Auto en chauffeur 
moeten immers ook naar u toekomen. 

• Boven de 5 kilometer komt er € 0,50 per
  kilometer bij. Deze service is bedoeld voor 
 vervoer in onze eigen omgeving. 
• Vanaf 20 kilometer is de kilometerprijs € 0,25

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

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

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

reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’
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N N K E O K E C A L G B I J I

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

P T O E R B T A A I T A A I E

R G K R A K E L I N G Z T O E

I N E G K K E O K R E T O B K

T I D P Z A N D K O E K J E J

S L L I E E M U O R F U O R F

A L U J E N L S K A A K J E E

A E V P S T R O O P W A F E L

L W E J K L E T S K O P K K E

U R G E O K K E N G O T S A B

C O E E J T O O P N E K K O B

E K R E G N I V E G N A L J E

P O T I U C S I B R O W N I E

S U L T A N A J A N H A G E L

BASTOGNE
BISCUIT
BITTERKOEKJE
BOKKENPOOTJE
BOTERKOEK
BROWNIE
FROUFROU
GEVULDEKOEK
GLACEKOEK
JAN HAGEL
KAAKJE
KLETSKOP
KOKOSMAKROON
KRAKELING
LANGE VINGER
MACARONS
MERGPIJPJE
OREO
SPECULAAS
SPRITS
STROOPWAFEL
SULTANA
TAAITAAI
WELLINGTON
ZANDKOEKJE

Boterkoek BitterkoekjeSpeculaasje
SCORE: 7,1

Dirk vindt dit koekje naar 
margarine smaken en ook Toos 
proefde niet de echte roombo-
ter. Jopie vindt het erg zoet en 

zacht, wel lekker.

SCORE: 6,7
Dit koekje bracht ons terug 
naar de decembermaand. 

Ook lekker op brood.

De lekkere koekjes puzzel

Stroopwafel
SCORE: 7,7

Thea, Joop en Lien vinden het 
een dikke 8 waard

Gevulde
 Koek

SCORE: 7,3
Miny heeft er zelfs een 9 

voor over. Hans Koch vindt 
hem ook echt lekker 

en niet duur.

In april dit jaar hebben wij bij 
de dagsoos en inzichtgroep een 
koektest gehouden. Aan deze 
test hebben 28 deelnemers 
meegedaan. Voorafgaand aan 
deze test hebben we de selectie 
van twaalf door de deelnemers 
genoemde koekjes terugge-
bracht tot zes lekkerste koekjes. 
De frou frou was het minst 
populair en kreeg slechts een 

5,5 als gemiddeld eindcijfer. 
Ook de kokosmakroon, de lange 
vingers, de krakeling, bokken-
pootjes en de sprits kwamen 
niet door de eerste ronde heen.
Grada vroeg of er ook honden-
koekjes waren. Grada en Gijs 
hebben tenslotte ook een lieve 
herdershond genaamd Teun. 
Adrie wilde een koekje van
eigen deeg.

Na de koffie/thee in de middag 
werd er geproefd en beoordeeld. 
De deelnemers mochten een 
cijfer geven van 1 tot 10 punten. 
Sien heeft alle koekjes met een 
10 beoordeeld en heerlijk lopen 
smikkelen.

De Koekjestest

SCORE: 6,8
Hiervan werd gezegd: taai, een 
beetje bitter, maar wel lekker.

20 21

4 5 6

Kletskop
SCORE: 7,8

Grada vindt de kletskop 
lekker, maar je moet zoveel 

praten. Vera vindt het praat-
koek en Toos vertelt dat als 
zij ze koopt de koekjes niet 
praten. Dirk v L. maakt een 
opmerking bij dit koekje: 
wat een ratelaar die vent. 

Els geeft dit koekje zelf een 
10! Een mooi cijfer voor de 

kletskop, een koekje dat ons 
terug brengt naar onze jeugd. 
Knapperig, mooi dun en zoet. 
Lekker voor zowel bij de kof-

fie als bij de thee.



Interview met...
dhr De Moor

geboren
11 augustus 1945 te Aalsmeer

Privé
ongehuwd

Op school, de Hoeksteen, was dhr. een verlegen 
jongetje. Hij herinnert zich juffrouw van Enk en 
meester de Meijer nog goed en heeft een goede 
schooltijd gehad.
Op de ULO, gevestigd in de schoolstraat ging het 
wat minder goed en werd hij van klas 3 teruggezet 
naar klas 2. Doordat er in huize De Moor een televi-
sie verscheen, ging het met het leren bergafwaarts. 
Vader De Moor werkte in die tijd bij Maarse aan het 
einde van de Oosteinderweg. Hij zorgde ervoor 
dat zoonlief ook aan het werk kon bij Maarse. En zo 
kwam dhr. De Moor in de rozen terecht. Maarse had 
drie kassen met rozen en ook buiten werden rozen 
geteeld. Het werk op de kwekerij bestond uit o.a. 
rozen snijden, rozen opbossen en onkruid wieden. 
Op een stukje grond buiten mocht dhr. ook zelf wat 
rozen kweken en dat was leuk om te doen. Hij heeft 
daar veel van geleerd.
In 1965 werd hij opgeroepen voor de militaire 
dienstplicht. Dhr. heeft twee maanden in Vught 
gezeten maar vanwege een schietincident werd 
hij weer naar huis gestuurd. Hij had nog wel langer 
willen blijven maar gelukkig kon hij terugkomen bij 
Maarse, waar hij uiteindelijk 11,5 jaar gewerkt heeft. 
Hierna is hij terecht gekomen bij de gebroeders 
Man, zij kweekten begonia’s.
De laatste 11,5 jaar heeft hij bij de plantsoenen-
dienst van de gemeente Nieuw-Vennep en 
Uithoorn gewerkt. Onkruid weghalen uit de boom-
spiegels van de bomen op de trottoirs. In de diverse 
parken grasmaaien. Doordat de dhr. De Moor geen 
rijbewijs had mocht hij niet met de grote motor-
maaiers grasmaaien. Dat had hem toch wel erg leuk 
geleken. Het werk bij de plantsoenendienst was 
mooi werk, lekker buiten en ervoor zorgen dat de 
straten en parken er netjes bij lagen.

Dhr. De Moor bezoekt zoveel mogelijk activiteiten 
zoals geheugentraining, klaverjassen tijdens de 
spelmiddag, muziekquiz, tekenen, kienen enz. 
Ook is hij vaste deelnemer van het Rode Kruis 
wandelen op de dinsdagmiddag. Jarenlang is 
dhr. mee geweest met de bewonersvakanties van 
het zorgcentrum naar Dennenheul in Ermelo. 
Genieten van een kopje koffie met een heerlijk 
aardbeiengebakje op een terras waren dan 
favoriete bezigheden. Iedereen in het zorgcentrum 
kent hem. Als hij niet aanwezig is bij een 
activiteit, vragen bewoners waar hij was.

Hij vindt het gezellig in het restaurant. Daar zit 
hij aan tafel met allemaal dames. En het eten 
is altijd goed, alleen snijbonen vindt hij niet 
zo lekker. Verder heeft hij nog wel een tip 
voor de koks: zoveel mogelijk slagroom op 
alle toetjes! Helaas is de diëtiste het hier 
niet mee eens. Daarnaast houdt dhr. erg 
van chocolade en is altijd blij als hij een reep 
chocolade heeft gewonnen bij het 
kienen. Zijn neef en nicht met hun twee 
kinderen die regelmatig op bezoek komen, 
nemen vaak wat lekkers mee. Het is niet goed 
voor de lijn maar wel lekker.

Dhr. De Moor, bedankt voor 
uw verhaal, blijf genieten 
van de kleine dingen in het 
leven en we zien u graag 
nog eens als Elvis Presley 
optreden in Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Wilma Groenenberg-Groot
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Dhr. De Moor is al van kleins af aan fan van Ajax, 
hij kent alle spelers. Vroeger was Johan Cruijff zijn 
grote held, nu geeft hij aan dat Justin Kluivert een 
hele goede voetballer is. Je ziet nu de kinderen 
spelen van de jongens die 20 jaar geleden bij Ajax 
en het Nederlands elftal speelden. Van de buiten-
landse clubs is Real Madrid zijn favoriet, vooral 
Cristiano Ronaldo, wat een geweldige voetballer. 
Als het Nederlands elftal speelt, zit dhr. De Moor ’s 
morgens vroeg al in z’n oranje t-shirt. Iedereen in 
het zorgcentrum spreekt hem dan aan en vraagt 
hem wat de eindstand zal gaan worden. En als 
Ajax of het Nederlands elftal een wedstrijd 
verloren heeft, kun je dhr. de volgende dag maar 
beter mijden, want zijn humeur is dan niet om over 
naar huis te schrijven. Toen het zorgcentrum een 
uitstapje organiseerde naar de Arena van Ajax was 
dhr. daar natuurlijk bij. Ze mochten bijna overal 
kijken alleen mochten ze niet het veld op, dat was 
jammer. Hoe zou het voelen om op de middenstip 
te staan als het stadion vol zit met supporters.

Naast voetbal is muziek ook een grote passie van 
dhr. De Moor. Op z’n kamer staat altijd de tv aan op 
een muziekzender momenteel oranje tv. Maar er 
wordt ook gekeken naar MTV waar veel popmuziek 
gedraaid wordt. ’s Avonds kijkt hij naar Veronica 
naar het programma “Herinnerd u zich deze nog”. 
Dhr. is groot fan van Vicky Leandros, Perry Como, 
Frank Sinatra en Elvis Presley. Drie jaar geleden 
heeft hij voor het eerst mee gedaan met de bonte 
ochtend in het zorgcentrum. Hij trad toen op als 
Elvis Presley met het nummer “Don’t be cruel”. 
Helaas won hij toen niet de eerste prijs. Een jaar 
later trad hij op met het nummer “Wooden heart”.
Daarmee won hij wel de eerste prijs.
 En sindsdien staat hij bekend als de Elvis Presley 
van het zorgcentrum.

Dhr. De Moor staat in het zorgcentrum bekend 
als groot voetbalfan van Ajax en het 
Nederlands elftal. En als muziekliefhebber 
van de Beatles en Elvis Presley. Dhr. wordt ook 
wel Elvis genoemd vanwege zijn optreden als 
Elvis Presley op de bonte ochtend in het 
zorgcentrum. Tijd voor een interview om 
eens wat meer te weten te komen over zijn 
passie voor voetbal en muziek. 

Op z’n geboortedag 11 augustus 1945 was het 
zo koud dat de kachel aangestoken moest wor-
den. Hij is geboren in het huis van z’n opa en oma 
aan de Aalsmeerderdijk. Niet heel lang daarna is 
het gezin verhuisd naar de Primulastraat. Iedere 
zondag gingen ze op bezoek bij zijn grootouders 
en regelmatig bleef hij logeren in de bedstee waar 
het verschrikkelijk donker was.
Dhr. De Moor is de oudste van het gezin van drie 
kinderen. Hij had een vier jaar jongere zus en een 
broertje die 13 jaar jonger was. Beide zijn op jonge 
leeftijd overleden.

In zijn kindertijd was hij veel op straat te vinden, 
voetballen met buurjongens. Het liefst was hij 

profvoetballer geworden maar 
helaas was hij net niet goed 

genoeg, zegt hij lachend. 
Anders had hij vast bij 

Ajax gespeeld want 
dat is en blijft z’n 

favoriete voetbal-
club.
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‘Het is niet goed 
voor de lijn, maar 
wel lekker’
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Service salon
KAPSALON
afspraak via de receptie, 
aanwezig dinsdag t/m vrijdag

BLOEDPRIKKEN
elke donderdag   9.30 - 10.30 uur

DE RIJDENDE OPTICIEN 
woensdag  7 december 11.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

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

ACTIVITEITEN VAN 

DE STICHTING VRIENDEN
De stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 
zet zich in voor het realiseren van extra voor-
zieningen voor ouderen die niet gefinancierd 
kunnen worden vanuit de normale budgetten. 
Het motto van de stichting is om ouderen ‘dagen 
met een gouden randje’ te bezorgen. 
Dit voorjaar was er een netwerkbijeenkomst voor 
de bedrijven die ons steunen. Dit werd gehouden 
bij Van Klaveren Plant. Ook voor het komende 
najaar wordt er een nieuwe netwerkbijeenkomst 
opgetuigd. Begin december zal er weer een vrien-
denconcert zijn waarvoor ook alle donateurs wor-
den uitgenodigd. Wat betreft de activiteiten heeft 
de Stichting Vrienden een bijdrage beschikbaar 
gesteld aan het ontmoetingscentrum om het 
tienjarig bestaan een extra feestelijk tintje te 
kunnen geven. Verder zijn we volop bezig om de
entree van het zorgcentrum te verfraaien en daar 
ook nieuwe zitjes te creëren. Het is immers een 
plek waar de bewoners van het Zorgcentrum graag 
neerstrijken. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld 
voor de verdere inrichting van de gesloten afdeling 
in het zorgcentrum. Zo is het ook dit jaar moge-
lijk voor de stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer om een aantal zeer gewenste 
voorzieningen te realiseren.

Vrijwilligers gezocht
TAFELTJE DEK JE

Tafeltje Dek Je biedt maaltijden aan ouderen, 
zieken en gehandicapten die niet in staat zijn 

zelf hun maaltijd te verzorgen.

Als vrijwilliger help je met het rondbrengen 
van de maaltijden. Door éénmaal in de vijf 
weken op drie dagen (vaker mag natuurlijk 

ook) één uur beschikbaar te zijn, kunt u 
anderen op een geweldige manier van 
dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt een 

autovergoeding van € 3,50 per bezorgdag 
en is tevens tijdens het rondbrengen van de 

maaltijden verzekerd. Wij hopen dat u
wilt meewerken om deze onmisbare

voorziening veilig te stellen!! 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht
bij Sandra de Jong, tel. 0297-326050 of 

per email: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Deze en meerdere vacatures kunt 
u terug vinden op onze website 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl


