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Beste Allemael,

De titel van dit voorwoord is 
oud-nieuw en vice versa. 
Het jaar 2015 nadert haar einde 
en zoals zovelen zeggen: wat is 
de tijd snel gegaan. 
Meestal komt dat omdat het 
een enerverend jaar is geweest. 
In het zorgcentrum en de in- 
en aanleunwoningen was dat 
zeker het geval. 
Oud is dat er erg veel woningen 
vrijkwamen, zeer spijtig voor 
de achterblijvers, want afscheid 
nemen doet pijn. Nieuw is dat 
dit weer fijn was voor de ander, 
want nieuwe bewoners waren 
blij met een onderkomen, 
waarbij ze kunnen rekenen 
op zorg.
Oud is alle veranderingen in de 
zorg waarover Jan Dreschler u 
het hele jaar heeft geïnformeerd 
en die deels al zijn ingevoerd. 
Nieuw is dat er nog heel veel 
moet gebeuren om alle zorg te 
kunnen geven op de daarvoor 
bestemde afdelingen en in de 
wijk, met reorganisatie, aan-

bouw en uitbreiding. 

Hierover 
wordt u weer 
uitgebreid geïnfor-
meerd in deze uitgave.
Oud is dat het hoofd 
Thuiszorg, Jolanda Tock eind 
december stopt met haar werk-
zaamheden en nieuw dat er 
een opvolger wordt aangesteld, 
waarvoor de procedure al in een 
gevorderd stadium is beland. 
Oud is ook dat we het jaar 2015 
gaan afsluiten en tezamen dit 
kunnen doen in de Grote Zaal 
waar de koks de oliebollen en 
appelflappen de nacht er voor al 
hebben bereid. Nieuw is dat we 
het Nieuwe jaar gaan inluiden 
– 2016, dat zal wel weer even 
wennen zijn. Zoals gebruikelijk 
komt er weer een nieuwjaars-
concert, met aansluitend een 
nieuwjaarsborrel.
Oud is, dat ondergetekende 
in januari van afgelopen jaar, 
afscheid van u nam, maar nieuw 
is dat er ook een ander vaarwel 
is, namelijk dat zij gaat stoppen 
als hoofdredacteur van het 
magazine ‘Voor ons Allemael’. 
Jan Dreschler en 
Wilma Groenenberg blijven 
natuurlijk druk bezig voor u om 

de nieuwe uitgaven toch 
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Colofon
“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave 
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt 
2-maandelijks. Het tijdschrift wordt 
verspreid in een oplage van 1500 
onder bewoners en medewerkers 
van Zorgcentrum Aelsmeer, 
thuiszorgcliënten van Thuiszorg 
Aalsmeer, deelnemers aan de 
Ontmoetingsgroep Aalsmeer, bewoners 
van de Aan- en Inleunwoningen en 
vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt het ook lezen op onze website 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
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vol te schrijven. Anne Verheul zal ‘de Allemael’ 
nog steeds in een mooie vorm gieten, dus wees 
niet bevreesd. U kunt ook in 2016 weer genieten 
van alle verhalen, interviews, uitstapjes en activi-
teiten die u in het blad worden aangeboden.

Nieuw is deze Voor ons Allemael, alweer 
jaargang 4, nummer 1. Ooit begon het in juni 
2010 met een eenmalige uitgave. Dat was een 
groot succes en vandaar dat Jan Dreschler 
bedacht om er maar een twee maandelijks blad 
van te maken. Dat begon pas in 2012 want er 
moest toen wel bezien worden wie hieraan deel 
zouden nemen. Destijds werd ‘de Klokketoren’ 
nog gemaakt en velen vonden het jammer dat 
dit stopte. Maar de Klokketoren was een blad dat 
alleen intern werd aangeboden, dus alle cliënten 
van de thuiszorg wisten niet waar zij allemaal 
aan konden deelnemen. Aangezien bepaalde 
activiteiten en persoonlijke zaken nog wel intern 
bekend gemaakt moesten worden, wordt tegen-
woordig een maandelijkse kleine versie van de 
Klokketoren gemaakt, onder de naam ’t Klokje’. 

De ‘Voor ons Allemael’ bereikt een veel groter 
publiek aangezien alle cliënten van Zorgcentrum 
Aelsmeer en de daaronder vallende cliënten die 
gebruik maken van de diensten van Thuiszorg 
Aalsmeer en het Ontmoetingscentrum nu het 
magazine ontvangen. Ellen Millenaar informeert 
u in dit nummer wat een Ontmoetingscentrum 
inhoudt. Veel senioren denken dat het niks 
voor hen is, maar wie weet als u het artikel 
heeft gelezen, dat u denkt, ‘ja toch wel leuk 
om eens een kijkje te nemen’ of ‘ja dat is nu 
echt wat voor vader of moeder.’ 
Zoals gebruikelijk zijn er weer interviews zodat 
u de ondervraagde wat beter leert kennen en 
natuurlijk weer veel uitstapjes en activiteiten.

We sluiten het oude jaar vol van herinneringen 
af en beginnen met een schone lei aan 2016. 
Het was enorm leuk om stukjes en interviews 
voor de ‘Allemael’ te maken en ik hoop dat u er 
van heeft genoten. Ik zeg u vaarwel en wens
 u tot slot met mijn laatste woorden in dit 
magazine, mede namens de redactie, een 
heel mooi en voorspoedig 2016 toe.

José Tóth –van den Berg  

Namens de redactie 
van de Allemael

wensen wij u:

een

HEEL
VROLIJK

en

GEZELLIG

KERSTFEEST!
voor 
allen
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December wordt ook wel de winter-
maand genoemd en als u dat leest denkt 

u misschien, ja brrr winterkou, winterkleren, 
wintervakantie, maar misschien ook wel winter-
koninkje of winterpeen. Het weer blijft altijd een 
onderwerp van gesprek en vaak wordt er in het 
zorgcentrum bij het koffiewelkom behalve de 
activiteiten, ook wat over het weer gezegd.

De winter is de laatste jaren nog al wisselend. 
Begin dit jaar schreef ik u dat ik een Enkhuizer 
Almanak had gekocht, omdat ik die wel bij u thuis 
zag liggen. Gelukkig voor veel senioren die toch 
snel last hebben van de kou, meldt deze 
almanak voor de winter niet zo’n erge kou. Wel wat 
nachtvorst en winterse neerslag, maar ook dat de 
temperatuur iets boven het normale gemiddelde 
zal uitkomen. Voor degenen onder u die dus niet 
zo van erge vrieskou houden is dat wel plezierig. 
Anderen willen juist een echte strenge winter zodat 
je een goed verschil hebt tussen de voorliggende 

herfst en de erna komende lente. Tja we moe-
ten maar afwachten wat er komt, maar 

wees wel voorzichtig als het glad is. 
 

Wel of geen sneeuw, in ieder geval 
komt Sinterklaas met zijn Pieten en 
kunt u 5 december weer genieten 
van speculaas, marsepein, peper-
noten, pakjes met of zonder een 

gedicht. Misschien bakt u zelf nog 
speculaas, of zal Ingrid van 
de activiteitenbegeleiding 
dit weer samen met u doen 
in de ‘Voorkamer’ van het 

zorgcentrum. Hopelijk laait 
de discussie over al dan niet 
zwarte Pieten niet weer op, 
want het was afgelopen 

jaar een ‘hot item’. Eerlijk gezegd vind ik het wat ver 
gezocht, want het is tenslotte een traditie dat een 
Piet zwart is, maar nu is dat ineens discriminerend, 
zelfs de slavernij wordt erbij gehaald. De vele liedjes 
waarin zwarte Piet voorkomt wil men ook aange-
past hebben, maar voor mij persoonlijk bederft 
het een beetje de sfeer. Ik heb een vriendin die van 
Aruba komt en toen ze weer eens terug kwam van 
vakantie zei ik tegen haar: ‘wat ben je weer mooi 
bruin bijgekleurd’. ‘Bruin, bruin, zwart ben ik’! 
Ik bedoel maar, sommigen zijn er juist trots op om 
zwart te zijn, dus laat ik maar in het midden wat u 
er van denkt. 
Toen wij thuis nog een kachel hadden, zette mijn 
moeder daar ‘s morgens op 5 december een pan 
wijn op, met mandarijntjes erin die waren ingeprikt 
met kruidnagels. De hele dag geurde het heerlijk 
in het huis en als er dan ’s avonds op de deur werd 
gebonkt en er een grote zak met cadeautjes bij 
de voordeur stond, gingen we het sinterklaas-
avondje vieren, met natuurlijk die heerlijk 
doorgetrokken bisschopswijn.
Wist u overigens dat het sinterklaasfeest is uitgeroe-
pen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed? Op die lijst 
staan meer dan zestig Nederlandse tradities en ritu-
elen. Dat zegt verder niks over de zwarte Piet, maar 
alleen dat het feest in ere moet worden gehouden, 
dus laten we het positief bekijken en geniet van alle 
lekkernijen, de Sint op het dak en de maan die door 
de bomen schijnt!
 
December wordt ook wel de Hardmaand genoemd, 
en dan bedoelt men met hard, ‘zwaar’ of ‘moeilijk’, 
maar dat was meer toen niet iedereen een warm 
huis met centrale verwarming had, dus vandaar 
dat die term niet echt meer in gebruik is. In de 
decembermaand wordt de kortste dag ook wel 
als een feest gevierd, namelijk de ‘midwinter’ die 
later is overgegaan in het kerstfeest. Daarom heeft 
december ook de naam heiligmaand of heilmaand 
gekregen, namen met een duidelijk christelijk 
tintje. Tenslotte vieren veel mensen met kerstmis de 
geboorte van Christus en is het één van de belang-

WintermAand

rijkste feesten in het kerkelijk jaar. Ook zijn 
er veel wereldlijke gebruiken met kerst 
ingevoerd, zoals de kerstboom met cadeautjes, 
een uitgebreid kerstmaal met bijvoorbeeld 
rollade en de kerststal. 

Kent u nog de traditie van de kerststal die moet 
blijven staan tot tenminste 6 januari, het feest 
van Driekoningen. Tot aan het eigenlijke kerst-
feest op 25 december behoort de kribbe van 
Jezus leeg te zijn, want Hij wordt tenslotte pas in 
de kerstnacht geboren en mag dus met kerstmis 
erin worden gelegd. Helaas zit mijn ‘kindje Jezus’ 
vast aan de kribbe, dus Hij mag er al staan als ik 
de stal klaarzet. De drie koningen moeten eerst 
op een afstandje staan, want zij komen van verre, 
zo staat ook in een kerstlied beschreven. 
Je mag ze wel telkens dichterbij zetten en 
eigenlijk komen ze pas bij de stal op 6 januari. 
Vandaar ook dat de kerststal pas op of na die 
datum mag worden opgeruimd als je de traditie 
in ere wilt houden. 

In Zorgcentrum Aelsmeer komt op het podium 
weer de mooie kerstgroep uit hout gesneden te 
staan en de grote zaal wordt versierd, inclusief 
een kerstboom, maar wel zonder pakjes. 
Vorig jaar is midden in de rotonde een naald-
boom geplaatst, destijds geschonken door de 
winkelketen aan de overkant van het Molenpad. 
Deze boom zal weer worden voorzien van lamp-
jes, dus de bewoners aan de voorkant van het 
zorgcentrum kunnen hiervan genieten. 
In ons land was het eerst niet gebruikelijk om 
kerst met cadeautjes te vieren, want wij hadden 
tenslotte Sinterklaas. Maar langzaam maar zeker 
is dat er in geslopen, misschien ook wel omdat 
er steeds vaker busreisjes naar kerstmarkten in 
Duitsland en weekendtripjes naar kerstmarkten 
in Londen worden georganiseerd. 
En na al die drukke, gezellige en warme
feestdagen nadert het jaar haar einde op 
31 december. Het is de vooravond van de 
oorspronkelijk christelijke dag om het nieuwe 
jaar in te luiden. In enkele kerken wordt er 
aan het begin van de avond een kerkdienst 
gehouden, waarin ook de overledenen van het 
afgelopen jaar worden herdacht. Soms al eerder 
op de laatste zondag voorafgaande aan de 
laatste zondag van het kerkelijke jaar. 

Over tradities 
gesproken, bij 
sommige families wordt 
voor middernacht psalm 90 
gelezen, al is deze traditie aan het verdwijnen. 
De psalm handelt over de nabijheid van 
God in alle tijden. Het leven van de mens op 
aarde is eindig, maar God is er altijd. U kunt 
de psalm nog eens lezen in het kadertje.

Van huis uit heb ik meegekregen om oliebollen 
en appelflappen te bakken op oudejaars-
dag  en ik maak ze nog steeds zelf, want die 
traditie wil ik in ere houden. In de keuken 
van het zorgcentrum zijn de koks ’s nachts van 
30 op 31 december ook druk in de weer om u op 
de oudejaarsdag te verwennen met zelf gebakken 
oliebollen en appelflappen. Maar ja woont u daar 
niet, dan zal u zelf aan de slag moeten, of een familie-
bezoek brengen en anders naar de oliebollenkraam 
gaan. Net voor het middernacht is, wordt in veel 
huizen een glas bubbels ingeschonken omvervolgens 
klaar te staan en af te tellen tot de klok twaalf slaat. 
En dan barst het vuurwerk weer los en moeten we 
wennen om te schrijven: 2016. Op straat en in huis 
wenst iedereen elkaar een heel gelukkig nieuwjaar 
en ook de redactie wil dat doen.
Wij, Wilma, Jan, Anne en José hebben met veel 
plezier de ‘Voor ons Allemael’ in 2015 voor u gemaakt 
en hopen dat u er komend jaar ook veel in zal lezen. 
Maar eerst wensen wij u een heel mooi, gelukkig en 
voorspoedig 2016 toe. Gelukkig Nieuwjaar Allemael!

José Tóth – van den Berg  

Psalm 90:

Gij zijt, o Heer, van d’ allervroegste jaren

Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.

Eer berg en rots uit niet geboren waren,

Eer d’ aarde rust’ op hare grondpilaren,

Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,

Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.



Iedere woensdagavond en vrijdagavond
17.30 - 19.30 uur 

kunt u genieten van een drie-gangendiner 
voor € 8,50. De keuken is open tot 18.30 uur. 
U kunt hiervoor reserveren bij de gast-
vrouwen. Drankjes, koffie of thee zijn voor 
eigen rekening.

  3-gANgeNDiNer

Alle senioren die in de omgeving van 
Kudelstaart en Aalsmeer wonen zijn van 
harte welkom om aan alle activiteiten deel 
te nemen.

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
en elke zondag van 14.30 - 16.30 uur bent u 
van harte welkom in ons wijkpunt ‘Voor Elkaer’. 
Voor verschillende activiteiten, maar ook voor 
een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
warme maaltijd. Van de warme maaltijd, 
met soep en toetje à € 8,50 kunt u gebruik 
maken van 12.00 -14.00 uur. U hoeft slechts 
een dag van te voren op te bellen om te 
reserveren bij de gastvrouwen in ‘Voor Elkaer’, 
of kom gezellig even langs. 

Het telefoonnummer is: 0297 - 82 09 79.

Iedere maandag 14.30 - 15.15 uur 

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

  BewegeN meT elKAer
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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. 
2x koffie of thee € 1,-

  SpelleTJeSmiDDAg Lekker 
meezingen
Op woensdag 4 november was er in 
wijkpunt ‘Voor Elkaer’ weer een gezellige 
‘meezing avond’. Eerst lekker aan de 
erwtensoep en daarna een heel vrolijk 
optreden. Tulpen uit Amsterdam was één 
van de meezingers die ten gehore werd 
gebracht door het koor ‘De vrienden van het 
levenslied’ uit Mijdrecht. Het was een hele 
gezellige avond waar volop werd genoten 
van de onvervalste Amsterdamse liederen. 

‘vOOr elKAer’  SpeciFieK  

Donderdag 3 december
Musica Muziekfestijn                                                                                                                             
Tijd: 14.30 – 15.30 uur    
Consumpties voor eigen rekening

vrijdag 4 december 
Mw R. Visker-Blauw vertelt over haar expositie 
van schilderijen welke de komende maanden in 
het wijkpunt tentoongesteld worden. 
Tijd: 15.30 -16.30 uur                                                                                                  
Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening

Donderdag 10 december 
Dhr. Roodenburg vertoont oude foto’s en 
dia’s van Aalsmeer en Kudelstaart   
Aanvang: 19.30 - 21.00 uur   
Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening

vrijdag  25 december 
1e Kerstdag is het wijkpunt gesloten

Donderdag 31 december  
“Oliebollen en Appelflappen party”      
Aanvang: 10.30 uur        
Koffie met onbeperkt oliebollen € 2,-

Donderdag 7 januari 
Musica Muziekfestijn                                                                                                                             
Tijd: 14.30 – 15.30 uur     
Consumpties voor eigen rekening

Donderdag 14 januari   
Nieuwjaars receptie / Proosten op het 
nieuwe jaar.      
Aanvang: 15.00 uur       
Na het proosten consumpties voor eigen rekening.

vrijdag 29 januari  
Thema maaltijd : Winterkost      
Aanvang: 17.30 uur       
Kosten: € 15,-

Voor meer informatie en reserveringen kunt u 
terecht bij de gastvrouwen. Tel: 0297 - 82 09 79

Iedere dinsdag 14.30-16.30 uur 
(zie hiernaast) 2x koffie € 1,-

 HANDwerKeN / creATieF BeZig ZiJN

Dinsdag 1 december
Pepernoten bakken en gedichten middag,  
Aanvang : 14.30 - 16.30uur. 
Toegang en consumptie gratis.

Dinsdag 15 & 22 december 
Kerstkrans maken van wol. 
Aanvang 14.30 - 16.30 uur. 
Verdere informatie bij de gastvrouwen.         

Dinsdag 29 december  
Champagne glazen decoreren met glasverf. 
Aanvang 14.30 - 16.30 uur        
Verdere informatie bij de gastvrouwen.

creATieF BeZig ZiJN SpeciFieK

ADreS
Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

Tel: 0297 82 09 79.
www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer

wilT u Op De HOOgTe 
wOrDeN geHOuDeN vAN 

De AcTiviTeiTeN? 

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

en wij sturen u de agenda en alle 
toevoegingen voortaan via de mail.  
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Het is altijd weer even puzzelen voor de redactie 
wie van de bewoners gevraagd zal worden 
voor een interview. Deze keer is dat mevrouw 
maarsen, die woont in de punt van de Begane 
grond in Zorgcentrum Aelsmeer, naast de deur 
van de inleunwoningen. De koffie was op maar 
daardoor was het niet minder gezellig, want 
mevrouw is goedlachs en goed bij de tijd.

We begonnen met de gebruikelijke inleiding, wanneer 
bent geboren en kunt u iets over uw jeugd vertellen?
‘In 1914 ben ik op 17 mei geboren en tegenwoor-
dig hangen de vlaggen uit, omdat onze Koningin 
Maxima dan ook jarig is. Ik ben 101 maar dat is niet 
meer zo bijzonder, want er worden veel mensen 
tegenwoordig honderd. Mijn ouders woonden 
in IJmuiden, dus daar kwam ik ter wereld en ik 
had nog een twee jaar oudere zus en een één 
jaar jongere broer. Mijn moeder werkte bij rijke 
mensen, maar ik weet dat zelf niet meer, omdat 
zij overleed toen ik vier jaar was. Mijn vader was 
machinist-stoker op een sleepboot in IJmuiden en 
moest de grote schepen de sluizen van IJmuiden 
binnen loodsen. In IJmuiden woonden we in een 
bovenhuis met een kamer, een keuken, een grote 
zolder en een zijkamertje. Toen mijn moeder was 
overleden kon vader niet voor ons zorgen van-
wege zijn werk  en gingen we met z’n drieën naar 
een Weeshuis in Haarlem. Ik moest nog wel eerst 
gedoopt worden, want het was een Luthers Wees-

huis en anders mochten we er niet in. Later werd 

Interview met...
Mw Maarsen - Landwehr

Naam
Bets (E.D.) Maarsen - Landwehr

Elisabeth Dorothea
geboren

17 mei 1914 te IJmuiden
Privé

Gehuwd met Klaas, thans weduwe 
Kinderen:

 twee zonen, Cees en Theo, beiden gehuwd
vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen

het wees- en ouderenhuis net zo’n bejaardenhuis 
als dit zorgcentrum. Het stond in het Westerhout-
park op de hoek van de Wagenweg. We hadden 
een hele grote tuin om in te spelen en natuurlijk 
altijd veel vriendjes en vriendinnetjes om je heen. 
Ik heb vandaaruit de lagere school gedaan in de 
Tempelierstraat in Haarlem. Mijn vader kwam wel 
regelmatig op bezoek, maar het is natuurlijk niet
als thuis’. 

Bent u uw hele jeugd in het weeshuis geweest?
‘Nee ik ben op ongeveer mijn 10de jaar vanuit 
het weeshuis met mijn zus en broertje naar een 
pleeggezin gegaan, daar waren nog meer kinderen. 
Soms komt er nog iemand op bezoek die nu in 
Friesland woont, maar die ken ik dus uit dat 
pleeggezin. Dit is één van de kleinkinderen van 
de pleegouders. Ik ben er gebleven tot rond mijn 
15de jaar. Na de lagere school was het gewoon dat 
je dan “in betrekking” ging’. 

U heeft niet echt iets meegekregen van de Eerste 
Wereldoorlog, maar natuurlijk wel van de Tweede.
‘Nee in de eerste was ik nog een baby en net voor 
de Tweede Wereldoorlog overleed mijn vader. 
Dat was maar goed ook anders was hij zeker opge-
pakt door de Duitsers’. Hoezo? ‘Mijn vader was veel 
te ‘rood’ dus dat zou nooit goed gegaan zijn. Net als 
iedereen had ik honger en veel was er niet te eten. 
Toen we bevrijd waren, hebben we dat gevierd in 
de Grote Houtstraat in Haarlem, samen met mijn 
broer, want die woonde ook in Haarlem. Mijn zus 
was inmiddels getrouwd en woonde in IJmuiden’.

Heeft u nog een leuke anekdote van 
vroeger, iets wat u heeft meegemaakt, 
of wat u zoal deed?
‘Ik heb geen leuk verhaal. Ik heb vroeger op een 
koor gezeten, niet dat ik goed zingen kon hoor. 
Maar met z’n allen bij elkaar leek het nog wat’ en 
natuurlijk moet mevrouw hier erg bij lachen als ze dit 
zegt. ‘Het koor heette Kunst en Strijd’. 
Zong u dan strijdliederen omdat uw vader ‘van de 
rooie’ was?’ ‘Nee ik denk de Kunst van het zingen, 
we zongen wel de vier jaargetijden bijvoorbeeld en 
Strijd voor een beter leven. Ik heb ook nog voor de 
oorlog begon korfbal gespeeld in Driehuis vlakbij 
IJmuiden’. Scoorde u veel? En weer lachend, 
‘nee ik heb denk ik één keer gescoord, maar 
het was wel gezellig. We moesten stoppen toen 
de oorlog begon’.

Bent u samen met uw echtgenoot hier in het zorgcen-
trum komen wonen? 
‘Nee, we hebben samen ruim 20 jaar in de 
Chrysantenstraat gewoond. Mijn man overleed 
in 1993 en toen heb ik er 17 jaar alleen gewoond. 
Omdat ik wel eens viel vonden mijn zoons het 
beter dat ik in een zorgcentrum ging wonen. 
Vijf jaar geleden ben ik hier komen wonen en 
woon nog steeds in dezelfde kamer. Laatst was ik 
hier ook gevallen, in het hoekje bij de stoel. Het 
alarm werkte niet dus toen ze met de thee kwa-
men, zagen ze me in het hoekje zitten en vroegen 
wat ik daar deed!’hahaha. ‘Nu ja ik was gevallen en 
zat er best lang, maar ja als zo’n alarm niet werkt, 
dan moet je afwachten tot er iemand komt. Ik had 
gelukkig niks. Dat mis ik wel een beetje hoor, dat 
iemand bijvoorbeeld de thee brengt en dan even 
een praatje met je maakt. Maar ze hebben het veel 
te druk, dat is wel jammer’. 

Doet u mee aan activiteiten zoals koffiedrinken, 
bewegen, sjoelen, rummicub of iets anders 
zodat u wel wat contact heeft?
‘Nou soms. Eerst deed ik niks hoor en ik hou
 ook wel van rust. Misschien zou ik meer moeten 
bewegen en meedoen, maar ik heb geen zin om 
me te haasten en dan al vroeg daar te zijn. 
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Wanneer bent u in Aalsmeer komen wonen?
‘Eerst heb ik nog met een vriendin, Truus, 
op kamers gewoond in Haarlem, totdat die vriendin 
verkering kreeg. Dan ben je een beetje het vijfde 
wiel aan de wagen. Ik ben toen naar Aalsmeer 
verhuisd waar ik bij de familie Kelderman, die op 
de hoek van de Molenweg woonde, in de kost ben 
geweest. Via mijn vriendin, die aangaf dat haar 
schoonzus een kind verwachtte en iemand zocht 
voor in de huishouding, ben ik in Aalsmeer 
terecht gekomen’.

Heeft u daar uw man leren kennen?
‘Ik heb verschillende vriendjes gehad hoor, maar er 
was geen goeie bij tot ik Klaas leerde kennen. 
Hij was wel een goede man en knecht bij de 
handelskwekerij Weduwe P. op de hoek van de 
Dorpsstraat, niet ver van waar ik in de kost was. 
We zijn in 1948 getrouwd en zijn in een schuur aan 
de Kruisweg gaan wonen.  Die schuur was van baas 
Jan en we hebben die tot woonhuis omgebouwd. 
Daar zijn ook onze kinderen geboren, Cees en Theo. 
We hebben er gewoond tot er een huis leeg kwam 
in de Chrysantenstraat. Dat was eigendom van de 
weduwe P. en dat mochten we toen huren. 
Onze buren van destijds komen nu nog wel eens 
hier op bezoek, dus dat is wel gezellig. 
Onze kinderen zijn getrouwd en wonen in de buurt’. 
Terwijl mevrouw dit zegt komen schoondochter en 
kleinkind binnen, maar die gaan vlug weg om wat 
boodschappen te doen. 

Bent u eigenlijk bij de Lutherse kerk gebleven omdat u 
gedoopt moest worden?
‘Nee ik ben helemaal niet naar de kerk gegaan. 
Mijn man was hervormd en die ging altijd naar de 
kerk en mijn zoons ook.  Mijn zoon Theo begeleidt 
regelmatig de weeksluiting op vrijdagmiddag in 
het zorgcentrum’.
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Als het goed weer is loop ik wel altijd door de 
Zijdstraat en dan een rondje langs de molen, want 
ik hou wel van de frisse lucht en je moet toch
proberen telkens een frisse neus te halen. 
Rummikub doe ik niet want dat kan ik echt niet 
en met sjoelen had ik eerder moeten beginnen. 
Ik ga wel naar kienen, dat is gezellig en af en toe 
ga ik naar de koffie ’s morgens. Maar ik vind dat 
als je met elkaar koffie drinkt je ook gezellig met 
elkaar moet praten. Dat is niet altijd zo en er is één 
iemand die graag praat: haar tong raakt sneller 
versleten dan haar schoenzolen!’  We lachen allebei 
hard om deze uitspraak. ‘Ik ga ook niet eten in het 
restaurant, maar lekker rustig op mijn kamer. 
Zien ze ook niet als ik zit te knoeien’ zegt 
mevrouw gniffelend!

Neemt u wel altijd deel aan het kerstdiner?
‘Ja dat wel, want dat is heel gezellig. Verder doe ik 
met kerst niet veel, tenzij ik bij de kinderen ben en 
bij Theo ben ik meestal iedere zondag’. 

Leest u nog elke dag de krant?
‘Ik ging altijd bij de Bruna de krant halen, dagblad 
de Trouw. Toen ik honderd werd kwamen ze van de 
Bruna op bezoek en zeiden dat ik mijn leven lang 
een abonnement op de Trouw kreeg. Die brengen 
ze nu elke zaterdag en die lees ik wel. Het is een 
goede krant en er is ook altijd een interessante 
bijlage. Dat ik honderd werd heeft nog in de 
Nieuwe Meerbode gestaan en de burgemeester 
Jobke Vonk kwam ook op bezoek. En nu een 
interview in de Allemael en vroeger al eens in de 

Klokkentoren, dus ik ben 
wel bekend geworden!’

Er wordt wel aan mensen die 100 worden gevraagd 
of ze iets speciaals hebben gedaan. U bent nu al 101, 
maar heeft u een tip?
‘Nee hoor gewoon leven, ik doe niks speciaals. Ik 
vergeet nu wel eens wat hoor en ’s morgens doen 
ze mijn gehoorapparaten in, maar verder voel ik me 
prima. Mijn warme eten eet ik hier en verder drie 
boterhammen per dag met een kopje thee, geen 
rare dingen en gewoon adem blijven halen!’

Ondertussen zijn schoondochter met kleinkind weer 
teruggekomen en hebben we het nog even over de 
Bruna en het krantenartikel. Toen kwam het verhaal 
van de warme douche nog ter sprake.
Schoondochter Judith vertelt dat zij de Bruna had 
voorgedragen voor een warme douche bij het tv 
programma Tros Radar. Omdat mevrouw Maarsen 
altijd hartelijk sprak over de medewerkers van 
de Bruna ging de schoondochter daar langs toen 
mevrouw 100 zou worden en vroeg om een kaartje 
te sturen. Maar ze stuurden geen kaartje, ze kwa-
men langs met een boeket en een tegoedbon voor 
‘een gratis krant zolang u leeft’, aan huis bezorgd. 
En voor die attentie hadden we een warme douche 
gevraagd en die kreeg de Bruna. Mevrouw Maarsen 
wilde zelf niet mee naar de studio want dat zou 
veel te lang duren. 

Het was een gezellig uurtje want mevrouw praat 
lekker door zonder dat haar tong eerder versleten 
raakt dan haar schoenen en vaak moesten we samen 
wel lachen om wat ze vertelde, nu ja meer om hoe ze 
het vertelde. En pas op als u langs haar raam loopt, 
want ze houdt alles in de gaten. Zo kwam er net een 
gigantisch lange vrachtwagen goederen afleveren en 
die kon natuurlijk niet de rotonde nemen. Dus reed de 
wagen achteruit en mevrouw hield goed in de gaten 
of er geen auto’s werden beschadigd, maar merkte 
ook op, toch knap hoe die chauffeurs dat doen. En zo 
ziet u maar weer, al ben je 101, als je goed van geest 
bent valt er nog veel te zien en te lachen. Mevrouw 
Maarsen, bedankt voor het gezellige uurtje.

José Tóth – van den Berg

A K L E M O C O H C L S I J L S T

M R E N E D R A W U E E L S E N T

D U S E H R N V A W T S T O K H E

O I T T T A H R K G I A L L C M K

K S J S N W E I I O R N U O U T E

K J E O E S N E N T U N T K T I N

U E E P B L T Z R D E N R E P E F

M G N I N O K E D N E O C O R R N

N R N N A B C N M D W L Z O I E P

E E E N V H A K Ê P T N O E R B E

S K G N T B J T T R E N S O E D O

T K N O R I S R G K H L V N P E T

A E I I E E O N E J A A K O E E S

A N L G V R I O E N T B L A R E N

H A R L E T K I D S J I Z A A S K

C R A Y O N H O O F D E N K T R T

S F H L A A J S T A D S R E C H T

ALVESTÊDENTOCHT
BIER
BLAREN
BOLSWARD

CHOCOMELK
COEN DE KONING
DOKKUM
DOOI
EVERT VAN BENTHEM
FRANEKKER
FRIESLAND
HARLINGEN
HINDELOOPEN
IET GIET OAN
IJLST

IJSDIKTE
KLUNEN
KOEK EN ZOPIE
KOU
KRUISJE
LEEUWARDEN
LOTING
MUTS
NOOREN
POSTEN
RAYONHOOFDEN

SCHAATSEN
SJAAL
SLOTEN
SNEEK
SNERT
STADSRECHT
STARTRECHT
STAVOREN
STEMPELKAART

Elf steden tocht
Het is weer winter en dat betekent kou, sneeuw, snert en... schaatsen! 
Elk jaar is het weer spannend, zou het voldoende vriezen? Zelf vind ik het al schitterend 
als ik een rondje Westeinder plassen kan schaatsen (Anne). Heel wat Nederlanders 
zitten elke winter in afwachting te hopen dat de elf steden tocht dit jaar doorgaat. 
Tot nu toe is het dit jaar (gelukkig) nog behoorlijk warm gebleven. Maar je weet het maar nooit. 
Wie weet horen dit jaar de wel woorden ‘iet giet oan!’ van één van de rayonhoofden.

VORST
VRIEZEN
WAK
WINTER
WORKUM

‘ik ben wel 
bekend 

geworden!’
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
min imaxim faceserum nos es aut 
quatiuntios re, tem quuntia volup-
tatae auteceaqui blaut od quosti-
atio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?
Ucienimpor aut idus et ea core, 
num elessun dignihit lacepero 
ilibusam laborem sumque ario. 
Eliqui sum que nonsenis alibus, idel 
imaximpor rem fugias saped et ver-
chil- lab il moluptaqui quodit, 

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 om-
niatem fuga. Tempore pla et la 
volor maionsequid millorp oruptat 
ianimillore molore laccupt atiunt et 
erere cuscips andigen istisquianis 
mod eatem quas dissinimpos qui 
diae conectas imus esti vid et ant 
volor res estruptas undae nat faces 

doluptas aceaqui aborrum-

que rectae. Invero 
es ped eum sit faccupt atianis 
tiberum ero ini omniend uciania 
inctem. Suntem que volut haribus 
mincid modi od quature, ut eum ei-
ciet ut volor solorum fuga. Gitaquid 
magnihil elici archili quistrum, sedit 
estrumquid que dolupturi dellorem 
asimoluptat.
Occabo. Erferumquam aut ento 
omnissus nonseque comnihillate 
eruntis dipsam anduci dolorit, om-
moluptatem et ut audanis vel mo te 
poreptat quae poribus re velis etur 
aut im adi vel is venihitetur sinvero 
idita as aut et dolorerem aliam 
qui quaestet aut que nullant ium 
eiuscip iditiaeculpa dolor adio que 
nus, odi cumquunt ererum nobi-
tiam vollabo rrovidem iduciet offic 
tet alibust qui con none aut alicid 
magni blamus simusdae enimi, 
cones sum fugia cus doluptur aut 
volest aborit, cum sendendam 
apidendit volorest, nisimpo rectem 
fuga. Rum quae quam nus dolorer 
sperum conseribusda es dolum se 

di omnis modic 
tem eat rem venis 
veligen destrum il 
incto vellestibus, 
cuptur milliqui 

officaessin nonseri taerition cupta 
verovit voluptatibus endamusae ea 
viducimus.
Ra autempe rnaturis aliquas conse-
ces ulpari rae. Aximaion reium la-
tur? Qui utemporesto doluptate ma 
sectaque volore pori aut hiliquid 
utem sinvelia aut odit aceatem 
fu- git, exeris que porest, 

culland eliquid que 
alibus volupid quunde-

bi-
tis 
maionsequi nis 
es eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fu-
giae nosaest incitatempor 
sam faceria nitiis doluptatem 
ad quiam qui quo ducia aribusa 
dolorerio voluptia aceped ma 
dolorec estore odi ducidi ut porest 
ad quaernam, officiis ipisimo que 
ex eaquate mporumendis mo 
omnistem di nitem quasin nobis 
aut ipicips aeculpa riorerum reicide 
stiisci magnientis voluptate volupta 
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.
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

AcTiviTeiTeNOverZicHT

U bent welkom bij alle activiteiten die in het 
schema worden aangeduid. Hieronder volgt een 
beschrijving van de verschillende onderdelen, 
zodat u kunt bepalen welke u 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 vind 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, als uw handwerk klaar is, verkocht 
en gebruikt voor het goede doel. 

Sokken breien is altijd gewenst, want 
dat kunnen niet veel mensen meer, 
maar andere breisels, hand- of haak-

werkjes zijn ook welkom.

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

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

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zang-
middagen georganiseerd, waar bij u kunt 
meezingen, ongeacht of u nu niet zo 
heel goed bij stem bent. Het is een 

gezellige melodieuse 

samenkomst 
die onder leiding staat 
van onze activiteiten begeleid-
ster Ingrid met muzikale begeleiding 
van Ally Maarse.

Jeu de Boules
Eén keer per maand is er jeu de boules. 
Dat wordt gehouden in de grote zaal en 
als u wilt kunt u er ook bij zitten. 

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 € 8,50 en voor dat 
bedrag ontvangt u een 3-gangen keuzemenu met 
wijn of een ander drankje.

weeksluiting
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, geleid 
door verschillende personen. Voor de komende 
maanden in december 2015 en januari 2016 zijn dit:

4 december dhr Kramer
11 december ds  Abrahamse
18 december ds  Hogenbrik

8  januari            ds  Schrage
15  januari            dhr  Vollmuller
22  januari            dhr  Hogenbirk
29  januari            dhr  Wesselius

leT Op:
vanwege de kerkdienst wordt er  op zondag
in het zorgcentrum een half uur later gegeten.
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   elKe ZONDAg

10.00 uur Uitzending kerkdienst

elKe DiNSDAg

10.15 uur Koffiedrinken
(niet op 22 dec)

12.15 uur Restaurant 
(niet op 22 dec)
17.30 uur Restaurant
(niet op 22 en 29 dec)

elKe DONDerDAg

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant
(niet op 31 dec)

17.30 uur Restaurant 
(niet op 24 en 31 dec)

elKe vriJDAg

10.15 uur Koffiedrinken
(niet op 25 dec en 1 jan)

12.15 uur Restaurant
(niet op 25 dec en 1 jan)

16.00 uur Weeksluiting 
(zie blz 10)

elKe wOeNSDAg

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

wOeNSDAg SpeciFieK

woensdag 2 december
14.30 uur Sinterklaaszangmiddag

woensdag 9 december
14.30 uur Kerstoptreden van Groep Bries uit Hoofddorp

woensdag 6 januari
14.30 uur Jeu de Boules

woensdag 20 januari
14.30 uur Filmmiddag: Andre Rieu met Wonderful World 

DiNSDAg SpeciFieK

Dinsdag 5 januari
14.30 uur Zangmiddag

Dinsdag 12 januari
19.30 uur Nieuwjaarsconcert van Aalsmeers Harmonie

elKe mAANDAg

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

DONDerDAg SpeciFieK

Donderdag 3 dec, 17 dec, 14 jan en 28 jan
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

vriJDAg SpeciFieK

vrijdag 18 december
15.30 uur Kerstweeksluiting geleid door ds. Hogenbirk met 
muzikale medewerking van Interkerkelijk Koor Aalsmeer.

elKe ZATerDAg

10.15 uur Koffiedrinken
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clArA mAriA
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 10,-  p.p. 
incl. koffie met gebak

vrijdag 29 januari

licHTJeSTOur
Vertrek: 10.00 uur Kosten: € 7,50 p.p.  
incl. warme chocolademelk 
en kerstkransje

Donderdag 17 december

Uitstapjes
reiSBurO ‘Op STAp’  
Tel: 0297-32 60 50

FrANS HAlS muSeum
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 17,50 p.p.
incl. gebak + consumptie

vrijdag 22 januari

KerSTSTAlleN TeNTOONSTelliNg
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 15,- p.p.  
incl. lunch en consumptie

Donderdag 10 december

KerST Op lANDgOeD KeuKeNHOF
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 10,- p.p.
incl. koffie met wat lekkers

Zaterdag 12 december

gOuDA BiJ KAArSlicHT
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 10,- p.p. 
incl. warme chocolademelk met wat 
lekkers

vrijdag 11 december

rigA rANcH
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 17,50

woensdag 27 januari

BiOlOgiScHe luNcH
 BiJ rOZeN eN rADiJS
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 17,50
incl. lunch + consumptie

Donderdag 21 januari 

December 2015 - 
Januari 2016
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tentoonstelling in Amersfoort te zien 
is. De totale netto opbrengst van de 
tentoonstelling gaat naar een goed 
doel. In de kerk zullen we ook met 
elkaar gaan lunchen. Kosten: € 15,- p.p. 
incl. lunch en consumptie

gOuDA BiJ KAArSlicHT 
Datum: vrijdag 11 december 2015
vertrek: 13.15 uur
plaats: Gouda
Vanmiddag gaan we naar Gouda bij 
Kaarslicht. Dit wordt inmiddels al 60 jaar 
gevierd. Het is een dag met veel 
hoogtepunten in muziek, theater, 
cultuur en entertainment. Vanaf het 
begin van de middag tot ver in de 
avond. Overal klinkt muziek, zijn er 
wandelingen uitgezet, is er straat-
theater en dans. De ganzenhoeder en 
schaapherder met hun dieren nemen 
bezit van het centrum en de ‘levende’ 
kerststal is weer present. In de mooie 
kerken van Gouda worden gratis 
concerten gegeven, de Gouwenaars 
hebben hun stad prachtig versierd. 
Kosten: € 10,- p.p. incl. warme chocola-
demelk met wat lekkers

KerST Op lANDgOeD KeuKeNHOF
Datum: zaterdag 12 december 2015
vertrek: 10.00 uur
plaats: Lisse
Voor de negende keer wordt de kerstfair 
“Kerst op Landgoed Keukenhof” 
georganiseerd in Lisse. Zo zal het 
weekend van 11,12 en 13 december in 
het thema ‘‘Dickens’’ staan. De kerstfair 
vindt plaats op het landgoed zelf, maar 
we gaan ook het prachtig versierde 
kasteel bezoeken. Kom genieten van 
de gezellige sfeer, de kerstmarkt en 
diverse optredens.

Dit uitje is alleen geschikt voor cliënten 
die goed ter been zijn, i.v.m. trappen 
die er gelopen moeten worden en 
de vele grindpaden op het terrein van 
het landgoed. Kosten: €10,- p.p. incl. 
koffie met wat lekkers (exclusief lunch)
 
licHTJeSTOur
Datum: donderdag 17 december 2015
vertrek: 18.30 uur
plaats: Landsmeer/Amsterdam 
In de avond vertrekken we met de bus 
richting Landsmeer en Amsterdam. 
Vele bewoners hebben in de donkere 
dagen voor kerst hun huizen en tuinen 
prachtig versiert met lichtjes. Onderweg 
zullen we een tussenstop maken voor 
een lekker bakje chocolademelk met 
een kerstkransje. 
Kosten: € 7,50 p.p. incl. warme chocola-
demelk en kerstkransje

BiOlOgiScHe luNcH 
BiJ rOZeN & rADiJS
Datum: donderdag 21 januari 2016
vertrek: 11.30 uur
plaats: Burgerveen
Vandaag gaan we biologisch lunchen 
bij Rozen en Radijs in Burgerveen.
De lunch bestaat uit, huisgemaakt soep, 
broodjes met diverse soorten kaas en 
diverse soorten biologische vleeswaren 
en biologisch fruit. Daarnaast zullen er 
sapjes, (karne-)melk, kruidenthee of 
versgemalen bonenkoffie zijn.
Ook maken we een wandeling door de 
kassen bij Rozen & Radijs.
Kosten: € 17,50 p.p. incl. lunch met 
consumptie
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uiTSTApJeS
Hierbij treft u het programma van 
de uitstapjes voor de maanden 
december en januari, met daarbij 
een omschrijving van het uitje. Zoals 
u kunt zien staan er in december en 
januari minder uitjes op de planning, 
omdat deze maanden al druk genoeg 
zijn voor velen. Als u, als cliënt van 
Zorgcentrum Aelsmeer of Thuiszorg 
Aalsmeer, met ons meewilt met één 
(of meerdere) van de genoemde 
uitstapjes, dan kunt u een reserve-
ring maken bij het reisburo. wij zijn 
geopend op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
uiteraard kunt u ook met ons mee als 
u afhankelijk bent van een rolstoel. 
wij regelen dan dat er een vrijwilliger 
meegaat om u te begeleiden. 

uitstapjes met verzorging 
van lunchpakket 
Een lunchpakket voor bewoners wordt 
vanuit het zorgcentrum geregeld. 
Cliënten buiten het zorgcentrum 
kunnen een lunchpakket bestellen 
als ze met een uitstapje meegaan. 
De kosten hiervoor bedragen € 3,50. 
Natuurlijk staat het u vrij om uw eigen 
lunchpakket van thuis mee te nemen.

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

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

KerSTSTAlleN TeNTOONSTelliNg 
Datum: donderdag 10 december 2015
vertrek: 10.30 uur
plaats: Amersfoort
In de Sint Ansfriduskerk zijn ongeveer 
250 verschillende kerststallen en 
kerstgroepen uit meer dan 60 landen 
te bewonderen. Het is inmiddels al 
voor de 31ste keer dat deze kerststallen 

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

Als u hiervan gebruik wilt 
maken, dan kunt u bellen met
Ilona, Sandra, Monique of Ivonne. 
Voor de planning is het beter als 
u enkele dagen van te voren belt: 
0297-326050.

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

en voor dit tarief kunt u maxi-
maal 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 reisbureau. 

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

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl

16

clArA mAriA
Datum: vrijdag 29 januari 2016
vertrek: 13.15 uur
Kaasboerderij Clara Maria is 150 jaar 
oud en in de oorspronkelijke stal 
worden nu op ambachtelijke wijze 
Goudse kazen en houtenklompen 
gemaakt. U krijgt een rondleiding 
langs de klompenmakerij, waar u kunt 
zien hoe dit oer Hollandse product 
wordt gemaakt met antieke klompen-
machines. Dan de kaasmakerij, waar 
u leert om op traditionele wijze echte 

boerenkaas te maken en kunt u zelf 
proeven hoe lekker verse kaas is.
In de winkel zijn er diverse landelijke 
artikelen te koop zoals eieren en 
honing, maar ook Hollandse souvenirs.
Ook gaan we naar de stallen, u bent 
van harte welkom om een kijkje rond 
de boerderij te nemen bij de kalfjes en 
geitjes. Kosten: €10,- p.p. incl. koffie 
met gebak.

FrANS HAlS muSeum 
Datum: vrijdag 22 januari 2016
vertrek: 13.15 uur
plaats: Haarlem
Het Frans Hals museum bestaat 
al een lange periode, er zijn telkens 
andere tentoonstellingen te 
bewonderen. Vandaag gaan we er 
met het busuitje naar toe, laat u 
verrassen wat voor prachtige kunst 
er nu aanwezig zal zijn. Na afloop 
zullen we met elkaar koffie met 
gebak gaan nuttigen in Brasserie 
L’ Anders aan de Grote Markt in 
Haarlem. Kosten: €17,50 p.p. incl. 
consumptie met gebak.

rigA rANcH
Datum: woensdag 27 januari 2016
vertrek: 13.15 uur
Vandaag gaan we naar Riga Ranch 
Paardenmelkerij. Hier kunt u kennis 
maken met paardendeken,
-cosmetica en -chocolade, middels 
leuke rondleidingen en proeverijen 
met uitleg. We hebben gekozen voor 
een arrangement dat er als volgt 
uitziet: ontvangst met koffie/thee en 
gebak, rondleiding door de paarden-
melkerij en het proeven van 
melk/likeur. Kosten: €17,50 p.p.

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.

Boekbesprekingen worden voor Zorgcentrum Aelsmeer 
verzorgd door Bibliotheek Amstelland. 

Hoever ga jij om je gezin te beschermen? Verpleegkundige
Helen is getrouwd met Werner, een succesvol horecaondernemer. 
Samen hebben ze drie kinderen van dertien, vijftien en zeventien. 
De achttienjarige Ralf woont nog bij zijn ouders. Zijn leven draait om 
zijn auto, zijn vrienden en geld verdienen. Hij laat zich meesleuren in 
een crimineel plan: een overval op de woning van Helen en Werner. 
Een horrorscenario ontvouwt zich op de bewuste avond. 
Maar daarmee is de nachtmerrie voor Helen nog maar pas 
begonnen... Esther Verhoef brengt met Lieve mama het gevaar 
onbehaaglijk dichtbij, en laat de lezer achter met de vraag: wat zou ik 
doen? Je denkt dat je je grenzen kent. Maar als je gezin in gevaar is... 
hoever ga je dan?
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Na zestien jaar keert Anja Koenders terug naar haar geboortedorp 
Aalten. Ze heeft definitief een punt gezet achter haar turbulente 
relatie met Bram. In de Achterhoek hoopt ze rust te vinden. De koele 
houding van haar zus verwart haar en zet hun relatie onder druk. 
Waarom reageert ze zo afstandelijk? Wat verbergt zij? Een nieuwe 
baan en een plotselinge dood vergroten haar verwarring. Had Anja 
die nieuwe start wel in Aalten moeten maken In deze streekroman 
hebben de auteurs romantiek, spanning en drama gecombineerd tot 
een vermakelijk verhaal dat zich gemakkelijk laat lezen. 

Heeft u zelf een goed boek gelezen, deel dit dan met ons. 
Stuur uw boektitel (en eventueel een verslag) naar 
averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl of lever het in bij 
de receptie t.a.v. A. verheul.  mogelijkerwijs wordt het 
gepubliceerd.

Deel het met anderen!

eSTHer verHOeF
lieve mama

gerDA geveN
een nieuwe start
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Aangezien er veel veranderingen gaande en nog 
op komst zijn, zeker voor de Begane grond (Bg) 
en er vanaf 1 augustus jongstleden een 
nieuw hoofd is aangesteld, werd het tijd om 
haar eens uit te nodigen voor een interview. 
De afdelingshoofden werken ook nog in het 
weekend en zodoende werd afgesproken op een 
zaterdagmiddag met de verwachting dat er dan 
tijd en rust zou zijn om elkaar te spreken. 
Zo gezegd zo gedaan. met een kopje thee zaten 
we in de afgesloten punt op de Bg te praten.

Je bent hier nog niet zo lang, maar heb je in enkele 
magazines al gelezen wat er allemaal zo in een 

interview wordt gevraagd?
Zeker heb ik dat, want het magazine ‘Voor 

ons Allemael’ staat op de website van 
het Zorgcentrum dus daar heb ik al 
het een en ander in gelezen en ik 
weet dat je ook wat van mijn privé 

wilt weten.

Wil je iets vertellen over je familie en je 
achtergrond?
Zoals ik zei ben ik geboren in Nieuw-
veen aan de Amstel, tussen de  

Interview met...
Leonie Lek

Naam
Leonie Lek

Functie
Afdelingshoofd Begane Grond 

sinds 1 augustus 2015
geboren

8 februari 1970 te Nieuwveen aan de Amstel
Privé

Samenwonend met Marcel 
en dochter Elise, 9 jaar Vrouwenakker en Nieuwveen in. Ik ben een kwekers-

dochter want mijn vader, die inmiddels is overleden, 
had een eigen kwekerij. Mijn moeder, die ik gelukkig 
nog heb, deed het huishouden, maar als het nodig 
was dan hielp zij natuurlijk ook. Ik heb nog een 
oudere broer en een jongere zus. Mijn lagere school 
heb ik doorlopen in Nieuwveen en ben later naar de 
MULO in Uithoorn gegaan. We moesten na schooltijd 
wel altijd helpen in de kassen en soms ook in het 
huishouden omdat mijn moeder toen al veel last had 
van chronische osteoporose. Ik was 16 toen ik naar 
Amsterdam ging om de opleiding aan de MDGO –VZ 
te volgen. Deze opleiding bestaat niet meer.
Toen ik 18 jaar was, was ik klaar en in die tijd was je 
dan bejaardenverzorgster. 

Dan was je al vrij jong aan het werk met 18 jaar, maar 
nu ben je toch verpleegkundige?
Ja ik ben nog niet klaar! Ik woonde nog thuis toen ik 
na de opleiding in Langeraar ging werken, dat ligt 
bij Ter Aar en ik werkte in zorgcentrum de Aarhoeve. 
Na mijn werk wilde mijn vader dat ik dan ook nog 
kwam helpen in de kassen en dat was best zwaar. 
Ik woonde toen al wisselend bij mijn vriend die ook 
nog bij zijn ouders woonde in Ter Aar en thuis. 
Toen ik 20 jaar was werden er starterswoninkjes 
gebouwd in Nieuwveen en op goed geluk schreef ik 
mij in. Zowaar kreeg ik met flinke subsidie een koop-
woninkje toebedeeld en ben ik daar gaan wonen, 
later is  mijn vriend bij mij ingetrokken, hij studeerde 
eerst nog in Rijswijk aan de HTS. Ik woon nog steeds 
met Marcel samen, nu al bijna 25 jaar. Nog wel in 
Nieuwveen maar in een ander huis, in het oude dorp.

Besloot je toen om dichter bij 
huis een baan te zoeken?
Het Schouw is een instelling van 
Amstelring en iedereen heeft kunnen lezen 
dat men druk bezig was met hervormingen. 
In 2014 moest alles zelfsturend worden en dat 
verliep erg moeizaam. Ondertussen was ik team-
coach geworden over de beide gebouwen en op 
een gegeven moment kom je gewoon in een 
spagaat. Ik werkte geen weekenden meer, 
maar door de weeks was ik dan hier dan daar in de 
gebouwen, probeerde de teams te ondersteunen in 
de praktijk en de problemen aan te pakken. 
Toch werd gezegd ‘we zien je haast nooit’. 
Toen begon ik me wel wat ongelukkig te voelen en 
bedacht dat het wel genoeg was geweest. 
Tussendoor, dus in mijn vrije weekenden, ben ik 
nog een tijdje invalkracht in de wijk geweest bij 
Careyn in Vinkenveen. Op een gegeven moment 
kreeg ik van verschillende mensen te horen dat in 
Zorgcentrum Aelsmeer een afdelingshoofd werd 
gezocht en besloot ik te solliciteren.

Wat trok je aandacht bij de functie in 
Zorgcentrum Aelsmeer?
Wat ik leuk vond was het leidinggeven en toch ook 
af en toe meewerken, dichter bij het  team  zijn  
op een  vast plek.  Daarnaast om de teamleden te 
begeleiden te enthousiasmeren  bij de zorg voor 
dementerenden, dat ze geduld moeten hebben, 
vooral bezien per bewoner wat hij of zij nodig 
heeft, zowel individueel als groepsgericht. 
Maar ook welke prikkels je de mensen juist moet 
geven of juist niet. In ieder geval het zorgdragen 
voor veiligheid en geborgenheid bij dementerende 
bewoners is iets wat mij erg boeit.  En verder was 
het natuurlijk een mooie mogelijkheid om dichter 
bij huis te kunnen werken. 

Heb je regelmatig contact met je collega’s, ook in het 
Ontmoetingscentrum en de thuiszorg?
Ik ben er natuurlijk nog niet zo lang en ik heb 
Anneke van de eerste etage wel gesproken, maar 
nog niet zo vaak. Toevallig was ik wel afgelopen 
vrijdag met Ellen van het Ontmoetingscentrum 
naar een congres, dus konden we ook wat zaken 
uitwisselen. Een bezoek heb ik daar nog niet 
gebracht. Ik werk 32 uur maar toch zijn het gauw 
alweer meer uurtjes, dus ik denk dat ik wel weer 
terug wil naar 36 uur. Natuurlijk heb je in het begin 
veel te verkennen en dat vraagt tijd, maar 36 uur 
lijkt me toch handiger.

19

Ben je altijd in de Aarhoeve blijven werken?
Ik heb negen jaar in de Aarhoeve gewerkt en toen 
wilde ik wel eens wat anders. In Amsterdam Noord, 
in zorgcentrum/verpleeghuis het Schouw werd een 
teamleider gevraagd. Ik was gewoon verzorgende 
maar solliciteerde toch en  werd  daar teamleider. 
Je was verantwoordelijk voor een afdeling met 
ongeveer 30 bewoners. Ik heb daar 17 jaar gewerkt, 
dat lijkt heel lang, maar er waren telkens 
nieuwe ontwikkelingen.

Als teamleider geef je ook leiding aan een team, 
mocht je daarvoor nog opleidingen volgen?
In het Schouw ben ik inderdaad verder gegaan met 
het volgen van opleidingen. Eerst de IG , toen de 
opleiding voor verpleegkundige en ook nog een 
managementopleiding. In eerste instantie had ik 
de leiding over één etage, maar dat breidde zich 
langzaam maar zeker uit naar vier etages. 
Toen kon ik niet meer echt in de zorg meewerken, 
want met zo’n uitbreiding heb je daar gewoon geen 
tijd meer voor. Wel was het zo dat als de verzorging 
een probleem ervaarde met een bewoner, ging ik  
die bewoner verzorgen en kon zien waar het 
probleem in zat. Dat besprak ik dan met het team 
en zochten we samen naar oplossingen. Dat werkte 
heel goed en ik vond het ook wel leuk om zo bij de 
zorg betrokken te blijven. 
Ondertussen was onze dochter Elise geboren, zij 
is nu negen jaar, maar ik bleef wel gewoon 36 uur 
werken. Het bleef  leuk en vernieuwend. Er waren 
eerst vier teamleiders, maar de een na de ander ver-
trok en er stonden allerlei nieuwe plannen op het 
programma richting kleinschalig wonen. Zes jaar 
geleden werd eerst één deel van de nieuwbouw 
gerealiseerd voor kleinschalig wonen, naast het 
oude gebouw. Het tweede deel  werd gebouwd, 
dat was een jaar later, toen ging het oude gebouw  
plat.  Omdat ik zowat alleen overbleef, met een 
manager en de directie, heb ik grotendeels zelf 
de overgang van verzorgingshuis naar de 
kleinschaligwonen setting  moeten leiden. Ik had 
wel samenspraak met mijn manager, maar toen die 
ook wegging moest ik het doen met de directeur, 
maar die zag ik niet zo vaak.
Na de nieuwbouw heb ik nog de wijkzorg opgezet 
met twee wijkteams, dus het was best druk. 
Het reizen nam tijd in beslag want Amsterdam 
noord ligt tegen Purmerend aan dus het was bijna 
een uur heen en een uur terug naar Nieuwveen. 
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Zijn er zaken waar je extra aandacht aan 
gaat besteden?
Ja de structuur moet meer verduidelijkt worden, 
de medewerkers moeten meer vastigheid 
hebben en meer inzicht krijgen in de toekomst 
van de zorg op de begane grond. Nu ben ik nog 
bezig met de basis want er moeten eerst veel 
zaken opgelost worden.  Ik heb  ook een teamdag 
georganiseerd. Daar hebben we samen 
besproken hoe het nu is en waar we naar toe 
willen gaan, wat het doel is en onze visie, maar 
ook over de samenwerking en dat  we het ten-
slotte samen moeten gaan maken. Het was een 
heel vruchtbare dag en dankzij de verzorgenden 
van andere etages  die die dag de zorg van de 
afdeling hebben overgenomen, konden we met 
een groot team samen zijn. We hebben daarna 
nog van een heerlijk buffet genoten dat door de 
keuken van het zorgcentrum was verzorgd.

Tot slot altijd de vraag of je naast je werk nog tijd 
overhoudt voor hobby’s.
In Nieuwveen ben ik bestuurslid bij de EHBO 
en geef ik hulp bij lessen, posten we bij 
evenementen en doen we ook wel mee met 
rampenoefeningen. We hebben een huis met 
een tuin en ik hou erg van gezelligheid in die 
tuin, maar het onderhoud laat ik aan Marcel over. 
Verder sport ik 2x per week zodat ik even alles 
kwijt kan raken door hard te fietsen of op de 
loopband flink door te rennen. En ik hou heel erg 
van vakantie en reizen. Samen met Marcel heb 
ik al heel veel van de wereld gezien en we 
blijven dat ook doen.

We moesten nodig stoppen met het gesprek want 
er waren dringende vragen vanuit het zorgcentrum 
waar Leonie zich over moest buigen, dus het einde 
was wat abrupt. In ieder geval was het een gesprek 
met een gezellig mens en hopelijk heeft u kunnen 
lezen dat er een ervaren en enthousiast afdelings-
hoofd is bijgekomen. Leonie, veel succes met alle 
ontwikkelingen en zorg.

José Tóth – van den Berg

Vervolg Interview

we leven in 
een vreemde tijd. 

Heel geleidelijk groeien we toe 
naar een nieuw soort samenleving. 

Je zou kortweg kunnen zeggen dat we 
van een verzorgingsstaat aan het overgaan 

zijn naar een participatiemaatschappij. 

En die ontwikkeling is in principe goed. 
De verzorgingsstaat zoals die zich ontwikkeld heeft, 
is geleidelijk onbetaalbaar geworden. En dus moet 
voor de toekomst het roer om. Als samenleving 
redeneren we dat er veel geld en creativiteit is onder 
de mensen die je ook kunt inzetten om elkaar te 
ondersteunen. Waar het schuurt is bij het feit dat 
het te snel gaat en te fors. En daar worden met name 
kwetsbare burgers de dupe van. Hoe kun je nu aan 
de ene kant verzorgingshuizen vrijwel opheffen en 
tegen alle mensen die daar normaliter zouden gaan 
wonen zeggen dat ze thuis moeten blijven en aan de 
andere kant flink bezuinigen op de thuiszorg, 
zowel op de verpleging en verzorging, als op de 
hulp bij huishouden. Dan weet je toch van te voren 
dat dat spaak gaat lopen. Niet voor niets hebben 
maar liefst 234 wethouders van financiën zich 
deze week tot de minister van binnenlandse zaken 
gewend met een noodsignaal. 

Een ander fenomeen is dat het zoveel ingewikkelder 
geworden is. Vroeger kwamen onze inkomsten uit 
één bron. Eerst was dat de Wet op de Bejaarden-
oorden en later de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. In een later stadium kwam daar de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning bij en hadden we 

vier financiers. Inmiddels hebben we te maken met 
de Wet Langdurige Zorg, voor de zorg binnen 
het zorgcentrum, met de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, voor de huishouding en 
de begeleiding in de thuissituatie en met de Zorg-
verzekeringswet voor verpleging en verzorging 
thuis. Die laatste, de ZVW, wordt uitgevoerd door 
de zorgverzekeraars, waarvan er heel wat zijn in 
Nederland die het allemaal op hun eigen manier 
doen. We hebben anno 2015 voor Zorgcentrum 
Aelsmeer te maken met veertien verschillende 
financiers. Met elk van hen moeten aparte 
contracten gesloten worden en moet de zorg ook 
apart verantwoord worden. Dat maakt het leven in 
de zorg anno 2015 wel heel erg ingewikkeld. 

Veel van die werkzaamheden komen tot stand 
door middel van aanbestedingen. Dat wil zeggen 
dat je als instelling allerlei documenten moet 
opsturen, waaruit blijkt dat er sprake is van goede 
dienstverlening en dan mag de dienst geleverd 
worden via de specificaties van de aanbestedende 
instantie. De afgelopen maanden was het vooral de 
aanbesteding huishouding die ons erg heeft bezig 
gehouden. Daarvoor moest aan 85 eisen worden 
voldaan en ook moesten er 16 pagina’s tekst 
worden aangeleverd die anoniem werden beoor-
deeld. Wij hadden wel moeite met deze methodiek. 
Niettemin hebben we meegedaan, omdat we 
vinden dat de hulp bij huishouden in Aalsmeer 
een belangrijke taak voor ons is. De aanbesteding 
liep niet goed af. Er mochten maar drie aanbieders 
meedoen en wij kregen de vierde plaats toebe-
deeld. En daar sta je dan. We hebben meer dan tien 
jaar dit werk uitgevoerd in de Gemeente Aalsmeer 
en daar altijd veel waardering voor ontvangen. 
De verbijstering was dan ook groot. 

Inmiddels heeft zich een oplossing aangediend, 
waarin we als onderaannemer van een andere 
partij door kunnen gaan met ons werk. Dus wat 
dat betreft hopen we dat de problemen die door 
deze aanbesteding in Aalsmeer veroorzaakt 
worden, niet heel groot zijn. Maar het was wel
 een verbijsterende ervaring. 

verbouwing begane grond
De verbouwing op de begane grond van het 
zorgcentrum is van start gegaan. Daarbij wordt 
een gedeelte van de begane grond een gesloten 
afdeling en worden de beide punten van het 
gebouw verbonden door een glazen gang. 
Daartussen ontstaat een binnentuin die opnieuw 
wordt ingericht. Zo ontstaat een prachtige accom-
modatie voor mensen voor wie het teveel risico 
oplevert als zij zonder begeleiding de straat op 
gaan. Deze verbouwing is eind januari gereed. 

Op de tweede verdieping wordt de laatste hand 
gelegd aan het vijftal nieuwe appartementen. 
Er zijn dan dertien appartementen gereed. 
De overige appartementen zullen vermoedelijk in 
de tweede helft van 2016 ingebouwd gaan worden. 
Daarna is de situatie zo dat op de tweede verdie-
ping alleen nog maar appartementen zijn, waarbij 
de cliënten thuiszorg kunnen ontvangen, op de 
eerste verdieping vooral ouderen wonen met een 
somatische aandoening en op de begane grond 
ouderen met een psychogeriatrisch probleem. 

Ondanks alle verbouwingen gaat het werk gewoon 
door. We leven toe naar de decembermaand waarin 
er weer van alles te beleven is. Ik hoop dat we 
ondanks de vele perikelen toch een goede tijd met 
elkaar zullen hebben.

J.m. Dreschler  
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Omdat de Bonte ochtend in het 
voorjaar een groot succes was, werd er voor 

de tweede keer dit jaar een Bonte ochtend geor-
ganiseerd. De ochtend begon om 10.00 met een 
kopje koffie, en de zaal zat helemaal vol 
met bewoners en personeel.

Anneke was de ladyspeaker deze ochtend en ze 
stelde als eerste de Jury voor. Deze bestond uit de 
dames Barendsen en Jongkind en mijnheer Cooke 
en als voorzitter Frans Maarse.

Als eerste artiest trad Toon Hermans (Corrie) met 
het nummer: ‘De auditie’. ‘Toon’ deed het weer fan-
tastisch en het was leuk om te zien hoe bekend het 
nummer voor de aanwezigen was. Corry kreeg van 
de Jury 26 punten. Als tweede zong Imca Marina 
haar lied ‘Harlekino’ (Ria Kennis als Imca en met 
mevrouw Fauser als een prachtige trieste Harlekijn). 
Zij kregen van de jury 24 punten. De derde in rij 
voor de pauze was Koos Alberts, met aan zijn zijde 
zijn Joke (de heer Eveleens met Jill ). Hij zong het 
lied: ‘Waarom de zon vandaag verdween’. 
Het lied werd live gezongen wat prachtig klonk en 
hij kreeg hiervoor 25 punten.

Toen was het tijd voor een tweede kopje koffie en 
na de pauze gingen we weer door met de: 
‘Drie Nonnen’ en die werden vertolkt door Lize, 
Jopie en Joke. Ze hadden door Lize zelfgemaakte 
gewaden aan en zagen er prachtig uit. Het lange 
lied werd helemaal à cappella gezongen en had 

een hilarische tekst. Helaas was dat 
zonder microfoon niet 

voor iedereen 
te verstaan, 
maar toch 

scoorden ze 
ook 25 punten.

Als volgende 
artiest trad op de 
King of Rock en Rol: 
Elvis Presley (de heer de Moor) 
met het nummer ‘Wooden Heart’. 
Hij zong dit ook met de microfoon en zag er 
prachtig uit met pruik en Rock en Roll Jack. 
Mijnheer de Moor kreeg van de jury dan ook 
28 punten. Tot slot wandelde de wandelclub van 
Jasperina de Jong het podium op (Corry, Wilma, 
Jill en Carolien) van de eerste verdieping en dit 
was ook een hilarisch optreden. Ook zij kregen 
van de jury 28 punten.

En toen was het tijd om de punten te tellen en 
de winnaar(s) bekend te maken en kwamen alle 
artiesten nog 1x op het podium. Anneke had 
met een ‘klappometer’ het geluid uit de zaal 
bijgehouden en daaruit bleek dat de heer 
Eveleens de publieksprijs had gewonnen. 
Hij kreeg hiervoor een beker als aandenken. 
Omdat er twee artiesten met 28 punten waren, 
was het aan Frans als juryvoorzitter om de 
definitieve winnaar te kiezen en hij koos voor 
Elvis Presley, met als reden dat het 
helemaal live gezongen was en dat het 
klonk als een klok.

Iedereen kreeg nog een roos als 
bedankje voor de ontzettend gezellige 
en geslaagde ochtend en de Bonte 
Ochtend staat voor volgend jaar april 
alweer op het programma. Dus mocht 
u het leuk vinden om ook een keer op 
te treden, dan heeft u nog de tijd om er 
over na te denken en vast te oefenen!

ingrid van Zijverden

Bonte Ochtend

KNOP KELEN

DAM DOORN

BOER KOPEN

BAREND UIT

HA DIER

VERS POP

BALK EERLIJK

MAT TEREN

BRUID POT

VOORT ZOEK

KAR DAK

LEG BES

BEL HARTIG

BED GAS

BAN HALEN

fLAP ZICHT

KAMER KUNDE

HAND VETER

HUIS PLAATS

UIT KAST

KAST VAART

BOTER POT

KANT RING

SPIEGEL ROND

VARKENS KAAS

SPORT BESTUUR

BRAND WOLf

LUCHT TABAK

WOND AAM

NORM BES

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals flap - uit - zicht = flapuit en uitgang

Oplossing vorige puzzel:

uit

1. nood
2. aar
3. uit
4. uit
5. loos

11. gang
12. bes
13. ei
14. aal
15. bes

16. haar
17. lak
18. eet
19. vol
20. bank

21. tel
22. zin
23. lust
24. ketel
25. ter

6.   oud 
7. er
8. oor
9. oven
10. oer

16

29

20

27

18

22

24

28

19

26

17

30

21

23

25

26. en
27. pels
28. toren
29. tal
30. boog

Puzzel van mw Nieuwenhuis

1

3

5

2

4

6

7

9

13

11

15

8

12

10

14

23
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Ontmoetingscentrum
Het begon met één groep, het werden 
snel twee groepen. Helaas is dementie een 
onomkeerbaar proces met een soms grillig verloop. 
Met slechts één groep kon het team mensen met 
een verder gevorderde dementie geen veilig onder-
komen meer bieden. Een tweede groep bood die 
mogelijkheid wel. Door deze dagbesteding boden 
we mensen de kans om langer thuis te blijven 
wonen. Helaas is opname vaak onvermijdelijk. Het 
is heel positief dat, als er sprake is van opname voor 
de mensen die de veiligheid van een gesloten deur 
nodig hebben, dat nu ook kan in het zorgcentrum. 
Het is niet altijd makkelijk dat een opname niet 
meer zo vanzelfsprekend is. Mensen moeten langer 
thuis blijven wonen en de gemeente doet er veel 
aan om dat mogelijk te maken. Voor de maatwerk-
groepen is een indicatie nodig via de gemeente. 
Bij de WMO kan zo’n indicatie aangevraagd worden. 

Het Ontmoetingscentrum is niet gevestigd binnen 
Zorgcentrum Aelsmeer maar aan de overkant in 
Gebouw Irene. Deze ruimte leent zich goed voor 
onze groepen en zijn precies goed. De grote zaal 
wordt gebruikt voor de bewegingsactiviteiten en 
na de verbouwing van ‘Gebouw Irene’ werd het 
mogelijk om de grote zaal te splitsen, waardoor er 
een ruimte ontstond voor het Inloopcentrum.

ellen millenaar vertelt over het 

Ontmoetingscentrum
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ellen millenaar is coördinator van het
Ontmoetingscentrum dat onderdeel is van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Aangezien de beslissing 
om gebruik te maken van de mogelijkheden 
van een Ontmoetingscentrum of 
inloopcentrum erg moeilijk is, is haar gevraagd 
om wat meer inzicht te geven in wat een 
Ontmoetingscentrum behelst.

Hoe het begon
Medio 2007 besloot Zorgcentrum Aelsmeer de 
initiatieven van buurgemeenten Uithoorn, 
Amstelveen en Hoofddorp op te volgen. 
Deze gemeenten boden een ondersteunings-
programma voor mensen met dementie in de
 vorm van een dagbesteding en mantelzorg-
ondersteuning. Ik was op dat moment Coördinator 
van een ontmoetingsgroep in Hoofddorp en 
hoewel ik daar voldoende uitdagingen had wilde 
ik heel graag in mijn geboorteplaats Aalsmeer een 
soortgelijke groep. 
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inloopcentrum
Eén van de speerpunten van de gemeente 
Aalsmeer is preventie. Ouderen zijn kwetsbaar. 
De kans op lichamelijke ongemakken en haperende 
hersenen neemt toe.  Eenzaamheid, het pijnlijke 
gemis aan contact, komt veel voor en leidt niet 
zelden tot depressieve klachten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de kans op ernstige ziekten 
groter wordt als hier niets aan wordt gedaan. 
Het voorkomen of in ieder geval uitstellen van 
zorgafhankelijkheid is daarom heel belangrijk. Het 
Ontmoetingscentrum was bij uitstek een plek om 
daar iets mee te gaan doen. Zo ontstond het Inloop-
centrum, een laagdrempelige voorziening waar 
geen indicatie voor nodig is.
Het is niet vreemd dat we onszelf niet graag 
kwetsbaar noemen. Een bezoeker van het Inloop-
centrum had al moeite met de benaming  ‘ouderen’.  
Zij vroeg mij om vaker te spreken in termen als 
‘senioren’ of 65+ers. De term ‘kwetsbare ouderen’ 
is dan helemaal uit den boze. Hoe vanzelfsprekend 
kwetsbaarheid voor mij ook is, zeker niet iets om je 
voor te schamen, ik begrijp dat niemand er graag 
mee te koop loopt. Kwetsbaarheid klinkt als een 
tekortkoming, een beperking, veel beter is het om 
te denken in behoeften en mogelijkheden. 
Een 80 jarige inwoner van Aalsmeer moest nood-
gedwongen zijn partner op laten nemen. Hij had 
thuis een ipad maar wist daar geen raad mee. 
Nu ontmoet hij elke vrijdagochtend mensen bij de 
multimedia en leert hij spelenderwijs omgaan met 
social media. Een alleenwonende heer bezoekt twee 
dagen het Inloopcentrum, hij heeft een hoge leeftijd 
en wil graag zelfstandig blijven wonen. Hij blijft zo 
volgens eigen zeggen ‘een beetje bij de tijd’. 
Mensen kunnen tegenwoordig in vroeg stadium al 
een diagnose dementie krijgen. De symptomen zijn 
voor de omgeving vaak nog helemaal niet merkbaar 
en vaak wil men er in dit stadium alles aan doen om 
de hersenen gezond te houden. Het Inloopcentrum 
biedt daar vele mogelijkheden toe.

Wat het Inloopcentrum te bieden heeft is heel 
divers. In gebouw Irene is ‘de inloop’ dagelijks 
geopend. Elke dinsdag en donderdag een hele dag. 
Op zo’n dag heerst er een gezellige ongedwongen 
sfeer en wordt alles samen gedaan. Tijdens de koffie 
wordt samen besloten hoe de lunch eruit ziet. 
De boodschappen worden gedaan. De krant wordt 
doorgenomen en op dinsdag is er geheugen-
training, op donderdag totaal vitaal: een vorm van 
bewegen gecombineerd met geheugentraining. 
Na de lunch wordt er gezamenlijk opgeruimd. 
Vervolgens neemt de een wat ruimte voor zichzelf 
en gaat de ander mee met een wandelgroep. 
Na de koffie is er op dinsdagmiddag Musica, wat 
alles te maken heeft met praten over muziek, kijken 
of luisteren naar muziek of zingen. Op donderdag is 
er breinzaken. Het gesprek gaat dan over de dingen 
die men bezig houdt. Het is geen verplichting om 
de hele dag te blijven, men mag binnen komen en 
weggaan wanneer men wil. Tafeltje Dek Je is bij 
uitstek de mogelijkheid voor senioren die alleen 
achter blijven en nooit hebben leren koken. 
Toch vonden wij een kookactiviteit ook passend 
binnen het Inloopcentrum. Koken is een leuke 
manier om andere mensen te ontmoeten, maar ook 
om thuis eenvoudige gerechten te kunnen maken. 
Op woensdagochtend is de kookgroep. 
Men komt bij elkaar en bespreekt het recept, 
de boodschappen worden gedaan en de taken 
worden verdeeld. Rondom lunchtijd wordt de tafel 
gedekt en het gerecht opgediend. Een gezellige, 
creatieve en zeer sociale activiteit voornamelijk 
bezocht door mannen. Op maandagochtend is 
het schilder-ochtend. Er is verf, er zijn doeken en 
viltstiften, maar ook gewoon tijdschriften om door 
te bladeren. Ook hierbij is het sociale aspect 
belangrijk en men hoeft het alleen maar leuk te 
vinden om deel te nemen. 
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Sinds juni van dit jaar is er ook een Inloopcentrum 
in Kudelstaart. Het wijkpunt biedt mogelijkheid 
om binnen te lopen en deel te nemen aan dezelfde 
activiteiten als Aalsmeer. 

maatwerk
Hoezeer het voorkomen van ziekten ook wenselijk 
is, het lukt niet altijd. Vergeetachtigheid kan 
ontaarden in een dementie, een haperende brein 
kan leiden tot de ziekte van Parkinson, slechte 
bloedvaten en hartfalen hebben grote invloed op 
de hersenen waardoor een vasculaire dementie 
kan ontstaan. Uit ervaring weet ik dat de betref-
fende zich steeds meer in zichzelf kan keren, of zelf 
geen inzicht heeft in zijn ziekte. Soms overheerst 
de emotie over het ontstaan van de ziekte. Als er 
eenmaal een diagnose is, is er vaak geen genees-
middel. Het enige dat men te doen staat is de 
hersenen zo gezond mogelijk te houden. 
Hoewel dementie het grootste gevolg is van 
schade aan de hersenen, bieden we dagbesteding 
aan mensen met uiteenlopende hersenproblemen. 
De dagbesteding is een vorm van behandeling 
waarbij bewegen centraal staat. Ook voor mensen 
waarbij bewegen steeds moeilijker wordt, vinden 
we manieren om de doorbloeding te stimuleren. 
Hetzelfde geldt voor contacten met lotgenoten. 
Iemand met de ziekte van Parkinson heeft kracht-
verlies waardoor ook de stem zachter wordt en 
iemand zich soms nauwelijks verstaanbaar kan 
maken. Blijven communiceren is heel belangrijk 
want als je dat niet meer doet bestaat de kans dat 
de mogelijkheden voorgoed verloren gaan. De 
maatwerkgroepen worden vaak als gezellig en leuk 
ervaren, toch is het vaak moeilijk om de stap te 
zetten. Mijn voorstel is altijd zes weken! Zes weken 
één dag per week deelnemen en als het niet blijkt 
te zijn wat ik beloof dan houdt het op. Ik doe hier 
een groot beroep op de mantelzorg, de partner of 
één van de kinderen. Zij moeten doorzetten, zij zijn 
het brein en dat valt zeker niet mee.

partners, kinderen en direct betrokkenen
Een hersenziekte heb je nooit alleen. In de loop van 
de tijd wordt de betreffende steeds afhankelijker. 
Als er een partner is dan zal deze steeds meer moeten 
overnemen. Veel partners hebben het moeilijk 
doordat ze dag in dag uit moeten bijspringen, 
beslissingen moeten nemen, de wegen die  hun 
naaste bewandelt in goede banen moeten lijden 
etc.. Onenigheid en irritatie is naast het verdriet niet 
ongewoon. De tijd van het samen doen en delen is zo 
goed als voorbij en het is moeilijk om een nieuw soort 
relatie op te bouwen. Ook kinderen ervaren een grote 
verandering. Ze hebben grote zorgen en verdriet om 
de ontstane situatie. In de gespreksgroepen voor part-
ners en kinderen is er ruimte voor het delen van alle 
zorgen en ervaren ze veel voldoening aan het contact 
met lotgenoten. De informatiebijeenkomsten zijn vijf 
keer per jaar en niet uitsluitend voor mantelzorgers. 
Ik wil juist mensen met dementie niet uitsluiten of 
ontzien. Geen mens zou dat willen en zij voelen heel 
duidelijk aan, dat ze ergens buiten gehouden worden. 
Hoe moeilijk ook, het mag bespreekbaar zijn. 

Kwetsbaarheid en ziekten zijn de zware kanten van 
het ouder worden. Het is zeker niet zo dat dit voelbaar 
is binnen het Ontmoetingscentrum. Er is veel energie, 
er wordt veel gelachen, veel gepraat en gerelativeerd. 
De beperkingen zijn voor iedereen anders maar 
worden wel geaccepteerd.  We zijn inmiddels een 
team van tien medewerkers, allen hebben affiniteit 
met mensen en grote interesse in de werking van 
het brein. Met elkaar maken we er wat van!

ellen millenaar Coördinator Ontmoetingscentrum

maandag
10.00 uur  Tekenen en Schilderen

Dinsdag
10.00 uur   Geheugentraining
14.30 uur  Musica
                                                                                                                                                         
woensdag
12.00 uur Kook workshop  

Donderdag
10.00 uur  Totaal Vitaal
14.30 uur Breinzaken

vrijdag
10.00 uur Multimedia
14.00 Themagroep

maandag
10.00 uur Breinzaken en Geheugentraining

Dinsdag
10.00 uur   Themagroep
                                                                                                                                                              
woensdag 
10.00 uur Multimedia

Donderdag
10.00 uur  Tekenen en Schilderen 
14.30 uur  Musica

vrijdag
10.00 uur Totaal Vitaal   

                                                                                     

prOgrAmmA iNlOOpceNTrum

vOOr elKAer - KuDelSTAArTireNe - AAlSmeer  

KANAAlSTrAAT 12 NOBelHOF 1 

cONTAcT
Voor informatie kunt u bellen met 
het Ontmoetingscentrum
tel: 06 224 68 574

Voor persoonlijk advies is er een 
inloopspreekuur op donderdagochtend.

Ontmoetingscentrum – gebouw irene, 
Kanaalstraat 12, Aalsmeer. 

wijkpunt voor elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart

Een tekst die vragen opriep 
De Voor Ons Allemael wordt over het algemeen goed gelezen. Dat heeft soms ook zijn nadelen. 
In de Voor Ons Allemael van oktober/november stond in het verslag van de Cliëntenraad de volgende 
zin: “mei 2016 is de officiële pensioneringsdatum van dhr. Dreschler”. Dit leidde tot heel veel vragen 
over wanneer ik precies weg zal gaan. Die vragen werden ook opgeroepen door de bondigheid van 
het bericht. In feite heb ik tijdens de vergadering met de Cliëntenraad gezegd dat ik in mei de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereik en dat de Raad van Toezicht opzoek gaat naar een geschikte opvolger. 
Pas als die opvolger er is, zal ik met pensioen gaan. Of dit nu in mei 2016 is of op een later tijdstip. Dat is 
ook de manier waarop het hoort te gaan. Het is de Raad van Toezicht die er voor verantwoordelijk is dat 
er een goede nieuwe bestuurder komt voor Zorgcentrum Aelsmeer. Daarbij moet het belang van het 
zorgcentrum en de thuiszorg op de eerste plaats komen. Totdat die opvolger 
er is ben ik beschikbaar om de taak te vervullen en deze in goede orde over 
te dragen aan een opvolger. Dus het moment van vertrek is ook voor mij nog 
niet bekend. Ik denk wel dat daar de komende maanden meer duidelijkheid 
over komt. Dat ik een keer vertrek, dat is wel zeker. Ik vermoed ook dat ik 
dat niet gemakkelijk ga vinden. Maar het zorgcentrum moet verder met de 
belangrijke functie die zij vervult in de Aalsmeerse samenleving en dan is 
het ook wel goed als er weer een nieuw iemand aan het roer komt te staan. 

J.m. Dreschler



Een jaarlijkse traditie in Zorgcentrum Aelsmeer is het Nieuwjaarconcert dat 
wordt gegeven door ‘Aalsmeers Harmonie’. Op dinsdagavond 12 januari 2016 
van 19.30 – 20.15 uur zal het podium van de grote zaal afgeladen vol zitten 
met leden van de Harmonie. Waaronder enkele collega’s uit het zorgcentrum 
zelf, dat maakt het extra bijzonder. Ook dit jaar zal het weer een traditioneel 
Nieuwjaarsconcert worden met Weense invloeden. Het zal een extra feestelijk 
gebeuren worden, maar waarom en wat er verder gaat gebeuren houdt de 
Harmonie nog even geheim.

U bent van harte welkom om bij het concert aanwezig te zijn. Na het concert 
heffen we het glas en proosten we met elkaar op een voorspoedig 2016. 

Het Aalsmeers Schilder Genootschap, (A.S.G.) 
streeft ernaar om twee keer per jaar een expositie 
te houden. Een van de exposities is ook dit jaar 
weer bij Zorgcentrum Aelsmeer. Het thema van 
deze expositie is: “Winter”. De schilderijen komen 
in het zorgcentrum te hangen van december 2015 
t/m januari 2016. Het A. S. G. is een schilder 
genootschap van mensen die graag willen 
schilderen en/of tekenen. De leden komen bij elkaar 
op de locatie Mijnsherenweg 38, op woensdag-
avond van 19.30 – 10.00 uur. Met het doel om de 
creativiteit te ontwikkelen én natuurlijk ook voor de 
gezelligheid. Zowel beginners als gevorderden.
Ter afsluiting van iedere woensdagavond wordt 
het werk besproken. Ook zijn er thema avonden. 
Bijvoorbeeld een van de leden begeleidt de leden 
bij het uitproberen van een nieuwe techniek of 
materiaalkeuze. Het komt ook voor dat er een 
kunstenaar wordt uitgenodigd om een workshop te 
geven. Heeft dit je belangstelling gewekt dan ben je 
welkom om eens vrijblijvend op de woensdagavond 
te komen kijken of mee te schilderen/tekenen. 

DE GESCHIEDENIS VAN 

ZORGCENTRUM AELSMEER

De geschiedenis van ons zorgcentrum, zoals 

die werd verteld in opeenvolgende edities 

van de Voor Ons Allemael, is nog niet af. 

Echter, bij de samenstelling van dit nummer 

bleek er geen plaats meer te zijn voor een 

vervolg. In het volgende nummer gaat de 

geschiedenis weer verder. 

Wij letten niet op ervaring of leeftijd, iedereen 
die graag schildert/tekent is hartelijk welkom 
bij het A.S.G. Voor uitgebreide informatie, 
neem gerust contact op met:

Loes van der Poel, voorzitter 
(020) 659 71 18 

Henny Jonker, secr./activiteiten comm.
(0297) 566 804.

Expositie ASG


