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Beste Allemael,

Op het moment dat u dit leest 
zijn de feestdagen al weer 
achter de rug. De jaarwisseling 
is geweest en het jaar 2016 
is begonnen. 
Er zit altijd een paar weken 
tussen het moment van 
schrijven en het moment van 
lezen omdat het blad in de 
tussentijd vormgegeven en 
gedrukt moet worden. Dus op 
het moment dat ik deze zinnen 
neer pen, is het 3 januari en 
liggen de feestdagen nog vers 
in het geheugen. 
Terugkijkend is de december-
maand een prachtige maand 
geweest met veel activiteiten, 
veel warmte en licht. En als dan 
op 31 december het klokje 
12 uur heeft geslagen ga 
je weer over tot de orde 
van de dag. 

Een nieuw jaar 
van 366 dagen ligt 
voor ons en we moeten 
weer aan de slag. Na al 
die feestelijkheden heeft het 
altijd weer iets ontnuchterends. 
Het jaar 2016 wordt een 
ingewikkeld jaar. Er wordt flink 
bezuinigd in de zorgsector 
en dat houdt de gemoederen 
bezig. Ook in onze organisatie 
is dat zo. We hebben weliswaar 
een sluitende begroting voor 
het komend jaar, maar in die 
begroting ligt een flinke ambitie 
verscholen. 
De broekriem moet wel een 
gaatje strakker. Je kunt dat 
geen harde bezuiniging 
noemen, maar ook in 
Zorgcentrum Aelsmeer zullen 
we in 2016 goed moeten 
letten op overbodige uitgaven. 
Kortom, het wordt een jaar van 
voorzichtig opereren. 

Aan de energierekening zal het 
niet liggen. Het is nog nooit zo 
warm geweest als tot nu toe. 

We hadden de warmste jaar-
wisseling ooit. 
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Op het moment dat ik dit schrijf zeggen ze 
dat het mogelijk wat kouder wordt, maar ik 
denk dat als u dit rond 1 februari leest we pas 
zullen weten of het echt nog wat geworden 
is met de winter. 
Daarmee hebben we de eerste besparing 
binnen want een warme winter kost gewoon 
veel minder aan energiekosten dan een 
koude winter. En voor een huis zo groot als 
het onze maakt het nog aardig wat uit. 
Voor de schaatsers onder ons is dat warme 
weer niet zo fijn. De kansen op een 
Elfstedentocht lijken bij voorbaat verkeken. 
Ofschoon er ook nog wel eens in februari een 
Elfstedentocht verreden is. 
Voor veel ouderen is het wel plezierig, 
want die hebben niet zoveel op met kou en 
gladheid. Ook is het voordelig voor de ver-
bouwing en de inrichting van de tuin waar 
we druk mee bezig zijn, zoals u allemaal kunt 
zien. Dit gaat voorspoedig en we hopen dat 
het in februari afgerond kan worden. 
Ook wat dat betreft is een zachte winter 
plezierig want bij vorst kun je niet werken. 
Zo heeft elk nadeel zijn voordeel. 

Ik wil de hoop uitspreken dat we ook in 2016 
kans zullen zien om weer zes keer een mooi 
blad te laten verschijnen. We doen dat niet 
alleen om u wat leesplezier te bezorgen, 
maar ook omdat we het belangrijk vinden 
dat iedereen goed geïnformeerd is over het 
wel en wee van Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer. 

Dit jaar moeten we het doen zonder José 
Toth die als hoofdredacteur de afgelopen 
jaren een flinke steen heeft bijgedragen aan 
dit mooie magazine. We hopen deze lijn in 
2016 voort te zetten met een redactie die is 
uitgebreid met Denise Ris en Ron Szarafinski. 
Ik wens u veel leesplezier toe.

J.M.Dreschler

Vorig jaar hebben de bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer een aantal optredens aangeboden 
gekregen door de Peacock Foundation. 
Stichting The Peacock Foundation is opgericht 
op initiatief van wijlen de heer Co de Pauw en 
heeft onder andere de volgende doelstelling: 
Het brengen van ontspannend en cultureel 
entertainment in zorginstellingen e.d. Er is een 
vaste groep artiesten verbonden aan de stichting 
waaronder Ronnie Tober, Willeke d’Estelle, 
Erwin Fillee, het Westend Trio en Ciska Peters. 

Voor dit jaar staat er op 3 februari  om 14.30 uur 
een optreden gepland van het “delta combo”. 
Het “delta combo” bestaat uit zangeres Lily Kok, 
zanger/gitarist Henk van Kesteren en toetsenist 
Chris van Huffelen. Een enthousiast combo met 
ruime ervaring en een uitgebreid en gevarieerd 
repertoire. Muzikaliteit en betrokkenheid met 
het publiek staan garant voor een succesvol feest 
of optreden.

Op 2 maart om 14.30 uur is er een optreden van 
zangeres Jo Ann. Zij vertolkt een internationaal en 
nationaal repertoire met zeer uiteenlopende gen-
res. Haar repertoire omvat o.a. jazz, pop, disco, soul, 
blues, country & western, rock and roll en heerlijke 
Hollandse meezingers.

Als zangeres heeft ze veel studiowerk gedaan en 
commercials ingezongen en werkte ze mee aan 
diverse grote showelementen zoals Weekend Show 
en Claus Party House Show. Ook was ze vocaal 
aanwezig bij diverse live optredens op radio en 
televisie. Vocaal begeleidde ze diverse grote arties-
ten o.a. Gerard Joling, Lee Towers, Saskia & Serge, 
Corrie Konings, Oscar Harris, Maywood, Ben Cramer, 
Albert West, Ronnie Tober, Deep River Quartett, etc.
U bent van harte welkom om bij beide 
optredens aanwezig te zijn.

Peacock 
Foundation



Iedere woensdagavond en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur 

kunt u genieten van een drie-gangendiner 
voor € 9,-. De keuken is open vanaf 17.30 uur. 
U kunt hiervoor reserveren bij de gast-
vrouwen. Drankjes, koffie of thee zijn voor 
eigen rekening.

  3-gAngenDiner

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

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
en elke zondag van 14.30 - 16.30 uur bent u 
van harte welkom in ons wijkpunt  ‘Voor Elkaer’. 
Voor verschillende activiteiten, maar ook voor 
een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
warme maaltijd. Van de warme maaltijd,
met soep en toetje à € 9,00 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

Oliebollenparty
Op Oudjaarsdag was er in ons restaurant  
in het wijkpunt een gezellig samenzijn van 
gasten die zich tegoed deden aan de 
vers gebakken oliebollen. De koks van 
Zorgcentrum Aelsmeer hadden vanaf 
2.00 uur ‘s nachts  voor de bewoners van 
het zorgcentrum én voor de gasten van het 
wijkpunt heerlijke oliebollen gebakken. 
Iedereen liet zich deze traktatie goed 
smaken. Ook werden heerlijke appelflappen 
rondgedeeld. De ruimte in ons restaurant 
was bijna te klein om iedereen van een 
zitplaats te voorzien. Deze gezelligheid 
duurde tot in de middaguren.

‘voor elKAer’  SpeciFieK  

Zondag 14 februari 
Valentijn High Tea 14.00 - 16.00 uur

vrijdag 26 februari
Themamaaltijd: film ‘De hel van 1963’ met 
aansluitend een stamppot buffet.

vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag, paasbrunch vanaf 12.30 uur 

Maandag 28 maart 
Tweede Paasdag, gezellige inloop met paas-
brood vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur

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 2 februari
Hart van knopen op hout

Dinsdag 16 februari
Sneeuwpopje van een sok   

Dinsdag 1 en 8 maart 
Koe schilderen 

Dinsdag 22 maart
Paasstukje maken

Dinsdag 29 maart
Portemonnee haken

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 
gehouDen worDen vAn 

De AcTiviTeiTen? 

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

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

Vrijdag 14 febru
ar

i

Valentijn 
High Tea
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De verbouwing op de begane grond 
van het zorgcentrum is achter de rug. 

er is een prachtige accommodatie ontstaan 
waar mensen met dementie zo prettig en veilig 
mogelijk kunnen wonen. De glazen gang tussen 
de beide punten is klaar waardoor er meer 
bewegingsvrijheid is ontstaan. Mensen met 
dementie reageren anders op een omgeving die 
niet aangepast is aan hun geestelijke vermogen. 
De omgeving kan hierdoor onrust en agressief 
gedrag veroorzaken. Daarom is het van belang 
om de leefomgeving zo aan te passen dat men 
zich er op een fijne manier vrij kan bewegen. 
De komende tijd worden de verschillende 
ruimtes opnieuw ingericht zodat het interieur 
optimaal aansluit bij de behoefte van 
de bewoners. 

Er wordt bijvoorbeeld een intiem zitje gemaakt 
rond een open haard waarbij gebruik wordt 
gemaakt van nostalgische meubels. 
Een fauteuil met oren, een klassieke radio-
ontvanger en degelijk behang. 

Dit alles om een zo herkenbaar mogelijke 
ruimte te maken waar van alles te beleven 
valt voor de bewoners. 
Naast de inrichting is ook de verlichting van 
groot belang. Verlichting verleidt mensen om 
een bepaalde richting op te gaan of weerhoudt 
mensen ervan naar een donkere hoek te lopen 
waarachter bijvoorbeeld een uitgang verscholen 
zit. Ook kleuren werken mee aan een huiselijke 
leefomgeving en geven herkenning bijvoorbeeld 
een lambrisering in de leefruimte of een zwarte wc 
bril waardoor het toilet beter zichtbaar is voor een 
bewoner dan een toilet met een witte bril. 
 
Een belangrijk onderdeel van beleven is het in 
beweging brengen en houden van mensen met 
dementie. 
Dankzij een donatie van € 6.000,00 van de Lions 
Club Aalsmeer Ophelia krijgt Zorgcentrum 
Aelsmeer de beschikking over een Tovertafel. 
Wat is de Tovertafel? Door middel van een kastje 
dat boven een willekeurige tafel gehangen wordt, 
is het mogelijk op de tafel beelden te projecteren 
zoals visjes, vlinders of herfstblaadjes. Een infrarood 
sensor detecteert handen op de tafel. Op deze 
manier kunnen demente bewoners bijvoorbeeld 
blaadjes van de tafel vegen, visjes verjagen of een 
bal overtikken (Nursing april 2015). De bedoeling is 
om zo bewoners te activeren. De Tovertafel werkt 
automatisch, maar ook de activiteitenbegeleiders 
kunnen er mee aan de slag als groepsactiviteit. 
Daarnaast kan de Tovertafel door familie of 
vrijwilligers gebruikt worden om bewoners 
onderling of met de familie te verbinden. 

 

Naast de leefruimte wordt ook de buitenruimte 
opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat voor de 
bewoners de mogelijkheid om rond te wandelen in 
een veilige tuin waar van alles te zien en te beleven 
valt. Zo komen er tuintafels waarbij mensen 
kunnen tuinieren en een prieeltje waar men na het 
gedane werk kan uitrusten. Zoals u kunt lezen is de 
verbouwing niet voor niets geweest en heeft de 
overlast een mooie nieuwe afdeling opgeleverd 
waar wij als Zorgcentrum Aelsmeer 
trots op zijn. 
Het is bijzonder dat we dit unieke project 
hebben kunnen realiseren voor een groep 
kwetsbare ouderen uit de gemeente 
Aalsmeer en omgeving.

ron Szarafinski 

De Tovertafel
belevingsgerichte zorg dankzij 
lions club

Vaak zijn er in de ‘Voor Ons Allemael’ positieve 
berichten te melden. Toch hebben we ook in onze 
organisatie soms te maken met tegenslagen. 
Eén van die tegenslagen was de aanbesteding voor 
huishoudelijke zorg in de Gemeente Aalsmeer. 
De gemeente had bepaald dat er maar drie aan-
bieders in de komende jaren huishoudelijke zorg 
mochten aanbieden in Aalsmeer. Dat wij vanuit 
Zorgcentrum Aelsmeer dit nu al tien jaar doen 
onder de naam Thuiszorg Aalsmeer en steeds als 
hoogste scoren bij de tevredenheidsonderzoeken 
mocht geen rol spelen. Sterker nog, de aanbieding 
moest in de vorm van een volstrekt anoniem ver-
haal worden ingeleverd. Uiteindelijk werden we op 
grond van dat anonieme verhaal vierde en ging de 
gunning naar twee landelijk werkende bedrijven, 
afkomstig uit Schiedam en Uden en een kleinere 
regionale aanbieder, Flexicura, uit Haarlem. 

Deze uitslag had nogal wat consequenties. Het gaf 
onzekerheid voor onze circa vijfhonderd klanten 
en voor de vijftig medewerkers die actief zijn in de 
huishoudelijke zorg thuis. Gelukkig konden we 
met Flexicura afspraken maken om het werk in 
onderaanneming voort te zetten. Wij zijn blij met 

deze oplossing. Het betekent zekerheid voor 
onze medewerkers en geen noemenswaardige 
veranderingen voor de cliënten. Het missen van 
de aanbesteding huishoudelijke zorg is wel een 
grote teleurstelling geweest. Wat dat betreft was 
het een nare tijd. Het heeft ook gemaakt dat wij 
grote vraagtekens zetten bij het verschijnsel 
Europese aanbesteding. Wat dat betreft is de 
zorg en de manier waarop dat georganiseerd is 
soms zo wonderlijk geregeld dat het haast niet 
uit te leggen is aan anderen. 

Aanbesteding Huishouding
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onder dit kopje houden we u tweemaandelijks 
op de hoogte over de zaken die in de zorg 
spelen. vaak begin ik daarbij met de landelijke 
ontwikkelingen, waarna we inzoomen op de 
eigen organisatie. Dit keer is de 
volgorde andersom..  

Op bouwkundig gebied gebeurt er binnen 
Zorgcentrum Aelsmeer een hoop. Inmiddels zijn 
van de 23 appartementen die op de tweede 
verdieping moeten komen er 14 klaar en voor 
een groot deel al bewoond. Het zijn mooie 
appartementen geworden. Ze zijn weliswaar niet 
heel groot maar wel comfortabel en alle hulp is bij 
de hand. Met die verbouwing op de 2e verdieping 
zullen we voorlopig een pas op de plaats maken. 
Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat er 
ook nog een verbouwing is op de begane grond 
en anderzijds met het feit dat er nog iets te veel 
mensen met een intramurale indicatie in het 
gebouw wonen. 
Zoals al eerder verteld zijn we aan het toegroeien 
van een verzorgingshuis van 125 plaatsen naar een 
verpleeghuis met 75 plaatsen. Er wonen echter 
nu nog zo’n 90 ouderen in het zorgcentrum met 
een intramurale indicatie en dat wil zeggen dat de 
verbouwing op dit moment nog niet afgemaakt 
kan worden. In het najaar van 2016 zal gekeken 
worden op welk moment dit werk wordt hervat.

Op de begane grond ziet u zo langzamerhand de 
verbindingsgang tussen de beide vleugels van 

Zorgcentrum Aelsmeer verrijzen. Tegelijkertijd 
wordt er hard gewerkt aan de binnentuin. 

Het is van belang dat in elk 
geval alle materiaal in de 

binnentuin gearriveerd 
is voordat de wanden 

van de verbindings-

gang verrijzen want daarna moet alles met een 
kraan over het gebouw heen gebracht worden, 
hetgeen veel ingewikkelder is. De bedoeling is dat 
dit hele bouwwerk in februari gereed komt. 
We beschikken dan over twee van de buitenwereld 
afgesloten vleugels met een gang daartussen en 
een binnentuin. Dit is de gesloten afdeling waar 
zestien ouderen met regieverlies zullen wonen 
in een veilige omgeving. Op dit moment zijn we 
ook druk bezig met de inrichting van de 
verschillende ruimten.

Een ander punt waar hard aan gewerkt wordt is 
de automatisering. U heeft mensen in huis door 
de plafonds allerlei kabels zien trekken en dat 
heeft daarmee te maken. De automatisering d.w.z. 
het werken met computers en computerappli-
caties, heeft in de zorgsector een enorme vlucht 
genomen. Ik haal nog vaak aan dat ik 20 jaar 
geleden hier kwam en dat er één computer was en 
die was nog niet eens uitgepakt. Tegenwoordig is 
er een netwerk met vele tientallen computers die 
met elkaar en met de buitenwereld verbonden zijn. 
We zijn ook voor onze dienstverlening heel erg 
afhankelijk geworden van de computer:
• De cliëntenadministratie is volledig digitaal.
• De keukenlogistiek wordt geheel via 
 de computer geregeld.
• De financiële administratie gaat via een
  computerapplicatie.
• De dienstroosterplanning en het verlonen van 
 de salarissen gaat via de computer.
• Kwaliteitsbeleid is volledig geautomatiseerd enz. 

Daarnaast is het zo dat we beschikken over diverse 
vestigingen. Ook dat maakt het ingewikkelder. 
We zitten op vijf verschillende plekken in de 
gemeente Aalsmeer en al die computers die in 
die vestigingen staan moeten aangesloten zijn op 
dezelfde systemen en moeiteloos kunnen inloggen 

en informatie ophalen. Dat betekent dat er hoge 
eisen gesteld worden aan het netwerk waarbinnen 
dit plaatsvindt. 

Door de jaren heen is het aantal computers steeds 
gegroeid en zijn er voor dat moment passende 
aanpassingen gerealiseerd. Wat je dan na 20 jaar 
hebt opgebouwd is wel een beetje een samen-
raapsel van computers en verbindingen. 
Het werkt maar het is niet in alle opzichten ideaal. 
Vandaar dat we nu in één keer een grote slag slaan.
Alle computers worden vervangen, alle 
verbindingen zijn via een glasvezelnet gerealiseerd 
en de eigen servers worden afgeschaft zodat alle 
programma’s draaien in een beveiligde omgeving 
elders in het land, ‘in de Cloud’ heet dat in de 
volksmond. Degene die dat voor ons aan het 
realiseren is, is Aster ICT. Een bedrijf dat we daar-
voor met zorg hebben uitgezocht. We denken 
daarmee de automatisering voor de komende 
jaren optimaal geregeld te hebben.

We hebben inmiddels afscheid genomen van 
Jolanda Tock die bijna drie jaar hoofd van 
Thuiszorg Aalsmeer is geweest. Dat deden we op 
7 januari tijdens een gezellige afscheidsreceptie. 
In haar plaats is gekomen Corrie van Breemen, 
voorheen wijkverpleeg-
kundige en locatiemanager 
van zorginstelling Westerkim 
in Nieuw Vennep. 
We zullen haar in één van de 
komende Allemaels voor-
stellen maar willen haar eerst 
de gelegenheid geven om 
zich rustig in te werken.

Daarnaast loopt de sollicitatieprocedure voor een 
nieuwe bestuurder. Omdat dit via een bureau 
verloopt, merken we daar nog niet zo heel veel van. 
Maar als de eerste selectie is geweest dan komen de 
gesprekken en daarbij zullen ook allerlei personen 
uit de organisatie betrokken zijn. Wat dat betreft 
gaan we een spannende tijd tegemoet. 
Hopelijk resulteert dit in een nieuw iemand, 
halverwege 2016, met wie op vruchtbare wijze 
kan worden voortgebouwd aan de organisatie 
van Zorgcentrum Aelsmeer. 

Dan nog even hoe we er in Nederland voorstaan. 
Er is veel gedoe in de media over de zorgsector en 
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dat is terecht. Ik citeer twee koppen: ‘80% van alles 
thuiszorg organisaties binnen twee jaar failliet’, 
‘grootste aanbieder in huishoudelijke zorg TSN 
vraagt uitstel van betaling’. Die koppen geven wel 
aan dat er iets aan de hand is in Nederland. Het 
gaat om een enorme verandering waarbij heel veel 
rijkstaken naar de gemeente worden geschoven. 
Het probleem met deze bezuinigingen is niet dat 
ze allemaal onterecht zijn maar het gebeurt te snel 
en te fors en dan komen er brokken. Gemeenten en 
andere gremia worden geconfronteerd met nieuwe 
taken waarop ze nog onvoldoende voorbereid 
zijn. Eén en ander leidt ertoe dat er sprake is van 
onzekerheidsreductie. Instituties zoals gemeentes, 
zorgkantoren enz. hebben de neiging om royale 
reserves aan te houden om niet in de loop van 
het jaar in de problemen te geraken. Een tweede 
kwalijk effect is dat men door relatieve onbekend-
heid met de nieuwe materie massaal overgaat tot 
de inhuur van externe bureaus om hen te helpen 
bij deze transitie. Ook op die manier vloeit er geld 
weg uit de zorgsector. Zo langzamerhand is er 
een zorgelijke situatie ontstaan. 

Natuurlijk merken wij dat ook. Konden we andere 
jaren nog gemakkelijk rondkomen met de 
budgetten die daarvoor stonden, in 2016 is dat 
wezenlijk anders. We hebben een sluitende 
begroting opgesteld maar daarin is wel een flinke 
ambitie opgenomen. De broekriem moet echt 
één gaatje strakker. Eén gaatje is wel genoeg 
maar het moet wel gebeuren. Het is goed om te 
benadrukken dat het zorgcentrum geen financiële 
problemen heeft. We beschikken over een goede 
reserve en kunnen verliezen dan ook opvangen. 
Maar er moet wel bijgestuurd worden om het 
bedrijf ook voor de toekomst financieel 
gezond te houden.

Dus over onze organisatie maak ik me 
niet zoveel zorgen. Wel over de zorg als 
geheel. Er zullen gewoon meer middelen 
beschikbaar gesteld moeten worden 
door de rijksoverheid anders gaat het 
echt verkeerd in de zorg in Nederland.
Als de regering nu niet zijn 
verantwoordelijkheid neemt dan 
zullen er na TSN nog vele 
faillissementen volgen.

J.M. Dreschler  

Ontwikkelingen
in De Zorg
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
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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 
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Eliqui sum que nonsenis alibus, idel 
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chil- lab il moluptaqui quodit, 

cuptibus dolupie nimaio. 
Nequi aut quatum 
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ne nossinimos aciur? Molum fuga. 
Sitatquas dipsam lanihic tetume 
cus.
Dundebist, vellese dipsanda verum 
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fugia quibus dolupta quiatur? 
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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 sin- velia aut odit aceatem 
fugit, exeris que porest, 

culland eliquid que 
alibus volupid quun-

de-
bitis 
maionsequi nis 
es eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae 
nosaest incitatempor sam 
faceria nitiis doluptatem ad quiam 
qui quo ducia aribusa dolorerio vo-
luptia aceped ma dolorec estore odi 
ducidi ut porest ad quaernam, of-
ficiis ipisimo que ex eaquate mpo-
rumendis mo omnistem di nitem 
quasin nobis aut ipicips aeculpa 
riorerum reicide stiisci magnientis 
voluptate volupta doluptumquos 
ute corror re nonsed eostemp 
orrum, asit rem voloria dolupti ad 
ut id qui audaeptatios delitem et 
endaeceaquo volorem et venist 
reprovit quam aut mollent istemo 
ent, consenditem volore sincidelit, 
aditas rempori atiur? Qui consec-
tum fugiatusdae vidus.
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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 aanspreken en welke 
u graag wilt bijwonen. Bij bijna elke activiteit wordt 
er gratis thee of koffie geserveerd en ook als u ‘s 
morgens op de koffie wilt komen, zijn daar geen 
kosten aan verbonden. Slechts voor een enkele 
activiteit wordt een bijdrage gevraagd zoals voor 
de warme lunch of het avondeten. 

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

dan wordt uw handwerk als het klaar is, 
verkocht en gebruikt voor het goede 

doel.  Sokken breien is altijd gewenst.
Dat kunnen niet veel mensen meer. 
Andere breisels, hand- 

of haakwerkjes 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. Klaverjassen en rummikub vindt 
om de week plaats, zie donderdag specifiek.

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd. U kunt meezingen, ongeacht 
of    u wel of niet heel goed bij stem bent. 
Het is een gezellige melodieuze 

samenkomst die onder leiding 

staat van onze 
activiteiten begeleidster 
Ingrid met muzikale begeleiding 
van Ally Maarse.

Jeu de boules
Eén keer per maand wordt er jeu de 
boules gehouden in de grote zaal.
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 € 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:

5 februari  dhr Buchner
12 februari dhr Verhoek
19 februari dhr Terlouw
26 februari dhr Kramer

4 maart mw van Houten
11 maart dhr Broere
18 maart dhr Wesselius
25 maart Heilig Avondmaal 
  met collecte door ds. Schrage

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
12.15 uur Restaurant 
17.30 uur Restaurant

elKe DonDerDAg

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant
17.30 uur Restaurant 

elKe vriJDAg

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

elKe woenSDAg

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

DinSDAg SpeciFieK

dinsdag 9 februari
14.30 uur Zangmiddag

dinsdag 8 maart
14.30 uur Zangmiddag

dinsdag 15 maart
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop van 
de firma H en A mode

elKe MAAnDAg

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

Let op: er zijn geen 
activiteiten op 28 maart!

DonDerDAg SpeciFieK

Donderdag 11 februari, 25 februari, 10 mrt, 24 maart
13.45 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

ZonDAg SpeciFieK

zondag 20 maart
15.00 uur Pianoconcert gegeven door een aantal leerlingen van 
Hanneke Maarse

elKe ZATerDAg

10.15 uur Koffiedrinken

woenSDAg SpeciFieK

woensdag 3 februari
14.30 uur Optreden van het Delta Combo; herkenbare liedjes 
van vroeger en nu

woensdag 17 februari, 2 maart en 30 maart
14.30 uur Jeu de boules

woensdag 16 maart
14.30 uur Optreden van zangeres Jo Ann
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het interview in deze editie van voor ons 
Allemael is met iemand die je met recht een 
boegbeeld voor de organisatie mag noemen. 
Jitty goinga bemant vier dagen per week de 
receptie van Zorgcentrum Aelsmeer en is dan 
ook iemand die iedereen kent. voldoende reden 
om haar een keer in het middelpunt te plaatsen. 

Op de vraag hoelang zij hier al is, blijkt dat sinds 
4 april 2007 te zijn. Jitty vertelt hoe ze hier 
gekomen is. Een poosje was ze actief in ander werk 
onder andere in een kwekerij en bij thuiszorg-
organisaties, maar eigenlijk wilde ze wel graag 
terug naar haar oude vak, dat van receptioniste. 
Ze is toen systematisch aan de slag gegaan en heeft 
organisaties in de omgeving van haar woonplaats 
Badhoevedorp aangeschreven. Ook zonder dat 
er een vacature was. En dat heeft haar een plek 
opgeleverd in Zorgcentrum Aelsmeer. 

Jitty is niet een alledaagse naam en je kunt dan 
ook vermoeden dat haar wieg niet in deze regio 

heeft gestaan. Jitty komt uit Friesland. 
Preciezer gezegd komt ze uit een 
klein dorpje, Mantgum, dus van het 

Friese platteland. Het was wel een 
dorpje met enige allure, 

want behalve de plaatselijke 
notabelen was 
er ook een 
heuse tennisbaan. 

Interview met...
Jitty Goinga

Naam
Jitty Goinga

Functie
Receptioniste

geboren
18 mei1960 te Mantgum

Privé
Twee dochters: Marloes van 22 jaar 

en Irene van 20 jaar

Het nadeel van zo’n klein dorp is dat je in je 
jonge jaren het vertier elders moest zoeken. 
Om uit te gaan was je aangewezen op plaatsen 
verder weg. Maar Jitty was een strijdbaar type, 
dus toen er in Mantgum een lagere school leeg 
kwam te staan is zij op 17-jarige leeftijd actie gaan 
voeren om hierin een jeugdcentrum te vestigen. 
Dit is tegen de verdrukking in ook gelukt, 
ofschoon sommige oudere dorpsgenoten hun 
bedenkingen hadden. 

Dat ondernemende karakter ligt ten grondslag 
aan menige keuze die Jitty in haar leven gemaakt 
heeft. Op haar 19e jaar is zij op kamers gaan wonen 
in de grote stad Groningen om aldaar een 
secretaresseopleiding te volgen. Daarna kwam 
zij te werken in het Sint Antonius Ziekenhuis in 
Sneek waar zij zeven jaar werkzaam is geweest bij 
de receptie. Ze omschrijft dat als een bijzonder 
leerzame en gezellige tijd:  ‘Ook als ik er nu soms 
kom dan kom ik er nog steeds bekenden tegen’. 
Na zeven jaar kreeg Jitty het idee om iets te gaan 
doen met de Franse taal, de taal die haar het 
meest nastond. Ze vond een voltijd opleiding voor 
schriftelijk vertaalwerk in Maastricht en verhuisde 
dus van het uiterste noorden van Nederland 
naar het meest zuidelijke puntje. Ze kwam daar 
te wonen aan het Onze Lieve Vrouweplein in het 
hartje van het oude Maastricht. Op den duur 
miste zij het werk en stopte met de studie om 
weer onder de mensen te komen. 

gaten heb dat er 
iemand aan de balie 
staat, probeer ik diegene 
op een vriendelijke manier 
tegemoet te treden ‘.

Ik vraag Jitty naar haar privéleven. Ze 
omschrijft dit met de drie G’s: Gezellig, genieten 
en gelukkig. Jitty heeft twee dochters waarvan er 
een nog thuis woont. En verder bestaat het gezin 
uit een oud hondje van 16 jaar.
 
Jitty is iemand met heel wat hobby’s. Ze houdt van 
fietsen en verder hebben veel van haar hobby’s te 
maken met cultuur. Ze gaat graag naar musea of 
naar het theater. Een belangrijke rol in haar leven 
is de amateurtoneelclub waarvan zij deel uitmaakt. 
Over het algemeen worden er kluchten op 
het toneel gebracht en Jitty speelt daarin met 
verve haar rollen. 

Zo is ze iemand geworden die zich thuis voelt in 
deze streek en ook met plezier dagelijks op en neer 
rijdt van Badhoevedorp naar Aalsmeer om hier te 
werken. Uiteraard komt ze nog regelmatig in 
Friesland, onder andere om haar zus te bezoeken, 
maar iets minder dan ze zou willen. 

Als ik haar vraag naar haar mening over het 
zorgcentrum zegt ze dat ze daar altijd over loopt 
te pochen. Het is een leuke plek om te werken, 
ze houdt van de dorpssfeer, ze heeft geweldige 
collega’s. Met andere woorden, ze is buitengewoon 
positief over deze organisatie. 

In het begin dat Jitty hier werkte had ze twee 
banen en werkte ze ook nog voor een zorgcentrum 
in Overveen, onderdeel van een veel grotere 
organisatie. Ze zegt dat het opmerkelijk was 
hoeveel verschil er was tussen die organisatie, 
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Via een uitzendbureau heeft ze allerlei 
werkzaamheden gedaan waaronder een periode 
voor het bedrijf Medtronic in Kerkrade. In die 
periode nam zij op enig moment deel aan een 
zeilactiviteit vanuit Zwartsluis en daar ontmoette 
zij een man afkomstig uit Badhoevedorp. Later is ze 
met hem daar gaan samenwonen in Badhoevedorp 
en kregen ze twee dochters.

We praten verder over het werk. Wat maakt het nu zo 
leuk om achter de balie te zitten? 
“Het leuke ervan is dat je voortdurend met mensen 
bezig bent. Je kunt mensen helpen. Je moet soms 
ook goed doorvragen naar wat de kern van een 
probleem is. Er is heel veel variatie. Dat maakt het 
zo’n aantrekkelijke baan”. 

Maar is het dan niet vreselijk druk, al die mensen en 
die enorme variatie in wat je moet doen?
“Het lijkt wel heel druk, maar in het ziekenhuis heb 
ik wat dat betreft een hele goede leerschool gehad”. 

Ik probeer uit te vissen wat nou het aardigste is in 
het werk en het meest vervelend. Met het eerste 
heeft Jitty geen moeite dat is namelijk het feit dat je 
met zoveel verschillende soorten mensen te maken 
hebt. Maar iets vervelends kan ze eigenlijk niet 
noemen. Alle werkzaamheden zijn leuk en je moet 
er ook iets van maken. Uiteindelijk komt ze toch 
nog op een punt dat vervelend is, namelijk als zij in 
alle drukte iets vergeet door te geven of te doen. 
Dat vindt Jitty buitengewoon vervelend. 
Haar strategie om dat te voorkomen is om zoveel 
mogelijk dingen op te schrijven. Jitty schrijft 
werkelijk alles op en leest dat dan later terug om te 
checken of zij alles wat ze beloofd heeft ook gedaan 
heeft. Meestal lukt dat, maar soms is het zo gehaast 
opgeschreven dat ze haar eigen handschrift niet 
meer kan ontcijferen. Ook thuis werkt zij met 
briefjes dus dat systeem zit er goed in. Tot grote 
hilariteit van haar collega’s is ze weleens met een 
briefje van thuis in het zorgcentrum aangekomen. 
Op dit briefje stond: hond uitlaten! Die missie kon 
op dat moment helaas niet meer hersteld worden. 

Jitty is zich zeer bewust van het feit dat ze als 
medewerker van de receptie in hoge mate 
verantwoordelijk is voor de eerste indruk die wij 
als organisatie maken op mensen die hier binnen 
komen. ‘Natuurlijk ben ik ook achter de computer 
verdiept in mijn werk, maar zodra ik in de 

ezellig

elukkig
enieten
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waar van bovenaf alles bedisseld werd en je 
voor verrassingen kwam te staan en Zorgcentrum 
Aelsmeer, waar alles laagdrempelig is, een 
goede sfeer hangt en buitengewoon veel voor 
de bewoners georganiseerd wordt door de 
medewerkers en talloze vrijwilligers. 

Het bijzondere van Jitty is dat ze niet alleen maar 
een vriendelijk, glimlachend iemand achter de 
receptie is, maar dat ze ook best kan optreden als 
het erop aankomt. Er komen soms ook vreemde 
snoeshanen het zorgcentrum binnenlopen, 
bijvoorbeeld buitenlanders die denken dat hier de 
supermarkt is of de pers die zich meldt met vragen 
of hier ook een bewoner woont die door een 
bekende Nederlander is aangereden. 
Ook via de telefoon word je soms geconfronteerd 
met mensen die wonderlijke vragen hebben of 
oplichters die proberen acquisitiefraude te plegen. 
Jitty is hier wel tegen opgewassen en kan hen over 
het algemeen goed van repliek dienen. Zou hier de 
wat koppige Friese natuur een rol spelen? 

Als laatste vraag ik aan Jitty of ze aan het einde van 
dit interview nog wat zou willen zeggen wat zij 
belangrijk vindt. Dat levert een welgemeend 
pleidooi op om toch vooral te genieten van elke 
dag die je krijgt. ‘Wat dat betreft is mijn motto: 
verbeter de wereld en begin bij jezelf. Geniet van 
de dingen om je heen. Er zou meer geduld bij de 
mensen mogen zijn in bepaalde situaties en meer 
begrip voor mensen die niet in staat zijn zo snel 
te handelen. Er is zo veel om van te genieten, 
maar je moet het wel willen zien’. 

We danken Jitty heel hartelijk voor haar 
openhartigheid en wensen haar nog een 
fijne tijd toe in Zorgcentrum Aelsmeer. 

Jan Dreschler

Aan het project Zuiderkerk wordt hard gewerkt. 
eerder hebben we uitgelegd dat het een nieuwe woonvorm 
voor ouderen betreft. het gaat dan in het bijzonder om 
ouderen die normaliter naar een verzorgingshuis zouden gaan, 
maar daar door alle veranderingen in de zorg niet meer terecht 
kunnen. onder de noemer “all inclusive wonen voor senioren” 
worden rond de Zuiderkerk circa 50 kleine appartementjes 
gebouwd voor deze doelgroep, waarbij vanuit Zorgcentrum 
Aelsmeer een pakket van dienstverlening wordt aangeboden 
waardoor de bewoners volledig ontzorgd worden. Zoals bij elk 
bouwproject is het ook hier een kwestie van een lange adem. 
we zitten volop in de voorbereiding, maar dat gebeurt achter 
de schermen in samenspraak met de gemeente. Zoiets kan, 
alles bij elkaar, wel een jaar duren. ondertussen worden er 
wel stappen gezet. in december 2015 werd er een intentie-
overeenkomst getekend tussen de ontwikkelaar en 
Zorgcentrum Aelsmeer. Dit is een belangrijke formele stap 
in het proces dat moet leiden tot een prachtige nieuwe 
voorziening voor ouderen. wij houden u op de hoogte.

MuSeuM vAn De 20e eeuw
Vertrek: 10.30 uur Kosten: € 22,50 p.p.  
incl. consumptie

Donderdag 18 februari

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

lunchconcerT in heT 
concerTgeBouw
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 19,50 p.p.
incl. lunch en consumptie

vrijdag 26 februari

SchAATSMuSeuM
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 8,50 p.p.
incl. consumptie

vrijdag 12 februari

MArKT en KoFFie BiJ De TheeTuin
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 7,50 p.p.
incl. consumptie

Dinsdag 2 februari

ronDJe poel + KoFFie BiJ oeverS
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 8,50 p.p. 
incl. consumptie

vrijdag 5 februari

pAnnenKoeKen eTen in 
lAge vuurSche
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 20,- p.p.
incl. pannenkoek en consumptie

woensdag 17 februari DorcAS
Vertrek: 13.15 uur Kosten: € 2,50 p.p.
incl. consumptie

Donderdag 25 februari

Februari 2016

lunchen in ‘voor elKAer’ 
+ TuincenTruM 
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 1,50  p.p. 
voor  bewoners van ZCA 
en € 10,- p.p. voor  thuiszorg cliënten
incl. maaltijd en consumptie

Donderdag 11 februari

vervolg inTerview

Zuiderkerk
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hAArleM + lunch BiJ STeMpelS
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 18,50 p.p. 
incl. lunch en consumptie

vrijdag 4 maart

AlBerT cuyp MArKT *
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 10,- p.p.  
incl. consumptie
* alleen voor cliënten die goed 
   ter been zijn

Donderdag 3 maart

STATenBiJBel MuSeuM
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 15,- p.p.
incl. consumptie en lunchpakket

woensdag 9 maart

lunchconcerT in heT 
concerTgeBouw
Vertrek: 11.00 uur  Kosten: € 19,50 p.p.
incl. lunch en consumptie

vrijdag 23 maart

pAnnenKoeKen eTen 
in leiDerDorp
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 20,- p.p.
incl. pannenkoek en consumptie

Donderdag 17 maart

KeuKenhoF
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 21,50 p.p.
incl. consumptie en lunchpakket

woensdag 30 maart

Maart 2016
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maar leert ook over armoede, hard 
werken en eenvoudige woonomstan-
digheden. Niet eerder veranderde er 
in één eeuw zoveel als in de twintigste 
eeuw! Een eeuw die iedereen meer 
vrije tijd bezorgde, een ieder mobieler 
maakte, denk maar aan de auto. Een 
eeuw die ons over de hele wereld liet 
communiceren en onze samenleving 
drastisch veranderde. Het Museum van 
de Twintigste Eeuw in Hoorn vertelt aan 
de hand van honderden voorwerpen 
en tientallen interieurs het leven in de 
vorige eeuw. We nemen onze eigen 
lunchpakketten mee. 
Kosten: € 22,50 p.p. incl. consumptie

DorcAS
wanneer: donderdag 25 februari 
waar: Aalsmeer
vertrek: 13.15 uur
Een bezoek aan de Dorcas winkel is 
altijd een succes. Dus deze maand 
gaan we hier weer een keer naar toe. 
Gezellig snuffelen tussen allerhande 
spullen. Sinds de winkel is verhuisd 
naar een grotere locatie is het aanbod 
nog breder geworden en verdeeld over 
twee etages.  Er is ook een restaurant  
aanwezig waar we een kopje koffie of 
thee kunnen drinken en even lekker 
kunnen uitrusten. Kosten: € 2,50 incl. 
consumptie

lunchconcerT in
heT concerTgeBouw
wanneer: vrijdag 26 februari  en  
woensdag 23 maart
waar: Amsterdam
vertrek: 11.00 uur
Het Concertgebouw in Amsterdam 
organiseert op diverse dagen een kort 
lunchconcert tussen 12.30 en 13.00 
uur in de kleine zaal van het Concert-
gebouw. Vrijdag 26 februari verzorgt 
het Rubens Kwartet het lunchconcert 
en woensdag 23 maart is er een concert 
met Ramon van Engelenhoven op de 
piano en zang van Laetitia Gerards. 
Na afloop van het concert zullen we 
met elkaar lunchen in de buurt van het 
Concertgebouw. 
Kosten: € 19,50 p.p. incl. lunch 
en consumptie

AlBerT cuyp MArKT
wanneer: donderdag 3 maart
waar: Amsterdam
vertrek: 13.15 uur
Met 260 kramen is de Albert Cuyp de 
grootste dagmarkt van Europa. 
Een plek waar u niet snel uitgekeken 
raakt. Verse groenten, fruit, vis, bloemen 
en planten, u vindt ze op de Albert 
Cuyp. Maar ook prachtige stoffen, 
trendy kleding, textiel, fijne lederwaren 
en sieraden. Uiteraard gaan we ergens 
een kopie koffie/thee drinken in een 
ouderwets gezellig koffiehuis of in een 
supermodern café. 
Omdat het parkeren erg lastig is, zal 
de chauffeur u afzetten aan het begin 
van de Albert Cuyp. Daarom is het uitje 
helaas alleen geschikt voor cliënten die 
goed mobiel zijn. 
Kosten: € 10,-  p.p. incl. consumptie

hAArleM: winKelen 
+ lunch BiJ STeMpelS 
wanneer: vrijdag 4 maart
waar: Haarlem
vertrek: 10.30 uur
We gaan gezellig een dagje naar 
Haarlem om door de stad te wandelen 
en te winkelen. Bij restaurant ‘Stempels’ 
is er gereserveerd voor een lekkere 
lunch. Na de lunch is er nog genoeg tijd 
om de stad te bekijken. 
Kosten: € 18,50 p.p. incl. lunch 
en consumptie
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hierbij treft u het programma aan 
van de uitstapjes voor de maanden 
februari en maart met daarbij een 
omschrijving van het uitje. Als u als 
cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer 
of Thuiszorg Aalsmeer met ons 
mee wilt met één (of meerdere) van 
de genoemde uitstapjes dan kunt 
u een reservering maken bij het 
reisburo. het reisbureau is geopend 
op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur. 
uiteraard kunt u ook met ons mee als 
u afhankelijk bent van een rolstoel. 
wij regelen dan dat er een vrijwilliger 
meegaat om u te begeleiden. 

uitstapjes met verzorging 
van lunchpakket 
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.

MADAM TuSSAuDS *
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 29,50 p.p.
 incl. consumptie en lunch
* alleen voor cliënten die goed 
   ter been zijn

woensdag 16 maart

lunchen ‘voor elKAer’ 
+ TuincenTruM rAnZiJn
Vertrek: 11.30 uur  Kosten: € 1,50  p.p. 
voor  bewoners van ZCA 
en € 10,- p.p. voor  thuiszorg cliënten
incl. maaltijd en consumptie

vrijdag 11 maart

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

wanneer: dinsdag 2 februari 
waar: Aalsmeer
vertrek: 13.15 uur
Vandaag blijven we in Aalsmeer en we 
gaan lopend vanaf het zorgcentrum 
naar de markt, die tegenwoordig op 
het Praamplein staat. Daarna zullen 
we gezellig een kopje koffie (met wat 
lekkers) drinken bij ‘De Theetuin’ van de 
Historische Tuin. 
Kosten: €7,50 incl. consumptie

ronDJe poel + KoFFie MeT geBAK 
BiJ reSTAurAnT oeverS
wanneer: vrijdag 5 februari
waar: Westeinderplassen 
en Kudelstaart
vertrek: 13.15 uur
Het ouderwetse rondje poel  maar 
dan in de winter. Vandaag maken we 
een tussenstop bij restaurant ‘Oevers’ 
in Kudelstaart voor een kopje koffie/
thee met wat lekkers. Dit restaurant 
heeft prachtige foto’s hangen van 
oud- Kudelstaarters. Kosten: €8,50 incl. 
consumptie

lunch MiJnSheerliJcKheiD + 
TuincenTruM 
wanneer: donderdag 11 februari en 
vrijdag 11 maart
waar: Kudelstaart/Aalsmeer
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we eerst lunchen in 
het restaurant ‘Voor Elkaer’ waar een  
warme lunch voor ons klaar zal staan 
die door één van de koks van het 
zorgcentrum wordt bereid. 
Na de lunch rijden we door naar 
tuincentrum Ranzijn waar u rustig kunt 
rondkijken tussen de mooie planten en 
leuke hebbedingetjes. 

Kosten: € 1,50  p.p. voor bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer en € 10,- p.p. 
voor cliënten van de thuiszorg incl. 
maaltijd en consumptie

SchAATSMuSeuM
wanneer: vrijdag 12 februari 
waar: De Hoef
vertrek: 13.15 uur
Aan de Kromme Mijdrecht wonen 
Toon en Wil van Kempen. Toon had een 
kleine verzameling oude schaatsen en 
zo is hij op het idee gekomen om in de 
schuur een Schaats- en Mutsmuseum 
te beginnen compleet met een “koek 
en zopie”.  Dit is uitgegroeid tot een 
verzameling zeer oude en bijzondere 
schaatsen en veel andere spullen die 
met schaatsen en het ijs te maken 
hebben. Toon van Kempen leidt u 
rond en vertelt heel boeiend over 
zijn verzameling.  
Kosten: € 8,50 incl. consumptie

pAnnenKoeKen  eTen
wanneer: woensdag 17 februari 
waar: Lage Vuursche
vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaan we naar het plaatsje 
Lage Vuursche. Dit ligt in een prachtig 
bosgebied even voorbij Hilversum. 
In het gezellige pannenkoekenhuis 
‘De Vuursche Boer’ zullen wij een 
pannenkoek eten en na afloop maken 
we nog een rondrit door de omgeving. 
Kosten: € 20,- p.p. incl. pannenkoek 
en consumptie

MuSeuM vAn De 20e eeuw
wanneer: donderdag 18 februari 
waar: Hoorn
vertrek: 10.30 uur
We gaan terug in de tijd! Het museum 
van de 20e eeuw in Hoorn 
is een waar feest der herkenning. Je 
ontdekt leuke voorwerpen van vroeger, 

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes

MArKT  en KoFFie BiJ De TheeTuin
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wanneer: woensdag 30 maart
waar: Lisse
vertrek: 10.30 uur

De Keukenhof is wereldberoemd, uniek 
en al meer dan 60 jaar het decor voor 
de meest schitterende foto’s.  
De Keukenhof is het mooiste lentepark 
ter wereld. Naast de ruim 32 hectare 
aan bloemen biedt het park dertig 
inspirerende bloemenshows, zeven 
verrassende bloementuinen en prach-
tige kunstwerken. Kosten: € 21,50 p.p. 
incl. consumptie en lunchpakket

STATenBiJBelMuSeuM
wanneer: woensdag 9 maart
waar: Leerdam
vertrek: 11.30 uur
Vandaag gaan we naar het Staten-
bijbelmuseum in Leerdam. 
Dit museum geeft een beeld van 450 
jaar bijbels (1500-1950). Een aantal 
bijbels is versierd met soms kleurrijke 
illustraties, minuscule details en 
flonkerend bladgoud.
Wat kunt u in het museum allemaal 
bekijken: bijbeldruk methodes 
en bijbeldrukkers, Statenbijbels, 
Lutherse, Doopsgezinde, (oud)
Katholieke en vrijzinnige Bijbels, 
Prent pijbels met houtsnedes, staal/
kopergravures, etsen, steendrukken 
en kleurlitho’s. We nemen eigen 
lunchpakketten mee voor onderweg. 
 Kosten: € 15,- incl. consumptie 

MADAMe TuSSAuDS
wanneer: woensdag 16 maart
waar: Amsterdam
vertrek 13.15 uur
Madam Tussauds is het wereld-
beroemde wassenbeeldenmuseum 
met vestigingen in een aantal grote 
wereldsteden. Vandaag brengen we 
een bezoekje aan Madame Tussauds 
in Amsterdam. 
Hier vindt u replica’s in was op ware 
grootte van bekende en beroemde 
personen. Vanwege de bereikbaar-
heid van het museum is dit uitstapje 
alleen geschikt voor cliënten die 
goed ter been zijn.  
Kosten: € 29,50 p.p. incl. consumptie.

pAnnenKoeKen  eTen
wanneer: donderdag 17 maart
waar: Leiderdorp
vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaan we een pannenkoek 
eten bij Pannekoekenboerderij 
De Hooiberg in Leiderdorp. De 
Hooiberg is vorig jaar verhuisd naar 
een prachtige, nieuwe boerderij. De 
menukaart biedt een ruime keuze 
aan pannenkoeken en de keuze 
is aan u! Kosten: € 18,50 p.p. incl. 
pannenkoek en consumptie

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, 
thuiszorg huishouding of verpleging en 
de ontmoetingsgroep voor (licht) 
dementerenden.

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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Expositie
Zorgcentrum Aelsmeer stelt de wanden in de gang naar 
verpleeghuis rozenholm altijd beschikbaar aan kunstenaars om hun 
werken te tonen. Soms kunnen deze ook gekocht worden, hetgeen 
dan wordt vermeld. 

In de maanden februari en maart is er een expositie van de cursisten van 
de Tekenen-en schildercursus Kudelstaart. Zij laten hun werk zien van 
het afgelopen seizoen. Dit is zeer divers van aard, van puur figuratief 
tot abstract. De cursisten hebben hier met veel enthousiasme aan 
gewerkt. Het werk is gemaakt onder de inspirerende leiding van 
beeldend kunstenares Loes Verbrugge (glaskunst/ schilderkunst). 
Aan de hand van opdrachten wordt gewerkt in diverse technieken. 
Het niveau  is zeer verschillend van werk 
van nog niet zo lang actieve amateurs 
tot dat van mensen die zich al lange 
tijd zich hebben bekwaamd in het 
schilderen. De expositie geeft daarom 
een interessant overzicht van het 
amateurschilderen. Komt allen dus ge-
nieten van de aangeboden diversiteit.

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 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 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

De KeuKenhoF

woenSDAg 30 MAArT
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14 december 2015 - verslag rie Bakker
Samenvatting redactie Allemael

Samenvatting van de 
vergadering van

de Cliëntenraad

Dhr. lolke van der leeuw is aanwezig om uitleg 
te geven over de werking van de allergie-
tekeningen op de menukaart. Mw Tiske Boonstra 
van het l.o.c. komt met ons praten over 
eventuele deelname van de Thuiszorglocaties 
aan de cliëntenraad.

notulen d.d. 9-11-2015
• Door het drukke programma deze middag 
 zijn de notulen maar summier besproken. 
 Volgende vergadering beter. 
• Alleen is gemeld dat de interne TV het nog 
 niet doet.
• Op de volgende vergadering wordt 
 nog even teruggekomen op de uitleg van 
 Lolke van der Leeuw.

Mededelingen directie
•   Begin december is er een advertentie geplaatst   
  voor een nieuwe directeur voor 
  Zorgcentrum Aelsmeer geplaatst in Trouw,  
  de Volkskrant en het blad Intermediair.
• Jolanda Tok gaat weg als hoofd van de Thuiszorg.  
 In haar plaats is Corrie van Bremen aangesteld.   
 Wij zullen haar te zijner tijd ter kennismaking 
 uitnodigen op de cliëntenraadvergadering. 
• De verbouwing van de benedengang zal medio 
 februari klaar zijn.
• Onze Thuiszorg is ondergebracht bij de grote 
 Thuiszorgorganisatie “Flexicura”. Alles blijft 
 hetzelfde voor de diensten en de medewerkers.

wat verder ter tafel komt
• Voor de voordeur van het Zorgcentrum ligt 
 de rubber strip los. 
• De voorzitter van de klachtencommissie is 
 nog steeds niet uitgenodigd voor een 
 kennismakingsgesprek.

gesprek mevrouw T. Boonstra van het l.o.c.
Het gesprek was informatief en op onze vragen 
gaf mevrouw Boonstra duidelijke antwoorden. 
Zo nodig kunnen we haar raadplegen.
U vindt haar toelichting op een bijlage bij 
deze notulen.
  
De volgende vergadering is op maandag 11 januari 
2016. Aanvang 14.15 uur. 
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De Geschiedenis
van Zorgcentrum Aelsmeer

In de voorlaatste voor ons 
Allemael waren we gebleven bij de 

opening van Zorgcentrum Aelsmeer. Dit 
gebeurde op 20 januari 1994 door Elco Brink-

man, voorheen minister van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport en op dat moment fractievoorzit-
ter voor het CDA en beoogd premier. Bijna ging 
het mis met de opening want de heer Brinkman 
stond in de file voor de Schipholtunnel en ar-
riveerde een half uur te laat op de plechtigheid 
maar het kwam goed. Berichten van de opening 
stonden in alle kranten. Niet alleen met foto’s van 
de hoogwaardigheidsbekleders maar ook met in-
terviews van lyrische bewoners die hoog opgaven 
over hun grotere kamer, de eigen badkamer enz. 
En daarna nam het leven in Zorgcentrum 
Aelsmeer zijn loop. Mw. Ludwig zwaaide nog een 
poosje de scepter, het hoofd verzorging was mw. 
Jos de Kleine en het voormalig hoofd verzorging 
van Rustoord, Willemien Kleij, was coördinator 
voor speciale projecten. Daarnaast was de heer 
Lolke van der Leeuw hoofd van de keuken en 
Wilko Roodenburg hoofd technische dienst. 
De eerste jaren in het nieuwe Zorgcentrum 
Aelsmeer zijn goed gedocumenteerd. We danken 
daarvoor vooral Willemien Kleij, die veel materiaal 
verzameld heeft in plakboeken. 

Toen Zorgcentrum Aelsmeer geopend was, kon 
de bouw van Rozenholm beginnen. Rozenholm 
als dependance van Verpleeghuis Bornholm in 
Hoofddorp zou gebouwd worden in de open 
ruimte die was overgebleven tussen keuken en 
aanleunwoningen. De eerste paal van Rozenholm 
werd geslagen op 25 mei 1994. 
In de maanden daarna kondigde zich het 
vertrek van mw. Ludwig aan. In september 1994 
verscheen er een advertentie in de landelijke 
bladen en daarna volgde een uitgebreide 
sollictatieprocedure. Dit resulteerde uiteindelijke 

in de benoeming van de heer J.M. Dreschler, 44 jaar  
oud en tot dat moment directeur van een klein 
verzorgingshuis in Woubrugge. De heer Dreschler 
zou op 1 maart 1995 in dienst treden van 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

In januari 1995 werd afscheid genomen van 
voorzitter Martin Maarse. Hij was maar liefst 22 jaar 
bestuurslid geweest, waarvan tien jaar voorzitter. 
In die tijd was er veel gebeurd. Onder zijn leiding 
was het nieuwe complex Zorgcentrum Aelsmeer 
ontstaan en ook had hij de sollicitatieprocedure 
voor een nieuwe directeur tot een goed einde 
gebracht. Zijn vrouw Anneke zou schertsend 
gezegd hebben: “ik heb hem ooit als jonge man 
bij Rustoord ingeleverd en krijg hem terug als 
oude vent”. Van de heer Maarse werd een voorzit-
tershamer met inscriptie ontvangen die nog 
steeds in gebruik is. 
Vervolgens werd in maart 1995 uitgebreid 
afscheid genomen van mw. Ludwig. In de krant 
blikte zij terug op de vele veranderingen in de 
ouderenzorg en hoe een pension met de passende 
naam Rustoord kon uitgroeien naar een voor-
ziening waarbij de zorg veel meer centraal is 
komen te staan en die dan ook uiteindelijk 
Zorgcentrum Aelsmeer is gaan heten. Ook werd 
in die periode afscheid genomen van de twee 
chef-koks uit Seringenpark en Rustoord nl. 
Gerard Cornelissen en iets daarna Jan Vreeken. 

Gevonden 
Voorwerpen
Bij de receptie van Zorgcentrum Aelsmeer 
kunt u tijdens kantooruren informeren 
naar verloren of gevonden voorwerpen. 
Telefoonnummer: 0297-326050.
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In januari 1996 werd Verpleeghuis Rozenholm 
geopend. In de periode daarvoor was druk met 
elkaar gesproken over de wijze waarop er samen-
werking zou komen tussen Rozenholm en 
Zorgcentrum Aelsmeer en die samenwerking was 
de eerste jaren ook bijzonder plezierig en uitge-
breid. Deze nauwe samenwerking werd eigenlijk 
geleidelijk wat minder vanaf het moment dat de 
organisatie Amstelring ontstond en er binnen 
Rozenholm andere prioriteiten werden gesteld.

In die eerste jaren van Zorgcentrum Aelsmeer 
startten we ook met een eigen wasserij. Dit heeft 
in het begin wel wat hoofdbrekens gekost maar 
werd daarna een eclatant succes. Het is misschien 
iets duurder dan een externe wasserij maar het 
heeft heel veel voordelen voor de bewoners. 
Er zijn korte omlooptijden zodat er kleine 
voorraden linnengoed hoeven te worden aange-
houden. Er wordt niet agressief gewassen zodat 
het wasgoed niet zo snel slijt en er raakt vrijwel 
niets weg omdat het het pand niet verlaat. 
Sinds dat moment wordt er gewassen voor 
Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm en later 
kwam Kloosterhof daarbij. Het is jarenlang op 
voortreffelijke wijze gedaan. Op 1 januari 2015 is 
door Rozenholm besloten om aan deze samen-
werking een einde te maken. 

Zo gebeurde er in die eerste tien jaar van alles. 
Enkele zaken die elk jaar terugkwamen waren 
bijv. de befaamde kerstdiners. Wel werd op enig 
moment besloten dat een kerstdiner met een 
meditatie en een volledig diner toch wel een 
flinke aanslag was op het uithoudingsvermogen 
van de bewoners en werd dit in tweeën gesplitst. 
Op een avond vlak voor Kerst werd het kerstdiner 
gehouden en op de laatste weeksluiting van het 
jaar werd de kerkelijke viering gedaan. 
Enkele jaren werd voor dit laatste uitgeweken 
naar de Dorpskerk, maar dit bleek logistiek voor 

veel bewoners toch ingewikkeld te zijn. 
Verder was er de jaarlijkse aankomst van 
Sinterklaas op het terrein van het zorgcentrum, 
de jaarlijkse Pramenrace die ook in volle glorie 
langskwam en waarbij op het terrein van het 
zorgcentrum opdrachten vervuld moesten 
worden en er werd jaarlijks een kerstmarkt 
georganiseerd. Dat het goed toeven was in 
Zorgcentrum Aelsmeer bleek wel uit het feit dat 
er regelmatig verjaardagen gevierd werden met 
ouderen die de honderd gepasseerd waren. 
Ook waren er door de jaren heen vele activiteiten 
waarbij met name genoemd mogen worden de 
bonte avonden die door de medewerkers werden 
georganiseerd ten behoeve van de bewoners. 
Dit gaf altijd veel gezelligheid en hilariteit. 

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing 
kwam de CDA fractie van de Tweede Kamer op 
bezoek bij Zorgcentrum Aelsmeer om te discus-
siëren met de bewoners. Onder hen bevond zich 
ook het kersverse kamerlid Jan-Peter Balkenende.  

Met behulp van decorbouwers werd een 
gezellige koffiehoek aangelegd zodat 
iedereen die langskwam in het zorgcentrum 
altijd de mogelijkheid had om daar een kopje 
koffie te drinken. Met betrekking tot de zorg voor 
overledenen werd een volwaardig mortuarium 
gebouwd in samenwerking met Finnema, die dit 
mortuarium ook sindsdien beheert. Verder was 
er de komst van een peuterspeelzaal in de ruimte 
naast de hoofdingang. Dit gaf een gezellige 
drukte in het centrale deel van het gebouw.

 Zo verstreken de eerste jaren en diende zich 
het nieuwe millennium aan. De overgang naar 
het jaar 2000 zou mogelijk grote problemen 
veroorzaken. Er werden scenario’s geschetst 

waarbij alle computers 
op hol zouden slaan en 
er chaos zou ontstaan 
bij de bevoorrading. 
Als je verantwoorde-
lijk bent voor de zorg 
voor zoveel oudere 
mensen is dat iets 
om rekening mee 
te houden. Er werd 

dus een werkgroep 
geformeerd en er werden plan-

nen gemaakt om de zaken op een fatsoenlijke 
manier te laten doorlopen ook als er uitval van 
diensten zou zijn. In de aanloop naar 2000 werd 
in dat verband besloten om een warmtekracht-
koppelinginstallatie op het dak te laten zetten 
door Eneco. Dit had een dubbel effect. Het maakte 
de energiekosten goedkoper, maar kon ook als 
noodstroomvoorziening gebruikt worden. 
Uiteindelijk hadden we dezelfde ervaring als alle 
andere Nederlanders, hoe goed voorbereid we 
ook waren, er gebeurde helemaal niets. 
Wel hebben we in de jaren daarna heel veel plezier 
gehad van de warmtekrachtkoppelinginstallatie 
die een besparing geeft op het gebied van energie-
kosten en inderdaad soms als noodaggregaat 
goede diensten doet. Zo kon het voorkomen dat 
heel Aalsmeer in het donker zat en bij ons alles 
gewoon functioneerde. 

Ook was er in het jaar 2000 de oprichting van de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Deze stichting begon klein, maar ging geleidelijk 
een steeds grotere rol spelen bij het realiseren van 
extra voorzieningen voor de ouderen van Aalsmeer. 
De eerste jaren gebeurde dat onder voorzitter-
schap van Ria Verboom. Zo werden de jaarlijkse 
vakanties door de vrienden bekostigd, werd een 
bus aangeschaft en werden allerlei voorzieningen 
voor ouderen gerealiseerd. Door de jaren heen en 
later ook onder voorzitterschap van Berry Philippa 
werd met succes kans gezien een beroep te doen 
op vele donateurs en werd ook het bedrijfsleven 
nauw betrokken bij de activiteiten van de Stichting 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, door middel 
van de zogenaamde 75+ club. Ook werden af en 
toe giften en legaten ontvangen die de stichting in 
staat stelden heel veel goed werk te verrichten. 

Vanaf 2001 waren er discussies over de bouw van 
seniorenwoningen in Kudelstaart. Er was daar een 
trapveldje in de buurt van het winkelcentrum en 
de gemeente wilde daar wel woningbouw voor 
senioren realiseren. Uiteindelijk heeft het nog zo’n 
tien jaar geduurd voordat met de bouw van 
Mijnsheerlijckheid kon worden begonnen. 

In die tijd besloten een aantal organisaties te gaan 
samenwerken onder de naam Zorgnet Aalsmeer. 
Zorgnet Aalsmeer was een aparte stichting die 
zich ten doel stelde om nieuwe medewerkers op te 
leiden en klaar te stomen voor de zorgsector. Er was 
in die tijd nogal wat schaarste aan medewerkers. 
Zorgnet Aalsmeer heeft jaren goed gefunctioneerd. 
Het bijzondere van deze constructie was dat men 
in dienst kwam bij Zorgnet Aalsmeer, de opleiding 
vergoed kreeg en vervolgens werkervaring kon 
opdoen in vier organisaties. Na afloop van de 
opleiding kon men dan kiezen in welke organisatie 
men verder wilde werken. 

In het jaar 2000 werd afscheid genomen van het 
hoofd verzorging Jos de Kleine. Zij werd opgevolgd 
door Marjan Vogels als nieuw hoofd verzorging. 
In 2004 werd afscheid genomen van Willemien Klei. 
Bij haar afscheid werd het Willemien Klei 
symposium georganiseerd. 

Omstreeks die tijd ontstond ook Thuiszorg 
Aalsmeer waarbij de verzorgingshuizen 
Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcentrum Kloosterhof 
zich op een nieuw terrein begaven. Voor het Kloos-
terhof is de thuiszorgactiviteit altijd van beperkte 
omvang gebleven. Voor Zorgcentrum Aelsmeer is 
Thuiszorg Aalsmeer een zeer belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsvoering geworden van waaruit 
thans vele honderden mensen zorg ontvangen. 
Daarbij werd een nieuwe stap gezet van een zuiver 
intramurale organisatie met veel zorg voor de eigen 
bewoners naar een organisatie die een spilfunctie is 
gaan vervullen in de Aalsmeerse samenleving. 
Deze stap met alle ontwikkelingen van de laatste 
jaren in de zorgsector heeft geleid tot een enorme 
dynamiek in de jaren 2005 tot 2015. Hierover zullen 
we u berichten in het laatste deel van deze serie.

J.M. Dreschler 
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KEUKEN TRAP

KOOK ROl

ROOM BlOEM

KUNST DAAl

MEEST RIJK

KlAAR EIND

GOED KRACHT

KOE ZOEKER

POST ROVER

ZIEKEN HOUDEN

lUCHT ACHT

SUIKER NIJDIG

lEEF MATIG

VAN CONCERT

KOE SCHAAK

SPORT MAKER

BlOEM RAAP

SPORT STUK

VOOR HEEN

BROM TUIG

PAPA MAKEN

STUIF KASTEEl

ZEGEl BANK

JONGE STER

VER DAG

VERS VlEES

WEEK lOOS

REN GAARDE

lEVEN AlARM

JAK KRAAG

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals sport - schoen - maker = sportschoen en schoenmaker

Oplossing vorige puzzel:

schoen

1. uit
2. plant
3. schoen
4. werk
5. leg

11. school
12. weer
13. pijp
14. eren
15. aal

16. en
17. es
18. in
19. recht
20. ren

21. lappen
22. on
23. roos
24. spaar
25. aan

6.   ruimte 
7. bloem
8. oor
9. ei
10. lever

16

29

20

27

18

22

24

28

19

26

17

30

21

23

25

26. af
27. aal
28. open
29. aard
30. aan

Puzzel van mw nieuwehuis

1

3

5

2

4

6

7

9

13

11

15

8

12

10

14


