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Bij deze bieden we de laatste 
Allemael van 2017 aan.

De zomer hebben we inmiddels 
achter ons gelaten. De dagen 
worden korter en wat voor ons 
ligt is misschien wel sneeuw en 
ijs, maar ook de periode met veel 
gezelligheid binnenshuis, met 
als hoogtepunt het kerstfeest.
En daarna volgt 2018.
Hoe zal het gaan in dat jaar?

Op het moment dat ik dit schrijf 
is het Prinsjesdag. De koning 
heeft net de troonrede voor-
gelezen. Beetje een vreemde 
troonrede want het kabinet is op 
dit moment nog demissionair en 
kan dus geen plannen maken. 
Dat moet het nieuwe kabinet 
doen. Maar er is in de samenle-
ving en ook in de Tweede Kamer 
een breed gedragen gevoel 
dat de zorgsector inmiddels zo 
‘uitgekleed’ is dat het echt niet 
langer kan. En dus mocht de 
koning daarover toch maatrege-
len afkondigen.
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Hij zei het volgende.
‘Voor de verpleeghuis-
zorg is volgend jaar meer 
geld beschikbaar. Het doel 
is om meer liefdevolle zorg te 
kunnen bieden aan de meest 
kwetsbare ouderen door de 
inzet van meer personeel. 
Dit komt tegemoet aan een 
breed levende wens in de 
samenleving en in de Staten-
Generaal. Om te voldoen aan 
de normen voor kwaliteit in 
verpleeghuizen wordt in 2018 
een eerste stap gezet met een 
budgetverhoging van € 435 
miljoen’. 

Uiteindelijk moet er zo’n twee 
miljard euro per jaar bij komen 
en dat is ook echt nodig.
Veel organisaties zijn ingeteerd 
op hun vermogen en sommigen 
kunnen maar nauwelijks het 
hoofd boven water houden.

Dus eindelijk is er na vier jaren van kaalslag weer 
eens iets positiefs te melden over de bekostiging 
van de verpleeghuiszorg.
In deze Voor ons Allemael staat de (gesloten) 
afdeling op de begane grond centraal. 
Ron Szarafinski vertelt over de ontwikkelingen 
op deze afdeling die twee jaar geleden is gestart 
en waarvan de inrichting zijn voltooiing nadert. 
Ook is er een interview met Mireille die al vele 
jaren als activiteitenbegeleider aan deze afdeling 
verbonden is.

Voor het interview met een bewoner hebben we 
een beroep gedaan op Mw. Jansen van kamer 
240. Zij woont in het zorgcentrum maar was 
daarvoor heel veel jaren actief als vrijwilliger en 
heeft dus vanuit twee invalshoeken een goede 
kijk op Zorgcentrum Aelsmeer.

En verder staat deze Allemael natuurlijk boorde-
vol met allerlei  informatie over de wintermarkt, 
de feestdagen, de activiteiten in de verschillende 
onderdelen van de organisatie, de plannen van 
het reisbureau enzovoort, enzovoort.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Jan Dreschler

MIJN HOMETRAINER

Op kamer 240, vlak naast mijn bed,
is er een hometrainer neergezet.

Voor goede conditie, dat is niet dom,
Ga ik dagelijks ‘een blokje om’.

Voor mij is dit een plezier,
het neemt weinig tijd, hooguit een kwartier.

Tijdens het fietsen, schoot mijn zadel naar voren,
dit kon mij zeker niet bekoren.
Wat is dit voor een rare kuur,

mijn neus schoot bijna op het stuur.
Maar als de nood op het hoogst is, 

dan is de redding nabij
Zuster Magreet, zij was er voor mij.
Zij kwam binnen en met forse hand,

bracht zij het zadel in de juiste stand.
Dus wanhoop niet te snel, want voor je het weet,

is ze aanwezig, zuster Margreet!

Verderop in deze Allemael kunt u een interview 
lezen met mw Jansen-Klootwijk, de maker van het 

onderstaande gedicht. 
Heeft u ook iets leuks meegemaakt? Deel het met 

ons! Stuur uw verhaal, gedicht of recept naar 
averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl of lever het in 

bij de receptie t.a.v. de Allemael en wie weet komt u 
wel in ons volgende nummer!

WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN 

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

ZORGCENTRUM



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

Wilt u graag meer informatie dan kunt u
bellen met telefoonnummer 0297 820 979.
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Inloopcentrum & Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ 
ACTIVITEITENOVERZICHT
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Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur 

Kom gezellig allerlei spelletjes spelen 
zoals rummikub of klaverjassen. 
Consumptie voor eigen rekening.

WOENSDAG

ADRES
Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

Bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

Tel: 0297-82 09 79.
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer

Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06 83 44 13 13
E-mail: wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl

DINSDAG

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

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

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

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

Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor de organi-
satie ‘Knuffeldekens’. Materialen en deelname 
zijn kosteloos, consumpties zijn voor eigen re-
kening. Data voor speciale creatieve middagen 
staan in de Nieuwe Meerbode en op facebook.

MAANDAG

DONDERDAG

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

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

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

Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
Op de begane grond. Lekker in beweging,
goed voor de concentratie en heel gezellig!
Deelname is vrij, consumpties voor eigen
rekening. 

ONEVEN WEKEN
Bloemschikken 14.00 - 16.00 uur
De hele maand november gaan we nog door 
met bloemschikken, bij goede opkomst wordt
dit verlengd. De kosten zijn 4 euro per bakje, 
maar u krijgt 50 cent retour als u het lege 
bakje weer terugbrengt. Consumptie voor 
eigen rekening. 

VRIJDAG

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

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

BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN ALLE ACTIVITEITEN

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

details over de activiteiten tijdig vinden 
op Facebook en de Nieuwe Meerbode. 

U kunt ook altijd even binnenlopen voor
 een maandagenda.  

Voor al onze middag activiteiten kunt u 
zonder reserveringen binnen lopen. 

Kom gezellig eens met ons kennis maken 
en neem gerust iemand mee!

HAND WERKEN MET EEN MISSIE

Het handwerken met is “missie” is voor 
kinderen met een traumatische ervaring. 
Voor deze kinderen worden lappendekens 
gehaakt/ gebreid door middel van 
“granny’s”. Lijkt het u leuk om ook met 
onze “Missie” mee te doen of heeft u 
misschien wol voor ons waar mee we 
aan de slag kunnen? We kunnen 
uw hulp goed gebruiken!
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 - DECEMBER -

Dinsdag 19 december
Kaarten maken o.l.v Klazien Kerzaan met 
verschillende kniptechnieken, 14.30 - 16.30 uur. 
Kosten voor deze middag zijn € 3,- . Materialen 
zijn aanwezig, consumptie is voor eigen rekening.    
 
Vrijdag 22 december     
Optreden van de Muziekschool van Irma Zethof. 
Kerstliedjes gezongen door kinderen.

Maandag 25 december   
Eerste Kerstdag is het wijkpunt gesloten.

Donderdag 28 december  
Sjoelen 14.30- 16.00 uur.

 - DECEMBER -

Dinsdag  5 december   
Sinterklaas BINGO. 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze Bingo zijn € 10,-.    
Graag vooraf opgeven.
(de handwerkmiddag komt deze middag 
te vervallen) 

Donderdag 14 december
Sjoelen 14.30- 16.00 uur. 

 - JANUARI -

Dinsdag 9 januari 
Nieuwjaarsreceptie. 
(er is deze middag geen handwerken)

Donderdag 11 januari 
Sjoelen van 14.30 - 16.00 uur. 

Dinsdag 16 januari
Een “doe van alles wat” workshop, 
14.30- 16.30 uur. Een gezellige workshop 
waarin u zelf kunt aangeven wat u leuk vind. 
Diverse materialen zijn aanwezig. De kosten zijn 
€ 4,- incl. een consumptie.

Donderdag 25 januari 
Sjoelen van 14.30 - 16.00 uur. 

Vrijdag 26 januari 
Thema-avond. Een heerlijke “Noorse” avond 
met typische Noorse gerechten.

Dinsdag 30 januari
Kaarten maken o.l.v Klazien Kerzaan met 
verschillende kniptechnieken, 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. Materialen 
zijn aanwezig, consumptie is voor eigen rekening. 

 - NOVEMBER -

Donderdag 2 november 
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur. 
                       
Donderdag 9 november       
Verkoop kleding H&A mode, 10.00 -12.00 uur. 
(geen modeshow)

Bloemschikken 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 16 november
Sjoelen 14.30- 16.00 uur.

Zaterdag 18 november 
Wijnproeverij in wijkpunt voor Elkaer 
door Natural Vineyards, 15.00 - 18.00 uur. 
Voor informatie kunt u kijken op
www.naturalvineyards.nl    

Dinsdag 21 november 
Kaarten maken o.l.v Klazien Kerzaan met 
verschillende kniptechnieken, 14.30 - 16.30.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. Materialen 
zijn aanwezig, consumptie is voor eigen rekening.    
            
Donderdag 23 november
Bloemschikken 14.00 - 16.00 uur
      
Vrijdag 24 november
Optreden van de groep “Overstekend wild”. 
 Thema avond, wildmenu, vanaf 17.30 uur.
 Graag vooraf reserveren.   

Donderdag 30 november
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur.

Activiteiten rond de feestdagen 
in Zorgcentrum Aelsmeer

Voor de afdeling Welzijn zijn de maanden 
november en december drukke tijden 

vanwege het organiseren van extra
 activiteiten rond de feestdagen.

Die begint eind november met de Wintermarkt 
waar leuke cadeautjes voor Sint en Kerst aange-
schaft kunnen worden. In de daarop volgende week 
wordt de herdenkingsdienst gehouden. Zoals in 
alle kerken worden tijdens de herdenkingsdiensten 
in november de mensen herdacht die het afgelopen 
jaar overleden zijn. Ook in Zorgcentrum Aelsmeer is 
het bijzonder om met elkaar de bewoners die vaak 
al jaren in het zorgcentrum gewoond hebben te her-
denken. Omdat er het afgelopen jaar veel bewoners 
zijn overleden, meer dan het jaar daarvoor, is het 
idee ontstaan om in het najaar en in het
voorjaar een herdenkingsdienst te houden. 
Op deze manier hebben we de tijd om alle over-
leden bewoners te herdenken en familie de gepaste 
aandacht te geven.

Zoals vele tegenstellingen in het leven wordt er in 
dezelfde week ook weer feest gevierd. Stichting 
Sinterklaas Aalsmeer zal zijn medewerking verlenen 
aan een gezellige Kienmiddag. De Aalsmeerse 
Sinterklaas gaat samen met zijn Pieten op bijzondere 
wijze het spel begeleiden en er een onvergetelijke 
middag van maken. Tijdens deze middag is een 
grote groep vrijwilligers aanwezig om bewoners op 
te halen en van koffie en thee te voorzien.
Mede dankzij alle vrijwilligers die werkzaam zijn voor 
de organisatie kunnen we in Zorgcentrum Aelsmeer 
zoveel activiteiten bieden aan bewoners. We vinden 
het als organisatie belangrijk om de vele vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet. Daarom organiseren we 
op donderdag 14 december een inloopdag zodat 
de vrijwilligers hun Kerstattentie kunnen ophalen
 en we hen persoonlijk kunnen bedanken.

In de week voor Kerst staat traditioneel het 
Kerstdiner gepland. Dit jaar zal er op twee tijdstip-
pen op 20 december een Kerstdiner georganiseerd 
worden om bewoners op een veilige manier deel te 
kunnen laten nemen aan het diner. Doordat er meer 
bewoners in een rolstoel zitten wordt de ruimte in 
de grote zaal steeds kleiner. Ook zijn er meer bewo-
ners die ’s avonds op tijd naar bed gaan en het niet 

volhouden ’s avonds aan het diner 
deel te nemen. Bewoners krijgen 
tegen die tijd informatie over de 
nieuwe opzet van het diner. 
Natuurlijk gaat het team van de 
keuken weer z’n uiterste best doen 
om een heerlijk Kerstmenu op tafel te zetten.

Op vrijdagmiddag 22 december staat de 
Kerstweeksluiting gepland. Dominee Haeck zal 
deze middag begeleiden en het Aalsmeerse koor 
Song of Joy verleent tijdens de dienst haar 
muzikale medewerking.

Muziek is al jaren aanwezig op Eerste Kerstdag. 
Mannenkoor Con Amore komt op Eerste Kerstdag 
’s morgensvroeg zingen voor bewoners in het zorg-
centrum. Tijdens het ontbijt worden de bewoners 
in de huiskamers toegezongen met kerstliederen 
wat een sfeervol begin van de dag geeft. Op Eerste 
en Tweede Kerstdag wordt er door de keuken 
heerlijk gekookt en krijgen bewoners een feestelijke 
maaltijd voorgeschoteld.

Van de Kerst gaan we over in Oud en Nieuw.
Op Oudejaarsdag organiseerden we altijd een gezel-
lige avond, maar de laatste jaren werd het aantal 
bewoners dat deelnam aan de Oudjaarsavond 
activiteit steeds kleiner. Daarom hebben we beslo-
ten om een Oudejaarsmiddag te organiseren. Het 
traditionele oliebollen eten ’s morgens verplaatsen 
we ook naar de middag vanwege de kerkdienst 
omdat Oudejaarsdag dit jaar op zondag valt. Onder 
het genot van een oliebol en appelflap maken we 
er een leuke middag van met een interactieve quiz 
en natuurlijk proosten we alvast op het nieuwe jaar 
met een glaasje champagne. Op Nieuwjaarsdag kan 
iedereen genieten van de herkenbare walsen van 
Johan Strauss tijdens het Nieuwjaarsconcert op de 
televisie. In Zorgcentrum Aelsmeer hebben we ons 
eigen Nieuwjaarsconcert op dinsdagavond
9 januari dankzij Aalsmeers Harmonie.
Het podium zal zoals ieder jaar overvol zitten 
met de muzikanten van de Harmonie en ook zij zul-
len bekende walsen van Johan Strauss ten gehore 
brengen maar ook bekende muziek uit verschil-
lende musicals. Een mooie afsluiting van een 
drukke maar altijd sfeervolle periode.

SpecifiekVOOR ELKAER
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Interview met...
Mw Jansen

Haar vader was landarbeider en dat was hard wer-
ken. Zes dagen per week werken van 05.00 uur tot 
18.00 uur en dan om de 14 dagen op zondag ook 
nog het vee verzorgen op de boerderij.
En altijd beleefd zijn tegen de boer, de werkgever!
En toch was hij een dankbaar mens die elke zondag 
psalm 103 las: ‘Prijst de Here mijn ziel en vergeet 
niet een van zijn weldaden’. ‘Ik had heel veel bewon-
dering voor mijn vader’ zegt ze.

Later is Mw Jansen gedichten gaan schrijven die 
soms ook in de Allemael worden gepubliceerd. 
Bij het volgende gedichtje gingen haar gedachten 
terug naar haar vader.
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  De eerste drie jaar werkte Gerritje, 
 die op enig moment Geb is gaan heten, in een 
winkel. Dat was een coöperatie waar van alles werd 
verkocht. Daarna kwam ze in betrekking zoals dat 
toen heette en was hulp in de huishouding bij
verschillende welgestelde gezinnen.

Zo groeide zij op tot een jonge vrouw. In Nieuw-
Vennep maakte ze ook de oorlog mee. Er waren 
wel wat vriendjes maar het werd pas serieus toen
ze Dirk Jansen ontmoette. Dat was tijdens het 
huwelijksfeest van zijn zus Trijntje Jansen met Cor 
van Stam. Deze Cor en Trijntje waren later actief in 
het verzet. ‘Dat wist je wel maar daar had je het niet 
over’ zegt ze. Cor werd later burgemeester van de 
Haarlemmermeer.

Dirk en Geb hadden verkering van 1942 tot 1947. 
Dirk was werkzaam voor het aannemersbedrijf van 
zijn vader samen met andere familieleden.
Het was een ondernemend bedrijf dat op verschil-
lende plekken in het land bouwwerken uitvoerde. 
Dat leidde ertoe dat ze de eerste huwelijksjaren 
op verschillende plaatsen in het land hebben 
gewoond. Een goed overzicht stond in één van 
haar gedichtjes.

Het interview van deze Allemael is met 
Mw. Jansen die sinds anderhalf jaar haar woning 
heeft op de tweede verdieping van het 
zorgcentrum. Maar ze is al langer bekend in 
huis want gedurende vele jaren was ze actief als 
vrijwilliger. Iemand dus die het verzorgingshuis 
van twee kanten heeft leren kennen.

Mw. Jansen heeft inmiddels de hoge leeftijd van 
95 jaar bereikt. Ze is als Gerritje Klootwijk geboren 
in 1922 aan de Venneperweg in Nieuw-Vennep. 
Daar heeft ze vrijwel tot haar 22ste bij haar ouders 
gewoond.

Dat was toen wel een andere tijd. Met je vijfde jaar 
ging je naar school. Mw. Jansen was linkshandig, 
maar dat werd in die tijd niet getolereerd. De eerste 
drie jaar mocht ze nog linkshandig werken, maar 
daarna moest het schrijven met rechts gebeuren. Je 
werd ertoe gedwongen. Als je smokkelde liep je de 
kans dat je linkerarm op je rug werd vastgebonden. 
Zover is het met Gerritje niet gekomen. Zij was een 
gehoorzaam meisje.
Als ik haar vraag hoe ze dat toen ervaarde en hoe 
het nu is zegt ze: ‘Je was er van overtuigd dat het 
zo hoorde en nam dat zonder discussie aan. Ik ben 
rechts blijven schrijven. In het begin was het slecht 
leesbaar maar door de jaren heen werd het beter. 
Wel merk ik dat ik automatisch nog veel dagelijkse 
handelingen met de linkerhand doe’.

 De lagere school duurde acht 
jaar. Toen dat voltooid was, 
moest er gewerkt worden.
 Het gezin had het niet zo  
breed dat er sprake kon

 zijn van een studie.

geboren
12 september 1922

Privé
Vier kinderen: Tineke , Frans, Tanja en Dirk

Vele malen van huis en haard verdreven,
de reden daarvan wil ik wel geven,

het was omdat ik trouwde,
met een man die immer bouwde.

Nieuw-Vennep 1947 werd eerst uitverkoren,
de plaats, waar we beide zijn geboren,
we woonden daar fijn en heel tevree,

toen kwam de wederopbouw in Enschede.
Mijn man in de kost, (ik wil niet stoken)

de kostjuffrouw kon zo bijzonder koken,
dat was mijn werk, het stond me niet aan,

dus in een noodwoning naar Enschede gegaan.
Nauwelijks was Enschede vertrouwd,

er werd in Ede een hoge school gebouwd.
Ons gezin was uitgebreid met twee,

ruimte genoeg, de noodwoning ging mee.
Veel werk in Ede en voor je het weet,

stond er in 1953 een huis voor ons zelf gereed.
12 jaar later, vanwege werk, daar bekeken,

vervolgens naar de Woerdense Verlaat uitgeweken.

Ploegen

Op een zondagmorgen in de kerk,
ging het over de landsman en zijn werk.

Als ik terug ga in mijn leven,
een herinnering, die me is bij gebleven.

Mijn vader, ploegend In het land,
de teugels heel vast in zijn hand.

Voor een paard begrijpelijk, niet voor mij,
hoorde ik hem steeds zeggen “hou bij”.
Daarachter kwamen meeuwen pikken,
om een vers wormpje door te slikken.
Het was een mistige november dag,

heel duidelijk dat ik dit weer voor me zag.
Zo gaan we allen ploegend door het leven,

proberen recht te gaan, het Voorbeeld is gegeven.
Soms moeilijk, maar we horen Zijn stem,

met vallen en opstaan, achter Hem.

In een noodwoning, wel wat zot,
net als Piggelmee terug in de Keulse pot.

Met zes personen, geen bezwaar, 
mijn man timmerde drie bedden boven elkaar. 

Er stond een huis te koop in De Kwakel 
32 jaar hebben we daar gewoond,wel een mirakel. 

Wat daar gebeurde, niet naar vragen. 
Soms werd er opeens in de kamer 

een muur uitgeslagen. 
Dat was het lot van een vrouw die trouwde 

met een man die immer bouwde.

Uiteindelijk streken Dirk en Geb dus neer in 
De Kwakel. Daar hebben ze lange tijd gewoond. 
Er kwamen vier kinderen: Tineke , Frans, Tanja
en Dirk.

Met de gezondheid van haar man ging het niet 
goed. Al op vrij jonge leeftijd bleek hij hartproble-
men te hebben. Na een verblijf in het ziekenhuis 
kon hij toch nog zo’n 40 jaar redelijk zijn beroep 
uitoefenen, maar hij is niet heel oud geworden.

Inmiddels is Mw. Jansen al 21 jaar alleen.
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Er waren meer ingrijpende dingen. Haar oudste 
dochter overleed plotseling op 47-jarige leeftijd. 
Tanja ging een half jaar naar Ierland om Engels te 
leren en ontmoette daar de Ier van haar leven en 
zoon Frans werd zo enthousiast over dat land dat 
hij zich er ook vestigde. Alleen zoon Dirk 
woont nog in Nederland en streek neer in 
Alphen aan den Rijn.

De emigratie van twee kinderen naar Ierland 
leidde er toe dat zij heel veel in dat land geweest is. 
Elk jaar werd er wel een trip gemaakt. Tot twee
 jaar geleden een al geplande reis moest worden 
afgezegd. ‘Nu moet Ierland naar mij toe komen’ 
zegt ze. En dat doen ze dan ook. Vorige week is mw. 
Jansen 95 jaar geworden en dat werd gevierd met 
de kinderen, alle negen kleinkinderen en de vijf 
achterkleinkinderen.

Na het overlijden van haar man is Mw. Jansen 
verhuisd naar Aalsmeer waar zij kwam te wonen 
in één van de nieuwe appartementen op het Drie-
kolommenplein. Daar heeft ze 20 jaar gewoond.
De overgang naar Aalsmeer was niet zo ingewik-
keld. Het gezin was altijd al erg op Aalsmeer 
georiënteerd geweest. Zij waren bijvoorbeeld lid 
van de Open Hof kerk.

Ze voelde zich thuis op het Driekolommenplein en 
was actief in de gemeenschap onder andere door 
vrijwilliger te worden bij Zorgcentrum Aelsmeer.
Ze vond het leuk om te helpen, bijvoorbeeld bij 
het koffie delen en fietste dan ook vele jaren 
trouw naar het zorgcentrum.  Fietsen zit er nu 
niet meer in. ‘Ik zou het nog wel kunnen, denk ik, 
maar het risico is te groot. Wel zit ik dagelijks 

op mijn hometrainer’.
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Anderhalf jaar geleden werd mw. Jansen ziek. 
Problemen met de voeding leidden ertoe dat zij 
in het ziekenhuis moest worden opgenomen. 
De kinderen vonden het verstandig om uit te zien 
naar een meer beschermde woonvorm. Dat werd 
gevonden in de vorm van een klein appartementje 
in Zorgcentrum Aelsmeer.

We hebben het erover hoe het is om in zo’n huis 
te wonen. ‘Het is gek’ zegt ze ‘ik ga overal naar toe, 
bewegen, kienen, activiteiten en toch heb ik voor 
mijn gevoel minder sociaal contact met mede-
bewoners dan op het Driekolommenplein. Er zijn 
hier veel voorzieningen, de zusters zijn fantastisch 
en toch kun je je soms wel eenzaam voelen’.

Het spreekwoord zegt ‘het is leuk om oud te 
worden maar oud zijn is heel iets anders’. 
En mw Jansen bevestigt dat.
‘Alles wordt minder. Handwerken, wat ik graag 
deed, gaat niet meer. Veel mensen om me heen 
vallen weg, naar Ierland gaan kan niet meer en ik 
heb in veel opzichten het gevoel dat mijn leven 
voltooid is en dat het niet erg zou zijn om te 
worden weggenomen.
Maar niet alles is negatief. Ik denk veel na en maak 
nog gedichtjes. Ik vind veel steun in mijn geloof en 
soms komt er ineens een wonderlijk mooi lied in 
mijn hoofd op en dat maakt me blij’.

Ik dank Mw. Jansen voor het openhartige gesprek 
en wens haar nog een goede tijd toe.

Jan Dreschler

Puzzel mw Batenburg

LIED HANDEL

LES LOON

LOK STOM

MAAN AARD

MAAL VERSNELLING

ME RECHTER

NAAM SCHERM

NEUS BLAZER

NEST BRON

NEET BEL

NOORD VOS

NOOR TEL

NUMMER SPEL

ONDER RESTAURANT

ONDER KOET

OVER TAAK

OM ZIN

OM MAKER

OLIE WERK

OM STAAN

POP INSTRUMENT

PIJP SPOT

PRAAL WIEL

POST RIT

ROOM KOEK

ROMMEL SCHERF

boek

16

20

18

22

24

19

17

21

23

De gezochte woorden moeten achter het eerste en voor het laatste woord staan. 
Zoals lied - boek - handel = liedboek en boekhandel. 

Uw oplossing kunt u inleveren bij de receptie t.a.v. mw Batenburg, 
vergeet niet uw naam en kamernummer/adres te vermelden. 

De winnaar krijgt zijn/haar prijs thuis bezorgd. Succes!

1

3

5

2

4

6

7

9

11

8

12

10

15

14

13

Oplossing vorige puzzel:
1. klokken
2.  honing
3. bitter
4. bar
5. lak

11. melk
12. wil
13. zoet
14. hulp
15. geld

16. wacht
17. as
18. al
19. leg
20. hoofd

21. bel
22. boom
23. kantoor
24. ei

6. pot
7. zang
8. aard
9. uit
10. lappen

26

25
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Ucienimpor aut idus et ea core, num 
elessun dignihit lacepero ilibusam 
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qui quaestet aut que nullant ium 
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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 
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Ra autempe rnaturis aliquas con-
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latur? Qui utemporesto doluptate 
ma sectaque volore pori aut hili-
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eictent qui ad unt.
Sed et porectatet 

fugiae nosaest inci-
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du-
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voluptia aceped ma 
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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 
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ent, consenditem volore sincidelit, 
aditas rempori atiur? Qui consec-
tum fugiatusdae vidus.

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

Handwerken
Het handwerken vindt plaats in de grote zaal 
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 klaar 
is verkocht en de opbrengst gebruikt voor het 

goede doel. Sokken breien is altijd 
gewenst, want dat kunnen niet 
veel mensen meer, maar andere 
breisels, hand- of haakwerkjes zijn 
ook welkom.

Sjoelen
Op maandagmiddag staan er een aantal 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.

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

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

ELKE MAANDAG

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

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 8 november
15.00 uur Optreden van Erwin Fillee

woensdag 22 november
15.00 uur Klassiek concert van Stichting Muziek in Huis, verdere 
aankondiging wordt te zijner tijd vermeld in de Nieuwe Meerbode.

woensdag 6 december
15.00 uur Film van Toon Hermans

woensdag 17 januari
15.00 uur Natuurfilm the March of the Penguins. Een mooie film 
over het leven van de pinguïn.

woensdag 31 januari
15.00 uur Klassiek concert van Stichting Muziek in Huis, verdere 
aankondiging wordt te zijner tijd vermeld in de Nieuwe Meerbode.

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 19 november
15.00 uur Pianoconcert van een aantal leerlingen van 
Hanneke Maarse

zondag 31 december
15.00 uur Gezellige Oudejaarsmiddag met oliebollen, 
appelflappen en natuurlijk champagne.

ZATERDAG SPECIFIEK

zaterdag 25 november
10.00 – 16.00 uur Wintermarkt; leuke betaalbare cadeautjes voor 
Sint en Kerst, rad van avontuur, heerlijke erwtensoep en natuur-
lijk koffie met appeltaart. Om 14:30 uur een optreden van smart-
lappenkoor Denk aan de Buren uit Aalsmeer.

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 7 november
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 5 december
15.00 uur Sinterklaaszangmiddag

dinsdag 9 januari
19.30 uur Nieuwjaarsconcert van Aalsmeers Harmonie

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 

Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

13

 
    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

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: 
0297-326 050. De kosten zijn € 9,00 en voor dat 
bedrag ontvangt u een 3-gangen keuzemenu.

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

3 november  dhr. Verhoek
10 november  mw. v.d. Schilden
17 november  dhr. Wesselius
24 november  Heilig Avondmaal door 
   ds. Westerman

1 december  dhr. Wesselius
8 december  dhr. Kramer
15 december  dhr. Vollmuller
22 december  Kerstweeksluiting om 15.30 uur 
   door ds. Haeck met muzikale
   medewerking van koor Song 
   of Joy uit Aalsmeer.
29 december  ds. Schrage
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 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

15

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 14 augustus 2017

E-mailberichten over de kontakten tussen de 
direkteur en de voorzitter van de Cliëntenraad 
bereiken enkele leden niet, omdat ze niet op het 
internet zijn aangesloten. Zij zullen deze informatie 
uitgeprint toegestuurd krijgen.

Project Waardigheid en Trots
• Voor het projekt “Waardigheid en Trots” mag 
 weer, even als verleden jaar, een aanvraag 
 worden ingediend. Het ‘Ontwikkelplan 2018’  
 geschreven door Ron Szarafinski staat in het 
 teken van Verpleeghuiszorg – samen leren 
 en verbeteren. Persoonsgerichte zorg en 
 ondersteuning van de cliënt en deskundigheids-
 bevordering van medewerkers staan centraal 
 in het plan. Wij geven hieraan graag onze 
 goedkeuring.

Waskosten
• Waskosten: de berekening en de geldende regels 
 voor de waskosten zijn ingewikkeld. 
 1) Voor bewoners die voor 2009 in het 
 Zorgcentrum kwamen wonen worden geen 
 waskosten berekend.
 2) Bewoners van na 2009 betalen nu in ons 
 zorgcentrum minder dan de landelijke richtlijn. 
 Het voorstel is om dit bedrag aan te passen. 
 We proberen het zo laag mogelijk te houden. 
 Verschil kan worden gemaakt door alleen de 
 onderkleding te laten wassen en de familie de 
 bovenkleding. Omdat de waskosten de laatste 
 jaren te laag waren ingeschat (vergeleken bij de 
 landelijke richtlijnen € 40,50 - € 73,-) is besloten:
 -   per 1 januari 2018  € 50,- p.p. en € 75,- per 
     echtpaar waskosten per maand te berekenen
 -  per 1 januari 2019 € 60,- p.p. en € 90,- 
    per echtpaar

De Cliëntenraad gaat hiermee akkoord.

Firma Van der Linden
• Een klacht vanuit de inleunwoningen over het 
 vuil rond de voordeur, als ook over de ramen van 
 het voorportaal. Dit is nu een taak van de firma 
 Van der Linden. Dhr. Knuit neemt kontakt met 
 hen op. Ook in de sloot achter de inleun-
 woningen drijft vuil (gemeente?). 
• Binnenkort is er een bespreking tussen 
 Van der Linden en de bewonerscommissie van 
 de aanleunwoningen. We horen hier meer 
 van door dhr. Algra
• Er zijn steeds meer vragen en ergernissen 
 onzerzijds over het beheer van firma V.d. Linden
 m.b.t. de in- en aanleunwoningen. 
 - Ongeïnteresseerd beleid 
 - Moeilijk of niet bereikbaar
 - Lange leegstand appartementen 
  (onduidelijkheid t.o. inwoners Aalsmeer)

Mededelingen direktie
• De mogelijkheid een betere uitgang naar de tuin 
 aan de Ringvaart te maken moet voorlopig even 
 worden uitgesteld wegens andere investeringen. 
 Het plan is om met behulp van Stichting 
 Vrienden van het Zorgcentrum de voortuin een 
 betere uitstraling te geven. Het blijkt dat de 
 bewoners hier graag zitten (in tegenstelling tot 
 de binnentuin). 
• Er zal weer een aanvraag gedaan worden voor 
 toestemming tot het leveren van de huishouding 
 thuiszorg door Zorgcentrum Aelsmeer bij de
 gemeente. 
• Vanwege het geringe aantal bewoners dat nog 
 gebruik maakt van de grote zaal, wordt een 
 andere opzet van de huiskamers voorgesteld. Ron 
 komt dit op de volgende vergadering toelichten. 
• De mogelijkheid om op zaterdag en zondag 
 gezamenlijk warm te eten in de voorkamer 
 blijkt succesvol. 
• Over de opzet van de kerstmaaltijd  denken we 
 de volgende vergadering mee.

Wat verder ter tafel komt 
• De nieuwe regeling voor het klachten-
 reglement ligt bij de klachtencommissie. 
 Daarna bespreken wij het.
• Een suggestie om in alle kamers van de 
 bewoners de drempel van de badkamer 
 te inspecteren c.q. te verwijderen
 i.v.m. rolstoelbewoners.

Reglement Cliëntenraad
• I.v.m. het vertrek van een aantal leden is het 
 goed het reglement van de Cliëntenraad weer 
 eens door te nemen. Onder andere het aantal 
 afgevaardigden uit de verschillende sectoren.
 De direkteur wil dit met de voorzitter en de 
 secretaresse vooraf doornemen en bezien 
 welke aanpassingen nodig zijn. Dit ook van-
 wege de vacatures die recent zijn ontstaan.
• De brief voor bewoners en familieleden met 
 uitnodiging tot toetreding tot de Cliëntenraad 
 wordt ook aan de thuiszorgcliënten verstuurd. 
 Kopie wordt vooraf door de leden bekeken.

14 augustus is er met dankwoorden en bloemen 
afscheid genomen van mevr. Joore – Dekkers (foto) 
en mevr. Ingrid Tas.

Rondvraag
• De technische verbinding tussen de grote zaal 
 en de bewonerskamers is nog niet in orde. Hier 
 wordt aan gewerkt .
• Klacht over het ongemak van kapotte kleine lift: 
 er wordt hard gewerkt om tot een structurele 
 oplossing te komen.

Expositie ZCA
In oktober en november hangen de schilderijen 

van Mario Omar in het zorgcentrum.

Mijn eerste tekenlessen heb ik bij de Studio’s Lagré 
gevolgd. Vele jaren later heeft Jacolien Bouw-

meester mij de basistechnieken geleerd van het 
schilderen. Nu volg ik lessen bij internationaal 

kunstenares Hilde Schaap. Zij moedigt mij aan te 
experimenteren met kleuren en techniek.  

Ik schilder om het schilderen, het proces om  
met materiaal, kleur en techniek een beeld zoals  

ik het voor me zie op het doek te krijgen.  
Het impressionisme spreekt me het meest aan  

als stijl van schilderen.

Het liefst schilder ik portretten van mensen in 
een natuurlijke pose, wanneer ze iets van zichzelf 
laten zien. Als basis gebruik ik meestal een goed-
gelijkende schets. Daarna geef ik met veel kleur 

en soms met verschillende technieken de essentie 
weer van wat mij boeit aan de persoon.

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

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

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

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

Inloopcentrum van maandag t/m vrijdag.
wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl
Telefoon: 06  834 41 313

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

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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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 maximaal 5 kilome-
ter 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 kilo-

meterprijs € 0,25

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

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

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

reisburo
@zorgcentrumaelsmeer.nl

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’

Het is alweer enige tijd geleden dat de begane 
grond van Zorgcentrum Aelsmeer een meta-
morfose ondergaan heeft. Er is een glazen 

gang tussen de beide punten gebouwd 
en de afdeling is afgeschermd van de 

begane grond waardoor mensen met 
dementie zo prettig en veilig moge-
lijk kunnen wonen en bewegen. 

De afgelopen tijd was er veel aan-
dacht voor scholing en begeleiding 
van het team van “De Grote Poel” 
de nieuwe naam van deze afde-

ling. Medewerkers zijn geschoold in 
het begeleiden en ondersteunen van 
dementerenden. Hierbij is intensief 
contact geweest met deskundigen 
op dit gebied zoals een specialist 
ouderengeneeskunde, de vroegere 

verpleeghuisarts en een psycholoog. 
    Doordat Zorgcentrum Aelsmeer nu veel 

expertise in huis heeft op het gebied van 
omgaan met dementie staan we ook in de 
belangstelling van het Zorgkantoor Zorg en 
Zekerheid uit Leiden. Het zorgkantoor is dit 
voorjaar bij ons geweest om te komen kijken
naar hoe wij dementiezorg vorm geven en 
was zeer enthousiast.

Het laatste grote project was de inrichting van 
de leefruimtes van ‘De Grote Poel’. Mensen met 
dementie worden in toenemende mate afhanke-
lijk van prikkels uit de omgeving. 
De prikkelverwerking in het brein is verstoord. 
Hierdoor kan iemand zijn gedrag niet meer 
uit zichzelf sturen.  Het gedrag van demente-
rende mensen wordt dan ook volledig bepaald 
door de omgeving. En aan die omgeving is heel  
veel  te doen. Een deskundige op het gebied van 
dementie is Dr. Anneke van der Plaats. 
Zij is oprichter van het BreinCollectief. Dit is een 
samenwerkingsverband van deskundigen die 

de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen 

in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg 
en welzijn. Zij ontwikkelde een visie over de 
invloed van de omgeving op gedrag en welzijn 
van mensen met dementie. Hierbij kijkt men naar 
de leefomgeving en dagindeling. Denk hierbij 
aan de bouw en inrichting van het gebouw, de 
huiskamers, de buitenruimte, sanitaire ruimtes, de 
gangen, beleefplekken, licht en geluid, de dag-
structuur en zingeving. Zorgcentrum Aelsmeer 
heeft BreinCollectief ingeschakeld om mee te den-
ken over de inrichting van de verschillende ruimtes 
en het resultaat mag er zijn. De huiskamers hebben 
allemaal een eigen kleur gekregen waardoor ze 
duidelijk herkenbaar zijn voor de bewoners. Ook 
de gangen zijn geschilderd waardoor een warme 
uitstraling is ontstaan met hoekjes waar mensen 
kunnen gaan zitten bij een haard of keuken. Ook 
de meubels zijn aangepast waardoor de inrichting 
meer één geheel is geworden. 
Dit alles is mogelijk gemaakt door een gift van 
de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer die we 
daarvoor erg dankbaar zijn. Zonder deze bijdrage 
hadden we dit niet kunnen realiseren. Nu bent u 
misschien nieuwsgierig hoe de afdeling er uitziet. 
Helaas is het voor de mensen die daar wonen te 
onrustig om u uit te nodigen. In plaats daarvan 
ziet u hier een aantal foto’s in 
deze Voor Ons Allemael. Wij zijn 
er zelf behoorlijk trots op hoe 
mooi de ruimtes geworden 
zijn. Het is bijzonder dat we dit 
unieke project in Aalsmeer heb-
ben kunnen realiseren voor een 
groep kwetsbare ouderen uit 
de gemeente Aalsmeer 
en omgeving.

Omgevingsgerichte zorg in Zorgcentrum Aelsmeer



Interview met...
Mireille 

Breedijk-Brouwer
geboren

1 december 1967 te Badhoevedorp
Privé

getrouwd met Richard Breedijk en 
moeder van twee zoons en één dochter

 VZ opleiding in Amsterdam gaan volgen. 
Toentertijd moest je 17 jaar en 17 maanden oud 
zijn om met de opleiding te mogen beginnen.

In verpleeghuis Boerhaave in Haarlem heeft ze de 
interne opleiding tot ziekenverzorgende gevolgd, 
werken en leren tegelijk.
Na een paar jaar is Mireille in verpleeghuis het 
Hoge Heem in Uithoorn gaan werken. Ze werkte 
daar op een somatische afdeling. Maar al gauw 
vroegen het hoofd Zorg en het afdelingshoofd van 
de groepsverzorging of ze op de groepsverzorging 
wilde komen werken. Dit was een huiskamerproject 
voor dementerende bewoners. ’s Morgens werkte 
Mireille een paar uur in de zorg en daarna was ze 
in de huiskamer aanwezig om te ondersteunen bij 
activiteiten, bewoners te helpen met naar het toilet 
te gaan etc. 
Mireille heeft altijd graag met dementerende bewo-
ners gewerkt en nog steeds. Het is bijzonder om 
bewoners even uit hun eigen wereld te halen en te 
zien genieten van de activiteiten en de aandacht 
die ze krijgen. Een glimlach zien verschijnen op het 
gezicht van een bewoner die de hele dag al onrus-
tig is, is mooi om te zien.

Ondertussen was Mireille moeder geworden van 
drie kinderen en werkte alweer 11 jaar in het Hoge 
Heem. Een oud collega uit het Hoge Heem, Lenie 
Kossen attendeerde Mireille op een vacature 
voor de dagverzorging in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Mireille heeft toen de overstap gemaakt naar het 
zorgcentrum en kwam daar met nog en andere 
oud collega uit het Hoge Heem te werken, Lia van 
Egmond. Op de eerste etage waren in die tijd drie 
huiskamers gecreëerd, waar drie verschillende 
groepen dementerende bewoners dagelijks terecht 

Om er achter te komen wat bewoners fijn vinden 
is het belangrijk om goed contact met de familie 
te onderhouden. Op de gesloten afdeling wordt 
gewerkt met familienet, dit is een speciale website 
voor familie waar Mireille en Lenie niet alleen 
alle activiteiten vermelden die plaatsvinden, 
maar ook foto’s plaatsen van activiteiten en vragen 
aan familie om soms mee te helpen met speciale 
activiteiten. Om de familie te bedanken voor hun 
inzet wordt er onder andere jaarlijks een familie-
borrel georganiseerd. Er is een fijne samenwerking 
met familie van de bewoners.

Er wordt in de loop der tijd een vertrouwensband 
opgebouwd met bewoners, het is dan ook verdrie-
tig als bewoners overlijden. Mireille geeft nogmaals 
aan dat het zo bijzonder is om mensen te kunnen 
laten genieten vooral van kleine dingen. Er wordt 
ook veel gelachen met de bewoners. Mireille had 
van de zomer een witte lange rok aan waarop ze de 
vraag kreeg of ze ging trouwen. Bewoners zijn vaak 
heel adrem in het maken van opmerkingen.
Mireille en Lenie krijgen van Leonie Lek, het 
afdelingshoofd van de Grote Poel, de vrijheid om 
nieuwe activiteiten op te zetten. Dankzij een 
schenking van de Stichting Vrienden van het 
Zorgcentrum zijn er nieuwe meubels aangeschaft 
en is er met kleur op de muren sfeer gebracht op 
de afdeling. “We hebben het echt heel goed in 
het zorgcentrum, dat mag ook wel eens gezegd 
worden.” Ook vanuit de keuken is er van alles 
mogelijk, willen we pannenkoeken bakken voor 
alle bewoners van de afdeling dan krijgen we een 
enorme emmer met beslag.” Het is een hecht team 
van medewerkers op de Grote Poel, men is goed op 
elkaar ingespeeld. Er worden ook leuke dingen met 
elkaar gedaan. Tijdens de koffie is het idee ontstaan 
om met een aantal collega’s op te treden voor de 
bewoners als The Star Sisters. We zien hier graag 
foto’s en een klein artikel van terug in de 
volgende Allemael.

Het is goed om te horen dat Mireille het zo naar 
haar zin heeft als activiteitenbegeleidster op 
de Grote Poel. Hopelijk mag ze nog jaren 
dit mooie vak uitoefenen om bewoners 
een zo prettig mogelijke laatste fase 
van hun leven te bieden. 

Wilma Groenenberg-Groot
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konden voor een dagstructuur van eten/drinken 
maar ook activiteiten en zorg. Mireille werkte ’s 
morgens eerst in de zorg een daarna op de verschil-
lende huiskamers. Ook had ze op een vaste avond 
avonddienst toentertijd en werkte ze alleen op een 
afdeling. Dat was best pittig, uiteindelijk is ze hier-
mee gestopt. De groepen in de huiskamers werden 
steeds groter doordat er meer dementerende 
bewoners in het zorgcentrum kwamen wonen. 
Op de begane grond werd er een Serre aangebouwd 
met uitzicht op de tuin en de Ringvaart. Zo werden 
er drie huiskamers gecreëerd op de begane grond 
voor een activiteitengroep, een begeleidingsgroep 
en een geborgenheidsgroep. De collega’s rouleerde 
per huiskamer, Mireille vond de combinatie van 
zorg en activiteiten bieden heel fijn. Maar ze werkte 
sindsdien niet meer ’s morgens in de zorg, het waren 
voornamelijk kleinere zorgtaken zoals bewoners 
ondersteunen bij de toiletgang. Twee jaar geleden 
is er op de begane grond een gesloten afdeling 
gecreëerd. Hierdoor is de groep dementerende 
bewoners gesplitst, er zijn 16 bewoners beneden 
gaan wonen. En er ontstond een dagopvang op 
de 1e etage. Ook de collega’s zijn op andere plek-
ken gaan werken. Mireille is samen met Lenie op de 
gesloten afdeling gaan werken maar miste in het 
begin erg haar andere collega’s. Samen met Lenie 
heeft ze nu een goed lopend dagelijks activiteiten-
programma opgezet. De zorgtaken zijn nihil en ze 
werkt nu alleen als activiteitenbegeleidster.
Het is een uitdaging om samen met Lenie en het 
team verzorgenden te blijven verbeteren en andere 
activiteiten aan te bieden. Binnenkort gaat ze zwem-
men met een bewoner in een aangepast zwembad 
in Roelofarendsveen. En kort geleden heeft ze met 
een klein groepje bewoners mosselen gekookt en 
gegeten. Het is mooi om iets speciaals te kunnen 
bieden waar bewoners van kunnen genieten.

Sinds twee jaar heeft Zorgcentrum Aelsmeer 
een psychogeriatrische afdeling, de Grote Poel 
genaamd, waar dementerende bewoners op een 
veilige manier kunnen wonen. Het afgelopen 
jaar is er hard gewerkt om een prettige sfeer te 
creëren op de afdeling met behulp van kleur en 
door voor dementerende mensen herkenbare 
meubels en accessoires aan te schaffen. 
Activiteitenbegeleiders Mireille en Lenie 
zorgen ervoor dat er voor de bewoners pas-
sende activiteiten worden geboden. Vanwege de 
vakantie van Lenie vragen we alleen Mireille hoe 
zij het ervaart om op deze afdeling te werken.  

Mireille is geboren in Badhoevedorp en woont daar 
al haar hele leven. Haar ouders en broer woonden 
voor haar geboorte in Amsterdam, maar zijn naar 
Badhoevedorp verhuisd. Het is daar prettig wonen, 
dorps maar wel dichtbij de stad voor vertier. Haar 
man Richard kent ze al van kleins af aan. 
Hun ouders waren bevriend en de gezinnen gingen 
samen op vakantie. Toen ze beide ouder werden 

sloeg de vonk over. Samen hebben ze 
twee zoons van 18 en 13 jaar en 

een dochter van 15 jaar. 

Haar lagere school heeft 
Mireille in Badhoevedorp 
gevolgd, daarna is ze naar de 
MAVO in Amstelveen gegaan. 
Al vroeg wist Mireille dat ze 

verzorgende wilde worden. 
Ze is dan ook de
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Op het moment dat ik dit schrijf heeft de eerste 
officiële herfststorm in Nederland plaatsgevon-
den en het is altijd even spannend hoe die zich 
zal ontwikkelen. Je kunt je er zo goed mogelijk 
op proberen voor te bereiden, maar uiteindelijk 
kun je niet anders doen dan afwachten en het 
over je heen laten komen. 
Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik ben 
altijd weer blij als blijkt dat er geen gewonden 
zijn of schade is. Dat het ook anders kan blijkt 
wel weer uit de vreselijke beelden die ons uit 
andere delen van de wereld bereiken en dan is 
veel relatief.

Nu de rook wat optrekt van de turbulente stelsel-
aanpassingen in de ouderenzorg van de afgelopen 
jaren merken we meer en meer de consequenties 
daarvan voor grote delen van de samenleving. De 
berichten in de media over deze ontwikkelingen 
gaan onverminderd door. Het gaat dan om forse 
tekorten aan medewerkers, vollopende eerstehulp 
posten bij ziekenhuizen en hetzelfde doet zich 
inmiddels voor bij de huisartsenposten. Onlangs 
hoorde ik op de radio de directeur van het CPB 
betogen dat majeure veranderingen in combinatie 
met forse bezuinigingen vragen om problemen is. 
De grote vraag is of Nederland met alle verande-
ringen voldoende is toegerust op de zorg voor het 
aantal ouderen dat de komende jaren nog fors zal 
toenemen. Ik las in een artikel dat de komende 
tien jaar het aantal 80 plussers zal verdubbelen!

Intussen proberen we bij Zorgcentrum 
Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer hier zo goed 
mogelijk op in te spelen. Het lijkt er op dat we, 
ondanks een aantal onzekere factoren, 2017 in 
financieel opzicht beter zullen afsluiten dan 2016. 
Dat komt onder andere door het aanbod van 
Eerste lijns verblijf (kortdurende opname) dat per 
1 januari 2017 is gerealiseerd voor verzekerden 
van Zorg en Zekerheid. Een forse opsteker was de 
recente drie-jaarlijkse externe audit. Twee gespe-
cialiseerde mensen hebben de bedrijfsvoering van 
alle onderdelen weer grondig doorgelicht met een 
positieve uitkomst. Niet alleen wordt het kwaliteits-
certificaat met drie jaar verlengd maar de auditoren 
gaven aan dat ze met een gerust hart hun familiele-
den aan onze organisatie zouden toevertrouwen en 
dat is een mooie en zeer verdiende pluim voor alle 
betrokkenen!

De afgelopen periode hebben we binnen de 
organisatie stil gestaan bij de betekenis van alle ont-
wikkelingen voor Zorgcentrum Aelsmeer. Dankzij 
de vele betrokken medewerkers en de vele vrijwil-
ligers voor wie we diep dankbaar zijn willen we de 
komende tijd het huidige aanbod in principe blijven 
bieden en zullen we vooral hier en daar proberen 
te optimaliseren in kosten en opbrengsten. Er ligt 
immers een goede basis en we zijn een mooie, 
lokaal verankerde organisatie die zich gedurende 
vele jaren heeft bewezen. Tegelijk zullen we op de 
snel veranderende ontwikkelingen moeten blijven 
inspelen, onder andere daar waar het de rol van de 
zorgverzekeraars rond de thuiszorg betreft.

Zoals in de vorige Voor ons Allemael is aangeven 
bestaat het ontmoetingscentrum Irene dit jaar tien 
jaar. Dit lustrum wordt gevierd met enkele mooie 
activiteiten. Het is bijzonder hoe dit centrum zich 
met haar deskundige en betrokken medewerkers 
en vrijwilligers en gedegen aanbod een vaste plaats 
heeft weten te verwerven in Aalsmeer. Tijdens een 
regulier controlebezoek dat voor de zomervakantie 
heeft plaatsgevonden door de GGD is dit nog eens 
bevestigd: iets om trots op te zijn!
Dementie kan ook op jongere leeftijd aan de orde 
zijn. Mensen in de leeftijd van 60-75 zijn doorgaans 
fitter en hebben andere behoeften. Het ontmoe-
tingscentrum wil ook op deze behoeften gaan 
inspelen en daarom wordt gestart met een nieuw 
project (Demen Talent).

De Gemeente Aalsmeer heeft net voor de zomer-
vakantie besloten om een nieuwe aanbesteding 
te organiseren voor de hulp bij het huishouden per 
1 januari 2018. Iets waar we erg blij mee zijn, juist 
voor de inwoners van Aalsmeer! Voor de mede-
werkers is het goed nieuws dat uit het bestek de 
waardering blijkt voor het werk dat zij al vele jaren 
met hart en ziel doen. Het gaat dan niet alleen om 
de financiële waardering, maar ook de waardering 
voor het werk zelf! Na een verloren aanbesteding 
in 2015 hopen we deze keer het werk gegund te 
krijgen en zo continuïteit te kunnen geven aan 
deze mooie tak van dienstverlening binnen onze 
organisatie.  

Ook de zorginkoop met de vele verschillende 
verzekeraars is weer begonnen en we hebben in 
toenemende mate last van de nieuwe machts-
verhoudingen. Zo worden we door verschillende 
verzekeraars (de goede niet te na gesproken) 
bestempeld als kleine aanbieder en dat heeft nogal 
negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, bij-
voorbeeld ten aanzien van de beschikbare volumes, 
tarieven en opslagen op die tarieven. En dat alles 
nog los van de enorme beheerlast voor de mensen 
die de zorg uitvoeren. De term gordiaanse knoop 
is wel op z’n plaats. De komende periode zullen 
we besluiten nemen hoe we hier op een goede 
wijze aan tegemoet kunnen komen. Goed wil dan 
zeggen dat we kwaliteit voor kwantiteit willen 
laten gaan en voor de medewerkers verantwoorde 
werkomstandigheden willen realiseren en dat zal 
consequenties hebben voor de huidige werkwijze. 

We zullen opnieuw proberen de gevolgen hiervan 
zo goed mogelijk te begeleiden.

Ook voor het Zorgcentrum zelf is de zorginkoop 
weer gestart. Op dit punt is goed nieuws te melden. 
De procedures zijn een stuk eenvoudiger gewor-
den en voor volgend jaar lijkt opnieuw voldoende 
geld beschikbaar om alle zorg die we in het zorg-
centrum leveren van te kunnen betalen. Het lijkt 
er bovendien sterk op dat volgend jaar extra geld 
beschikbaar komt om meer mensen aan te trekken. 
Na een moeilijk afgelopen jaar is dat een belang-
rijke opsteker. Hier past enige relativering, want 
inmiddels klinken stevige looneisen voor 2018 
van de vakorganisaties en de vraag is dan of deze 
toenemende kosten voldoende worden vertaald 
in extra inkomsten. Dat zal blijken bij het opstellen 
van de begroting voor volgend jaar. 
Inhoudelijk wordt het Kwaliteitskader voor de ver-
pleeghuiszorg leidend; in dat kader dat landelijk is 
afgesproken staat waaraan de zorg kwalitatief moet 
voldoen. Hoewel er nog wel de nodige interpreta-
tieruimte is geeft het in elk geval meer houvast dan 
alle voorschriften die we tot nu toe hadden en dat 
is mooi. Intussen zijn de inrichtingswerkzaamhe-
den aan de Grote Poel (het gesloten deel van het 
zorgcentrum) bijna afgerond. Dankzij onze zeer 
betrokken en bijzondere Vriendenstichting kon 
deze afdeling zodanig worden ingericht dat ze voor 
vele jaren van grote toegevoegde waarde voor de 
bewoners zal zijn; het is een plaats geworden waar 
mensen zich gegeven de omstandigheden thuis 
kunnen voelen!
In de volgende Voor ons Allemael hoop ik u te 
kunnen bijpraten over het project Zuiderkerk.

Tenslotte zijn we alweer druk met de voorberei-
dingen voor de herdenkings- en feestdagen. Het 
is  een periode van gezelligheid en herdenken 
voor de bewoners en hun familieleden. Het is bij 
uitstek ook een moment om weer stil te staan bij 
de vele vrijwilligers en medewerkers die zich dag 
en nacht inzetten om om te zien naar de mensen 
die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Zonder hun 
aanwezigheid en inbreng zou alles in en rond het 
zorgcentrum letterlijk stilstaan en daar willen we 
graag bij stilstaan!

Frans Knuit
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Kabouter Project
KUNSTROUTE AALSMEER

Op 6 juli 2017 zijn wij afgeleverd bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. Wij, twee norse en 
twee vrolijke Kabouters, hebben eerst even 
rond mogen rennen bij de receptie. Maar we 
werden al snel in een doos gedaan en 
overhandigd aan een activiteitenbegeleidster. 
Van haar hoorden we dat we nog even in de
 kast moesten wachten op de eerstvolgende 
creatieve ochtend.

Donderdagochtend 13 juli mochten twee van ons 
op een tafel komen staan. Er kwamen allemaal 
gezellige dames binnen en die waren nieuws-
gierig wat wij kwamen doen. De brief met uitleg 
over ons werd voorgelezen en meteen ontstonden 
er al ideeën over de aankleding van ons.

We werden verdeeld over een tweetal dames, die 
ons met verf, lijm, stukjes stof en watten begonnen 
te versieren. Wat een feest was dat, zowel voor ons 
als de dames. Die hadden de grootste schik om 
ons op te fleuren. Koffie, thee en een koekje 
tussendoor voor de dames en wij ondertussen 
weer even drogen of showen hoe we er tot nu 
toe uitzagen. De ochtend was al snel om, even 
een weekje opdrogen en dan gaat er weer verder 
aan ons gewerkt worden.

Na de tweede week hadden 
wij al vrolijke kleuren en kregen 
wij een gezicht. Over onze namen werd
nog nagedacht. Deze veranderden best wel.
Dat vonden wij niet erg… we werden mooi 
en de dames hadden er veel plezier in om ons 
een identiteit te geven. 

Eén van ons heeft een 
traditionele rode muts,
maar dan wel met vrolijke 
bloemen erop. De andere heeft
een blauwgetinte tuinbroek 
aan met stoere groene 
lederen schoenen.

Toen wij bijna af waren, 
kwam ons derde vriendje op tafel. 
Er was een andere dame enthousiast 
geworden en wilde ook wel een kabouter aan-
kleden. Meteen werd er besloten dat er ook iets 
met stof moest gebeuren. Een oude spijkerbroek 
en een lap stof met beren werd verknipt.
Een kwastje blauwe verf over de muts en de glitters 
zorgvuldig uitgezocht. Zo langzamerhand kreeg 
ook kabouter nummer drie een identiteit.

mw Fokker en mw Plasmeije
r

m
w de Jong en mw vd Lugt

mw van Tol

mw Duijnhoven

‘Ik blijf lachen’

‘In deze 
mannenwereld kom 

ik als vrouw’

‘Ik ben Paulus’

Wat hebben wij een lol gehad om deze 
transformatie, maar wat een knap dametje 
is het geworden! Ondeugend kijken wij 
soms naar haar als wij in de kast op de 
plank staan te wachten tot de volgende 
creatieve inloop.

Begin September waren we dan alle vier af.
Klaar om bekeken te worden tijdens de 
Kunstroute van Aalsmeer. Voorzien van twee 
lagen lak zijn wij hopelijk bestand tegen het 
Nederlandse weer. Want de zes dames uit 
Zorgcentrum Aelsmeer hebben heel hard
aan ons gewerkt. Met een beetje hulp, 
maar vooral met veel plezier, liefde en precisie 
zijn wij “geboren”.

Nog één kabouter 
over. “Nou vooruit 

dan maar”, zei een 
zesde dame, “maar dan 

moet dit wel een vrouwelijke  
        kabouter worden”.  
        En zo geschiedde het. 
       Er werd een kaboutervrouwtje 
     gecreëerd. Compleet met 
 vlechtjes, gebreide muts en jurk.
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BEEKJE
BERK
BEUK
BLADEREN
BOMEN
BOOMHUT

BOOMSTRONK
BOSBES
BOSPAADJE
BOSWACHTER
BRAMEN
DEN

EEKHOORN
EIK
HAZELNOOT
HERFSTKLEUREN
HERT
HIKE

HOUT
KABOUTER
KAMPVUUR
MOS
PADDENSTOEL
PADVINDER

PAULUS
PICKNICK
SPAR
SPROKKELEN
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‘Ik neem nog een 
beertje mee’
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Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes
voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt denken aan rondvaarten, pannenkoeken
eten, dierentuin en musea. Maar bijvoorbeeld
ook de Keukenhof in de lente.
Als u als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer of
Thuiszorg Aalsmeer met ons meewilt met een
uitstapje dan kunt u zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief per telefoon (0297 – 326050) of per
e-mail (reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl).
Wij zorgen er dan voor dat u het twee maande-
lijkse programma tijdig krijgt toegestuurd zodat
u zich kunt aanmelden voor het uitstapje van
uw keuze. Reserveringen kunnen ook worden
gemaakt bij de medewerkers van Reisburo
 ‘Op Stap’. Het reisburo is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is dit
geen belemmering om mee te gaan met een
uitstapje. Wij regelen dan dat er een vrijwilliger
meegaat om u te begeleiden. Sommige van de
uitstapjes zijn helaas alleen toegankelijk voor
cliënten die nog goed ter been zijn maar dit
wordt dan door ons vermeld op het overzicht.

Wilt u thuis opgehaald worden dan wordt hier-
voor € 1,- in rekening gebracht (binnen Aalsmeer 
en Kudelstaart). Mocht u buiten deze regio woon-
achtig zijn dan brengen wij hiervoor € 2,50 
in rekening. Het is ook mogelijk om een 
lunchpakket te bestellen als u met een uitstapje
meegaat. De kosten hiervoor bedragen € 4,50. 
Het lunchpakket bestaat uit twee bolletjes met 
beleg, een krentenbol, melk/karnemelk, een 
plakje ontbijtkoek en fruit. Natuurlijk staat het 
u vrij om uw eigen lunchpakket van huis mee 
te nemen.

Reisburo ‘Op Stap’

meer informatie
op onze facebookpagina

Wintermarkt in 
Zorgcentrum 
Aelsmeer
 ZATERDAG 25 NOVEMBER

Eind november komen de feestdagen 
alweer in zicht. Daarom organiseren we 
op zaterdag 25 november de jaarlijkse 
Wintermarkt, zodat iedereen z’n Sint- en 
Kerstinkopen in Zorgcentrum Aelsmeer 
kan doen. Er zijn altijd leuke cadeautjes en 
koopjes: kerstkaarten, windlichten, 
zelfgemaakte kussens, honingproducten, 
schilderijtjes, sieraden enz.. Er is ook een 
boekenstand die tweedehands boeken 
verkoopt. Het geld dat daarmee opgehaald 
wordt komt ten goede aan de bewoners. 

Net als vorig jaar is er ook het Rad van Avontuur. 
Er is ’s morgens een trekking rond 11.00 uur en
’s middags rond 15.30 uur. Er zijn leuke prijzen
te winnen. Waag een gokje bij het envelop-
pentrekken en win een prijs, geschonken door 
verschillende winkels uit Aalsmeer. 
Natuurlijk verkopen we weer heerlijke erwten-
soep en koffie met appeltaart. De opbrengst 
komt ten goede aan de activiteiten die voor de 
bewoners worden georganiseerd. ’s Middags van 
14.30 tot 15.30 uur is er een optreden van smart-
lappenkoor Denk aan de Buren uit Aalsmeer. 
U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur 
in de grote zaal van het zorgcentrum.


