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varken dat bij de bakker in de toonbank lag tegen 
5 december steeds kleiner werd. Als volwassene 
met twee kleine kinderen kan ik nog steeds van de 
geheimzinnige en gezellige sfeer genieten. 
Zodra de Sint vertrokken is komen de kerstbomen 
tevoorschijn en zal het zorgcentrum omgetoverd 
worden in kerstsfeer. Voor de medewerkers van de 
keuken wordt het een drukke tijd met alle kerstdi-
ners die bereid moeten worden voor de ontmoe-
tingsgroepen in gebouw Irene, het wijkpunt voor 
Elkaer in Kudelstaart en Zorgcentrum Aelsmeer. 
Bewoners van het zorgcentrum kunnen deelne-
men aan verschillende activiteiten. Er worden 
onder andere kerststukjes gemaakt, leerlingen van 
Hanneke Maarse geven een pianoconcert en de 
traditionele Kerstweeksluiting vindt plaats. Kerst is 
een tijd van gezelligheid en samenzijn met familie 
en vrienden, maar dit is niet voor iedereen een 
prettige tijd. Veel mensen worden dan geconfron-
teerd met het verlies van dierbaren. 

Dan valt het niet mee om de vreugde van Kerst in 
te zien. Van Kerst gaan we over in Oud en Nieuw. 
Onder het genot van een oliebol of appelflap 
kijken we terug op wat er afgelopen jaar allemaal 
voorgevallen is. Maar we kijken ook vooruit, wat 
zal het nieuwe jaar ons brengen. Misschien zijn 
er nog wensen die u zou willen vervullen in het 
nieuwe jaar, al is het maar iets kleins. Iets hebben 
om naar uit te kijken geeft vaak weer moed om 
aan het nieuwe jaar te beginnen.

Namens de redactie wens ik u, waar u 
de feestdagen ook viert, sfeervolle dagen 
toe en de beste wensen voor 
het nieuwe jaar.

Wilma Groenenberg-Groot

Beste Allemael,

De drukke tijd voor de afdeling 
welzijn is aangebroken. Die start 
eind november met de jaarlijkse 
wintermarkt. De organisatie hier-
van begon al in augustus toen 
de mussen van de warmte van 
het dak vielen. De vaste kraam-
houders van de markt worden 
tegen die tijd al onrustig. 
Ze willen graag weten wanneer 
de markt in het zorgcentrum 
plaats vindt. Omdat er aan het 
eind van het jaar in de omgeving 
verschillende markten worden 
georganiseerd. Het is positief dat 
mensen graag hun spullen willen 
verkopen in het zorgcentrum. 
Op het moment van schrijven 
van dit voorwoord moet de 
markt nog plaatsvinden. 
Dus helaas kan ik nu nog niet 
melden hoe de dag verlopen is 
en hoeveel geld het opgeleverd 
heeft. In de volgende Allemael 
kun u hier meer over lezen. 
Net zoals in veel kerken, vindt 
er eind november een herden-

kingsdienst plaats in 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

Samen met familie, 
personeel en bewoners 
herdenken we op donderdag-
avond 24 november de 
bewoners die afgelopen jaar 
overleden zijn. Inmiddels is het 
december en is Sinterklaas al 
weken geleden in Aalsmeer 
aangekomen. Veel bewoners 
van het zorgcentrum hebben 
dit kunnen aanschouwen vanuit 
hun eigen kamer. De stoomboot 
meert hier al jaren aan, wat voor 
veel reuring zorgt. Als dank voor 
het gebruik van de tuin heeft de 
Stichting Sinterklaas Aalsmeer 
op woensdag 30 november de 
prijzen gesponsord voor het 
Kienen. Een mooie wederdienst 
die we van harte hebben 
aangenomen.
Eigenlijk is Sinterklaas een 
kinderfeest, toch blijft het leuk 
om met elkaar herinneringen op 
te halen over vroeger. Bewoners 
kunnen met glimmende ogen 
vertellen hoe blij ze als kind 
waren met het suikerbeest dat 
ze van de Sint kregen. En bij 
de gedachte aan zelfgemaakte 
borstplaat vallen de tanden 
spontaan uit de mond. 
Zelf vond ik het altijd erg

 interessant om te zien 
hoe het marsepeinen 
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Voorwoord

W
ek mij 

om zes uur 

deze keer

Ik schreef het op
G. Limper

Ik sprak die dag niet met mijn vrouw.
Ik doe dat anders niet zo gauw,
maar deze keer was ik het zat,
omdat ik ruzie met haar had

Men treft dat niet bijzonder goed
als men des morgens vissen moet

en er een grote kans bestaat
dat men zich dan verslapen gaat.

‘t Was anders niet zo’n moeilijkheid,
dan riep mijn vrouw me wel op tijd,

maar ik dacht: Het komt mijn eer te na,
als ik nu tot haar spreken ga.

Ik wist opeens wat ik zou doen.
Ik schreef op een papiertje toen:
‘Wek mij om zes uur deze keer’ 
en legde het in de keuken neer.

Ik werd wakker om een uur of tien...
Had dan mijn vrouw het niet gezien?

Er lag een briefje naast mijn bed.
‘Het is zes uur’ was daarop gezet.

Dit gedicht is ingestuurd door mw Joore 
kamer 32. Heeft u ook een leuk gedicht, 
verhaal, puzzel, recept of iets anders dat 
u graag met ons wilt delen? Stuur het dan 
op naar averheul@zorgcentrumaelsmeer.nl
of lever het in bij de receptie van het 
zorgcentrum, wie weet komt u dan in de 
volgende Allemael te staan.

Adres zorgcentrum:
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer



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,  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

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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Restaurant/Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ 

Kudelstaart 
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Iedere woensdag 14.30 - 16.30 uur 

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

  SpelleTJeSMiDDAG

iedere dinsdag 14.30 - 16.30 uur 
Zie ‘Voor Elkaer Specifiek’

 HAnDWerken / creATief BeZiG ZiJn

ADreS
Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

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

‘Voor elkAer’  Specifiek 
- DeceMBer -

Dinsdag 6 december   
Workshop kransen vouwen o.l.v. Mw. Hemma Kniep.  
Materialen aanwezig maar wel zelf een schaar 
meenemen 14.30 - 16.30 uur. Kosten: € 11,- 
inclusief koffie/thee

Dinsdag 13 december 
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Maandag 19 december 
Kerstdiner aanvang 17.30 uur 
Binnenloop vanaf 17.00 uur

Dinsdag 20 december 
Kerststukjes maken 14.30 - 16.30 uur 

Woensdag 21 december 
Budgetmenu vanaf 12.00 uur, 
geen avondrestaurant

Dinsdag 27 december 
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Zaterdag 31 december 
Oliebollen eten en het oude jaar afsluiten 

feeSTJe of VerJAArDAG?

Heeft u een verjaardag te vieren of 
een jubileum of bruiloft dan is er een 
mogelijkheid om dat in het 
restaurant/wijkpunt te vieren. 
Voor inlichtingen kunt u bel-
len met het wijkpunt, telefoon 
0297 820 979

Woensdag gebakdag!Koffie met gebak €2,50,
 iedere week  een ander soort gebak

€2,50

AcTiViTeiTenoVerZicHT

‘Voor elkAer’  Specifiek 
 - JAnuAri -

Dinsdag 3 januari   
Handwerken 14.30 - 16.30 uur 

Dinsdag 10 januari     
Workshops kaarten maken met ponsen. 
14.30 - 16.30 uur. Kosten: € 4,-  inclusief materialen, 
koffie/thee.

Dinsdag 17 januari      
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Dinsdag 24 januari    
Een theebouquet maken 14.30 - 16.30 uur

Vrijdag 27 januari 
Themamaaltijd: Stoofpotten 
Aanvang 17.30 uur

Dinsdag 31 januari     
Handwerken 14.30 - 16.30 uur

Voor alle workshops geldt dat alle materialen, 
koffie en thee bij de prijs zijn inbegrepen. Niet bij de 
handwerkmiddagen. Deze middagen zijn gratis maar
 een consumptie is voor eigen rekening. 

Piano zoekt 
muzikant 

in het restaurant/ Wijkpunt 
voor elkaer staat een piano die met

 smart wacht op een muzikant. 
Vindt u het leuk om af en toe wat te komen 

spelen en mensen een plezier 
te doen met uw talenten....

dan nodigen we u van harte uit. 

Voor informatie 
kunt u bellen met 0297 820 979. 



6 76

De Feestdagen
in Guyana en Suriname
pamele cox

Ik ben Pamela Cox en ik werk op de eerste etage als 
Verzorgende. Ik ben geboren in Brits-Guyana, toen 
een voormalige kolonie van Engeland, nu Guyana. 
Toen ik vijf jaar was, heb ik in Suriname gewoond. 
Ik zal vertellen wat ik nog weet van hoe we Kerst 
vierden in beide landen. 
Als klein meisje ging ik vaak alle feestdagen met 
mijn ouders naar de kerk. Dat deed ik tot mijn 
vijftiende. Mijn ouders waren rooms-katholiek. 
De mensen waren vroeger veel meer van de kerk 
bezoeken, van het samen vieren met familie was 
toen nog geen sprake. Er was bij ons thuis met de 
feestdagen altijd lekker eten. Toen ik voor het eerst 
weer terug naar mijn geboorteland ging, werd 
daar de Kerst anders gevierd dan in Suriname. 
Een paar dagen voor Kerst deden alle families een 
grote schoonmaak van hun huis. Er werd koek en 
brood gebakken en de tweede Kerstdag
 (boxingday genoemd) werd er lekker eten gekookt. 
Er waren dan verschillende sportactiviteiten en 
daarna ging iedereen met elkaar eten en drinken. 
De jongeren gingen Kerstavond na de kerstdienst 
stappen met elkaar tot de volgende ochtend. 
Nu doen ze het anders met een (kunst)kerstboom 
en kadootjes. De familie komt niet bij elkaar met de 
Kerst, we zien elkaar in de kerk. Er is wel bij iedereen 

lekker eten om gezamenlijk te smullen. 
Tegenwoordig sturen we appjes naar elkaar. 

Veel van mijn familieleden gaan met 
vakantie naar een ander land waar 

ook hun kinderen wonen. 
Wij vieren meer verjaardagen 
dan Kerstdagen en met Nieuw-
jaar zijn ze altijd stomdronken.

Kerst in Polen
Beata ciesielska

In Polen is Kerst vooral een familiefeest met als 
belangrijkste datum, 24 december, Kerstavond! 
Dan wordt er gegeten met familie en traditioneel 
is er één lege plaats gewoon gedekt voor een 
eventuele gast, vriend, familie of vreemde.
 Zelf heb ik meegemaakt dat er gewoon iemand 
van straat binnen kwam en gezellig mee at.
Er wordt natuurlijk eerst gezamenlijk gebeden 
aan tafel en daar ontbreekt ook nooit een hostie. 
Eén persoon breekt daar een stukje van af en 
geeft de rest door aan de volgende persoon 
met een wens (bijvoorbeeld gezondheid, geluk). 
De ontvangende persoon doet hetzelfde 
enzovoort. Dan eten we verschillende gerechten.
Bij voorkeur moeten er twaalf verschillende 
produkten op tafel komen. 
Traditioneel zijn o.a. karper, rode bietensoep met 
een soort ravioli erin en kroketten gevuld met 
zuurkool en bospaddestoelen. Na het eten wor-
den er cadeautjes gegeven, tenminste.. 
vaak komt nog de dominee die van tevoren ‘ge-
boekt’ is. Dan moeten de kinderen een gebedje 
of gedichtje opzeggen. Ze zijn altijd een beetje 
bang en zenuwachtig dat ze als ze stout 
geweest zijn niets krijgen! 
Hen wordt verteld dat God alles ziet en hoort 
en kinderen zijn nou eenmaal weleens stout. 
De avond eindigt met om 24.00 uur naar de 
Kerst-mis in de kerk te gaan. Eerste en tweede 
Kerstdag bezoeken wij in Polen meestal familie. 
Zo gaat kerst in Polen!

Deze Allemael vroegen wij ons af hoe kerst 
gevierd wordt in andere landen en culturen. 
Verschillende medewerkers vertellen hun 
verhaal over hoe ze kerst vieren thuis.

So viel Heimlichkeit in 
der Weihnachtszeit. 
Astrid stokel

Ik heb nog steeds leuke herinneringen aan de 
Kerst toen ik klein was. Enkele dagen voor Kerst 
was bij ons de zolderkamer altijd op slot en mijn 
broer en ik mochten er niet binnen. Volgens 
mijn ouders was de Kerstman druk bezig om alle 
cadeaus in jutezakken te stoppen en deze ging 
de Kerstman op zijn slede leggen. In het vervolg 
werden op “ Heilig Abend “ ( 24 december ) zes 
rendieren voor de slede gespannen en vloog de 
Kerstman door de lucht om bij alle kindjes die 
braaf waren te landen.  Wij mochten ook niet door 
het sleutelgat gaan kijken want dan kwamen wij 
zelf in de zak terecht en nam de Kerstman ons 
mee naar de Noordpool waar hij woonde. 

Ook waren wij druk bezig met koekjes bakken. 
Ruim een week voor de Kerst kwam oma naar 
ons toe en samen met oma, mijn moeder en 
mijn broer maakten wij een deeg voor de koekjes. 
Dit deeg gingen wij uitrollen op de keukentafel. 
Het deeg mocht niet dikker zijn dan 0,5 cm. 
Daarna mochten mijn broer en ik vormpjes 
uitkiezen om de koekjes mee uit te steken. 
Dit waren hartjes, dennenboompjes, sterretjes 
of een halve maan. Ook gingen wij van het deeg 
eigen figuurtjes maken. Stiekem ging wat deeg 
in de mond en mijn moeder deed net alsof zij het 
niet zag. Eenmaal in de oven ging er een heerlijke 
geur door het huis die dagen bleef hangen. 
Wat ik ook nog weet is dat ik  altijd een glazuur 
mocht maken van opgewarmde boter, poeder-
suiker en citroensap. Deze glazuur ging op de 
warme koekjes en na het afkoelen was dus ook 
de glazuur hard geworden .

Op 23 december kwam mijn vader met de kerst-
boom en de spanning was enorm. Op deze dag 
gingen wij allemaal leuke dingen in de kerstboom 
hangen en dan was het nog een nachtje slapen. 

Op 24 december hebben wij wel 100 keer aan 
mijn moeder gevraagd hoe laat de Kerstman 
kwam. Rond 17 uur gingen wij dan met mijn 
ouders naar de kerk om wat liedjes te zingen. 
Van tevoren heb ik worteltjes voor de 
rendieren onder de kerstboom gelegd en een 
tekening voor de Kerstman.Toen wij terug-
kwamen mochten wij nog niet in de woonkamer 
want mijn vader had iets gehoord. Iemand was 
in de kamer en wij moesten heel stil zijn. 
Vaak hoorden wij ook iets kloppen. Nu weet ik 
dat het de buurman was. Hij had opdracht
 gekregen om tegen de deur of iets te bonken. 
Toen het stil was, mochten wij naar binnen en 
toen lagen er heeeeel veeeeel cadeautjes onder 
de boom. Ook stonden er namen op en wij 
gingen gezellig alles samen uitpakken en natuur-
lijk spelen met alle nieuwe spullen. Later was 
dan het avondeten en dit was bij ons een 
traditie. Een hele grote gans lag in de pan en 
mijn moeder kwam met een speciale schaar om 
deze in stukken te snijden. Rode kool en aard-
appeltjes met peterselie en als toetje 
aardbeien met slagroom.

Op de eerste Kerstdag gingen wij 
naar oma en opa van mijn moeders 
kant en op tweede Kerstdag naar 
oma en opa van mijn vaders kant. 
Iedereen had natuurlijk
cadeautjes voor ons want 
ook daar was de Kerstman.
Lang nog heb ik dit zo met 
mijn eigen kinderen gedaan. 
Zij zijn nu groot maar de 
koekjes bak ik nog steeds, 
de kerstboom komt nu iets 
vroeger in huis en het eten met 
“gans en rode kool“ blijft een traditie, of op 
24 december of een van de twee Kerstdagen. 
Wij prikken samen een datum en koesteren 
deze mooie momenten. 

Ik wens iedereen warme en gezellige feestdagen.



Het Islamitische Nieuwjaar
Hanane Zerab

De eerste maand van het jaar wordt volgens de islamitsche kalender 
wordt Muharram genoemd. Op de dag van islamitische maand 
Muharram herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn 
volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en naar 
Medina verhuisden. De eerste dag van Muharan van het jaar 1 komt 
overeen met 16 juli van het jaar 622 van de christelijke jaartelling. 
De eerste dag van Muharram wordt vooral in de moskee gevierd. 
Het volgende feest (Ashura) wordt tien dagen later gevierd. Op deze 
dag wordt pas echt nieuwjaar gevierd. Veel mensen zoeken dan 
elkaars gezelschap op, niet alleen in huis maar ook op straat.

Het reisbureau van Zorgcentrum Aelsmeer 
organiseert vele uitjes. Soms komen daar 
verslagen van binnen. Het is ondoenlijk om dat 
allemaal te plaatsen. Voor de vorige Allemael 
kwam er een verslag dat opviel omdat het ging 
om een uitje waarin van alles misging. er was 
toen geen plaats, maar het is toch wel aardig 
om een verkorte weergave op te nemen. Het is 
namelijk een goede illustratie bij de Wet van 
Murphy. Die wet zegt, als iets mis kan gaan dan is 
er een grote kans dat het ook mis gaat. of als er 
iets is gaat, dan lijkt ook wel alles mis te gaan.

Tessa vertelt als volgt:

‘Het was een prachtige zomerdag om een rondje 
te varen. Er gingen 5 cliënten mee en twee vrijwilli-
gers, Coen en de chauffeur Paul en van de zorg ging 
Tessa mee. Het beloofde een gezellige dag te wor-
den, de sfeer zat er meteen al goed in bij iedereen. 
Om half 11 vertrokken we vanaf het zorgcentrum 
naar Lisse waar de afvaart van de boot zou zijn. Om 
11 uur kwamen we ruim op tijd aan omdat de boot 
pas 11.30 uur zou vertrekken. De boot was nog niet 
gearriveerd. We namen wat te drinken en smeerden 
de clienten ondertussen in met zonnebrandcrème.  
Om 11.20 uur was er nog geen boot. We begonnen 
ons af te vragen of we wel bij de goede aanlegstei-
ger stonden. Er stonden namelijk twee adressen op 
de beschrijving’.  

De rederij werd gebeld, en jawel hoor, de boot 
vertrok niet uit Lisse zoals in het voorjaar het geval 
is maar ’s zomers wordt er vertrokken vanuit War-
mond. Maar als ze snel waren konden ze nog mee!
 
‘Dus we laadden zo snel we konden de bus weer in 
en binnen 5 minuten waren we weer ‘’on the road’’ 
richting Warmond. Vijf minuten voor aankomst 
besloot Tessa de rederij nog even te bellen dat we 
er bijna waren en of ze nog even wilden wachten, 
helaas, de boot was los  van de wal!’

Goede raad was duur. 
Een vraag bij de VVV Warmond naar alternatieve 
boottochten leverde niets op, althans geen moge-
lijkheden voor rolstoelers.
‘De volgende boot zou om 13.00 uur zijn, maar 
juist vandaag ging die niet want de kapitein moest 
naar het ziekenhuis voor een scan, we hadden dus 
extra pech. Besloten werd om te wachten op de 
boot van 15.00 uur en ondertussen de tijd door te 
brengen in het paviljoen aldaar.’
Maar dat was wel een onderneming omdat het 
een stukje lopen was en je over een bruggetje 
moest.Iedereen ging akkoord met de wandeling 
en de beslissing om daar onze lunchpakketten 
te nuttigen, maar het was wel een hele onderne-
ming!

‘Coen had een mooi plekje in de schaduw gevon-
den waar we konden eten en het was een opluch-
ting toen iedereen eindelijk was gearriveerd. Het 
was erg gezellig en Coen en Paul maakten erg veel 
grapjes onder het eten en de mensen vonden dit 
leuk. Omdat we wat langer moesten zitten beslo-
ten we een lekker ijsje te nemen, het was ook zo 
warm deze dag!’

Maar ja er werd wel opgezien tegen het feit dat die 
wandeling straks in omgekeerde richting gemaakt 
zou moeten worden. Vandaar dat de vraag naar 
boven kwam of we de bus niet konden ophalen. 
Maar ja, het paviljoen waar we zaten was op een 
eiland en hier konden eigenlijk geen auto’s komen. 
Toch stond er wel een klusbus en een busje van 
het paviljoen zelf. We vroegen ons af hoe die hier 
gekomen waren, want dat zou toch niet over dat 
smalle bruggetje kunnen? Blijkbaar wel, de busjes 

De Wet van Murphy

zijn over het smalle loopbrug-
getje gereden en hebben hier 
een vergunning voor… 
Na veel wikken en wegen werd 
besloten met de bus over het brug-
getje te rijden. Dat werd heel voorzichtig 
gedaan en ging goed. En zo arriveerden we 
bij de aanlegplaats.De boot was gearriveerd en 
de mensen konden meteen inschepen.  
 
‘Paul had de bus geparkeerd op een plaats voor 
touringcars, maar de kapitein kwam naar ons 
toe om door te geven dat we hiervoor een boete 
riskeerden en dat er een agent aan het controleren 
was. En inderdaad, oom agent sprak Paul aan om te 
vertellen dat hij daar niet mocht parkeren en dat hij 
trouwens ook niet over de brug mocht rijden zon-
der vergunning. We waren dus gesnapt. Gelukkig 
was de agent in een ‘’zomerse bui’’ en gaf ons geen 
boetes. Dat was de eerste meevaller van die dag!  
 
Toen de boot zijn trossen loste was iedereen opge-
lucht. Eindelijk zou het dan toch gebeuren dat we 
gingen varen. 
 
‘Ondanks een zeer bewogen dag met veel ‘’gaatjes’’ 
hebben we er allemaal onwijs van genoten, Ieder-
een was tevreden en de sfeer was fantastisch mede 
dankzij de humor van Coen en Paul. Een busuitje 
om nooit te vergeten, en naar mijn mening het 
meest geweldige busuitje wat ik ooit heb meege-
maakt.’.  
 
De moraal van deze belevenis is toch wel dat als je 
het goed hebt met elkaar dat je vele tegenslagen 
kunt overwinnen en dat elk  nadeel ook weer voor-
delen heeft. Er ging veel mis en toch, of misschien 
wel juist daardoor, was het een enerverende dag.
Met dank voor het verslag van Tessa.
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mod unt int etur?
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ut volor solorum fuga. Gitaquid 
magnihil elici archili quistrum, sedit 
estrumquid que dolupturi dellorem 
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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 eius-
cip iditiaeculpa dolor adio que nus, 
odi cumquunt ererum nobitiam 
vollabo rrovidem iduciet offic tet 
alibust qui con none aut alicid mag-
ni 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 
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cupta verovit voluptati-
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um 
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sectaque volore pori aut 
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nosaest incitatempor 
sam faceria nitiis 
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quo ducia aribusa dolorerio volup-
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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 

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 het, als uw hand-

werk klaar is, verkocht en 
gebruikt voor het goede 
doel. Sokken breien is altijd 

gewenst, want dat kunnen 
niet veel mensen meer, 

maar andere breisels, hand- of haak-
werkjes zijn ook welkom.

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

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

 zie donderdag specifiek.

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

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

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

2 december  dhr. Kramer
9 december  dhr. Wesselius
16 december  dhr. Hogenbirk
23 december  ds. Westerman
30 december  dhr. Broere

6 januari  ds. Schrage
13 januari  dhr. Vollmuller
20 januari  pastor A. Creemer
27 januari  ds. Prins
  

 elke ZATerDAG

10.15 uur Koffie drinken

WoenSDAG Specifiek

woensdag 7 december
14.30 uur Filmmiddag; een klassieker van Wim Sonneveld

woensdag 4 januari
15.00 uur Filmmiddag; Stiefbeen & Zoon

woensdag 18 januari
15.00 uur Optreden van zangers Jo-Ann

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

geen activiteiten/restaurant
22 december

elke MAAnDAG

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

geen activiteiten/restaurant 
op 26 december

DonDerDAG Specifiek

donderdag 1 dec, 8 dec, 15 dec, 12 jan en 26 jan
15.00 uur Spelmiddag: klaverjassen en rummikub 

donderdag 8 december
10.15 uur Optreden van koor Route 66 

elke DonDerDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
niet op 22 december
17.30 uur Restaurant 
niet op 22 december
vervalt per 1 januari
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DinSDAG Specifiek

dinsdag 13 december
14.30 uur Kerstzangmiddag

dinsdag 10 januari
19:30 uur Nieuwjaarsconcert m.m.v. Aalsmeers Harmonie

dinsdag 24 januari
10.00 uur tot 15.00 uur Modeverkoop 
door de firma H en A Mode

elke DinSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
niet op 20 december
17.30 uur Restaurant
niet op 20 december
vervalt per 1 januari

Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

AcTiViTeiTenoVerZicHT

11

ZonDAG Specifiek

zondag 18 december
15.00 uur Kerstpianoconcert gegeven door een aantal 
leerlingen van Hanneke Maarse

 
    elke ZonDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst
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We leven in een tijd van veel discussie rond 
Sinterklaas. Dat betreft niet zozeer de goedheilig-
man zelf maar wel zijn zwarte knechten. Hoe we 
er ook over denken, het kan niemand ontgaan zijn 
dat de samenleving daar nogal verdeeld over is. 
In de discussie daarover wordt er eigenlijk nooit 
gebruik gemaakt van een gezaghebbende bron op 
dit gebied namelijk Godfried Bomans. Hij schreef 
vele publicaties over dit onderwerp. Zijn invalshoek 
was vrijwel steeds dat er een verband gezien kan 
worden tussen de ontwikkeling in de kerken en 
de veranderingen in het gedrag van Sinterklaas. 
Godfried Bomans was katholiek en Sinterklaas is een 
bisschop, dus de fascinatie is wel te verklaren. Ik heb 
een paar passages voor u uitgekozen.

'Wie van plan is om ’n boek te schrijven over de 
evolutie van het religieus besef in Nederland, laat 
ons zeggen over de afgelopen vijfhonderd jaar, 
die kan ik een eenvoudig middel aan de hand doen. 
Hij moet de figuur van Sinterklaas nemen. 
De telkens wisselende manier, waarop deze 
behandeld wordt, is een aardig symbool van de 
godsdienstige beleving, die elke nieuwe generatie 
weer voor de juiste houdt. Om eens een voorbeeld 
te geven: de Sinterklaas, die op een jaar Harlingen 
binnenvoer, gooide opeens zijn zak in de golven. 
Ik zag het duidelijk op de televisie. Het gebaar is 
tekenend voor de huidige situatie in de Kerk: 
boete en vasten zijn afgeschaft, God is lief 
geworden. De verklede winkelier die hier spontaan 
toe overging heeft er natuurlijk niet bij nagedacht. 
Theologisch zal hij zwak ontwikkeld zijn en zijn daad 
was vermoedelijk onbewust. Maar juist zulke 
onbewuste handelingen zijn soms treffender dan 
wat in Rome na veel getob besloten wordt. 
Een strenge tijd levert een strenge Sinterklaas op. 
Wordt het Opperwezen wat milder gezien, 

onmiddellijk verzacht ook het beeld 
van de Sint. Hij strooit niet 
alleen, hij smijt ook zijn eigen 
martelwerktuigen 
in het water.

Nee, dat was vroeger heel anders. 
Op verschillende plekken beschrijft Bomans hoe 
hij als kind het Sinterklaasfeest beleefde zoals in 
het volgende stukje.

Ik was als de dood voor de man. Hij werd in ons 
gezin vertolkt door een zwager van mijn moeder, 
een zure vrijgezel uit Rotterdam. Hij kwam handen-
wrijvend met de trein aan en verkleedde zich in 
de fietsenschuur, samen met twee tantes. Dit trio 
verliet in vol ornaat de fietsenschuur en repte zich 
driftig door de tuin naar de keukendeur. Hierop gaf 
Sinterklaas een aantal klappen, want bellen was er 
niet bij, en stommelde dan dreigend de trap op. 
Voor de kamerdeur gekomen sloeg hij met zijn 
staf verscheidene malen krachtig tegen het paneel, 
terwijl de twee tantes gezamenlijk ‘boeh!’ riepen. 
Na deze shocktherapie trapte hij met zijn rechter 
schoen de deur open en bleef een tijdje op de 
drempel staan kijken. Wat hij daar zag moet hem 
met enige voldoening vervuld hebben. 
Vijf krijtwitte broertjes keken hem verbijsterd aan. 
Na ons op deze wijze te hebben duidelijk gemaakt 
dat het huisbezoek niet van harte ging, riep hij ons 
een voor een bij zich.
Van wat hij zei herinner ik mij niets meer, daarvoor 
was ik te ver heen. Wel weet ik, dat na de verstrekte 
zielzorg elke gelovige weer als een pijl uit de boog 
in zijn hoek verdween, God dankend dat hij het er 
levend had afgebracht. Veilig was men daar overi-
gens niet, want de twee tantes gingen met roe en 
zak mopperend rond zoals mensen die maar niet 
aan hun trekken komen, wat trouwens het geval 
was. Men kreeg ten slotte toch een cadeautje, maar 
je voelde duidelijk dat dit de Sint was opgedrongen 
en hij gaf het ook tegen beter weten in, zoals 
iemand die daar moeilijk onder uit kon.

Bomans vond het spelen van Sinterklaas een
zeer serieuze taak en in zijn geschriften zijn er 
dan ook tal van adviezen om die rol op goede 
wijze te vertolken

'Het spelen van Sinterklaas is helaas een weinig
 in verval geraakt. Jan en alleman zet tegen-
woordig maar een mijter op. Door geen enkel 
wettelijk voorschrift wordt dit beroep tegen 
beunhazerij beschermd. Het is treurig.
 Om Sinterklaas te zijn is het niet genoeg zich 
op 5 december een baard aan te laten plakken. 
Men moet zich ook de 364 andere dagen van 
het jaar als een heilige gedragen. Door een on-
berispelijke levenswandel en stipte zeden dient 
men zich op die ene avond voor te bereiden.'
'Ook begaat men veelvuldig de fout het pak 
eerst de laatste minuten aan te trekken. 
De ideale Sinterklaas behoort reeds dagen 
tevoren zich met zijn gewaad vertrouwd te 
maken. De laatste nacht vóór het feest moet hij 
ook met baard door-brengen, opdat het kriebelige 
gevoel verdwijne en zijn ziel gelegenheid hebbe 
zich naar deze lichamelijke verlenging te voegen'.

Ook in Boman’s tijd was er wel discussie over 
de rol van Zwarte Piet. In een van zijn boeken 
fulmineert hij tegen een zeker A.J.  Ras.

'De heer A.J. Ras, hoofdonderwijzer te Wanroy, 
voert jarenlang een verbitterde strijd tegen de 
figuur van Zwarte Piet. Een van zijn bezwaren 
geldt de zak. Hij acht deze in zijn huidige 
gedaante pedagogisch niet langer verantwoord. 
Hij wil een plastic zak, waarin de pepernoten van 
buiten zichtbaar zijn. De oude zak was schrikaan-
jagend, de nieuwe, door de heer Ras ontworpen 
zak wil de kinderen op hun gemak stellen. 
Een bekoorlijke gedachte, nietwaar? Men mag 
echter betwijfelen, of de kleinen het zonder zak 
ooit tot hoofdonderwijzer zullen brengen en of 
de heer Ras dan zelf niet op de kweekschool aan 
drank en dobbelspel ten onder was gegaan. 
De eerste schreden op het pad der deugd zijn niet 
op de rede gebouwd; zij worden gezet uit vrees  
  voor straf. Het is eerst later, dat deze dressuur 
zich tot een persoonlijk gedrag ontwikkelt. 

We zijn allemaal uit de 
zak gekropen. En dan: 
de heer Ras schijnt te 
denken, dat angst alleen 
een onaangename 
sensatie is. Hij behoort 
als pedagoog echter te 
weten, dat op de leeftijd 
van vier tot acht jaar een 
licht griezelen tot de 
levensbehoeften behoort. 
Iets ‘engs’, mits niet op de 
spits gedreven, wil er dan wel in’.

'En dan acht Ras de zwartheid van Piet een bewijs 
van rassendiscriminatie. Ach Heer, ook dat nog. 
De Afrikaanse bevolking vindt het niet prettig, 
zo meent hij, om in Nederland voor boeman te 
spelen. Ik geloof dat Ras de kennis in Oeganda en 
Tanganjika van Nederlandse gebruiken te hoog 
aanslaat. Zeker, ze houden ons daar nauwlettend 
in het oog, daar kun je donder op zeggen, 
maar dat ze van Zwarte Piet weten en daar 
ernstig onder gebukt gaan lijkt mij een 
overschatting van de zaak. 

Overigens besluit hij zijn artikel met de 
opmerking dat het goed zou zijn voor dhr. Ras 
om zelf maar eens voor Zwarte Piet te spelen: 
‘Hij hoeft zich niet meer te schminken, want hij 
is door mij nu wel voldoende zwart gemaakt’.

12 13

‘Ik was als 
de dood 
voor de 

man’

SINTERKLAAS 
VROEGER EN NU
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BOZIC
CHRISTMAS

KERSFEES
KERSTMIS
KRISHLINDJET
KRISMASI
KURISUMASU
LESIMKHA
MILIED

MUBARAK
NADAL
NADOLIG
NARODZENIE
NATALE
NAVIDAD
NOEL

Vrolijk Kerstfeest!
Deze keer speciaal voor de geoefende puzzelaars een extra moeilijke puzzel! U zult waarschijnlijk niet alle 
woorden kennen. Toch betekennen ze allemaal hetzelfde. Het woordje Kerstmis in dertig verschillende 
talen. Als u de puzzel goed oplost, komt er een Kerstwens uit. Veel puzzelplezier en vrolijk kerstfeest!  

NOLLAG
NWEL
OMEDETO
PASKO
VANOCE
WEIHNACHTEN
ZIEMASSVETKI

Z V L E O N W E L G A L L O N

R I M K J C H R I S T M A S W

V S E I U H E K E R S F E E S

A A Y M L R K E R S T M I S D

N M N N A I I E S O B H P A A

O S O A C S E S R O N O G D N

C I S V R T S D U A D I Z A E

E R C I A O V V C M A E D I O

O K A D C U D H E N A O L K C

T E R A I G T Z G T L S S A O

E L A D U E O S E I K A U R K

D A K I N N I E G N P I D D E

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

M A E E H A H K M I S E L N N

O N J O U L U A K A R A B U M

CHRISTOUGENNA
CRACIUN
GIANGSINH
JOULUA
JUL
KALEDOS
KARACSONY

Tot slot nog iets over de humor van 
Godfried Bomans. In een van zijn boeken heeft
hij een catechismus (leerboek) over Sinterklaas 
opgenomen. Een klein stukje daaruit.

Bestaan er meerdere Sinterklazen?
‘Er bestaat slechts één Sinterklaas, 
doch in meerdere personen.’

Wat moeten wij denken van de mening dat er 
geen Sinterklaas zou bestaan?
‘De mening dat er geen Sinterklaas zou bestaan, 
is een afschuwelijke ketterij, die wij met kracht 
moeten bestrijden.’

kunnen zij, die niet in Sinterklaas geloven, 
toch nog tot de gelovigen gerekend worden?
‘Zij die niet in Sinterklaas geloven, kunnen voor-
zeker nog tot de gelovigen gerekend worden. 
Maar Sinterklaas houdt niet meer van hen. 
Zij behoren derhalve niet meer tot de beminde, 
maar tot de volwassen gelovigen.’

Hoe is het mogelijk dat Sinterklaas met paard 
en al door de schoorsteen komt?
‘Dat Sinterklaas met paard en al door de schoor-
steen komt, is een mysterie, dat wij kinderlijk 
moeten aanvaarden.’

Zal ons dit mysterie ooit worden uitgelegd?
‘Dit mysterie zal ons in het hiernamaals door 
Sinterklaas zelf worden uitgelegd.’

Waarom rijdt Sinterklaas over de daken?
‘Sinterklaas rijdt over de daken om vijf redenen:
• omdat het een wonder is;
• omdat daar het minste kwaad gebeurt;
• omdat daar de meeste schoorstenen staan;
• uit de macht der gewoonte;
• omdat Hij boven hoogtevrees staat.’

Hoe is het te verklaren dat Sinterklaas meer 
aan rijke dan aan arme kindertjes geeft
‘Dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme 
kinderen geeft, is helaas wederom een mysterie.’

Berust deze beschouwing op goede gronden?
‘Deze beschouwing berust meer op hoge, 
dan op goede gronden.’

Zal ook dit mysterie ons in het hiernamaals 
verklaard worden?
Neen. Dit mysterie zal ons, naarmate wij ouder 
worden, reeds op aarde duidelijk worden.’

is Sinterklaas gehoorzaamheid verschuldigd 
aan de paus?
‘Sinterklaas houdt weliswaar voeling met Rome, 
doch is daartoe geenszins verplicht.’

Staat Sinterklaas onder het gezag der 
nederlandse bisschoppen?
‘Op de begane grond is Sinterklaas onderworpen 
aan het gezag der Nederlandse bisschoppen, 
doch eenmaal op de daken beschouwt Hij zich 
buiten het bereik van het episcopaat.’

Wat is nu de conclusie  van dit stukje? Ik denk dat 
we allereerst kunnen vaststellen dat discussie 
over het Sinterklaasfeest van alle tijden is. Voorts 
dat het feest ook voortdurend in ontwikkeling 
is en zich aanpast aan nieuwe tijden. Op grond 
daarvan mogen we veronderstellen dat ook 
de huidige discussie wel een keer uitdooft en 
Sinterklaas ook in de toekomst gewoon elk jaar 
naar Nederland blijft komen als een feestelijke 
gebeurtenis.

Ik wens u een fijn Sinterklaasfeest toe.

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

licHTJeSTour
Vertrek: 18.30 uur  Kosten: € 7,50 p.p. 
incl. warme chocolademelk
en kerstkransjes.

Dinsdag 13 december

kerST op lAnDGoeD keukenHof
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: €10,- p.p.
incl. koffie met wat lekkers 
(exclusief lunch).

Vrijdag 9 december

licHTJeSTour
Vertrek: 18.30 uur  Kosten: € 7,50 p.p. 
incl. warme chocolademelk
en kerstkransjes.

Donderdag 15 december

TuincenTruM in kerSTSfeer
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 18,50 p.p.
incl. lunch en één consumptie.

Woensdag 7 december

d
ecem

ber 20
16 - jan

u
ari 20

17

BoDy WorlDS
Vertrek: 13.15 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. één consumptie

Donderdag 26 januari

16

TuincenTruM in kerSTSfeer
Wanneer: woensdag 7 december 
Waar: Leusden
Vertrek: 10.30 uur
Met een winkeloppervlak van 20.000 
vierkante meter is Eurofleur verreweg 
het grootste tuincentrum van Midden-
Nederland. Zo vlak voor de Kerstdagen 
is dit tuincentrum al helemaal in 
kerstsfeer en is het er extra gezellig 
vertoeven. Tussen de middag lunchen 
we met elkaar in het restaurant en 
daarna is er nog voldoende tijd om 
inkopen te doen. 
kosten: € 18,50 p.p. inclusief lunch en 
één consumptie

kerST op lAnDGoeD keukenHof
Wanneer: vrijdag 9 december 
Waar: Lisse
Vertrek: 10.30 uur
Voor de elfde keer wordt de kerstfair 
“Kerst op Landgoed Keukenhof” 
georganiseerd op het mooie Landgoed 
Keukenhof in Lisse. De kerstfair vindt 
plaats op het landgoed zelf, maar we 
gaan ook het prachtig versierde 
kasteel bezoeken. Kom genieten van de 
gezellige sfeer, de kerstmarkt en diverse 
optredens. Dit uitje is alleen geschikt 
voor cliënten die goed ter been zijn 
i.v.m. trappen die gelopen moeten 
worden en de vele grindpaden op het 
terrein van het landgoed. 
kosten: €10,- p.p. incl. koffie met wat 
lekkers (exclusief lunch)

licHTJeSTour
Wanneer: Dinsdag 13 december en 
donderdag 15 december 
Waar: Amsterdam/Landsmeer
Vertrek: 18.30 uur
In de avond vertrekken we om 18.30 
uur richting Amsterdam en Landsmeer. 
In de donkere dagen voor Kerst hebben 
de bewoners van Amsterdam en 
Landsmeer niet alleen hun huizen met 
kerstlampjes versierd maar ook hun 
tuin uitbundig opgetuigd met winterse 
beelden en heel veel verlichting. 
Natuurlijk maken we onderweg even 
een tussenstop om warme chocolade-
melk te drinken.
kosten: € 7,50  p.p. incl. warme chocola-
demelk en kerstkransjes

circuS SyM
Wanneer: donderdag 29 december 
Waar: Heerhugowaard
Vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaan we naar de 16e editie 
van Wintercircus Sijm. Het verwarmde 
tentencomplex wordt aangekleed met 
houtsnippers, tientallen kerstbomen en 
duizenden lampjes. U wordt door de 
Kerstman ontvangen in een sfeervolle 
ontvangsttent. Deze tent is aangekleed 
met nostalgische houten huisjes, 
smaakvolle decoraties en een echte 
kerststal. Bij Wintercircus Sijm beleeft 
jong en oud het ware kerstgevoel.
kosten: € 27,50 p.p. incl. één 
consumptie met gebak

TASSenMuSeuM HenDrikJe + 
uiTSMiJTer eTen
Wanneer: woensdag 18 januari 
Waar: Amsterdam
Vertrek: 10.00 uur
In dit museum wordt 500 jaar geschie-
denis van de tas getoond vanaf de 
15e eeuw tot heden. Het is het enige 
tassenmuseum in Europa met zo’n 
uitgebreide collectie. Het museum 
beheert meer dan 4000 tassen, buidels,  
koffers, beurzen en accessoires en is 
daarmee het grootste tassenmuseum 
wereldwijd. Elke tas vertelt een verhaal 
over maatschappelijke ontwikkelingen, 
stijlen in de toegepaste kunst en de 
mode door de eeuwen heen. Na het 
bezoek aan het tassenmuseum zullen 
we een uitsmijter eten bij Restaurant 
De Herengracht. 
kosten: € 27,50  p..p. inclusief toegang 
museum, uitsmijter en één consumptie

STATen-GenerAAlTour
Wanneer: vrijdag 20 januari
Waar: Den Haag
Vertrek: 12.15 uur
Tijdens deze rondleiding  op het 
Binnenhof in Den Haag brengt u een 
bezoek aan de tribune van de Ridder-
zaal, de tribune van de Eerste Kamer, 
aan de Staten-Passage en de publieke 
tribune van de Tweede Kamer.  
Indien de Ridderzaal gesloten is, wordt 
dit onderdeel vervangen voor een 
rondje Binnenhof.De rondleiding is 
onder begeleiding van een gids. 
U dient een geldig legitimatiebewijs 
mee te nemen vanwege controle bij 
de ingang. De Ridderzaal is alleen 
toegankelijk voor cliënten die goed ter 
been zijn. kosten: € 20,00 p.p. inclusief 
één consumptie met gebak
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Hierbij treft u het programma aan 
van de uitstapjes voor december 
2016 en januari 2017 met daarbij 
een omschrijving van het uitje. 
Als u als cliënt van Zorgcentrum 
Aelsmeer of Thuiszorg Aalsmeer, met 
ons meewilt met één (of meerdere) 
van de genoemde uitstapjes dan 
kunt u een reservering maken bij 
het reisburo. Wij zijn bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur. Het is 
helaas niet meer mogelijk dat de 
uitstapjes worden begeleid door 
een verzorgende van Zorgcentrum 
Aelsmeer, maar wij zorgen er voor 
dat er altijd een vrijwilliger meegaat. 
een aantal uitjes is alleen geschikt 
voor cliënten die goed ter been 
zijn. Dit wordt duidelijk op 
het programma vermeld. 

uitstapjes met verzorging 
van lunchpakket 
Als er bij de omschrijving van een uitje 
staat “inclusief lunchpakket” dan is dit 
voor de bewoners van het zorgcentrum 
bij de prijs inbegrepen. Cliënten buiten 
het zorgcentrum kunnen voor € 3,50 
een lunchpakket bestellen bij de 
aanmelding van een uitje. 
Natuurlijk staat het u vrij om uw eigen 
lunchpakket mee te nemen.

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

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

Uitstapjes Uitstapjes Uitstapjes

TASSenMuSeuM HenDrikJe + 
uiTSMiJTer eTen
Vertrek: 10.00 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. toegang museum, uitsmijter en 
één consumptie.

Woensdag 18 januari

STATen-GenerAAlTour
Vertrek: 12.15 uur  Kosten: € 20,00 p.p.
incl. één consumptie met gebak.

Vrijdag 20 januari

VerkADe pAVilJoen - MuSeuM
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 22,50 p.p.
incl. één consumptie

Vrijdag 27 januari

circuS SyM
Vertrek: 10.30 uur  Kosten: € 27,50 p.p.
incl. één consumptie met gebak.

Donderdag 29 december

HelAAS ZiJn De uiTSTApJeS 
in De MAAnDen 

DeceMBer/JAnuAri
 Alleen Voor clienTen 

uiT De WiJk BeSTeMD. 
DiT koMT VAnWeGe 

TekorT AAn 
BeGeleiDenD perSoneel. 
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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 telefoon-
nummer 0297 – 32 60 50.

Wij raden u aan om tijdig te 
reserveren voor Vervoer op 
Maat omdat wij werken met 
vrijwillige chauffeurs die op 
afroep ingezet worden. Tevens 
moet er op de door u gewens-
te datum en tijd een vervoer-
middel beschikbaar zijn. 

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

u maximaal 5 kilometer weg-
gebracht worden. Maar ook 
als u minder dan 5 kilometer 
rijdt blijft het starttarief 

 € 2,50. Auto en chauffeur 
moeten immers ook naar 

 u toekomen. 
• Boven de 5 kilometer komt 
 er € 0,50 per kilometer bij. 

 Deze service is bedoeld 
 voor vervoer in onze
 eigen omgeving. 
• Vanaf 20 kilometer is de 

kilometerprijs € 0,25

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

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

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

reisburo@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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BoDy WorlDS
Wanneer: donderdag 26 januari 
Waar: Amsterdam
Vertrek: 13.15 uur
De tentoonstellingen van Body 
Worlds over het menselijk lichaam 
zijn wereldwijd al door ruim 
40 miljoen mensen bezocht. 
The Happiness Project is gevestigd in 
hartje Amsterdam aan het Damrak. 
Het vertelt het verbazingwekkende 
verhaal van ons eigen lichaam en de 
invloed van het fenomeen  ‘geluk’ 
op onze gezondheid.  Meer dan 
200 anatomische preparaten van 
echte menselijke lichamen tonen de 
complexiteit, de veerkracht en 
de kwetsbaarheid van het lichaam. 
Deze bijzondere interactieve 
presentatie onthult het effect van 
geluk op lichaam en ziel. 
kosten: € 22,50 p.p. 
inclusief één consumptie

VerkADe pAVilJoen – MuSeuM
Wanneer: vrijdag 27 januari 
plaats: Zaandam
Vertrek: 10.30 uur
Vandaag gaan we naar Zaandam 
waar het Verkade Paviljoen-museum 
gevestigd is. Ruim 100 jaar geleden 
begon Verkade als een brood -en 
beschuitfabriek aan de oevers van 
de Zaan. Door de jaren heen groeide 
het merk Verkade uit tot één van de 
bekendste merken van Nederland.
De familie Verkade heeft altijd met 
hart en ziel aan het familiebedrijf 
gewerkt. Vanaf de eerste generatie, 
eind 19e eeuw, tot en met de dag 
van vandaag heeft de familie trots 
de bedrijfsontwikkeling vastgelegd 
en zorgvuldig bewaard. Rond het 
middaguur zullen we in het 
museum lunchen. 
kosten: € 22,50 p.p. inclusief lunch 
en één consumptie

Vervoer via 
Reisburo ‘Op Stap’
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oploSSinG SpreekWoorDenpuZZel

1.  men moet een gegeven paard niet in de bek kijken
2.  de appel valt niet ver van de boom
3.  het  zwarte schaap
4.  een schaap met vijf poten
5.  over het paard getild zijn
6.  de koe bij de horens vatten
7.  wij zullen dat varkentje eens wassen
8.  van een kale kip valt niet te plukken
9.  de knuppel in het hoenderhok gooien
10. oude koeien uit de sloot halen
11.  de bokken van de schapen scheiden
12.  nu breekt mijn klomp
13.  wat de boer niet kent dat vreet hij niet
14.  lachen als een boer met kiespijn
15.  als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen
16.  vroeg uit de veren zijn
17.  op eieren lopen
18.  de teugels in handen hebben
19.  met de hakken over de sloot

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

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

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

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

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

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

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.
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Interview met...
dhr Wolbers

geboren
7 januari 1935 te nieuw-Zwinderen

Privé
Weduwnaar

heeft twee kinderen en vier kleinkinderen

Hij kreeg de opleiding tot vliegtuigmonteur en 
was achtereenvolgens werkzaam op de vliegbases 
Deelen, Twente, Woensdrecht en Leeuwarden. 
De meeste tijd bracht hij door op Woensdrecht in 
het Brabantse land.Contact met het thuisfront ver-
liep per brief. Een mobieltje was er niet, laat staan 
dat je een appje kon versturen. En je had maar 
eenmaal per 14 dagen een weekend van 24 of 48 
uur vrij. En dat was des te ingewikkelder omdat er 
inmiddels een vriendin op het toneel was 
verschenen, namelijk Roelie Speelman, dochter van 
een landbouwer uit dezelfde Drentse omgeving 
waar Rieks ouders woonden. Er werden dan ook 
heel wat brieven geschreven over en weer.

En toen na twee jaar dienstplicht was het voorbij. 
Rieks moest zijn draai gaan vinden in het burger-
leven. De diensttijd omschrijft hij achteraf als niet 
onaardig maar wel een verspilling van tijd. En van 
het zakgeld van één gulden per dag, kon je ook niet 
echt sparen.
Het bleek nog niet zo gemakkelijk om zijn draai 
weer te vinden na de militaire dienst. Er werd 
gesolliciteerd en er waren wat kortdurende baan-
tjes. Maar er kwam weer structuur in zijn leven 
toen hij in juni 1958 startte bij de douanedienst.
Daarvoor moest hij echter wel helemaal naar 
Kerkrade waar bij de grensovergang Haanrade een 
positie voor hem was.Dus opnieuw moest er op en 
neer gereisd worden naar het ouderlijk huis, een 
reis die in die tijd zo’n 7 uur in beslag nam. 
Bovendien was er toen nog sprake van een 
zesdaagse werkweek dus hij moest er wel wat 
voor over hebben om Roelie te zien. 

Ook op de luchthaven was er toen een andere sfeer 
dan tegenwoordig. Van terrorisme was nog geen 
sprake. Wel kreeg men geleidelijk meer te maken 
met drugs. Maar vooral werd er gesmokkeld. 
Dhr. Wolbers herinnert zich bijvoorbeeld hoe het 
populair was om suède jasjes uit Spanje het land 
binnen te smokkelen.Het was een enerverende 
baan want er was altijd wel wat loos. Je moest het 
hebben van je ogen, je intuïtie, maar ook door 
gewoon dingen daadwerkelijk te controleren of 
wel te visiteren zoals dat in het jargon heet.

De 3-kamerflat in Osdorp werd in 1968 verruild 
voor een 4-kamer flat in Amstelveen waarna in 1975 
een verhuizing volgde naar Aalsmeer-Oost waar het 
gezin 38 jaar zou blijven wonen.

Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest op Schiphol 
kreeg hij op 61-jarige leeftijd de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de VUT en daarmee kwam 
er een eind aan zijn werkzaam leven.

In het gezin werden twee kinderen geboren, een 
zoon en een dochter. Inmiddels zijn er vier klein-
kinderen, drie meiden en een jongen. Door de 
jaren heen waren de vakanties belangrijk. 
Over het algemeen werd er meerdere keren per 
jaar gekampeerd. Eenmaal per jaar was dat naar 
het buitenland met een afgeladen auto omdat  
behalve de vier inzittenden ook de gehele 
kampeeruitrusting mee moest.
Toen de VUT in beeld kwam werd er een caravan 
aangeschaft en werden allerlei landen in West- 
Europa aangedaan. En altijd gingen de fietsen 
mee en werd op de bestemming de auto nog maar 
spaarzaam gebruikt.Een deel van de Nederlandse 
vakanties werd in Drenthe doorgebracht waarbij 
ook allerlei familiebezoeken werden afgelegd. 
Dhr. en Mw. Wolbers deden maar liefst 15 keer 
mee aan de Drentse rijwielvierdaagse.

21

Gelukkig duurde dat niet zo lang. Voor Roelie werd 
werk gevonden in het Limburgse en er kwam een 
bovenwoning vrij in Haanrade waarna het stel op 3 
juni 1959 in het huwelijk trad.

Het werk in Haanrade bestond uit de volledige 
controle bij de grensovergang inclusief de 
passencontrole. Uiteraard ging dit gepaard met 
onregelmatige diensten.Het was de tijd dat er 
nog weinig gesmokkeld werd aan de Duitse grens, 
wel aan de Belgische grens; de botersmokkel. 
Nu met de open grenzen is dat veranderd.

Eind 1960 werd de douanedienst gereorganiseerd. 
Daarbij werd de post Haanrade opgeheven. Rieks 
werd overgeplaatst naar Sittard, maar had daar 
eigenlijk niet zoveel zin in. Vandaar dat hij een 
verzoek deed om overgeplaatst te worden naar 
Amsterdam. Daar was meestal wel plek want lang 
niet iedereen wilde in Amsterdam wonen. Het ver-
zoek werd dan ook toegestaan.
En dus vinden we het gezin in het voorjaar van 1961 
terug op een driekamerflat in Amsterdam Osdorp 
waar zich al snel hun zoon aankondigde.
Er was een inwerkperiode in de haven van Amster-
dam waarna Rieks verzocht om overgeplaatst te 
worden naar Schiphol. Daar begon hij op 23 juli 1961 
om er nooit meer weg te gaan.Hij vervulde er een 
veelheid van taken zoals passagierscontrole, 

inklaring van vliegtuigen, 
vrachtcontrole en uitein-
delijk werden zijn taken 
meer administratief en 

was hij werkzaam als 
staffunctionaris onder 
andere op het gebied 
van personeel en 
   organisatie.

Voor het gebruikelijke interview togen we 
deze maand naar kudelstaart en met name 
naar het complex Mijnsheerlijckheid. 
Daar woont de heer Wolbers in een prachtig 
appartement in gebouw Boerhaave waar we
 met elkaar spraken over zijn leven. 

De heer Wolbers, roepnaam Rieks, werd geboren 
in het Drentse land. Dat was op 7 januari 1935 in 
NieuwZwinderen wat nu de gemeente Coevorden 
is. Hij was de tweede in een rij van vier kinderen. 
Nieuw Zwinderen was een veengebied dat in de 
dertiger jaren geschikt gemaakt was voor land-
bouw en waar vervolgens boerderijen werden 
gebouwd. De ouders van Rieks startten daar in 
1934 een eigen boerenbedrijf. 
Het was een plezierige jeugd daar in Drenthe. Wel 
gaf het feit dat hij een boerenzoon was zijn ver-
plichtingen. Als je  ‘s middags uit school kwam was 
er geen tijd om te spelen. Er was altijd wel  iets te 
doen op de boerderij en  ‘s avonds wachtte het  
huiswerk. Van vakanties was geen sprake, wel af en 
toe een dagje uit. Ook voor uitgaan met vrienden 
was niet veel tijd. Dat gebeurde vooral op de zon-
dagavond.

Toen hij 19 jaar oud was moest Rieks opkomen voor 
zijn nummer. Bij de keuring gaf hij aan voorkeur te 
hebben om bij de luchtmacht te worden geplaatst. 
Dit verzoek werd ingewilligd en in de loop van 1954 
ontving hij een brief met de magische woorden die 
elke dienstplichtige in die tijd ten deel vielen:
 ‘u dient zich op 23 november 1954 te melden
 in Nijmegen voor de opleiding bij de 
Koninklijke Luchtmacht’.

Hoe een 
douanier naar 

Aalsmeer kwam
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In het jaar 2012 veranderde het leven dramatisch 
doordat mw. Wolbers ziek werd en en in het voor-
jaar van 2013 stierf. Daarmee kwam een eind aan 
een huwelijk dat vijftig jaar heeft mogen duren. 
‘We kenden elkaar alles bij elkaar 60 jaar. Dat was 
een zware periode. Het moeilijkst is nog wel dat je 
niets meer met elkaar kunt overleggen. We deden 
immers altijd alles samen’.  

Via een advertentie werd kennis genomen van 
het project Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart 
en mede op aanraden van de kinderen besloot 
dhr. Wolbers zich in te schrijven. Achteraf heeft het 
heel veel voordelen gegeven. Dat alles gelijkvloers 
is, is plezierig, maar ook de omgeving waarbij er 
mogelijkheden zijn om contact te hebben met 
leeftijdgenoten. Maar laten we dhr. Wolbers 
zelf aan het woord laten.

‘Op 21 oktober 2013 kregen we de sleutel van 
Boerhaavehof 17 en op 24 november ben ik 
verhuisd. Dit was van alle verhuizingen voor mij 
het moeilijkst, omdat het zonder mijn vrouw was. 
Het verlies van Roelie op 3 april van dat jaar was 
nog zo dichtbij. Op aandringen van de kinderen 
heb ik toch de stap gemaakt. Dat was zeker 
wennen in de nieuwe omgeving en het had tijd 
nodig. Maar het is allemaal goed gelukt. 
Een mooie woning in een mooie omgeving. 
Ik ben heel goed opgevangen onder andere door 
de buren (Piet en Gemma van As), maar ook zij 
moesten wennen aan de nieuwe omgeving. 

We hadden zeker steun aan elkaar en dat 
heeft er mede toe bijgedragen dat we het goed 
naar ons zin hebben op de bestaande locatie 
Boerhaavehof. Maar ook het wijkpunt 
Voor Elkaer heeft daar een rol in gespeeld. 
Een wijkpunt waar je goed wordt opgevangen 
en waar het gezellig is met de nodige bijeen-
komsten en waar je ook gezellig en lekker kunt 
eten met name op de thema-avond.
Een compliment aan de gastvrouwen is hier 
dan ook zeker op zijn plaats’.

Er komt een eind aan dit gesprek over een veel-
bewogen leven. Na een moeilijke periode heeft 
dhr. Wolbers het naar zijn zin in zijn gezellig 
ingerichte woning. Wij wensen hem toe dat hij 
nog lang plezier mag hebben van deze woon-
omgeving, danken hem voor het interview en 
wensen hem alle goeds toe.

Jan Dreschler

expoSiTie ZcA
De olieverfschilderijen van Henny Gertenaar 
zijn vol kleur,  vrolijkheid en verfijning. 
Zij wil zich niet vastleggen in een bepaald 
patroon, er zijn namelijk altijd veel ideeën 
om te schilderen aanwezig. Bijvoorbeeld de 
fascinerende kleuren die in de natuur te zien 
zijn worden in haar schilderijen verwerkt. 
Hierdoor ontstaat een mooi kleurenspel wat 
subliem maar duidelijk aanwezig is. 
Door het kleurgebruik en de diverse onder-
werpen is haar werk duidelijk herkenbaar. 
Haar schilderijen hangen zowel in nederland 
als ver daar buiten. De kunstwerken zijn nu 
ook te zien in Zorgcentrum Aelsmeer tot en 
met januari 2017.

 2016 - Verslag rie Bakker
Samenvatting redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

Verslag van de cliëntenraadvergadering op 
maandag 10 oktober 2016

notulen d.d. 12-9-2016
• Notulen d.d. 12-09-2016 worden goedgekeurd.  
 Besproken zaken uit de notulen komen terug  
 onder WVTTK.

ingekomen
• Bericht van het L.O.C.: Er is een nieuwe Wet 
 Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen/
 NWMC gepubliceerd. L.O.C. organiseert bijeen-
 komsten voor uitleg nieuwe wet.

Bespreking conceptbrief dhr. knuit bestemd 
voor bewoners van Zc Aelsmeer
De directie vraagt onze mening over deze brief 
waarin wordt uitgelegd dat om een financieel tekort 
te voorkomen er enkele maatregelen genomen 
moeten worden. Dit gebeurt eerst onderling en 
daarna met dhr. Knuit. Na enkele aanpassingen 
wordt de brief goedgekeurd. Binnenkort ontvangen 
alle bewoners dit schrijven.

Mededelingen directeur
Er is een groot gedeelte van het financiële tekort 
over 2016 vergoed gekregen via het Zorgkantoor. 
We zijn echter nog niet uit de zorgen omtrent de 
begroting.

Wat verder ter tafel komt
• Suggestie: de slechte akoestiek in de zaal 
 (gesprekken aan tafel) zou verholpen kunnen 
 worden door inschakeling van een geluidsburo 
 in Haarlem.
• De verbinding met het podium en de kamers en 
 ook het probleem met het oproepsysteem (dat 
 maar één melding tegelijk aangeeft) is nog steeds 
 niet in orde.

• De directeur zal Lolke v.d. Leeuw vragen om op de 
 volgende vergadering aanwezig te zijn. 
• De bereikbaarheid van de tuin blijft een probleem 
 o.a. door de zware (brand)deur. We stellen voor 
 de Raad van Toezicht te vragen geld beschikbaar 
 te stellen voor een goede toegang tot de tuin
 eventueel bekostigd door St. Vrienden van 
 het zorgcentrum?
• Suggestie: de plantenbakken boven de ingang 
 vullen met hydrokorrels (geen lekkende bakken en 
 betere waterverdeling).
• De bewoners van de in- en aanleunwoningen 
 hebben een rekening gekregen van firma V.d. 
 Linden over extra betalingen servicekosten 
 2014 en 2015. Telefonisch contact is zeer 
 onbevredigend. Binnenkort is er een bijeenkomst 
 met bewoners en fa. V.d. Linden. Ook op directie
 niveau wordt overlegd met Habion en V.d. 
 Linden samen. 
• Rie Bakker nodigt iemand van de klachten- 
 commissie uit voor kennismaking. 
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GeVonDen of 
Verloren 

regelmatig worden bij de receptie van het 
zorgcentrum voorwerpen afgegeven,
 zoals broches, hangertjes, ringen of 

sleutels. Soms laat iemand ook wel een jas 
of vest hangen. Bent u iets kwijt of heeft u 
iets verloren? u kunt daarover persoonlijk 

contact opnemen met de medewerkers 
van de receptie gedurende kantoortijden. 

eventueel kunt u hen bellen:
 0297-326050.
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Bij het schrijven van dit artikel is het 
weer omgeslagen. Buiten regent het 

regelmatig en in de ochtend hebben we de 
eerste vorst gehad en is het erg mistig buiten. 
Dat is wel even wennen na zo’n lange en mooie 
zomer waarbij opnieuw records zijn gebroken, 
hoewel zo nu en dan de zon ook in de herfst 
nog uitbundig schijnt.

De ouderenzorg staat intussen volop in de 
belangstelling in de vorm van manifesten en 
andere publicaties, zoals die van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. En met de verkiezingen 
voor de deur zal het laatste woord over de 
(ouderen)zorg nog wel niet gezegd zijn. Laten we 
hopen dat er voor alle betrokkenen wat rust en 
duidelijkheid komt en dat de hoeveelheid en de 
snelheid van de veranderingen af zullen nemen.

Ook Zorgcentrum Aelsmeer is intussen volop in 
beweging. In de vorige “Voor ons Allemael” heb ik 
aangegeven dat de afgelopen maanden vooral in 
het teken stonden van de financiële verwachtingen 
voor 2016. Er is veel gevraagd van alle mede-
werkers, maar dat heeft gelukkig ook resultaat 
gehad. In de eerste plaats hebben we meer geld 
ontvangen voor de zorg die we leveren en dat 
is goed nieuws. Desalniettemin verwachten we 
dat we van zowel de zorgverzekeraars als van het 
zorgkantoor in 2016 niet alle zorg die we leveren 
vergoed zullen krijgen en daardoor zijn we dit jaar 
niet in staat om aan alle vraag tegemoet te komen. 
Waar mogelijk proberen we voor de cliënten goede 
alternatieven te vinden in samenwerking met 
collega’s, maar het blijft voor onze medewerkers, 
die graag zorg willen leveren (daar zijn zij immers 
voor opgeleid), lastig om mee om te gaan.

De plannen om de exploitatie (inkomsten en 
uitgaven) in evenwicht te brengen zijn inmiddels 
besproken met de cliëntenraad en de onder-
nemingsraad en die worden nu uitgevoerd. 
Na lange afwegingen zijn we in staat geweest om 
de directe gevolgen voor onze cliënten te beperken 
door de besparingen vooral te zoeken in overhead-
functies. Voor de betrokken medewerkers zijn de 
gevolgen uiteraard ingrijpend en dat betekent ook 
dat bepaalde werkzaamheden niet meer of in 
aangepaste vorm zullen worden uitgevoerd. 

De contracten voor 2017 met het zorgkantoor 
en de verzekeraars zijn bijna allemaal afgerond. 
Er is sprake van nieuwe eisen en voorwaarden. 
We merken vooral ook dat de tarieven en volumes 
(dat wil zeggen de mogelijkheden om mensen te 
helpen) voor 2017 opnieuw onder druk staan; 
de verwachtingen zijn dus guur. De gegarandeerde 
budgetten voor de zorgverlening in het zorgcentrum 
zullen bijvoorbeeld dalen naar 70%. En hoewel het 
in de praktijk vermoedelijk en hopelijk niet zo’n
 vaart zal lopen, lopen de zorgorganisaties daarmee 
steeds grotere exploitatierisico’s. 

Ontwikkelingen 
in de zorg  

Door de in de afgelopen maanden genomen 
maatregelen verwachten we dat het in 2017 
in financiële zin weer de goede kant op gaat. 
Wat daarbij helpt is dat we de aanbesteding WMO 
begeleiding (Aalsmeer) met glans hebben door-
staan en we verwachten ook het contract van 
de gemeente Uithoorn (huishoudelijke zorg) 
te kunnen verlengen. 
Los van deze contractuele beslommeringen en 
–ten diepste- randverschijnselen met gemeenten 
en verzekeraars zien we als gemeenschap uit 
naar de decembermaand; een maand waarin 
traditioneel gezelligheid, ontmoeting en 
herdenking centraal staan. We hopen dat alle 
voorbereidingen ook dit jaar weer zullen leiden 
tot verschillende gezegende bijeenkomsten.  

Ik hoop dat ook u persoonlijk een goede tijd zult 
hebben en wens u al vast een voorspoedige jaar-
wisseling toe.

frans knuit

Zaterdag 19 november stond de 
wintermarkt gepland in Zorgcentrum Aelsmeer.
Het was nog even spannend of het noro virus 
geen roet in het eten zou strooien. Gelukkig waren 
alle bewoners en personeelsleden virusvrij dus 
kon de markt gelukkig door gaan. ondanks het 
regenachtige weer was het gezellig druk op de 
markt. er waren verschillende kramen met voor 
ieder wat wils; kerstkaarten, kerstartikelen, hout 
gedraaid speelgoed, sieraden, producten gemaakt 
van steigerhout, boeken enz. ook de zelfgemaakte 
erwtensoep was erg in trek. Bezoekers konden 
enveloppen trekken en loten kopen voor het rad 
van avontuur. Men was blij met de mooie prijzen 
die carla Sloot bij de plaatselijke winkeliers 
heeft mogen ophalen.’s Middags was er een 
optreden van musicalvereniging Amstelveen 
die mooie musical maar ook kerstliederen ten 
gehore bracht. Aan het eind van de dag waren 
alle kraamhouders tevreden over het aantal 
bezoekers en hun verkochte producten. 
kortom een geslaagde dag en nogmaals dank 
aan collega carla Sloot en alle plaatselijke 
winkeliers voor de mooie prijzen. 

Geslaagde wintermarkt
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Nieuws van de vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer

De stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer  
stelt zich ten doel om extra voorzieningen te 
realiseren voor de ouderen van Aalsmeer. 
In de afgelopen maanden waren er de volgende 
sponsoractiviteiten.In het najaar werd weer een 
bedrijfsbezoek georganiseerd voor de bedrijven 
die het werk van de stichting steunen. Er werd een 
bezoek gebracht aan Dillewijn Zwapak een bedrijf 
dat verpakkingsmateriaal levert ten behoeve van 
de bloemenhandel. Er was een enorme hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal te zien waarbij de creativiteit 
een belangrijke rol speelt. Bloemen moeten niet 
alleen deugdelijk verpakt zijn, maar het moet er ook 
aantrekkelijk uit zien. Daarbij wordt rekening ge-
houden met allerlei nieuwe trends.

Op 29 oktober zou het jaarlijkse Vriendenconcert 
gehouden worden waarvoor u ook via de achter-
pagina van de vorige ‘Voor ons Allemael’ was 
uitgenodigd.Op de dag zelf bleek er een zeer 
besmettelijk virus in het zorgcentrum rond te 
waren. Daardoor kon niemand uit het zorgcentrum 
het concert bijwonen. Dat maakte dat besloten is 
om het concert op het laatste moment af te 
gelasten. Voor de gasten die toch van buiten waren 
komen opdagen speelden de beide muzikanten 
een klein stukje van het programma, een soort 
voorproefje. En inderdaad kon iedereen vaststellen 
dat zij op piano en orgel de sterren van de hemel 
spelen. Het volledige concert zal nu gegeven wor-
den op 4 februari 2017 om 15.00 uur. Ik wil u graag 
opnieuw uitnodigen voor dit bijzonder concert. 

Dus als u op 4 februari geen andere bezigheden 
hebt dan raad ik u met klem aan om naar het zorg-
centrum te komen en iets heel moois te beleven.

Wat betreft de bestedingen werd door de stich-
ting geld beschikbaar gesteld voor spelmateriaal 
en enkele rolstoelen om met ouderen te kunnen 
wandelen. De rolstoelfiets was kapot en werd gere-
pareerd. Verder besloot de stichting om ondersteu-
ning te bieden aan het reisbureau van Zorgcentrum 
Aelsmeer teneinde daar enkele knelpunten op te 
lossen.

Jan Dreschler

Welkomstwoord

klassiek palet:
•  Air, J.S. Bach
•   Fanfare voor orgel en piano, M. Zonnenberg
•  Ave Maria, Caccini
•   Finale uit Carnaval des Animaux, C. Saint-Saëns
•   Serenade, C.M. Widor
•   Largo, G.F. Händel 
•  Toccata, L. Boellmann

piano-improvisatie van bekende melodieën 
 
Geestelijk palet:
•   Ik wandel in het licht met Jezus (A. Breukhoven)
•   Aria over gezang 91 (K.J. Mulder)
•   Als ’t bazuingeschal des Heeren (W. Groenendijk)
•   Psalm 134 ( J. Mulder)

- pAuZe - 

populair palet:
•  Stay with me till the morning, bew. Dub de Vries
•   Hallelujah, L. Cohen
•   My Way, F. Sinatra
•  I Believe in you, Per Marguson
•  Nella Fantasia, trad.
•  Rondo in G-major, A. Knevel

proGrAMMA

zaterdag ... december
Duo-concerT

langs deze weg willen wij u graag uitnodigen voor de 
jaarlijkse kerstborrel op dinsdag 20 december. 

Deze borrel start om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur
 en u kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

er ligt dan een kerstattentie voor u klaar als dank voor uw inzet 
van het afgelopen jaar.

UITNODIGING
Kerstborrel Vrijwilligers
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Service salon
kApSAlon
afspraak via de receptie, 
aanwezig dinsdag t/m vrijdag

BloeDprikken
elke donderdag   9.30 - 10.30 uur

De riJDenDe opTicien 
woensdag  7 december 11.00 - 12.00 uur

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

Spreekuur Voor ZorGWoninGen
Elke eerste vrijdag van de maand.
Afspraak maken via de receptie 0297 - 32 60 50

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

klAcHTencoMMiSSie

Elke eerste dinsdag van de maand van10.45 - 11.45 uur
in de grote zaal van het zorgcentrum.
(klachten kunnen ook in de bus bij de grote zaal)

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


