
Allemaelvoor ons

Driemaandelijks magazine van Zorgcentrum Aelsmeer

mei - juni - juli 2018

 even voorstellen
de Cliëntenraad

interview met 
Anne Smit

Puzzel
van mw Batenburg



3

We vertellen u in dit magazine 
graag over hoe het met Zorg-
centrum Aelsmeer gaat. Welke 
zorg we op onze eigen wijze 
bieden en welke vernieuwingen 
er zijn. In deze editie daarom 
weer volop nieuws over onze 
thuiszorg, dagopvang en oude-
renzorg. 
Wij van de redactie hopen dan 
ook dat u weer veel leesplezier 
beleeft aan deze nieuwe ‘Voor 
ons Allemael’. Wie weet zit u wel 
in uw tuin of op uw balkon want 
nu begint de lente pas echt. 
Terwijl ik dit schrijf hebben we 
net een paar koude gure weken 
achter de rug en dan ga je toch 
naar de zon verlangen. 
Als kind woonde ik in Zeeland en 
wilden we de lente leren ken-
nen wanneer we vrij waren van 
school.
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We klommen 
in bomen en ik 
zocht de namen van 
de planten op in een 
handboek over wilde planten, 
zoals Fluitenkruid, Hondsdraf en 
Kleine weegbree. Ik las de oude 
Verkade albums van Jac. P. Thijse 
van mijn broers en zocht de die-
ren en planten van de plaatjes 
op in het echt, mijn omgeving in 
de natuur. De natuur die mij zo 
fascineerde. Wij gingen dan ook 
vaak op de fiets kamperen 
in Nederland. De vakantie komt 
nu ook weer in zicht en het kan 
zijn dat uw kinderen, mantel-
zorgers of buren erop uittrekken. 
Dan kan het stil worden om u 
heen, maar gelukkig is er daarna 
het weerzien, de verhalen, de 
souveniertjes en de gezelligheid. 
Wij waren thuis als kinderen blij 
met de zomer. De warmte bracht 
een loomheid met zich mee die 
ons vrolijk maakte. We namen 
speelgoed mee naar het strand 
van Zoutelande, we pompten 
een oude rubberboot op, we 
doken, snorkelden en ravotten. 
We deden wie het verst kon 
zwemmen. We dommelden na 
het spelen even weg in de zon 
op het zand wanneer we bij- 
kwamen van alle opgebrande 
energie. Dat waren nog 
eens tijden. 

Maar nu weer terug naar de huidige tijd. In deze 
uitgave hebben wij weer ons best gedaan om 
u te informeren over diverse zaken. Zo leest u 
over onze afdeling cliëntenadministratie waar de 
medewerkers dag in dag uit bezig zijn om achter de 
schermen alles financieel goed te laten verlopen. 
Anne Smit is de hele dag met cijfertjes bezig, dat 
is ook heel belangrijk en daar vertelt ze over in het 
interview met Jan Dreschler. Ook is er een interview 
met Mw. Sluijs, een hele actieve vrouw die veel 
betekent voor de medemens in Aalsmeer. 

Zij komt oorspronkelijk uit Rijsenhout en woont 
in de aanleunwoningen in de Kanaalstraat hier in 
Aalsmeer. De cliëntenraad, een belangrijk orgaan 
in de organisatie, is qua samenstelling veranderd. 
Zij praten o.a. met het bestuur over het reilen en 
zeilen van Zorgcentrum Aelsmeer. De raad is afgelo-
pen periode versterkt met een aantal nieuwe leden 
en zij stellen zich aan u voor.  Ook in de Raad van 
Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer zijn een aantal 
leden gewisseld die zich aan u voorstellen. 
Verder heeft het bestuur van de Stichting Vrienden 
Zorgcentrum Aelsmeer een schenking gedaan 
waardoor we een geweldig Fietslabyrint hebben 
kunnen aanschaffen voor onze bewoners. Wat dit 
voor fiets is? U leest er alles over verderop in deze 
Voor ons Allemael. Rest mij u veel leesplezier te 
wensen. Als u een reactie heeft of wilt aangeven 
wat u in een volgend nummer graag nog eens 
zou willen lezen, dan kan dat via een mailtje naar 
pr@zorgcentrumaelsmeer.nl. 

Ron Szarafinski

Met trots kunnen wij u vertellen dat Zorgcentrum 
Aelsmeer sinds kort beschikt over een “fiets” 
waarmee u een ontspannen fietstocht kunt 
maken. “Op fietssafari tussen de wilde dieren, 
herinneringen ophalen in uw geboortedorp, of 
een stedentrip naar Rome, New York of Parijs: met 
Fietslabyrint ligt de wereld aan uw voeten!” 
Tot zover de wervende folder van de fiets. Dankzij 
een donatie van de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer kunnen onze bewoners 
zorgeloos fietsen in een zelf gekozen omgeving. 
We hebben het Fietslabyrint eerst uitgeprobeerd 
en het fietsen is een leuke ervaring die aanste-
kelijk werkt. De “fiets” is een systeem waarmee 
mensen interactieve fietstochten maken door 
steden en natuurgebieden in binnen- en 
buitenland. Het beeldscherm waarop de fiets-
routes worden getoond, is aangesloten op een 
bewegingstrainer. Stopt u met trappen, dan stopt 
ook de fietsroute op het scherm. De beelden zijn 
levensecht en u kunt zelf kiezen welke kant u 
op wilt. Zo kan iemand vanuit een veilige 
omgeving op ontdekkingsreis!

De fietsroutes op het scherm zorgen voor herken-
ning, afleiding en gespreksstof, waardoor mensen 
langer fietsen en op een ontspannen manier hun 
conditie verbeteren. Fietslabyrint vergroot het 
plezier in bewegen en draagt bij aan het welzijn 
van onze bewoners. 
Nog even en zelfs Aalsmeer 
ligt aan uw voeten en kunt u 
een fietstochtje maken door 
uw vertrouwde omgeving. 
We hopen namelijk een film-
pje te kunnen laten maken 
van Aalsmeer en omgeving 
met veel herkenbare omge-
vingsgeluiden. De namen 
van belangrijke straten 
en gebouwen zijn dan 
zichtbaar. Komt u ook 
een keer kijken? 
De fiets staat op de 
begane grond van 
het zorgcentrum. 

Ron Szarafinski 

Veilig fietsen door 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 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 doen
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.

Met de tijd meegaan is een uitdaging.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw
mobiele telefoon, tablet, e-reader of 
laptop, dan kunt u binnen lopen bij Multi 
Media voor dagen zie Voor Elkaer specifiek.
Een koppel vrijwilligers staan klaar om u 

gratis
van adviesen 
ondersteuning 
te voorzien. 

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 de wandeling.

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
We starten om 14.30 uur met een kopje koffie 
of thee. 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.

HAND WERKEN MET EEN MISSIE

Het handwerken met een “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 waarmee we aan de slag kunnen? 
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

MULTIMEDIA
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 - JUNI -

dinsdag 5 juni                        
Workshop “schilderijtje maken”.  14.30 - 16.30 uur

woensdag 6 juni
Opa en Oma dag, neem gezellig opa en oma 
mee voor een pannenkoek, 12.00 - 14.00 uur.
Graag vooraf reserveren. 

vrijdag 8 juni   
Optreden van “ Nostalgia”, 14.30 uur. 

woensdag 13 juni                    
Multimedia 9.30- 11.45 uur

donderdag 14 juni                    
Kleding verkoop H & A mode 10:00 – 12:00 uur. 
(geen modeshow)

Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

vrijdag 15 juni        
Suikerfeest. Speciaal dag en avondmenu. 
Graag vooraf reserveren

zondag 17 juni      
Vaderdag, gezellige “borrel” middag.                                          

dinsdag 26 juni      
workshop “schilderen met Henk”.    

donderdag 28 juni    
Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

vrijdag 29 juni                  
Thema avond: Western, graag vooraf reserveren. 

- JULI -

dinsdag 3 juli                
Workshop “boekenlegger van Jutte”,
14.30 – 16.30 uur

woensdag 11 juli              
Multimedia, 9.30- 11.45 uur

donderdag 12 juli  
Sjoelen, 14.30 – 16.00 uur

donderdag 26 juli 
Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

vrijdag 27 juli                   
Thema avond Mexicaans

dinsdag 31 juli                
Workshop “Houtspanen doosje”, 14.30 – 16.30 uur

 - MEI -

donderdag 3 mei
Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

vrijdag 4 mei       
Wijkpunt hele dag geopend

zaterdag 5 mei   
Bevrijdingsdag ( wijkpunt gesloten )

dinsdag 8 mei                  
Workshop “ondeugende kopjes”, 14.30 - 16.30 uur

donderdag 10 mei       
Hemelvaartsdag (wijkpunt gesloten)

zondag 13 mei        
Moederdag High Tea ’s middags. 
Graag vooraf reserveren. 

woensdag 16 mei                    
Multimedia 9.30- 11.45 uur 

donderdag 17 mei      
Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

vrijdag 18 mei                         
Opening nieuwe expositie 14.30 uur

zondag 20 mei        
1e pinksterdag wijkpunt geopend van 
10.00 - 12.00 uur koffie met Pinksterslof.
 ( ’s middags is het wijkpunt gesloten)

VOOR ELKAER

Twee vriendinnen komen bloemschikken en ondertussen 
kletsen ze even lekker bij.

Paasstukje maken
Op donderdag 29 maart hebben 22 dames in het 

wijkpunt Voor Elkaer een mooi paasstukje gemaakt.  
Met behulp van onze vaste drie vrijwilligers; 

Wil jongkind, Rita Meijer en Arda Eickhoff. Arda heeft 
vooraf een mooi voorbeeld gemaakt.  Het was weer 

een gezellige middag en iedereen ging voldaan 
met een mooi paasstukje de Pasen in.

Door onze vaste sponsor DUO PLANT is het 
mogelijk de kosten laag te houden. 

André hiervoor onze hartelijke dank!

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 in de Nieuwe Meerbode. 
U kunt ook altijd even binnenlopen voor

 een maandagenda.  

Voor al onze middagactiviteiten kunt u 
zonder reserveringen binnen lopen. 

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

 - MEI -

maandag 21 mei        
2e pinksterdag wijkpunt gesloten 

HOLLANDSE WEEK  

dinsdag 22 mei
 Workshop “schilderen met Henk”.

vrijdag  25 mei
Optreden van het Shanty koor ‘Haring met ui’, 

inloop vanaf 14.30 uur. Graag vooraf reserveren

Thema avond: Hollandser kan het niet! 
Graag vooraf reserveren

dinsdag 29 mei        
Kaarten maken 14.30 - 16.30 uur.
Kosten voor deze middag zijn € 3,-. 
Materialen zijn aanwezig, consumptie is voor 
eigen rekening. 
                       
woensdag 30 mei                     
Multimedia 9.30 - 11.45 uur

donderdag 31 mei        
Sjoelen 14.30 – 16.00 uur

FEESTJE OF VERJAARDAG?

Heeft u een verjaardag te vieren of 
een jubileum/bruiloft dan is er een 
mogelijkheid om dat in het 
restaurant/ wijkpunt te vieren. 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met het wijkpunt.

tel. 0297 820 979



Door liefdevol, vrolijk en intensief contact wil 
Toet mensen laten voelen dat ze mogen zijn zoals 
ze NU zijn. Ze heeft respect voor hun unieke 
persoonlijkheid en hun innerlijk gevoelsleven en 
verhaal. Contact maken gaat op gevoel, niets is in 
scene gezet. Het contact is puur.

Waarin verschilt Contactclown TOET van de klas-
sieke clown? De klassieke clown legt de nadruk op 
humor, terwijl de contactclown daarentegen de 
nadruk legt op contact. Toet werkt vanuit de stilte, 
voert geen acts op en schminkt zich minimaal.
De rode neus en de “rare”, vrolijke  kledingcombi-
natie van Toet zorgen ervoor dat de dingen niet 
kloppen. Dit kan een veilig gevoel geven voor de 
bewoner omdat er niets juist moet zijn. Zij gaat op 
zoek naar manieren om contact te maken met 
bewoners die moeilijk bereikbaar zijn. Ze gaat uit  
van datgene wat mensen geven. Ze is verwonderd. 

Nieuwsgierig ontdekt Toet de bele-
vingswereld van de ander en toont 

oprechte interesse. Dit maakt af-
stemming op elkaar mogelijk. 

Een lach is mooi meegenomen 
maar ze staat evengoed open 

voor emoties zoals verdriet, 
boosheid en angst.

Toet komt al geruime tijd maandelijks op bezoek in 
Zorgcentrum Aelsmeer. Heel fijn dat de gelegen-
heid geboden wordt om te mogen laten zien dat 
een Contactclown een moment van plezier/contact 
kan geven. “Hoi Toet, je bent er weer. Wát fijn!”. 
En dat is wederzijds!  Vanwege de maandelijkse 
frequentie leert ze de mensen die er wonen en 
werken beter kennen en andersom is dat natuurlijk 
ook zo.  Op deze manier kunnen verzorgenden en 
Toet beter afstemmen waar behoefte is aan 
extra aandacht. En de mensen die écht wat extra 
aandacht nodig hebben kan Toet die aandacht 
dan ook geven. 

Een verzorgende vraagt of ik een meneer een 
bezoek wil brengen die zijn vrouw verloren heeft 
en zijn verdriet niet zo kan uiten. Toet gaat de 
kamer van meneer binnen en hij geeft Toet meteen 
een brede lieve glimlach. “Leuk dat je er weer bent!”
Toet gaat naast hem zitten, ze houden elkaars 
hand vast. In zijn kamer staat een mooie foto van 
zijn mooie vrouw. Meneer begint te praten…
te praten. “Maar… nu ben ik alleen…..”
Wat heeft hij toen gehuild. Gelukkig zijn het dan de 
mooie herinneringen die troost bieden. Toet heeft 
een hele mooie bloem, die ze samen bij de foto 
hebben neergelegd. Meneer zwaait Toet uit 
en geeft handkussen totdat ze uit beeld was.
  
Drie dames zitten in een gezellige zithoek en lezen 
wat. Toet komt de huiskamer binnen en ze wordt 
meteen opgemerkt. Toet gaat naar het strand. 
Ze heeft haar strandjurk aan en heeft een strandtas 
met van alles bij zich. Twee van de dames hebben 
toch wel wat aanmerkingen op de kleding van Toet.
Een van de dames blijft haar krantje lezen en geeft 
af en toe een zucht. Toet vraagt aan deze dame: 
“Zie ik er goed uit om naar het strand te gaan?”
Heel overdreven zegt ze: “Geweldig!”  Toet: “U heeft 
er helemaal niks mee hè, met die Toet die naar het 

Toet: “Mensen 
met dementie of 
een verstandelijke 
beperking weten 
me te raken”

Contactclown 
Toet

strand wil”. “Nee” zegt de dame eerlijk. Toet waar-
deert haar eerlijkheid. Even de bevestiging dat 
mevrouw mag zijn wie ze is en hoe ze zich voelt. 
Het “strandspel” wordt steeds vrolijker en er wordt 
veel gelachen. Niet lang daarna is het ijs gebroken 
en de eerlijke dame legt ook haar krantje neer 
en geniet!

Toet komt een huiskamer in en laat de mensen 
even wennen. Er zit een dame in de rolstoel, ze is 
moe en is in slaap gevallen. Toet gaat naast haar 
zitten en volgt haar ademhaling met geluid en 
blaast zachtjes in haar gezicht. Mevrouw wordt 
wakker en kijkt Toet aan met een vriendelijke 
glimlach. Ze kijkt naar de rode neus. Toet herhaalt 
de geluiden van de ademhaling en rekt zich uit, is 
ook een beetje moe. Terwijl Toet gaat staan kijkt de 
dame naar de vrolijke kleding van Toet en ze zegt: 
“Mooi!”  Toet begint te zingen: “ohhh wat ben je 
mooi”, mevrouw zit zichtbaar te genieten en is maar 
aan het voelen aan de jurk van Toet. Ondertussen 
zegt een verzorgende: “Kijk nou, mooi hè?”
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Ik ben Carla Buntsma, wilt u meer over Toet 
weten of heeft u vragen kijk op de website:
www.contactclowntoet.nl of via de mail 
info@contactclowntoet.nl

L H S C H E P A R A S O L M

H A V S A K S L I P P E R S

A N I A E K E O R B M E W Z

R G S T H J S O E I H Z O T

I M N A D M T O D C J N O I

N A E Z T N R O S D N S E E

G T T O A D A D O E N M J W

V N J N L N N R N B M A E E

L E E N A I D A B E T E H R

I M W E W M W K R E F U A A

E M U B K R A B U T N R O R

G E E R K O C M E I S N U Z

E W E I S C H E L P L N O S

R Z M L E E T S A K D N A Z

BOOTJES 
EMMER 

HANDDOEK 
HANGMAT

 HARING
 IJSJE 
KRAB 
KWAL 

MEEUW 
PARASOL 
SCHELP 
SCHEP 

SLIPPERS 
STRANDTAS 

STRANDWACHT 
SURFEN 

VISNETJE 
VLIEGER 

WINDSCHERM 
ZANDKASTEEL 

ZANDKUIL 
ZEE 

ZONNEBRAND ZONNEBRIL ZWEMBROEK ZONNEN ZOUT ZWEMMEN
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
min imaxim faceserum nos es aut 
quatiuntios re, tem quuntia volup-
tatae auteceaqui blaut od quosti-
atio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?
Ucienimpor aut idus et ea core, num 
elessun dignihit lacepero ilibusam 
laborem sumque ario. Eliqui sum 
que nonsenis alibus, idel imaximpor 
rem fugias saped et verchillab il mo-
luptaqui quodit, cuptibus dolupie 
nimaio. Nequi aut quatum inctur, si 
omnis sus, enihicipsam simi, quatur, 
vernam as ut ent pa cus.

Ibusaped et quis vol-
latem hil il inverro 

repudant.
Ate re alitae ius ad 
quae num eium aut 
harum consed ma 

illatur am, eos mil maio. Vitionse 
omnist rest, ne nossinimos aciur? 
Molum fuga. Sitatquas dipsam lani-
hic tetume cus.
Dundebist, vellese dipsanda 
verum dolupta testrum autatur 
aditem fugia quibus dolupta 
quiatur? Ilique dolorem exeritaquo 
omniatem fuga. Tempore pla et la 
volor maionsequid millorp oruptat 
ianimillore molore laccupt atiunt et 
erere cuscips andigen istisquianis 
mod eatem quas dissinimpos qui 
diae conectas imus esti vid et ant 
volor res estruptas undae nat faces 
doluptas aceaqui aborrumque 

rectae. Invero es ped eum sit 

faccupt atianis tiberum ero ini om-
niend uciania inctem. Suntem que 
volut haribus mincid modi od qua-
ture, ut eum eiciet ut volor solorum 
fuga. Gitaquid magnihil elici archili 
quistrum, sedit estrumquid que 
dolupturi dellorem asimoluptat.
Occabo. Erferumquam aut ento 
omnissus nonseque comnihillate 
eruntis dipsam anduci dolorit, om-
moluptatem et ut audanis vel mo te 
poreptat quae poribus re velis etur 
aut im adi vel is venihitetur sinvero 
idita as aut et dolorerem aliam qui 
quaestet aut que nullant ium eius-
cip iditiaeculpa dolor adio que nus, 
odi cumquunt ererum nobitiam 
vollabo rrovidem iduciet offic tet ali-
bust qui con none aut alicid magni 
blamus simusdae enimi, cones sum 
fugia cus doluptur aut volest aborit, 
cum sendendam apidendit volorest, 
nisimpo rectem fuga. Rum quae 
quam nus dolorer sperum conseri-
busda es dolum se di omnis modic 
tem eat rem venis veligen destrum 
il incto vellestibus, cuptur milliqui 
officaessin nonseri taerition cupta 
verovit voluptatibus endamusae ea 
viducimus.

Ra autempe rnaturis 
aliquas conseces ulpari 
rae. Aximaion reium 
latur? Qui utemporesto 
doluptate ma sectaque 

volore pori aut hiliquid utem sinve-
lia aut odit aceatem fugit, exeris que 
porest, culland eliquid que alibus 
volupid quundebitis maionsequi nis 
es eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae nosaest 
incitatempor sam faceria nitiis 
doluptatem ad quiam qui quo ducia 

ari-
busa 
dolorerio volup-
tia aceped ma dolo-
rec estore odi ducidi ut 
porest ad quaernam, 
officiis ipisimo 
que ex eaqua- te 
mporumendis mo 
omnistem di ni- tem quasin 
nobis aut ipicips aeculpa riorerum 
reicide stiisci magnientis voluptate 
volupta doluptumquos ute corror 
re nonsed eostemp orrum, asit rem 
voloria dolupti ad ut id qui audaep-
tatios delitem et endaeceaquo 
volorem et venist reprovit quam aut 
mollent istemo ent, consenditem 
volore sincidelit, aditas rempori 
atiur? Qui consectum fugiatusdae 
vidus.

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

Handwerken
Het handwerken vind plaats in de activiteiten-
ruimte van het zorgcentrum en wordt 
georganiseerd door het Rode Kruis. U kunt zelf 
aangeven wat u graag wilt doen. Ontvangt u 
materiaal van de organisatie, dan wordt, uw 
handwerk als het klaar is, verkocht en gebruikt 

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

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

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd, waar bij u kunt meezingen, 
ongeacht of u nu wel of niet zo heel goed bij 
stem bent. Het is een gezellige melodieuse 
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

samenkomst die onder leiding staat van 
onze activiteiten begeleidster Ingrid 
met muzikale begeleiding van 
Ally Maarse.

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

Restaurant
Als u wilt eten in ons restaurant kan dat. 
U hoeft slechts een dag van te voren op te bellen: 
0297-326050. De kosten zijn € 9,00 en voor dat 
bedrag ontvangt u een 3-gangen keuzemenu.

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

4 mei dhr. Maarsen
11 mei dhr. Buchner
18 mei dhr. Broere
25 mei mw. V. d. Schilden

1 juni pastor Creemer
8 juni ds. V. Dalen
15 juni dhr. Verhoek
22 juni Heilig Avondmaal door ds. Haeck
29 juni mw. Schrage

6 juli dhr. Vollmuller
13 juli mw. Schrage
20 juli mw. V. Houten
27 juli ds. V. Dalen

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

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 

geen activiteiten 21 mei

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 9 mei
15.00 uur Optreden van de Dutch Vocals, zij zingen 
Nederlandse, klassieke, operette en musical liedjes, 
kortom een gevarieerd programma.

woensdag 23 mei
15.00 uur Klassiek concert; Duo Ter Schegget & Steenhuis spelen 
op viool, werken van Telemann, Mozart, Leclair en Schubert.

woensdag 20 juni
15.00 uur Jeu de Boules

woensdag 18 juli
15.00 uur Klassiek concert; Scherzando Trio speelt klarinet, 
dwarsfluit en piano. Ze spelen werken van Rossini, Bizet, 
Sjostakovitsj en Ramses Shaffy.

VRIJDAG SPECIFIEK

vrijdag 1 juni
10.00 uur tot 12.00 uur Kledingverkoop, firma Meijssen Mode

DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 17 mei
14.30 uur Theo Rekelhof komt zijn zelf gevangen en zelf 
gerookte paling verkopen.

donderdag 7 juni 
19.45 uur Optreden van het Bindingkoor uit Aalsmeer 
o.l.v. Henk Trommel.

DINSDAG SPECIFIEK

dinsdag 29 mei
15.00 uur Bontemiddag; personeelsleden en bewoners 
(Elvis Presley) treden op, het wordt een bont gezelschap!

dinsdag 26 juni
 15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 17 juli
15.00 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 

geen activiteiten 10 mei
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Jonge mensen blijken vaak weinig spreekwoorden en gezegden te kennen. Dat is jammer, 
maar als ouderen heeft u ze waarschijnlijk al jong veel gehoord en geleerd. Daarom nu voor de 

afwisseling deze puzzel. Vul de ontbrekende woorden in en lever uw oplossing in bij de receptie 
t.a.v. mw Batenburg met vermelding van uw naam en uw kamernumer/adres. 

Wie de meeste woorden goed heeft is winnaar en krijgt zijn of haar prijs thuisbezorgd.
 Veel succes!

1. Achter de wolken...
2. Beter hard geblazen, dan...
3. Beter een half ei, dan...
4. Dat is spelen met...
5. Daar kun je de klok op...
6. De beste stuurlui...
7. De kat de bel...
8. Een goede buur is beter dan...
9.  Een kat in de zak...
10. Geen woorden, maar...
11. Goede wijn behoeft geen...
12. Het is niet altijd rozengeur en...
13. Het verstand komt met de...
14. Het recht moet zijn ...
15.  Honger maakt rauwe bonen...

16. Hoogmoed komt voor...
17. Hoge bomen vangen veel...
18. Lachen als een boer die...
19. Leven als kat en...
20.  Met de deur...
21. Moed verloren...
22.  Praatjes vullen geen...
23. Wat niet weet, wat niet...
24. Waar een wil is, is...
25. Wie goed doet, goed...
26. Wie niet sterk is, moet...
27. Wie het laatst lacht, lacht...
28. Wie schrijft, die...
29. Zoals de waard is...
30. Zijn schaapjes op het...

Spreekwoorden
Puzzel van mw Batenburg

Oplossing vorige puzzel:
1. bal
2.  goed
3. huis
4. bloemen
5. ere
6. recht

13. boter
14. smeer
15. zak
16. dienst
17. na
18. leg

19. pot
20. foto
21. feest
22. geweer
23. cijfer
24. merk

7. man
8. nagel
9. vinger
10. bus
11. kussen
12. uit
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WINNAAR 
VORIGE PUZZEL:

R. MOENIS

Bij het schrijven van dit artikel is de lente net 
ingetreden. Alhoewel, met een temperatuur van 
rond het vriespunt in de nacht en overdag onge-
veer 7 graden voelt het beslist niet zo. Gelukkig 
kunnen we zien dat het overdag langer licht 
is en dat we, althans wat mij betreft, de goede 
kant op gaan. Heerlijk als de zon lekker schijnt, 
de vogels fluiten en het een graad of 15 is.

In Nederland hebben we net de Gemeenteraads-
verkiezingen achter de rug en we hopen dat er een 
stabiel bestuur zal worden gevormd in Aalsmeer 
en Kudelstaart. We hopen ook dat de komende 
jaren de ouderenzorg hoog en op een positieve 
wijze op de plaatselijke politieke agenda zal blijven 
staan. Als gevolg van alle ontwikkelingen vinden 
wij het onder andere van belang dat het verzorgd 
wonen (verzorgingshuis nieuwe stijl) een nieuwe 
plek krijgt in de ouderenzorg. Het gaat dan om een 
beschermde woonvoorziening voor ouderen (huur) 
en zorg, maar waar wel een integraal aanbod wordt 
geboden over alle hokjes heen. Met een aantal 
collega’s uit Nederland voeren we daar inmiddels 
gesprekken over, onder andere met leden van de 
Tweede Kamer. Want om dit mogelijk te maken is 
nodig dat bij de beleidsmakers het besef ontstaat 
dat deze voorziening gemist wordt.

In Zorgcentrum Aelsmeer hebben we een drukke 
periode achter de rug daar waar het de bedrijfs
voering betreft; hierna volgt een selectie. 
Het implementeren van de aanbesteding huis-
houdelijke zorg per 1 januari jl. vroeg veel van de 
coördinatie en medewerkers. Want alle cliënten die 
wij eerst in onderaannemerschap hadden gaven 
aan bij ons te willen blijven. Daarnaast kwamen 
er de nodige cliënten bij. Nieuwe medewerkers 
zijn geworven zodat de zorg geleverd kon blijven 
worden en dat is een forse prestatie waar we erg 
blij mee en trots op zijn. Ook het inregelen van een 
nieuw geautomatiseerd systeem in de thuiszorg 
V&V is belastend voor de medewerkers en leidde 
soms af van het zorgwerk. En zoals elk jaar is het 
weer de tijd van het jaarverslag en de jaarrekening 
over het afgelopen jaar, het afwerken van declara-
ties met gemeenten en zorgkantoor, waar door de 
medewerkers van de administratie hard aan wordt 
gewerkt. Door de medewerkers van personeelsza-

ken en opleidingen wordt lokaal en regionaal 
hard gewerkt aan het werven en opleiden van 
nieuwe medewerkers voor de zorg; een enorme 
opgave in het licht van de tekorten die de komende 
jaren verwacht worden. Bovendien zijn we op dit 
moment in afwachting van de uitkomsten van een 
gemeentelijke aanbesteding (niet zijnde Aalsmeer) 
voor de WMO. Ik hoop hier in een volgende 
Voor ons Allemael meer over te kunnen vertellen. 
Veel gebeurt achter de schermen door medewer-
kers die niet altijd op de voorgrond staan, maar 
ook zij vormen een belangrijk onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer.

Door de externe ontwikkelingen lijkt het alsof we 
steeds meer op de profit sector gaan lijken en alsof 
de mechanismen uit deze sector de kern van ons 
werk vormen.  Het gaat dan om alles wat tastbaar 
is, wat productief is en gemeten kan worden. 
Natuurlijk kunnen we deze belangrijke kant van de 
medaille niet veronachtzamen, maar is dat alles?
Er is ook een andere –wezenlijke en net zo belang-
rijke- kant van de medaille. Omdat we naar mijn 
overtuiging nog veel gemeen hebben met de oor-
spronkelijke non-profit sector (met bijvoorbeeld
een taal die veel minder een relatie heeft met de 
bedrijfskunde) zijn we onder het motto  “Zie de 
mens” een traject gestart om op zoek te gaan naar 
wat ons als Zorgcentrum Aelsmeer ten diepste 
al jaren bindt en bijzonder maakt en dat bleek 
erg inspirerend. In gesprekken is het verlangen 
ontstaan om hier de komende periode weer na-
drukkelijk aandacht aan te gaan besteden en dat 
zullen we ook gaan doen. We vinden het van groot 
belang om dit element door de externe druk niet 
kwijt te raken. Het gaat dan niet zozeer om profes-
sioneel handelen in vaktermen, maar om gewoon 
omzien naar elkaar, om innerlijke gedrevenheid en 
bewogenheid, om wezenlijke waarden en ritue-
len waardoor je -soms- weer geroerd kan worden. 
Manu Keirse beschrijft dat als: “dat je kijkt wil nog 
niet zeggen dat je ook ziet”.

Ik hoop dat we ook de komende tijd blijven zien 
waar het in de ouderenzorg ten diepste om gaat en 
verwacht dat het Zorgcentrum daar een bijdrage 
aan zal –blijven- leveren!

Frans Knuit

Ontwikkelingen in de zorg
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 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 15 januari, 12 februari en 13 maart

We verwelkomen drie nieuwe leden t.w.:
• Mevr. M. Bosman, 
 als afgevaardigde van de bewoners Grote Poel
• Mevr. N. de Jong, 
 als afgevaardigde van het Zorgcentrum 
• Dhr. A.J. de Bruin, 
 als afgevaardigde van de deelnemers 
 dagopvang Irene

De voorzitter spreekt de hoop uit dat men zich 
prettig zal voelen in de Cliëntenraad. 

Het kwaliteitsplan
In dit dokument wordt inhoud gegeven aan de 
vereisten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
(toezicht door de overheid ingesteld). Medio 2018 
verschijnt een verslag waarin de verbeteringen die 
hieruit voorvloeien te lezen zijn. Een lijvig rapport 
waarin niet alleen alle aspecten van de zorg voor de 
bewoners aan bod komen, maar ook de organisatie 
zelf. Vereisten worden genoemd en de te onderne-
men akties in 2018. Ter verbetering van de kwaliteit 
is een verpleegkundige adviesraad ingesteld, waar-
van Ron Szarafinski voorzitter is. Dit zorgvuldige en 
uitgebreide dokument verdient lof van de Cliënten-
raad. 
• In juli wordt een verslag gemaakt over het 
 eerste halfjaar. Het managementteam is bezig, 
 in verband met de evaluatie van het kwaliteits 

plan voor juni a.s., de tevredenheidsenquête 
samen te stellen. Daarvoor is een abonne-

ment afgesloten voor  “Mijn Zorgpeiler”. 
Voordeel van dat instrument is dat 

de tevredenheid van cliënten, 
medewerkers, vrijwilligers 

en mantel-zorgers kun-
nen worden gemeten 

 (met standaard vragenlijsten, maar ook op maat). 
 De komende periode zullen deze onder-
 zoeken plaatsvinden.  We worden op de 
 hoogte gehouden.
• Ook voor de Thuiszorg komt er een kwaliteits-
 dokument, vereist door de Inspectie 
 Geneeskundige Zorg. 
• Dagopvang Irene valt onder de WMO. 
 De GGD houdt hier de controle over de kwaliteit.

Begroting 2018
• Deze wordt uitgebreid besproken en
 onduidelijkheden door de direkteur toegelicht. 
 Accoord bevonden. 

Concept voortschrijdend jaarplan 2017-2018 
Een voor ons duidelijk schema vooral om te weten 
aan welk projekt en door wie en wanneer gewerkt 
wordt. Geen opmerkingen onzerzijds.
• De liften: de direkteur nam kontakt op met 
 Habion over de slecht functionerende liften. 
 Eind december werden aanvullende onderdelen 
 vervangen. Habion heeft een nieuw onderhouds
 bedrijf aangesteld, de firma Thijssen/Krupp.
• Babs Neutkens deelt mee dat zij, samen met 
 Carolien v. Kerkwijk en Melissa op 5 maart een 
 middag belegt voor nieuwe bewoners van de 
 eerste verdieping om te vertellen over het 
 belang van de Cliëntenraad voor de bewoners. 
 Op de andere afdelingen worden de nieuwe 
 bewoners individueel bezocht namens 
 de Cliëntenraad.

1e etage zorg C
• Er wordt verslag gedaan van de kennismakings-
 middag t.b.v. acht nieuwe bewoners, waarvan 
 er vijf aanwezig waren. Het was een geanimeerde 
 middag. Er is uitleg gegeven over het doel van 
 de Cliëntenraad. In samenwerking met twee 
 personeelsleden werden kaartspelletjes gedaan  
 met het doel elkaar beter te leren kennen.
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    Het huiskamerproject

Dit project is in januari van start gegaan. 
 De bewoners en familie van Het Zwet en De Vaart 
 (1e verdieping) hebben een brief ontvangen van 
 Ron Szarafinski over het beschikbaar zijn van een 
 Huiskamer die dagelijks van 10u tot 19u open 
 is. Gastvrouwen en/of activiteitenbegeleiding is 
 aanwezig. Er worden leuke activiteiten gedaan 
 en men kan altijd binnenlopen voor koffie 
 en thee. 
• De vrijwilligster die op woensdagochtend in 
 de Huiskamer ondersteuning biedt vertelde 
 over de leuke sfeer en de bedrijvigheid in de 
 Huiskamer. Er werd appeltaart gebakken.
• Plan voor de komende weken: checken wat de 
 bewoners nodig hebben, soort enquête; wie 
 wil wat. Moeten er aparte groepjes gevormd   
worden met dezelfde interesses? Dit zal de 
 komende periode verder vorm krijgen. Over 
 enige tijd zal het geheel worden geëvalueerd.

Afdeling Grote Poel/beschutte afdeling.
• Gerapporteerd wordt over de goede sfeer en 
 de moeite die gedaan wordt om de bewoners 
 zich thuis te laten voelen op deze afdeling. 
 Zeer  positief wordt het ‘Familienet’ ervaren, 
 de internetverbinding waarmee de familie 
 op de hoogte blijft met het wel en wee van 
 de bewoners.

‘Irene’ en Thuiszorg 
• Er is voor deze dagopvang veel belangstelling. 
 Aandachtspunt is de grootte van de ruimtes. 
 De waardering voor het gebodene zeer 
 positief, door de persoonsgerichte benadering. 
 Er is steeds meer belangstelling vanuit 
 Rijsenhout. Overleg is gaande over de 
 opzet van een dagopvang aldaar.

2e verdieping
• Er is sprake van een aantal huurwoningen, 
 vooral in de sociale huur. De afdeling heeft 
 13 grotere huurappartementen. De andere 
 huurkamers hebben nog de oude maat. 
 De woningen worden verhuurd met 
 toestemming van het College Sanering 
 Zorginstellingen.
• Mevrouw Hulsbos verzorgt het welkomst-
 bloemetje namens de Cliëntenraad voor de 
 nieuwe bewoners op de 2e etage. 

Mededelingen direktie

• Begin februari bezocht een delegatie van vier 
 personen namens de Geneeskundige 
 Inspektie onverwachts ons zorgcentrum. 
 Dit gebeurde voor het laatst in 2014. 
 Alle geledingen werden bezocht en bevraagd, 
 inclusief een afgevaardigde van de Cliëntenraad. 
 Zij rapporteerde ons dat het een prettig en zinvol 
 gesprek is geweest, waarin veel ‘zorg’ zaken aan 
 de orde kwamen. 
• De verwarmingsketels worden dit jaar 
 vervangen; hetgeen een investering vraag van  
 ongeveer 165.000 euro. 
• De direkteur vraagt ons de Cliëntenraad voor te 
 stellen in het volgende Voor ons Allemael. Dit in 
 verband met de recente wisseling van een 
 aantal leden. Zie bladzijde 16.

Wat verder ter tafel komt 
• We beschouwen het huisreglement als afgerond
• Gevraagd wordt om een lijst met toelichting op 
 de afkortingen uit de dokumenten. 
• Er wordt een nieuwe adreslijst gemaakt. 
• John Peters heeft – als voorzitter – kennis 
 gemaakt met een nieuw lid van de R.v.T.: 
 mevr. v. Rees. Ook zij stelt zich voor in deze 
 Voor ons Allemael (bladzijde 17)
• Er is een aanbod van het L.O.C. met tal van 
 bijscholingscursussen in den lande. We besluiten 
 over enkele maanden een toepasselijke (basis) 
 cursus aan te vragen op locatie. 
• Suggestie: Ellen Millenaar (coördinator Irene)
 uit te nodigen op de vergadering in april om 
 ons te informeren over de gang van zaken in 
 het ontmoetingscentrum.
• Het zorgcentrum heeft in beginsel vier
 appartementen beschikbaar 
 voor tijdelijk verblijf 
 (na ziekenhuisopname 
 e.d.), maar deze 
 kunnen flexibel 
 worden ingezet. 
• De cliënten-
 raadfolder 
 wordt vernieuwd.
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Graag stel ik me als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht aan u voor. ik ben Margriet van Rees, 
64 jaar, woonachtig in Warmond en ruim 37 
getrouwd met mijn man Cees. We hebben vijf 
zonen, die inmiddels allemaal uit huis zijn, en 
drie kleinzonen. 

De wereld van de zorg is zeker niet nieuw voor 
mij. Van 1991 tot 2011 heb ik - naast de zorg voor 
ons gezin - als arts/beleidsmaker gewerkt bij de 
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek in Den Haag (NWO), respectievelijk 
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezond-
heidsonderzoek en zorginnovatie. Ik heb daar met 
veel plezier ruim 20 jaar diverse functies mogen 
vervullen, waarbij mijn aandachtsveld zich altijd 
richtte op het beleid en de subsidieverstrekking ter 
verbetering van het onderzoek en de kwaliteit van 
de langdurende zorg. In mijn werk had ik intensief 
contact met alle betrokken (veld)partijen: profes-
sionals, cliëntenorganisaties, kennisinstituten, 
brancheorganisaties. zorgverzekeraars, het minis-
terie van VWS en de Inspectie. Medio 2011 ben ik 
gestopt met mijn werk om meer tijd vrij te kunnen 
maken voor langere (zee)tochten met mijn man op 
onze zeilboot. Gezegend met een goede gezond-
heid hebben we de afgelopen jaren vele mooie 
en lange tochten mogen maken, naar ondermeer 
Engeland en Frankrijk, Scandinavische landen, 
Schotland en Ierland, Polen, Estland en Letland, 
en Sint Petersburg. Die tijd is nu voorbij - we vinden 
het te risicovol om de komende jaren nog met zijn 
tweeën dit soort tochten te blijven maken - dus 
ons schip staat sinds vorige zomer te koop. Tijd voor 
een nieuwe fase, het zijn van opa en oma voor 
onze kleinzonen bijvoorbeeld!

Naast en na mijn werk ben ik de afgelopen10 jaar 
actief geworden als toezichthouder. Van 2009 tot 
2017 was ik toezichthouder bij Stichting Sint Jacob 
in Haarlem, sinds 2015 ben ik dat bij Saffier in 
Den Haag en vanaf januari jl dus ook bij het 
Zorgcentrum Aelsmeer. In alle raden is mijn 
aandachtsveld vooral de kwaliteit en veiligheid 
van de geleverde zorg.

Ik vind het functioneren als toezichthouder enorm 
verrijkend. Een extra uitdaging bij het Zorgcentrum 
Aelsmeer is voor mij, dat het ZCA een relatief kleine 
organisatie is met een breed scala aan diensten 
voor zowel intra- als extramurale zorg, en een heel 
eigen achtergrond en identiteit, die goed aansluit 
bij mijn eigen overtuiging. Dit eigen karakter te 
behouden temidden van de terugkerende onzeker-
heden rond beleid en bekostiging, maar vooral ook 
de dreigende personeelstekorten in de zorg, vergt 
stuurmanskunst en daar wil ik waar mogelijk graag 
mijn steentje aan bijdragen.

De afgelopen maanden heb ik al met diverse 
mensen in de organisatie mogen kennismaken 
en die bevestigden mijn beeld van de enorme 
betrokkenheid waarmee er binnen het ZCA wordt 
gewerkt, meegedacht, geleerd en verbeterd om 
iedere dag weer de beste zorg te kunnen te leveren. 
Ik hoop de komende periode nog velen van jullie 
te ontmoeten en ik kijk dan ook graag uit naar 
onze verdere samenwerking.

Even voorstellen: 

Nieuw lid Raad van Toezicht

Zoals altijd treft u in dit blad een verslag van de 
Cliëntenraad aan. Sinds kort is de Raad veranderd 
van samenstelling. We vinden dit een goede 
aanleiding om u wat meer over onze Cliëntenraad 
te vertellen en ons aan u voor te stellen. 

Voor de wet van kracht werd (1997) waarin alle
 zorginstellingen verplicht werden een cliënten-
raad in te stellen – die de belangen van de cliënten 
behartigt – waren het de Bewonerscommissies die 
het kontakt onderhielden met de leiding van de 
instelling, informeel en in ons Zorgcentrum op een 
prettige, open manier. Nu is een Cliëntenraad een 
belangrijk orgaan in de zorginstelling. Gespreks-
partner van de directie met wiens inbreng terdege 
rekening wordt gehouden. Overigens nog steeds 
op die prettige en open wijze die de samenwerking 
zo zinvol maakt. 

Wat doet de Cliëntenraad? 
De Cliëntenraad is de “spreekbuis” van de cliënten 
naar de directie. Zij ziet er op toe dat goede zorg 
wordt geboden en bewaakt de rechten van de 
cliënten. De Cliëntenraad overlegt met de directie
en geeft zo nodig gevraagd en ongevraagd advies.

Wie hebben er zitting in de Cliëntenraad?
Sinds kort is de samenstelling van de Raad 
gewijzigd. De in- en aanleunwoningen die eerst 
ook in de Cliëntenraad vertegenwoordigd waren 
hebben een eigen bewonerscommissie gevormd.
Nieuw, als afgevaardigde in de raad zijn de 
vertegenwoordigers van Thuiszorg Aalsmeer, 
Ontmoetingscentrum Irene en gebruikers van 
andere diensten (Tafeltje Dekje).De wet gaat ervan 
uit dat belangenbehartiging het beste kan gebeuren 
door de cliënten zelf. Echter, niet alle cliënten zijn 
hiertoe in staat. Cliënten worden vaak vertegen-
woordigd door een naast familielid. 

De leden van de Cliëntenraad
Namens het zorgcentrum:
• Mevr. A.J. Schellekens, kamer 122 zorgcentrum
• Mevr. B. Neutkens, familielid/vertegenwoordiger
• Mevr. N. de Jong, familielid/vertegenwoordiger
• Mevr. M. Hulsbos- Bosman, 
 familielid/vertegenwoordiger

Namens Ontmoetingscentrum Irene:
• Dhr. A.J. de Bruin, familielid

Voor de sector Thuiszorg Aalsmeer/Tafeltje Dekje 
ontbreekt een afgevaardigde.

• Dhr. J. Peters, voorzitter neemt de honneurs waar.

Uw inbreng in de Cliëntenraad:
De Cliëntenraad hoort graag algemene adviezen 
over de dienstverlening van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Zij stelt zich tot doel de kwaliteit van de Zorg te 
verhogen. Dat kan alleen als de Cliëntenraad op 
de hoogte is van wat er leeft onder de cliënten. 
Uw inbreng is dus noodzakelijk en wij vragen u 
dan ook om als u informatie heeft contact met
 ons op te nemen.

We hopen dat u door dit artikel meer zicht hebt 
gekregen in het wel en wee van “uw” Cliëntenraad. 
U allen, als lezer van “Ons Allemael” bent de doel-
groep wiens belangen wij proberen te behartigen 
en mocht een van de lezers geïnteresseerd zijn in 
deelname in de Cliëntenraad als afgevaardigde  
van Thuiszorg Aalsmeer/Tafeltje Dekje, horen wij 
het graag van u.

Met vriendelijke groeten namens ons allen 
uit de Cliëntenraad, 

Rie Bakker Secretaresse

de Cliëntenraad



Er is iemand op de achtergrond werkzaam met 
een cruciale rol binnen de organisatie Zorg-
centrum Aelsmeer. Het is Anne Smit en zij is 
verantwoordelijk voor de Cliëntenadministratie.
Dat klinkt als een eenvoudige administratieve 
functie, maar in feite komt het erop neer dat zij 
verantwoordelijk is voor alle declaratieverkeer 
met gemeenten en zorgverzekeraars. Zij zorgt 
dus dat er voldoende geld binnenkomt om zorg 
te verlenen en salarissen te betalen. Reden 
genoeg om eens bij haar achter de schermen te 
gaan kijken. De Cliëntenadministratie  is tegen-
woordig een ingewikkeld speelveld. In de loop 
van dit interview zullen we proberen duidelijk te 
maken waarom dat zo is.

Maar eerst Anne zelf. Zij werd 52 jaar geleden gebo-
ren in Roelofarendsveen, woont met haar man en 
drie kinderen in Uithoorn en is al 21 jaar verbonden 
aan Zorgcentrum Aelsmeer. Ook voor die tijd was 
haar administratief talent al duidelijk bij de twee 
banken waar zij werkzaam was, maar Zorgcentrum 
Aelsmeer bood een werkomgeving waar zij zich het 
beste thuis voelde. Als ik haar vraag hoe dat komt 
zegt ze: ‘Het is een sector die bij mij past. Goed om 
te zien hoe de bewoners hier in een mooi huis aan 
het water wonen. En alle moeite wordt gedaan 
om het de mensen naar de zin te maken; goede 
verzorging, leuke activiteiten, vers bereidde 
maaltijden, een restaurant en zelfs een reisburo:
 ‘Op stap.’ En behalve dat hebben we bij de adminis-
tratie een prima met elkaar werkend team. 
Dat is ook heel belangrijk voor mij. ‘Ik werk part-
time, gewoonlijk drie dagen per week, en heb 
eigenlijk altijd zin om naar mijn werk te gaan’.
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Interview met...
Anne Smit

geboren
30-05-1965 te Roelofarendsveen

Privé
Getrouwd met Jan. Samen hebben ze 3 kinderen:

Nadia 23 jaar, Anko 21 jaar en Jens 16 jaar.

Anne is begonnen bij de receptie. Het leuke 
van dat werk is dat je veel contact hebt met de 
mensen die in het zorgcentrum wonen en op 
bezoek komen. In een administratieve functie is 
dat contact minder. Soms gaan er dossiers door je 
handen zonder dat je precies weet om wie het gaat. 
‘Ik val nog wel eens in bij de receptie, maar dat is 
niet altijd zo gemakkelijk. Je moet heel veel weten 
van het dagelijkse reilen en zeilen om mensen goed 
te kunnen helpen’.

Op administratief gebied is Anne breed inzetbaar. 
Door de jaren heen is ze geleidelijk verhuisd van 
de receptie naar de administratie en behalve haar 
eigen werk valt ze soms ook in voor anderen bij de 
administratie van Tafeltje Dekje of de Financiële 
administratie. Wat dat betreft is ze een veelzijdige 
medewerker. Maar de hoofdzaak is al jaren de 
Cliëntenadministratie. Vroeger, zo’n 15 jaar terug, 
was die administratie een stuk eenvoudiger dan nu. 
Als er een nieuwe bewoner werd opgenomen dan 
stuurde je een formuliertje naar het zorgkantoor 
om dat te melden en thuiszorg hadden we nog 
maar nauwelijks. De inkomsten voor de organisatie 
werden vastgelegd in een jaarlijkse overeenkomst 
met het zorgkantoor. Je hoefde er dus alleen op 
te letten dat je niet teveel geld uitgaf. Met andere 
woorden, de inkomsten lagen vast en je stuurde 
alleen op de uitgaven.

Hoe anders is dat tegenwoordig. Alles moet gede-
clareerd worden. In de thuiszorg moet je bij wijze 
van spreken elke vijf minuten in rekening brengen 

en dat ook nog bij verschillende verzekeraars. 
Dat betekent dat naast het sturen op de kosten 
vooral ook de inkomstenkant heel veel werk en 
zorgen geeft. En in het midden van die dynamiek 
bevindt zich Anne Smit.

Toen alles zo’n 12 jaar geleden begon te ver-
anderen werd zij aangesteld als medewerker 
Cliëntenadministratie. Het leek zinvol om haar een 
eigen ruimte te geven elders in het gebouw zodat 
ze daar ongestoord en geconcentreerd dit belang-
rijke werk zou kunnen doen. Uiteindelijk bleek het 
toch praktischer om weer te verkassen naar de 
afdeling administratie en dat bevalt ook eigenlijk 
veel beter. Anne heeft het vermogen om zich ook 
tijdens de grootste drukte goed af te kunnen slui-
ten en geconcentreerd te blijven op haar werk. 
Ze hoeft het overigens niet alleen te doen. ‘Ik heb 
jaren samengewerkt met Maaike en tegenwoordig 
met Monique, allebei collega’s die net als ik niet 
opzien tegen veranderingen en in elke nieuwe 
maatregel een interessante uitdaging zien’.
We vragen Anne om in grote trekken te beschrijven 
wat de Cliëntenadministratie inhoudt.
‘Voor de bewoners die in het zorgcentrum wonen 
is het nog het eenvoudigst. Zo gauw iemand in 
huis komt wordt een dossier aangelegd, er wordt 
gecontroleerd of betrokkene over de juiste indi-
catie beschikt en dan gaat er een zogenaamde 
‘Melding Aanvang Zorg’ naar  het zorgkantoor.
Er wordt een welkomstmap gemaakt voor de 
nieuwe bewoner en er worden formulierenen con-
tracten opgemaakt. Vervolgens wordt het verblijf 

in dagen geregistreerd en hierover wordt steeds 
verantwoording afgelegd naar de financier. Bij de 
thuiszorg ligt het ingewikkelder. Als iemand wordt 
aangemeld voor zorg moet eerst worden  nage-
gaan waar iemand verzekerd is, omdat we met 
iedere verzekeraar andere afspraken hebben.
Dan moet bepaald worden of de indicatie goed is 
en onder welke financieringsstroom het past. 
Ook is van belang na te gaan of er voldoende 
financiële ruimte is en moet goed worden 
vastgelegd tot hoe lang de indicatie duurt. 
Immers, zonder geldige indicatie geen vergoeding.
Het is dus een voortdurend zoeken naar de ruimte 
om de zorg te verlenen en heel nauwkeurig bij-
houden wat er allemaal gedaan wordt, want zo 
gauw je iets mist dan heb je als organisatie voor 
niets gewerkt’ aldus Anne.

Op de vraag hoe zij omgaat met de complexiteit 
van die taak zegt ze: ‘Je bent je er wel van bewust 
dat het belangrijk werk is. Je ziet gemakkelijk wat 
over het hoofd en niemand corrigeert je. Er zijn wel 
eens momenten geweest dat ik heb overwogen om 
naar wat anders uit te zien, maar tegenwoordig heb 
ik het wel weer erg naar mijn zin. Ik heb hier leuke 
mensen om mij heen en doordat ik parttime werk 
is het ook mogelijk om privé leuke dingen te doen.
‘Ik heb de afgelopen tijd een poosje vier dagen 
gewerkt, maar ben wel blij dat dat weer voorbij is. 
Drie dagen is goed voor mij. Wat het werk betreft: 
het is soms een enorme puzzel. Er is altijd wel iets 
wat niet klopt en dan moet je net zo lang zoeken 
tot je boven water hebt wat er niet deugt. 
Gelukkig hou ik van puzzelen en geef het nooit op. 
Monique is net zo. We schuiven niets voor ons uit 
en zorgen dat uiteindelijk alles weer klopt’.

‘het is soms 
een enorme puzzel’
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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 ‘Op Stap’‘Volleybal met 
propjes papier’
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Als je 21 jaar in een zorgorganisatie werkt zie je 
veel veranderingen. ‘Wat vooral opvalt’ zegt Anne 
‘is dat bewoners in een minder goede conditie 
hier komen wonen en hier ook gemiddeld korter 
wonen. Wat dat betreft had je vroeger een veel 
langduriger relatie met mensen. Wat ook veranderd 
is, is dat het werk veel ingewikkelder geworden is, 
maar daardoor vind ik het ook wel leuker.

In haar vrije tijd verveelt Anne zich niet. Behalve het 
gezin zijn er volop hobby’s zoals volleyballen, 
de kinderen aanmoedigen bij het sporten, 
wandelen, fietsen, tuinieren, uitjes en van op 
vakantie gaan kan ze heel erg genieten.

Zelfs op de administratie wordt wel eens 
gevolleybald. ‘Niet dat we dan niet hard werken 

hoor’ haast ze zich te zeggen ‘er zijn 
dagen dat we nauwelijks met elkaar 

praten omdat iedereen zo druk is. 
Dat zijn juist ook de momenten 
dat we een beetje baldadig 
worden en met een prop 
papier even over volleyen.   
     Daarna kunnen we er  

  weer tegenaan’.

Wij danken Anne voor dit interview, het inzicht dat 
zij ons gegeven heeft in deze betrekkelijk onzicht-
bare kant van Zorgcentrum Aelsmeer en wensen 
haar alle goeds toe in haar werk.

Jan Dreschler

Werken in de zorg 
iets voor jou?
Bekijk onze vacatures op 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
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Het Ontmoetingscentrum
Ontmoetingscentrum in gebouw Irene

Het ontmoetingscentrum biedt een veelzijdig 
programma voor ouderen en mensen met 
dementie. Mensen met dementie en andere 
cognitieve problemen in Aalsmeer, Kudelstaart 
en de Haarlemmermeer  kunnen terecht voor 
dagbesteding. Voor mantelzorgers zijn er verschil-
lende activiteiten die hulp en ondersteuning 
bieden bij het omgaan met dementie. 
Het Odensehuis is open voor ouderen en biedt 
een compleet dag-programma of verschillende 
activiteiten waaraan men deel kan nemen.
 

Informatiebijeenkomst dagbesteding

Donderdag 31 mei van14.00 tot 15.30 uur 
organiseert het ontmoetingscentrum samen met 
mantelzorg en Meer een bijeenkomst over dagbe-
steding. Auteur van het boek “lerend vermogen 
bij dementie” Ruud Dirkse is gastspreker en zal 
uitleggen waarom activiteit belangrijk is.  Vooral als 
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centrum binnen het maatwerk drie verschillende 
ondersteuningsgroepen. De nieuwste groep is een 
kleinere groep waarbij meer aandacht is voor de 
individuele behoeften. Vooral mensen tussen de
60 en 75 jaar die wel de diagnose dementie hebben 
maar zich desondanks fit voelen hebben profijt van 
de activiteiten binnen deze groep. Dagbesteding 
voor mensen met dementie is mogelijk op indicatie. 
Voor informatie kunt u terecht op de informatie-
bijeenkomst of door contact op te nemen met de 
coördinator Ellen Millenaar 06 224 68 574

 

Odensehuis, onder de mensen komen

Ook als er geen sprake is van een diagnose 
dementie is actief blijven en contacten onder-
houden belangrijk. De hersenen blijven trainen 
om passiviteit te voorkomen, bewegen om vitaal 
te blijven, een tablet leren hanteren, met meer 
mensen voor jezelf tekenen en kleuren, allemaal 
mogelijkheden die binnen het Odensehuis 
geboden worden.  Voor mensen die veel alleen zijn 
is het prettig om een dag samen door te brengen, 
te lunchen en met een groepje te wandelen. Het 
fijne van het Odensehuis is dat alles mogelijk is. 
Men kan zo binnen lopen. De gemeente geeft 
subsidie en wil graag dat ouderen zo gezond 
mogelijk blijven door hen een plaats te bieden 
om naar toe te gaan. Professionele begeleiding is 
daarom dagelijks aanwezig. 
 

Gespreksgroepen voor mantelzorgers
Zorgt u voor een partner met bijvoorbeeld de-
mentie? Dat zorgen kan een zware belasting zijn. 
Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen om 
de dagelijkse praktijk wat te verlichten. De bijeen-
komsten worden maandelijks georganiseerd door 
de coördinator van het Ontmoetingscentrum. In 
de gespreksgroep vinden partners de gelegenheid 
om andere mensen in eenzelfde situatie te ont-
moeten en elkaars ervaringen te delen. U ervaart 
dat u niet de enige bent die tegen problemen op-
loopt. De onderlinge uitwisseling kan u tot steun 
zijn in het dagelijks proces. 

De data van de aankomende gespreksgroepen zijn:
• vrijdag 25 mei van 10.15 - 11.45 uur                                    
• maandag 25 juni van 14.00 - 15.30 uur 
• vrijdag 27 juli van 10.15-11.45 uur

Aanmelding is niet nodig. U kunt gewoon 
binnenlopen.

Op dinsdag 17 juni is er een bijeenkomst voor 
mantelzorgers in de avonduren van 19.30-21.00 
uur. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor 
kinderen van mensen met dementie. 

Contact
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12
1431 BW Aalsmeer

Ellen Millenaar  06 22468574
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

er sprake is van dementie is er niet altijd motivatie 
om actief bezig te zijn, laat staan om aan te sluiten 
bij een dagbesteding als het ontmoetingscentrum. 
Toch draagt het zeker bij aan meer kwaliteit van 
leven en helpt het om de hersenen zo gezond 
mogelijk te houden. Ruud Dirkse onderstreept 
het vermogen van de hersenen om te leren zelfs 
als er sprake is van dementie. Voor het ontmoe-
tingscentrum is dit een kans om het waardevolle 
programma onder de aandacht te brengen. 
 

Dagbesteding is maatwerk

Soms spreekt men over dagopvang. Een woord dat 
door het ontmoetingscentrum bestreden wordt. 
Natuurlijk biedt het ontmoetingscentrum opvang 
als het gaat om het ontlasten van de mantelzor-
gers maar dat is het zeker niet alleen. Binnen de 
maatwerkgroepen wordt een programma geboden 
dat aansluit bij de mogelijkheden van iemand met 
dementie. Het programma is activerend, maw het 
streeft naar behoud van mogelijkheden. Bewegen 
is een belangrijk onderdeel, naast de verschillende 
geheugenactiviteiten. Het feit dat het een groep 
is wil al aangeven dat mensen elkaar ontmoeten, 
elkaar steunen en van elkaar leren en dus sociaal 
actief blijven. Mensen met dementie zijn onderdeel 
van de maatschappij en willen dat zolang mogelijk 
blijven, juist daarom is dagbesteding op maat zo 
belangrijk. Omdat dementie voor kan komen op 
verschillende leeftijden en in verschillende vormen 
kunnen de mogelijkheden en behoeften erg 
uiteenlopen. Daarom heeft het ontmoetings-
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Interview met...
Mw Sluijs

geboren
30 december 1933 in Aalten

Privé
Getrouwd met Arie, 

samen kregen ze 2 jongens en 2 meisjes

De oorlogsjaren maakte mw. Sluijs voor een deel 
mee in Utrecht. Als ze in het souterrain uit het raam 
keek zag ze de laarzen van de soldaten marcheren. 
Ze weet nog dat er een Duitse soldaat, een veld-
predikant, soms bij haar vader op bezoek kwam. 
Zijn geweer zette hij in de gang bij de voordeur. 
Hij kwam echt als predikant. Als klein kind dacht ze 
daar niet over na maar toen ze ouder was vroeg ze 
zich toch af wat de buren daarvan gedacht moeten 
hebben. In 1944 verhuisde het gezin naar Halfweg, 
waar de oorlog veel dichterbij kwam. De brug bij 
de suikerfabriek werd gebombardeerd. Dit was drie 
straten verwijderd van het ouderlijk huis, waar ze 
toen nog met z’n elven woonden. Het gezin heeft 
met z’n allen in het toilet en in de gangkast geze-
ten om te schuilen. Dit heeft veel impact gehad. 
Als mevrouw Sluijs terugdenkt aan de oorlog komt 
altijd het bombardement als eerste in gedachten. 
Zoals veel andere Nederlanders zijn er na de oor-
log vanaf 1950, drie broers en één zus naar Canada 
geëmigreerd. In die tijd had je nog het idee dat je 
elkaar nooit meer zou zien. Toen een aantal jaren 
later de oudste broer van het gezin ging trouwen, 
zijn vader en moeder voor het eerst met de emi-
grantenboot naar Canada gegaan.

Na zeven jaar in Halfweg gewoond te hebben 
verhuisde het gezin naar Andijk. Mw. Sluijs ging op 
kamers wonen in Amsterdam vanwege haar studie 
kleuteronderwijzeres A en B. Haar vader ging mee 
op zoek naar een kamer. Hij had als student zelf ook 
op kamers gewoond. Vader testte het bed en als 
het goed was namen ze de kamer! Zo kwam ze bij 

Het gezin sloot zich aan bij de ontmoetingskerk en 
van daaruit ontstonden er nieuwe vriendschappen 
en een grote kennissenkring. Ze woonden destijds 
in een nieuwe wijk in Rijsenhout en hadden aan de 
dijk een stuk grond met een tuintje. Er werd een 
blokhut op gezet en het echtpaar was daar vaak 
te vinden. Toen het dijkhuisje ernaast te koop 
kwam twijfelden ze geen moment en zijn daar 
gaan wonen.Mw. Sluijs is in haar hele leven heel 
veel keren verhuist. Het voordeel van verhuizen is 
dat je sociaal vaardiger wordt, je moet iedere keer 
weer nieuwe vriendschappen opbouwen. 
Ze hebben een mooie tijd gehad in het dijkhuisje. 
Arie kreeg een baan als sociaal rechercheur voor 
de gemeente Haarlemmermeer. 

In 2012 verhuisde het echtpaar voor de laatste keer 
samen naar een aanleunwoning van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Omdat Arie de ziekte van Alzheimer had 
ging hij een aantal dagen naar de ontmoetings-
groep in gebouw Irene in Aalsmeer. 
Zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid ging 
snel achteruit en na een jaar is hij overleden.
Mw. Sluijs bleef actief betrokken bij de ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout. Door de ziekte van dhr. 
Root, een medebewoner van de aanleunwoningen, 
is ze begonnen met geld ophalen voor de koffie op 
maandagochtend in de gezamenlijke ruimte van 
de aanleunwoningen. Een grote groep bewoners 
komt dan koffie drinken en er wordt van alles 
besproken. Het is een mooi sociaal gebeuren op 
deze manier. Zo weet men van elkaar hoe het gaat 
en als er klachten zijn worden deze door mw. Sluijs 
verzameld en uitgesproken. 

mw. Jansen op de zolderkamer te wonen, die altijd 
om 16:00 uur klaar zat met een kopje thee. In het 
weekend ging ze naar haar ouderlijk huis in 
Andijk en daar ontmoette ze Arie. Hij woonde in 
Andijk en was op bezoek bij de koster. Beiden zaten 
buiten op het bankje voor het huis van de koster. 
Elsa fietste voorbij en zei netjes gedag, Arie riep: 
“wil je ook een pepermunt?” Ze raakten aan de 
praat en zo geschiedde. 

Na haar studie solliciteerde Elsa in Andijk, waar 
twee kleuterklassen gevestigd waren in twee 
bollenschuren. Dit was de start van haar carrière
 als kleuteronderwijzeres, in 1955 haalde ze haar 
hoofdakte en mocht daardoor een paar jaar later 
een nieuwe school in Andijk inrichten. 
In 1957 zijn Arie en Elsa getrouwd. Arie was toen 
nog werkzaam bij een bollenbedrijf in Andijk. 
Maar doordat hij zich daar niet verder kon ontwik-
kelen, ontstond het idee om verder te gaan leren. 
Dit werd de politie opleiding in Amsterdam.
Ze kregen hun eerste woning toegewezen in de 
Helmerstraat in Amsterdam Zuid. Het gezin groeide, 
er werden vier kinderen geboren, twee jongens en 
twee meisjes. En tussendoor verhuisde het gezin 
naar de Amsterdam Osdorp. Hier woonden ze op 
vier hoog. Met een aantal kleine kinderen was het 
soms even puzzelen om iedereen boven te krijgen. 
Zo werd eerst de baby bij de buren op twee hoog 
gebracht, daarna de andere kinderen naar boven 
en als laatste de baby weer opgehaald bij de 
onderburen. Het was een leuke tijd in Amsterdam, 
er was veel contact met de mensen in de straat. 
De kinderen speelden in het speeltuintje en alle 
moeders zaten op een bankje met elkaar te praten. 
Arie werkte bij de politie en Elsa deed invalwerk op 
de kleuterschool.

In 1970 kon Arie beheerder worden van het woon-
wagenkamp in Winterswijk. Als nuchtere West-Fries 
was hij daar uitermate geschikt voor. Voor deze 
functie moest je stevig in je schoenen staan en een 
dikke huid hebben. Na twe jaar kon Arie beheerder 
worden van het grote kamp in Vijfhuizen. Elsa was 
blij dat ze gingen verhuizen richting Rijsenhout. 
Ze miste het contact met anderen zoals ze in 
Amsterdam had. In Rijsenhout kon ze aan de slag 
als juf op de peuterspeelzaal voor drie ochtenden 
in de week. Regelmatig komt ze volwassenen tegen 
in Rijsenhout die haar aanspreken met: dag juf Elsa! 

In een appartementencomplex is er meestal
 wel een bewoner die er voor zorgt dat alles 
reilt en zeilt. Dat wil zeggen; activiteiten 
organiseert voor bewoners zodat de sociale 
contacten onderhouden worden. Mw. Sluijs is 
zo’n betrokken bewoner. Tijd voor een interview 
om te weten te komen waar mevrouw zich 
allemaal mee bezig houdt.

Mw. Sluijs is op 30 december 1933 geboren in 
Aalten. Het gezin Zwart bestond toen uit vijf 
kinderen en groeide uit tot negen kinderen. 
Vader was dominee en hierdoor verhuisde het 
gezin, toen de kleine Elsa twee jaar was, naar 
Utrecht. Ze groeide op in een groot liefdevol gezin, 
waar je als dochter van de dominee het goede 
voorbeeld moest geven. In die tijd behoorden de 
dominee en de huisarts tot de notabelen van het 
dorp of stad. Mw. had hierdoor geen gebrek aan 
vriendinnen, klasgenootjes wilden allemaal graag 
met haar spelen. Maar ze moest zich wel waar 
maken, netjes gedragen en het goede voorbeeld 
geven. Toch heeft ze dit nooit als belemmering 
gezien.Van haar schooltijd in Utrecht kan ze zich 
niet veel meer herinneren. Wel dat ze ’s avonds van 
19:00 – 19:30 uur altijd nog buiten mocht spelen. 
Het gezin woonde in een pand van drie hoog met 
een souterrain, dit was in de F.C. Donderstraat, 

tegen De Bilt aan. Ze speelden veel ver-
stoppertje en als het tijd was om naar 

binnen te gaan riep moeder 
vanaf het balkon.
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Tijdens het koffie drinken ontstond de gedachte 
om een spelmiddag te organiseren voor de bewo-
ners die daar behoefte aan hadden. Mw. Sluijs ging 
aan de slag en zo wordt er nog steeds op donder-
dag in het zaaltje op de begane grond een spelletje 
rummikub gespeeld en kan er gesjoeld worden. 
De mensen die willen klaverjassen gaan naar de 
spelmiddag in het zorgcentrum.

Sinds kort kunnen bewoners ook mee doen met 
het wekelijkse half uurtje bewegen, georganiseerd 
en uitgevoerd door mw. Sluijs. Dit is ontstaan door-
dat ze tijdens een familie weekend was gevallen 
en twee scheurtjes in haar bekken had opgelopen. 
Tijdens haar herstel heeft ze kilometers achter de 
rollator door alle gangen van de aanleunwoningen 
gelopen met en zonder fysiotherapeut. Zoals 
iedereen wel weet is het belangrijk om te blijven 
bewegen en zo ontstond het plan van de fysio-

therapeut en mw. Sluijs om een beweeggroepje 
te starten. De fysiotherapeut heeft 

een opzet gemaakt met allerlei 
oefeningen en mw. Sluijs is 

in het zorgcentrum bij 
de beweegactiviteit 

gaan kijken. 

Nu begeleidt ze zelf de activiteit en is de groep 
uitgegroeid tot 14 deelnemers. Ze gebruikt de 
oefeningen van de fysiotherapeut maar haalt ook 
informatie van internet dankzij haar ipad. Naast 
het bewegen heeft ze ook nog met twee andere 
dames vanuit de ontmoetingskerk een handwerk-
groep opgezet. Eén keer in de maand komt er een 
groep van inmiddels 22 vrouwen bij elkaar om 
te handwerken. Iedereen is welkom en het vindt 
plaats in één van de ruimtes van de twee kerken 
in Rijsenhout. Het is fijn om anderen te spreken. 
Bij ziekte wordt er een kaartje gestuurd. Ook hier 
is een goede sociale controle. De handwerkgroep 
is zo’n succes dat de deelnemers wel iedere week 
willen maar mw. Sluijs vindt het goed zo. Anders 
wordt het allemaal wel heel veel.

Ondertussen zijn we anderhalf uur verder en zit 
de witte kanarie van mw. Sluijs af en toe heel hard 
te zingen om ook z’n aandeel te geven aan het 
interview. Met uitzicht op de molen en de bedrijvig-
heid op straat geeft mw. Sluijs aan een mooi plekje 
te hebben. De kinderen en kleinkinderen wonen 
in de buurt en zien elkaar regelmatig.  
Hopelijk kan en mag ze nog een hele tijd maat-
schappelijk betrokken blijven dankzij alle 
activiteiten die ze uitvoert. Mw. Sluijs bedankt 
voor uw interessante levensverhaal.

Wilma Groenenberg-Groot

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 mee wilt 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 maandelijkse 
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’. 

‘Op Stap’

meer informatie
op onze facebookpagina

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 hiervoor 
€ 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 



Expositie ZCA
JAN DRESCHLER

In de tussengang naar Rozenholm hangt een 
nieuwe expositie van schilderijen. Zij zijn 
geschilderd door Jan Dreschler die tot juni 2016 
directeur was van Zorgcentrum Aelsmeer. ‘Ik had 
wel enige schroom’ zegt hij ‘om de schilderijen 
hier op te hangen. Tenslotte ben ik hier weg en 
dan moet je  niet elke keer weer terugkomen. En 
je geeft je ook wel ‘bloot’.  

‘Maar het is ook wel een beetje de schuld van 
het zorgcentrum dat ik ben gaan schilderen.
Ik liep indertijd erg na te denken over hoe ik 
mijn leven invulling zou geven  na mijn pensio-
nering en veel mensen vroegen daar ook naar. 
Het was Mw. Van Duinhoven met wie ik het op 
enig moment over schilderen had.  ‘Iedereen kan 
schilderen’ zei ze. Ik was daar sceptisch over, had 
sinds de lagere school niets meer op dat gebied 

gedaan en mijn tekenvaardigheid is niet groot. 
Ik besloot niettemin om het te proberen en 
vanaf zo’n beetje het derde schilderij was ik ver-
kocht. Sindsdien besteedt ik een deel van mijn 
tijd aan schilderen. Voor het overige volg ik col-
leges geschiedenis aan de VU en doe ik nog wat 
bestuurlijk werk. En veel vakanties natuurlijk.

Het eerste jaar heb ik uitsluitend met acrylverf 
geschilderd om daarna over te stappen op olie-
verf. Aanvankelijk leerde ik nieuwe dingen door 
er over te lezen en via filmpjes op het internet. 
Maar daarna ben ik op les gegaan en dat doe 
ik nog trouw elke week. Je wilt graag allerlei 
nieuwe dingen proberen. Vandaar dat wat hier 
hangt nogal gevarieerd is’. 

Tot zover wat hij er zelf over zegt. Mocht u 
nieuwsgierig zij n naar de schilderijen, neem 
dan een kijkje in Zorgcentrum Aelsmeer, begane 
grond, verbindingsgang naar Rozenholm.


