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Beste lezer,

Hierbij een nieuwe uitgave van het blad ‘Voor ons Allemael’. Met veel 
plezier maken wij ieder kwartaal een nieuw magazine met artikelen 
en informatie vanuit Aalsmeer en over onze zorgverlening in de wijk, 
de ontmoetingscentra en het zorgcentrum.

Deze keer hebben wij als thema gekozen om de buurtschappen wat 
onder de aandacht te brengen. Aalsmeer en Kudelstaart kennen een 
prachtige historie en mooie tradities. En ook zijn er verschillende 
buurten in het dorp te benoemen die bij de ouderen onder ons 
vast nog goed bekend zijn. In het Zorgcentrum zijn de afdelingen 
genoemd naar wateren in de directe omgeving, zoals de Grote - en 
de Kleine Poel, het Zwet en de Vaart, de Blauwe Beugel. Maar onze 
bewoners zijn ook  goed bekend met de wijken ofwel buurtschappen 
van het dorp, zoals u in een artikel kunt lezen. 

Daarnaast laat de casemanager Yvon weten dat ondanks de ver-
schillende buurten, het vooral opvalt dat er zo veel onderlinge 
verbondenheid is. Het dorp kent enorm veel ondernemers die bereid 
zijn hun handen uit te steken, en ook als vrijwilliger een bijdrage te 
leveren. Met elkaar zorgen de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart 
voor een goede gemeenschapszin.

In tijden van corona, waarbij men meer op zichzelf is aangewezen, 
leiden de maatregelen soms tot stilte in huiskamers. Waar men 
voorheen veel aanloop had, is dit nu minder en voelen mensen zich 
eenzamer. Ondanks telefoontjes of digitale gesprekken met een 
beeldscherm, missen we de knuffel en de arm om je heen. We zullen 
moeten volhouden tot het vaccin echt meer bescherming biedt, maar 
laten we proberen elkaar te blijven zien. Met elkaar kunnen we de 
alleenstaanden een hart onder de riem steken. En als dorp/ buurt/ 
gemeenschap elkaar blijven zien.
 
Met dit blad hopen wij u weer te voorzien van actuele informatie over 
ons zorgaanbod. Maar vooral ook Aalsmeer op een prettige manier te 
laten zien, vanuit historie en in de huidige tijd.

Met vriendelijke groet,

Voorwoord

Ellen Meily is 
directeur-bestuurder van 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer.
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@Ontmoetingscentrum Aalsmeer

Rond 1650 veranderde het gebied. In 1650 werd 
de Stommeer drooggelegd. In 1674 volgde de 
Hornmeer en in 1852 de Haarlemmermeer. Door 
een dijkdoorbraak liep de Stommeerpolder in 1854 
echter weer vol. Het duurde drie jaar tot deze weer 
droog was. Later volgde de drooglegging van de 
Schinkelpoel, Oosteinderpoel, Noorder Legmeer en 
Zuider-Legmeer. In deze periode vervielen ver-
schillende bronnen van bestaan. De drooglegging 
betekende het einde van de visserij en de verve-
ning kwam tot stilstand. Van 1850 tot 1885 beleefde 
de aardbeienteelt zijn hoogtepunt.In die oude tijd 
waren er ook verschillende buurten in Aalsmeer.

Je had de Kerckebuurt (nu Aalsmeer-dorp) rondom 
de kerk. Die kerk lag toen veel meer centraal in het 
dorp maar door de voortdurende landafslag door 
het Haarlemmermeer (dat niet voor niets de Wa-
terwolf werd genoemd) kwam de kerk steeds meer 
aan de rand van het Haarlemmermeer te liggen.
Je had ’t  Oosteynd wat, nu het Oosteinde is. Dit 
loopt van de Jaap Bollenbrug tot het Schinkeldijkje. 
Het was indertijd een beetje een uithoek, vandaar 
dat men het de naam Farregat gaf wat ‘het verre 
gat’ betekent. Deze naam was nu niet zo positief 
bedoeld.

Behalve het Oosteynd had je ook het Westeynd, wat 
in de achtiende eeuw in de golven 
verdween. Al met al hebben de buurten van Aals-
meer dus een oude geschiedenis. En van al die 
buurten is de Uiterweg wel het meest 

bekend. Die werd ook het langst, en soms nog wel,  
aangeduid met ‘de buurt’.

Geleidelijk ontstonden de buurten zoals we die 
vandaag de dag kennen. Ca. 1930 werd Plan Zuid 
gebouwd met wegen als de Ophelialaan en de 
Mensinglaan. Daarna volgde de rest van de Stom-
meerpolder en eind jaren zestig van de 
vorige eeuw was er een grote uitbreiding en werd 
de Hornmeer gebouwd.

Dan was er natuurlijk nog Kudelstaart.
Richting Leimuiden, langs de Herenweg, had je het 
plaatsje Calslagen. Er woonden zo’n 200 mensen. 
Er was een middeleeuws kerkje dat in vlammen is 
opgegaan. De ruïne is er nog. De bekendste 20ste 
eeuwse bewoners van dit stukje grond, wat nu bij 
Kudelstaart hoort, waren cabaretier Wim Kan en zijn 
vrouw Corrie vonk.

Kudelstaart als dorp is van veel recentere datum. 
Als dorp begon het te ontstaan in de 19de eeuw en 
ca 1890 werden de kerk en Fort Kudelstaart ge-
bouwd. Toen werd het ook bij Aalsmeer 
gevoegd. Op den duur kwam er nogal wat 
watersport. Kudelstaart heeft tegenwoordig 
diverse bijnamen zoals ‘Parel aan de Poel’ of ‘Saint 
Tropez van de Lage Landen’. Van een klein dorpje is 
het kennelijk een plaats met enig 
aanzien geworden.

Als het gaat over buurten moet er toch ook iets 
gezegd worden over het Aalsmeerse dialect. 
Dat wordt immers ’t Buurts genoemd. Het wordt de 
laatste decennia door niemand meer 
gesproken maar is wel volop bestudeerd door me-
nig Aalsmeerder. Er is zelfs een Buurts 
woordenboek. Buurts is een zogenaamd 
‘kustdialect’ dat verwant is aan het Westfries. 
In Aalsmeer werd het het langst gesproken op de 
Uiterweg;  ‘De Buurt’dus.

Wat opvalt in het Buurts is dat Aalsmeerders vroe-
ger een groot talent hadden voor het 
bedenken van hele krachtige en soms ook wel ko-
mischer gezegden. Ik wil u er toch een paar 
meegeven. 

Veur je kaike, achter bè je eweest 
(niet te veel omkijken)
Snot en kwail 

(tranen met tuiten)
Azzie hard loopt zie je ’t niet en azzie stil steet hè je 
d’r gien arg in 
(het is onbelangrijk)
Hij wil hoger kakke as ze gat zit 
(Hij is verwaand)
Uitte broek moete 
(De behoefte moeten doen)
Achter de pet kaike 
(bidden, met de pet voor het gezicht)
Ze is met ’t vrachie thuisekomme en de 
noordewind hebt ’t annewaaid 
(Ze is in verwachting en de vader is onbekend)
Ik ben niet arg vlug in me laif 
(Ik voel met niet zo lekker)

Er was dus een hele speciale Aalsmeerse cultuur 
die tegenwoordig goeddeels, maar niet helemaal 
verdwenen is.

Wat is eigenlijk een buurt? 
Het is de kleinste herkenbare eenheid binnen een 
gemeenschap..
In een buurt kennen mensen elkaar en hebben ze 
een gemeenschappelijke mentaliteit. Daar liep ook 
wel een bepaalde grens tussen. Je moest vroeger 
als meisje van de Uiterweg geen verkering 
aanknopen met een jongen uit het Farregat of 
omgekeerd. Dan waren de rapen gaar.

Het denken in buurten is wel wat minder is dan 
vroeger. Wel is er nog steeds een gevoelsmatig 
verschil tussen iemand die in Aalsmeer woont en 
een echte geboren en getogen Aalsmeerder. In het 
laatste geval heb je toch een streepje voor.

Hoe is de geschiedenis van die buurten?
In 1133 duikt de naam Aalsmeer, Aelsmer of Alsmar 
voor het eerst op in de geschiedenis. Maar in die die 
12e eeuw omvatte Aalsmeer een gebied dat nog 
nauwelijks was ontgonnen. Het was nog een wil-
dernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de 13e 
eeuw breidde de ontginning zich snel uit. De Oos-
teinderpoel, Schinkelpoel, Stommeer, Hornmeer, 
Legmeer en de Westeinderplassen ontstonden. 
Kortom er was maar weinig land en heel veel water. 

Door dit gebrek aan land moesten de mensen 
omschakelen naar visserij of het overgebleven land 
intensief bewerken. In de 17e eeuw ontstond de 
boomteelt. Het vormknippen van buxus en taxus 
en daarna de aardbeienteelt.

De gemeente Aalsmeer bestaat uit een drietal dorpen, Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer Oost.  
Daarnaast zijn er ook heel veel buurten te onderscheiden. Als je het internet daarop bevraagt kom 

je tegenwoordig de volgende buurten tegen: Aalsmeer dorp, Uiterweg 
(de Buurt) Stommeer, Hornmeer, Kudelstaart, Oosteinde (Farregat), Bovenlanden , 

Schinkelpolder, Greenpark.

Buurten 
 in Aalsmeer

In een buurt kennen mensen 
elkaar en hebben ze een 
gemeenschappelijke mentaliteit.
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Echt Buurts
“Snot en kwail”

(tranen met tuiten)



In Gesprek met
We spraken over de geschiedenis van Aalsmeer met 
Jan Willem de Wijn. Zijn wieg stond in Amsterdam- 
West. Toch was hij 25 jaar voorzitter van de 
historische vereniging Oud Aalsmeer. Een enkele 
keer werd hem wel eens gevraagd: ‘Ben jij wel een 
echte Aalsmeerder?’ Hij pareerde dat doorgaans 
met, ‘niet helemaal, maar jij, ben jij wel een echte 
Oud Aalsmeerder’ dat wil zeggen lid van de 
historische vereniging?

Van jongsafaan was Jan Willem gefascineerd door 
de luchtvaart. Als 10 jarig jongetje ging hij al 
vliegtuig spotten op Schiphol Oost, en verdiepte 
zich ook in de geschiedenis van de luchtvaart.
Toen het gezin in 1972 naar een 
nieuwbouwwoning in Aalsmeer verhuisde 
ontstond ook de interesse voor het gebied rond 
Schiphol en Aalsmeer

Hij ging dan ook werken op de luchthaven, in de 
public relations, was een aantal jaren commercieel 
directeur van Aviodome, en werd daarna publicist 
in luchtvaartbladen en schrijver van vele boeken 
over luchtvaarthistorie en lokale geschiedenis.
Ook schreef hij talloze artikelen in Oud Nuus, het 

tijdschrift van Oud Aalsmeer. In 2005 is hij 
begonnen met een universitaire studie 
geschiedenis aan de VU onder het motto: ‘dan heb 
ik net voor mijn 65ste toch nog een echt vak 
geleerd’. En dat lukte met glans.

Het werd dan ook een interview vol geschiedkundi-
ge wetenswaardigheden. Zijn afstudeeronderwerp 
was de migratie van en naar Aalsmeer in de 18de 
eeuw. Dit leidde tot belangrijke nieuwe historische 
inzichten. 

Migratie is een actueel thema. In 2017 was 
Aalsmeer het dorp met het hoogste migratiesaldo 
van Nederland. Dat had alles te maken met de 
komst van veel Poolse mensen die in Aalsmeer 
kwamen werken. Ongeveer 10 procent van 
degenen die zich ’s avonds in Aalsmeer ter ruste 
leggen is Pools.

Maar door de eeuwen heen is dat eigenlijk altijd zo 
geweest. Na de val van Antwerpen in 1585 trokken 
heel veel Vlamingen naar het Noorden en vestigden 
zich voor een flink deel in Amsterdam. Maar ook 
streken er heel wat Vlamingen neer in Aalsmeer 
alwaar vrij kort daarna de namen van allerlei nota-
belen zoals de onderwijzer en de dominee duidelijk 
van Franse herkomst waren. Kennelijk waren deze 
immigranten razendsnel ingeburgerd

In de 18e eeuw waren het vooral veel Duitsers 
die in Aalsmeer kwamen werken. Het onderzoek 
van Jan Willem wees uit dat het hier ging om een 
percentage van  wel 20 procent. Zij waren vooral 
werkzaam in de katoenbleekindustrie. Voor een 

deel zijn zij hier blijven hangen en hun kinderen 
werden rasechte Aalsmeerders.
Er is in Aalsmeer iets heel bijzonders en dat zijn de 
stamboomboeken. Geen enkel dorp in Nederland 
heeft dat zo goed bijgehouden als in Aalsmeer en 
het maakt het mogelijk het verleden goed te 
bestuderen. Zo kun je ook allerlei feiten leren 
kennen over hoe Aalsmeer zich ontwikkelde. 
We beperken ons in dit artikel tot een paar 
voorbeelden.

Hoe was het bijvoorbeeld gesteld met de welvaart 
in Aalsmeer? Er zijn overzichten uit 1680 waaruit 
is af te leiden hoeveel belasting mensen moesten 
afdragen. De bevolking werd ingedeeld in 
verschillende klassen. Je was kapitalist, of driekwart 
kapitalist, of half kapitalist of kwart kapitalist of een 
zogenaamde kleine getaxeerde. De meeste 
mensen waren overigens gewoon arm en konden 
geen belasting afdragen.

Uit die overzichten kun je afleiden dat de meest 
welgestelde mensen in Aalsmeer Oost woonden. 
Dat was ook wel logisch. Daar zat de meeste 
industrie, onder andere de katoenblekerijen en hun 
handel was natuurlijk de toelevering naar de stad 
Amsterdam die zijn gouden eeuw beleefde.
Welgestelden woonden in het dorp. De arme 

Aalsmeerders woonden vooral ‘aan de rafelran-
den van het dorp’, zoals Jan Willem het beschrijft. 
Dit waren vooral de buurten aan de rand van het 
Haarlemmermeer, waar het wonen met meer risico 
gepaard ging en die later dan ook aan de golven 
moesten worden prijsgegeven

Als het gaat om welvaart is ook een belangrijk 
aspect van Aalsmeer dat er zoveel architectuur te 
vinden is. Eind 19de eeuw was de tijd van de aard-
beien en sierheesters zo’n beetje voorbij en begon 
de handel in bloemen. Voor Aalsmeer was dit een 
bijzonder welvarende periode.

De ondernemers in de sierteeltsector investeerden 
hun geld in nieuwe huizen. Zij deden dit vooral ook 
om te laten zien dat het goed ging met het bedrijf. 
Het woonhuis was als het ware hun visitekaartje.
Wat opvalt is dat ze daarbij kennelijk open ston-
den voor nieuwe stromingen in de architectuur en 
het is dan ook ongekend wat er aan verschillende 
stijlen in Aalsmeer te zien is. De NRC maakte 20 jaar 
geleden al een speciale bijlage over dit fenomeen 
en recent is er een proefschrift over geschreven. In 
Oud Nuus, het  blad van de Aalsmeerse Historische 
Vereniging, zal hier de komende tijd extra aandacht 
aan worden gegeven.

Kortom Aalsmeer is een bijzonder dorp met een 
heel bijzondere geschiedenis. We danken Jan Wil-
lem de Wijn voor de inkijkjes die hij ons daarin gaf.
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Jan Willem de Wijn

Wist je dat?
In 1133 de naam Aalsmeer, Aelsmer of Alsmar voor 
het eerst opduikt in de geschiedenis. De naam 
Alsmar zou afgeleid kunnen zijn van aal (of paling) 
meer, Aelsmeer komt wellicht van ‘allesmeer’. Een 
andere uitleg van de naam Aalsmeer is dat het 
afkomstig is van ‘els-er’. Dit betekent waterig land, 
rijk aan elzen.
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Wist je dat?
Aalsmeer als bloemenhoofdstad is zichtbaar in de 
Aalsmeerse vlag. De kleuren rood, groen en zwart 
refereren aan aardbeienplanten. Rood van de 
vrucht, groen van het blad en zwart van de aarde. 
Vermoedelijk is de vlag afkomstig uit de periode 
dat de aardbeiencultuur haar hoogtepunt kende, 
zo rond 1850.
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Helaas heeft het jaar 2020 in het teken gestaan van 
het corona virus. Nadat duidelijk werd dat het virus 
zeer besmettelijk is en dat het kan leiden tot 
ernstige ziekte, hebben we maatregelen moeten 
nemen om de risico’s te beperken. Vooral ouderen 
lopen een grotere kans op overlijden bij 
besmetting.

Per 15 maart werd het Zorgcentrum gesloten voor 
bezoekers. Een hele zware maatregel die vanuit de 
overheid werd opgelegd voor alle verpleeghuizen 
ter bescherming van de bewoners. In de 
thuissituatie is geadviseerd het aantal bezoeken 
en onderlinge contacten sterk te beperken. Veel 
handen wassen, elkaar geen hand geven, onder-
ling 1,5 meter afstand bewaren, hoesten en niezen 
in de elleboog en bij klachten laten testen, werden 
de nieuwe regels. De procedures voor hygiënisch 
werken zijn bijgesteld met regels om corona 
besmetting te voorkomen en we hebben met 
elkaar steeds meer geleerd hoe we moeten werken 
in deze omstandigheden.

Vanaf half mei zijn de bezoekbeperkingen gelukkig 
weer wat versoepeld. En konden we ook genieten 
van het goede weer en de mooie terrassen, de 
binnentuin en de prachtige tuin aan de Ringvaart.

Wij hebben in het voorjaar mogen ervaren dat met 
bloemen, chocolade, tekeningen, kaarten, muziek 
en andere attenties zeer dierbare manieren zijn 

gevonden om ons toch verbonden te weten met 
elkaar. De activiteiten begeleiders hebben enorm 
hun best gedaan om een eerlijke verdeling te 
maken zodat ook via Tafeltje Dek Je, het 
Ontmoetingscentrum en in de Thuiszorg bloemen 
en lekkers verdeeld werden. Alle attenties zijn  
enorm gewaardeerd, zowel door de ouderen als de 
medewerkers.

Helaas zijn de besmettingen landelijk in augustus 
en september weer opgelopen, ook in (de omge-
ving van)  Aalsmeer. In de Thuiszorg zijn op verschil-
lende plaatsen cliënten besmet geraakt en eind 
september is het virus ook in het Zorgcentrum 
gekomen. Op de betrokken afdelingen zijn de 
bewoners in quarantaine gegaan (zij moesten op 
hun eigen kamer blijven) en medewerkers hebben 
met extra beschermende kleding hun werk moeten 
doen. En omdat ook collega’s besmet waren, werd 
het erg moeilijk om het dienstrooster goed rond te 
krijgen. Gelukkig zijn de meeste collega’s na ruim 
een week weer in staat om aan het werk te gaan. 
In een paar weken tijd zijn er helaas wel bewoners 
overleden door de besmetting, heel verdrietig om 
te ervaren hoe corona zich soms gedraagt. 

In november waren de besmettingen in het 
Zorgcentrum gelukkig voorbij en was de 
quarantaine tijd klaar. Wel blijven de hygiëne 
maatregelen van toepassing. Er konden nu ook 
weer nieuwe bewoners in het Zorgcentrum komen 

wonen, na langer op de wachtlijst te hebben 
gestaan. In december is helaas weer een 
besmetting ontdekt, nu op een andere afdeling en 
zijn deze bewoners in quarantaine gegaan. Ook tij-
dens de feestdagen was bezoek bij hen vrijwel niet 
mogelijk en konden er geen gezamenlijke activitei-
ten op de afdeling worden gedaan. 

Sinds september kunnen we in eigen huis testen, 
twee keer per week worden bewoners en 
medewerkers met klachten getest of wordt een 
hele afdeling preventief getest. Dit maakt het 
mogelijk om vroeger te signaleren of iemand een 
besmetting heeft opgelopen. 

Vanaf januari 2021 mogen de medewerkers die in 
de ouderenzorg werken, zich melden voor 
vaccinatie tegen het corona virus. En de bewoners 
van het Zorgcentrum kunnen door de arts worden 
gevaccineerd. We hopen dat alle andere 
thuiswonende ouderen snel volgen. En dat we op 
deze manier weer naar een normale manier van 
leven kunnen gaan.

Al met al heeft het corona virus een grote invloed 
op de kwaliteit van leven. De medewerkers bieden 
nabijheid maar kunnen het contact en uitgebreide 
bezoekjes niet volledig compenseren. We hopen op 
betere tijden en zijn dankbaar voor alle 
genegenheid die ondanks alles doorgaat.

Ondertussen
Kent u iemand…
die het verschil wil maken?

Dagelijks werken onze mensen met liefde in 
de zorg en de begeleiding van ouderen. Het 
aantal ouderen in en rond Aalsmeer neemt toe, 
en daarmee neemt ook het aantal aanvragen 
voor het Zorgcentrum en de Thuiszorg toe. Om 
tegemoet te komen aan alle nieuwe aanvragen 
hebben wij extra mensen nodig, met helpende, 
verzorgende of verpleegkundige opleiding. 
Ook zoeken we (jonge) mensen die hiervoor 
opgeleid willen worden, in samenwerking met 
scholen in de regio.

Bent u of kent u iemand die geknipt is hiervoor? 
Met belangstelling voor dit dankbare en mooie 
werk? Dan willen wij graag kennis maken! 
Stuur een berichtje naar 
pz@zorgcentrumaelsmneer.nl, dan nemen wij 
contact met u op. 

  Wat zijn    de gevolgen  van 
         corona voor 
               onze zorg

Echt Buurts
“Hij wil hoger kakke as ze gat zit”

(Hij is verwaand)
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Hulde aan de Rollator
     (Dichter onbekend)

O, rollator, mijn steun en toeverlaat,                                                     
heerlijke wagen, die steeds naast mij staat.       

 Waar ik loop of sta, je bent in de buurt,                                             
  of het nu lang of kort duurt.                                                                                      

Je helpt mij bij mijn onzekerheid,                                                                   
 in jou heb ik vertouwen,altijd!                                                 

 Rollator, van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat                              
bied jij steun, jij overmoeibaar apparaat.                                               

Zonder jou zat ik in mijn stoel                                                             
en miste dus een heleboel.                                                               

Voor mij ben je onmisbaar, ik leun,  ik steun, ik zit op jou,                                                              
Jij bent degene die ik het meest vertrouw.                                              

Een standbeeld voor de uitvinder,                                                
die in  stilte , werkend achter de schermen,                                    
zich over slechte lopers wist te ontfermen.

Rollator’ morgens sta je bij het opstaan naast mijn bed,                        
en onze eerste wandeling maken we samen naar het toilet.

 Rollator,  zonder jou ,                                                                                        
was ik uitgeteld, heel gauw!

                                                          
Ingezonden door Elsa sluijs
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‘Aelsmeer’ is meer dan een zorgcentrum 
alleen. U kunt ook bij ons terecht als u nog 
zelfstandig woont, voor zaken als hulp bij 
de huishouding, verpleging en 
verzorging of maaltijden aan huis. 

Gewone hulp die niet gewoon is
Als u ouder wordt is zelfredzaamheid en mee 
blijven doen niet altijd vanzelfsprekend. De 
kleinste dingen kosten steeds meer tijd, u 
moet meer en meer aan dierbaren vragen. 
Terwijl de sociale kring vaak kleiner wordt en 
hulp vragen soms lastig is.  

Juist bij dit soort dingen kunnen wij een 
uitkomst bieden. Van hulp bij de huishou-
ding en thuiszorg tot ontmoetingscentra; van 
lunchroom tot Tafeltje Dek Je; van sjoelen tot 
geheugentraining. We helpen u zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen en sociaal 
actief te blijven. 

Bijzondere ondersteuning
Heeft u een indicatie, is er bijv. dementie 
of Parkinson bij u vastgesteld, dan komt u 
in aanmerking voor begeleid wonen of de 
maatzorg-programma’s bij de dagbesteding. 
Hier is alles erop gericht om u te ondersteu-
nen en te trainen, zodat u zo lang mogelijk de 
kwaliteit van leven kunt behouden. 

Benieuwd naar wat er kan? Heeft u een 
indicatie, of heeft u er een nodig? Maak dan 
een afspraak met een van onze casemanagers 
via 0297 820966 om de mogelijkheden te 
bespreken.

Onze organisatie
    in vogelvlucht

Thuiszorg Aalsmeer
Iemand die even de was doet, stofzuigt, helpt bij het 

opstaan, of verpleging aan huis: het zijn juist dit soort ‘kleine’ 
dingen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven. 

      Wij helpen u hier graag mee. Zonder de regie over te 
    nemen of betutteling. Maar met oog voor wat u wél kan.  
           Bel op werkdagen van 9-16 uur telefoonnummer 
                        0297 367681 voor meer informatie. Tafeltje Dek Je

Kunt u niet meer zelf koken? Schakel dan onze 
Tafeltje Dek Je dienst in: elke dag een warme 

maaltijd naar keuze die bij u thuis wordt bezorgd. 
Lekker, gezond en helemaal vers. Bel op 

werkdagen van 8-14 uur Sandra de Jong op 
0297 32 60 50 voor meer informatie.

Kunt u wel nog zelf koken maar heeft u daar niet 
altijd zin in? Kom dan gezellig bij ons eten:

•  in ons wijkcentrum in Kudelstaart 
(reserveren via 06 297 820 979)

•  of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer 
(reserveren via 0297 32 60 50). 
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Inloopcentra Aalsmeer en Rijsenhout
Gezelligheid en actief blijven, dat staat hier centraal. 

Loop binnen voor een kopje koffie of lekkere lunch. 
Of reserveer voor een van onze activiteiten zoals 

geheugentraining, multimedia uitleg of gewoon lekker met elkaar 
wandelen (zie activiteitenoverzicht).

Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag
Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag 

Inloopcentrum Aalsmeer biedt daarnaast bijzondere 
   zorgprogramma’s voor mensen met een indicatie. 

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
       met  Ellen Carels (tel 06 224 68 574).

                    Wijkpunt Kudelstaart
 Dit sociaal middelpunt is de hele 
       dag open, u kunt langskomen wanneer
        u wilt. Voor een kop koffie, een van onze 
   leerzame of gewoon leuke activiteiten, of simpelweg 
    om anderen te ontmoeten. Dagelijks serveren we van 
 12-14 uur een heerlijke warme  lunch à € 9,- en op 
 woensdagen  en vrijdagen vanaf 17 uur  avondeten à 
     € 14,-  (reserveren via  06 297 820 979). 

   Openingstijden
  Maandag, dinsdag en donderdag: 
   10.00 -17.00 uur
       Woensdag en vrijdag: 10.00 -18.30 uur
                        Zaterdag: gesloten
                                 Zondag: 14.30-16.30 uur

Wij zoeken nog vrijwilligers die willen rijden 
als bezorger voor de maaltijden van Tafeltje 
Dek Je. Heeft u belangstelling? Bel dan eens 
met Sandra de Jong voor meer informatie
Tel. 0297 - 32 60 50 of mail naar: 
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl 
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Zorgcentrum Aelsmeer is qua bewoners een weerspiegeling van het 
dorp Aalsmeer, ze komen uit verschillende buurtschappen.  Bewoners vertellen 

over het wel en wee van hun eigen vertrouwde buurt.

Ik kom uit...

Wist u dat? 
Er zoveel Spaargarenfamilies waren, dat ze de 
nakomelingen niet meer uit elkaar konden houden, 
bijv. als kweker, enz. of op de scholen, zodat de 
families bijnamen kregen. Zo had je de De platjes, 
De Schippertjes, De Roos, De van-de-brug, 
De Bampies, De Kokkies, De Katers, De Witte 
Koppen, De Beppen, De Stoppen (stoppies).
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Er werd hard gewerkt maar er was ook zeker tijd 
voor ontspanning. ‘s Winters werd er tegen elkaar 
geschaatst, ’s zomers waren er zeilwedstrijden. 
Maar het was ook een gesloten buurt: je durfde niet 
thuis te komen met een meisje uit het Farregat, dat 
veroorzaakte slaande ruzie. Het kwam regelmatig 
voor dat achternichten en achterneven met elkaar 
trouwden. 

De heer Spaargaren, geboren in 1929 en net als 
zijn vader kweker, woonde op de Uiterweg. Er werd 
‘Buurts’ gesproken, dat op het West-Fries leek. ‘Een-
tje’ werd bijvoorbeeld uitgesproken als ‘ientje’, en 
iedereen had een bijnaam door de grote families. 
Zo werd Arie Spaargaren “Arie van Wumme (Willem) 
van Arie’s (grootvader)” genoemd. 

Of hij was er één van ‘platje’, 
vanwege de luizen. 
De Uiterweg was vroeger heel smal, er kon geen 
brandweer komen. Daarom had De Buurt een eigen 
brandspuit, in het ouderlijk huis van de heer Spaar-
garen. Er hing een bordje ‘Bij brand hier melden’. 
Dan werden de buurmannen opgetrommeld om te 
helpen met blussen. De heer Spaargaren kijkt terug 
op 85 mooie jaren op de Buurt.

De heer Spaargaren: ‘De Buurt’
‘De Buurt’ was hecht, Doopsgezind en saamhorig. 
Bij ziekte hielp men elkaar, de buurtvereniging 
organiseerde kaartavonden, en jaarlijks een 
uitstapje naar bijvoorbeeld de Deltawerken of het 
orgelmuseum. En bij een 25 of 50-jarig huwelijk 
stond de buurtfanfare ‘de Spijkerbak’ bij je op de 
stoep. 

Echt Buurts
“Ik ben niet arg vlug in me laif”

(Ik voel met niet zo lekker)

De heer Oudshoorn De heer Oudshoorn 
en zijn vrouw voor en zijn vrouw voor 
hun huis op de hun huis op de 
OosteinderwegOosteinderweg
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Vindt u alle woorden? 
De woorden staan in alle richtingen, ook diagonaal, en kruisen elkaar soms. Streep alle woorden 
weg. De letters die overblijven vormen samen de oplossing. Onder de goede oplossingen wordt een 
VVV-bon ter waarde van €10 verloot. Succes! 

BUURT
BUURTSCHAPPEN
FARREGAT
HADLEYSTRAAT
HORNMEER
KUDELSTAART
KWEKERS
MACHINEWEG
NIEUWBOUW
OOSTEINDERWEG
OOSTERBAD
OOSTEYND
PLANZUID
PLATJES
SERINGEN
STOMMEERWEG
UITERWEG
WESTEYND

Lever uw oplossing in bij de receptie van het zorgcentrum t.a.v. Wilma Groenenberg. Vergeet niet uw adres te 
vermelden, de winnaar krijgt de VVV-bon thuisgestuurd. De prijswinnaar van de vorige keer is: 

Margré Kaslander-Buis uit Rijsenhout, Gefeliciteerd!

Oplossing:
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Puzzel & WIN

 L  M I C H T R U U B G D W

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

 P C U S E J T A L P W Y S

 N H T K W E K E R S R E T

 S I D I U Z N A L P E T E 

 E N I E U W B O U W T S Y 

 R E E M N R O H J E I O N  

  I  W F A R R E G A T U O D 

 N E P P A H C S T R U U B 

 G G K U D E L S T A A R T 

 E S S T O M M E E R W E G 

 N H A D L E Y S T R A A T 

 O O S T E I N D E R W E G

De heer Outshoorn: ‘Farregat’
‘Het Farregat’ was eigenlijk een dorp op zich, met 
een eigen school, een café, een zwembad en veiling 
Bloemenlust. Dat was een multifunctioneel ge-
bouw, met ’s avonds turntrainingen en in de winter 
danslessen van de heer Gurts die ook badmeester 
was.

De heer Outshoorn, geboren op de Oosteinderweg 
en getogen op de Machineweg, deed eigenlijk 
alles in het Farregat. Ging naar school aan de Oos-
teinderweg, leerde zwemmen in het Oosterbad, ‘s 
morgens om 7.00 uur rillend van de kou om voor 
schooltijd baantjes te trekken. Later naar het café 
op de Pontweg voor een pilsje – hoewel ze soms 
toch ook naar het café in het dorp gingen, omdat 
de broer van een vriend daar achter de bar stond. 
Of naar veiling Bloemenlust, met zijn vrienden om 
te dansen of om aan de rekstok te zwaaien tijdens 
de turntraining. Hij was sowieso sportief want op 
het sportveld aan de Machineweg deed hij aan 
handbal. Er was niet meer dan een soort keet waar 
je je kon omkleden, maar dat deerde niet. 

Dhr. Outshoorn had een eigen kwekerij op de Oos-
teinderweg. Zijn zoons hebben het overgenomen, 
fijn dat zij het werk voortzetten. Op deze manier 
blijft de heer Outshoorn verbonden met z’n oude 
buurt.

Mevrouw Vos: ‘Hornmeer’
Toen mevrouw Vos vanuit het verre Groningen met 
haar man en kinderen naar de buurt ‘Hornmeer’ 
in Aalsmeer kwam, was de wijk nog in aanbouw. 
Alleen de muziekwijk was klaar, de Dreef bestond 
nog niet. De planeten- en vogelbuurt moesten nog 
gebouwd worden en ook de hofjes en het uiteinde-
lijke pleintje voor hun huis aan de Monteverdilaan-
tje bestonden nog niet. 

Het eerste jaar was voor mevrouw Vos erg wennen. 
Het buurmeisje zei tegen haar moeder: “Wat een 

rare mensen, ik kan ze niet verstaan”. Maar er was 
goed contact, iedereen was nieuw en moest nog 
settelen. In de Hornmeer waren overal slootjes, 
vijvertjes en op steenworp afstand lag de Poel. Dus 
je moest wel kunnen zwemmen. De kinderen gin-
gen op zwemles in zwembad de Waterlelie. En ook 
mevrouw Vos, die geen zwemdiploma had, heeft 
dankzij badjuffrouw Jansen haar diploma’s gehaald. 
Daarna ging ze iedere donderdagochtend met de 
buurvrouw baantjes zwemmen.

Boodschappen deed ze bij supermarkt vV.d. Polder, 
een houten gebouwtje aan de Mozartlaan waar nu 
de Hoogvliet zit, of bij de SRV die door de wijk reed. 
Ondertussen was er een buurtvereniging opgericht 
in het gebouw van de school. Daar was van alles 
te doen, kaartavonden, knutselmiddagen voor de 
kinderen, Sinterklaasviering. Zo heeft het gezin veel 
nieuwe mensen leren kennen. Mevrouw Vos heeft 
40 jaar met veel plezier in de Hornmeer gewoond.

Mevrouw Burgers: ‘Plan zuid’
In Plan Zuid was het een bedrijvige boel. Mw. Bur-
gers is geboren in de Hadleystraat en heeft daar tot 
ze ging trouwen gewoond. Ondanks dat de straat 
vlakbij het dorp lag, kon je voor boodschappen in je 
eigen straat terecht. Alles was er: een slager, bak-
ker, groenteman, manufacturen, melk/zuivelwinkel, 
zelfs een notaris op de hoek van de Stommeerweg 
en de Nijverheidsschool voor meisjes halverwege 
de straat. 

Mevrouw Burgers speelde met de buurkinderen op 
straat, boompje verruilen of verstoppertje, het was 
een heerlijke tijd. Ze hoefden niet ver naar school te 
lopen, de Jozefschool lag achter Hadleystraat. In die 
tijd reed de bus door de straat dus wel opletten als 
je op straat speelde. 

Mevrouw Burgers denkt nog vaak terug aan die 
goede tijd in de Hadleystraat.

Wist u dat? 
Het Hornmeer een meer was ten zuiden van 
Aalsmeer. Het meer werd rond 1676 droogge-
legd. Vandaag de dag bestaat de droogmakerij 
uit een bedrijventerrein in het noorden met 
de naam Hornmeer maar ook uit een park en 
een woonwijk in Aalsmeer ten zuiden van dit 
bedrijventerrein die deze naam dragen.
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‘‘ 28 
vrijwilligers 
in het 
zonnetje
gezet’’

Bedankt

Allemaal!
Zorgcentrum Aelsmeer beschikt over bijna 400 
vrijwilligers die de vaste medewerkers en de 
cliënten ondersteunen op allerlei gebieden. Er zijn 
vrijwilligers actief binnen Zorgcentrum Aelsmeer, 
Ontmoetingscentrum Irene & Rijsenhout en 
Wijkpunt voor Elkaer, maar er zijn ook veel 
vrijwilligers die zich inzetten voor Tafeltje Dek Je en 
de maaltijden bij onze cliënten in de Aalsmeer en 
Kudelstaart bezorgen.

Onze vrijwilligers werken samen met de beroeps-
krachten om cliënten goede zorg en begeleiding 
te geven. Zij maken het mogelijk om een breder 
en gevarieerder pakket aan activiteiten en service 
te kunnen bieden. Ze zorgen voor nog een beetje 
extra aandacht.

We zijn ontzettend blij 

met al onze vrijwilligers. 

We missen ze en we 

hopen elkaar in 2021 

weer vaak te zien!

Normaal gesproken organiseert Zorgcentrum 
Aelsmeer een bijeenkomst voor haar 
vrijwilligers om ze te bedanken voor hun inzet van 
het afgelopen jaar en de jubilarissen 
speciaal te bedanken. Vanwege corona is 
echter alles anders dan anders en kon er in 2020 
geen sprake zijn van een samenkomst. 

Vandaar dat op maandag 7 december Tanja Eich-
holtz (coördinator vrijwilligers algemeen) en Sandra 
de Jong (coördinator vrijwilliger Tafeltje Dek Je) op 
pad zijn gegaan om de jubilarissen onder de vrijwilli-
gers te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Gewapend met bloemen zijn ze bij 28 vrijwilligers 
langsgegaan. Ze zagen vele leuke, verbaasde en zelfs 
ontroerde gezichten van de vrijwilligers. 

Dat verdienteen bloemetje...

Echt Buurts
“Uitte broek moete”

(De behoefte moeten doen)
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De Stichting Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer heeft als doel 
om voor de ouderen van Aals-
meer en Kudelstaart extra voor-
zieningen te realiseren, die niet 
kunnen worden gefinancierd uit 
de normale 
Zorgcentrum- en Thuiszorgbud-
getten. Het doel van de stichting 
is om ouderen ‘dagen met een 
gouden randje’ te bieden.

Op 17 november hebben de 
Vrienden nieuwe, lichtgewicht 
maaltijdboxen met bijpassend 
serviesgoed overhandigd aan de 
keukenbrigade van het 
Zorgcentrum. De nieuwe iso-
lerende kunststof boxen zijn 
stapelbaar en hebben c

ompartimenten waardoor de 
warme producten van de koude 
kunnen worden gescheiden. 
Bovendien zorgt een warmte-
steen onder het bord ervoor dat 
het eten warm blijft.

Deze nieuwe maaltijdboxen 
vervangen de oude exemplaren 
die al sinds 1992 in gebruik 
waren. De maaltijdbezorgers van 
Tafeltje Dek Je hadden letterlijk 
hun handen vol aan de zware 
boxen en zijn dan ook dol-
gelukkig met deze lichtgewicht 
uitvoering.Dagelijks voorziet 
Tafeltje Dek Je zo’n 120 ouderen 
in Aalsmeer en Kudelstaart van 
een warme maaltijd.

In het zonnetje
Vrijwilliger: Jopie de Graauw
De schoonmoeder van Jopie woonde indertijd in het 
Seringenpark. Door de fusie kwam zij in het nieuwe 
Zorgcentrum Aelsmeer wonen, en zo begon Jopie – 
25 jaar geleden alweer – haar vrijwilligerswerk bij het 
zorgcentrum.

Het eerste dat Jopie deed was helpen bij het Kienen in de 
grote zaal. Al gauw werd ze gevraagd om bewoners op te 
halen voor de optredens op de woensdagavond. 
Jopie vond het fijn om iets te kunnen betekenen voor de 
bewoners, en zo kwamen er steeds meer taken bij: 
’s morgens koffie schenken ‘s morgens, mee naar het 
ziekenhuis voor controle, tafels dekken en serveren bij 
themamaaltijden of het Kerstdiner. Menulijsten invullen 
met bewoners, als begeleiding mee met uitstapjes, noem 
het maar op.

Zelfs een midweek met de bewoners naar de Dennenheul 
in Ermelo was haar niet te veel. Vroeg uit bed, zorgen voor 
een kopje thee/koffie, wandelen over de heide, uitstapjes 
maken, meedoen tijdens de bonte avond, Jopie is overal 
voor in. 

Op een rustige en vriendelijke toon helpt ze bewoners een 
keuze te maken uit de verschillende menu’s. Of maakt ze 
een praatje tijdens het koffie schenken op één van de 
afdelingen. Dankzij alle activiteiten kende en kent Joke 
vrijwel alle bewoners. Als een bewoner komt te overlijden, 
is het Jopie die samen met Joke naar het condoleren gaat 
om medeleven te tonen namens de vrijwilligersgroep. 

Door weer en wind komt Jopie op de fiets uit Kudelstaart 
naar het zorgcentrum gereden.
Ze helpt graag oudere mensen, het geeft haar voldoening 
maar ook veel plezier. Op 9 december 2020, de dag van de 
vrijwilliger, vierde Jopie haar 25-jarig jubileum als 
vrijwilliger en is ze in het zonnetje gezet.  

Namens ons allen, Jopie, bedankt voor je inzet!
Wilt u ook als vrijwilliger een zinvolle 
bijdrage leveren aan het dagelijks leven 
van onze cliënten?
Stuur dan svp een mail naar Tanja Eichholtz
teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl

Sinds een tijdje heeft Ontmoe-
tingscentrum Irene een duofiets 
voor ‘haar’ cliënten maar ook 
voor andere kwetsbare ouderen 
uit Aalsmeer. De oudere kan zo, 
samen met een begeleider, lek-
ker op de fiets langs hun oude 
huis, even een kaartje of wat 
fruit bij een zieke brengen, of 
een rondje langs de buurten van 
Aalsmeer maken.  
“De duofiets wordt vooral ge-
bruikt om naar betekenisvolle 
plekjes te fietsen”, vertelt Tristan, 
op de foto met Hans. “Soms is 
dat het ouderlijk huis, soms de 

buurt waar ze lang gewoond 
hebben. De Uiterweg, oftewel 
“De Buurt”, is verreweg favoriet. 
En dan met het pontje overste-
ken naar de Aalsmeerderdijk.”
De duofiets staat bij het Ont-
moetingscentrum, gevestigd in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Ook eens lekker een stukje 
fietsen? Maak dan een afspraak 
via 06 22468574. Bent u geen 
bewoner of cliënt van Aelsmeer, 
neem dan zelf begeleiding mee; 
de instructie wordt ter plekke 
gegeven door de medewerkers.

De Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer

Fietsen door 
de buurten van Aalsmeer

Nieuwe maaltijdboxen 
voor Tafeltje Dek Je
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Casemanagement 
Casemanagement is dé verbindende schakel tussen 
thuis en professionele begeleiding/ ondersteuning 
wanneer zelfstandig thuis wonen moeilijker wordt. 
Het is bedoeld voor mensen met (beginnende) 
dementie en hun partner of andere naasten. 

Wanneer mensen te maken krijgen met 
dementie, veranderen er veel dingen. Mensen 
kunnen vergeetachtig worden omdat het korte 
termijn geheugen minder wordt. Het gedrag kan 
veranderen, iemand kan gaan (ver)dwalen. Of het 
tijdsbesef kwijtraken. Allemaal veranderingen 
waardoor iemand afhankelijker wordt, meer moet 
leunen op anderen en/of begeleiding kan 
gebruiken om ‘bij’ te blijven. Het is dan goed om 
te weten welke mogelijkheden er zijn, maar soms 
is het best moeilijk om door de bomen het bos te 
zien. 

Gelukkig weten de casemanagers precies wat er 
kan, en hoe dat te regelen of aan te vragen. Soms 
is simpelweg het geven van hulp bij verzorging of 
het huishouden genoeg. Soms is iemand gebaat bij 
training of beweging. Of is dagbesteding op eigen 
niveau welkom, als iemand bijvoorbeeld moeite 
heeft om structuur in de dag aan te brengen. De 
casemanager richt zich er op dat de oudere zo 
lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis kan 
blijven wonen. Ook kan de casemanager de naaste 
steunen door mee te denken. Is het uiteindelijk 
toch beter om naar de beschermde omgeving van 
een zorgcentrum te gaan, ook dan helpt de 
casemanager bij het waar en het hoe. 

 Spin in het web
Yvon Molenkamp is al bijna 10 jaar casemanager bij 
onze organisatie. Zij heeft een uitgebreide erva-
ring in de zorg en kent de wijken van Aalsmeer en 
Kudelstaart op haar duimpje. Ook weet zij wat de 
verschillende zorgverleners en zorgorganisaties in 
en om Aalsmeer te bieden hebben. Door de korte 
lijntjes en vele contacten, kan Yvon snel schakelen 
en cliënten op weg helpen als hulp nodig is. 

Tijdens het gesprek over haar functie wordt steeds 
duidelijker dat ze een echte spin in het web is. Met 
veel enthousiasme vertelt Yvon over haar mooie 
vak. Hoewel zij zich ook bewust is van het verdriet 
als mensen de regie over hun leven kwijtraken. 
En van de frustraties over wachtlijsten en 
ambtelijke systemen. Maar dan is het des te leuker 
als ze toch weer een goede plek voor iemand weet 
te vinden. 

It takes a village…
Hoewel de wijken van Aalsmeer en Kudelstaart 
van elkaar verschillen, ziet Yvon dat de onderlinge 
verbondenheid overal groot is. Zij heeft ervaren dat 
het een hele hechte gemeenschap is. Er is veel 
betrokkenheid bij elkaar, in familieverband maar 
ook door nabijheid van buren, kerk en werk. Veel 
mensen doen vrijwilligerswerk, waardoor men 
elkaar ook vanuit verschillende groepen kent. 
Ook bijzonder aan Aalsmeer zijn de vele 
ondernemingen waar kinderen hun ouders al 
generaties lang opvolgen, bijvoorbeeld in de 
bloemensector. Waardoor oudere ouders bij hun 
kinderen op het erf konden blijven wonen. 20

In Gesprek met
Casemanager Thuiszorg Aalsmeer en Zorgcentrum Aelsmeer

Yvon Molenkamp,

Omdat men elkaar kan en wil helpen, kunnen 
mensen met dementie in Aalsmeer vaak lang 
thuis blijven wonen. Toch komt het ook voor 
dat er eigenlijk te lang gewacht wordt met het 
inschakelen van hulp. Dan is de naaste/mantel-
zorger meestal al erg moe en overbelast, en is er 
minder tijd om samen te wennen aan het gebruik 
van dagbesteding of aan een verhuizing naar 
beschermde woonzorg. 

De juiste zorg op de juiste tijd
Meestal wordt Yvon (of haar collega Willeke 
Elenbaas) ingeschakeld door de huisarts of een 
medewerker van de Thuiszorg. Yvon vertelt dat ze 
dan altijd eerst op huisbezoek gaat: gewoon om 
kennis te maken, de situatie te bekijken en uitleg te 
geven over wat zij kan betekenen. Na dit gesprek 
houdt zij contact en begeleidt zij de cliënt, zo lang 
als het nodig is. Yvon overlegt regelmatig met 
huisartsen, fysiotherapeuten en verschillende 
coördinatoren om op de juiste tijd de juiste zorg 
te regelen.

Mocht er uiteindelijk toch gekozen worden voor 
beschermde woonzorg, dan is Yvon is erg te 
spreken over de kwaliteit van de zorg en 
begeleiding in het Zorgcentrum Aelsmeer. Er is 
een warme sfeer en mensen worden heel hartelijk 
ontvangen. Familie wordt goed opgevangen, de 
medewerkers kijken en luisteren goed en doen er 
alles aan om mensen de persoonlijke zorg te geven 
die bij ze past. En heel waardevol is de beschermde 
afdeling ‘de Grote Poel’, speciaal voor mensen die 
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het gevoel voor tijd en omgeving kwijt zijn geraakt 
en niet meer weten hoe zij voor zichzelf moeten 
zorgen.

Wennen
Yvon probeert vanuit de thuissituatie nieuwe 
bewoners en hun naasten voldoende informatie 
te geven om alvast te wennen aan een komende 
verhuizing. Maar soms zijn er spoedtelefoontjes 
wanneer er thuis ineens extra hulp nodig is. Via een 
centraal telefoonnummer (samen met Amstelveen) 
is voor de huisartsen een overzicht beschikbaar 
waar een spoedopname mogelijk is. Ook Yvon is via 
haar contacten goed op de hoogte van 
mogelijkheden om met spoed een overbrugging te 
regelen als het thuis niet meer gaat.

Het baart Yvon wel zorgen dat het aantal ouderen 
vrij snel toeneemt. Zij hoopt dat er op tijd meer 
woningen beschikbaar komen waar zorg bij 
dementie geboden wordt. Maar in een dorp als 
Aalsmeer, waar iedereen zo betrokken is bij elkaar, 
vinden we vast een oplossing… steeds weer 
opnieuw!
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Bij mij thuis...
Mevrouw Stokman, kleindochter van 

“boer Blom”, woont al 8 jaar in een 
prachtig appartement op het Drie Kolom-

menplein. De foto zegt het al: mevrouw 
Stokman houdt van kleur, bridge en 

handwerken (het bridgekleed en de clown 
boven haar heeft ze zelf geborduurd). 

Piet, haar dierbare overleden man mocht 
zeker niet op de foto ontbreken! 

Tekeningen van de kinderen, gemaakt door de 
straatartiest die vroeger bij het bloemencorso 
bij Sparnaaij en Mantel stond. De eerste twee 
tekeningen werden daar gemaakt. Om ook een 
tekening van hun jongste zoon te krijgen, moesten 
ze de kunstenaar op sporen. In Leiden is toen dat 
portret gemaakt.

Mevrouw Stokman 
houdt ervan zich 

goed te verzorgen 
en vrolijk gekleed te 

gaan, mooie kettingen 
genoeg om haar outfit 

te vervolmaken.

Een liefde voor koken. 
In deze mooie roze pan zijn 

al heel wat sudderlapjes 
gaar geworden!

Een liefdevolle herinnering aan Piet. 
Die moest een keer voor zijn werk bij Fokker 
naar Houston (Verenigde Staten) en nam bij 

terugkeer deze vaas voor mevrouw Stokman mee. 
Ze leefden toen heel zuinig, dus deze mooie 

maar ook dure Wedgewoodvaas was een groot 
cadeau! Hij wordt nog steeds 

gekoesterd. 

Fleurige vazen 
en bloemen; het 

lievelingshoekje van 
mevrouw Stokman.
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Direct contact met 
Zorgcentrum 
Aelsmeer? 
Bel: 0297 32 60 50
Zorgcentrum Aelsmeer
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
Bezoekadres: 
Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1 – 3de etage
1431 LA Aalsmeer
Tel. 0297 36 76 81
Fax 0297 34 98 19
Zorgconsulent / casemanager
Tel. 0297 82 09 66

Ontmoetingscentrum / Inloop Odense 
Aalsmeer en Rijsenhout
Bezoekadres: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12  
1431 BW Aalsmeer
Bezoekadres Inloop Odense Rijsenhout:
Ontmoetingskerk, Werf 2
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Gastvrouwen en Thuiszorg Aalsmeer 
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79
wspkudelstaart@icloud.com

Websites
www.zorgcentrumaelsmeer.nl

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer

www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
Facebookpagina van het Ontmoetingscentrum

www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Facebookpagina van Wijkpunt Voor Elkaer

Instagram: @zorgcentrum_aelsmeer

Wat ontdekken we in haar kleurige appartement?
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Werk wat er toe doet.   www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures

Maak jij het
 verschil? 

 

Herkenbaar? 
      En belangstelling voor dit dankbare 

      en mooie werk? Kijk dan op onze 

    site voor meer informatie en de 

         openstaande vacatures. 

Elke dag werken onze mensen Elke dag werken onze mensen 
met liefde in de zorg en de met liefde in de zorg en de 
begeleiding van ouderen. begeleiding van ouderen. 
Het aantal ouderen in en rond Het aantal ouderen in en rond 
Aalsmeer neemt toe, en Aalsmeer neemt toe, en 
daarmee zijn wij op zoek naar daarmee zijn wij op zoek naar 
nieuwe collega’s. nieuwe collega’s. 
Professionals met een Professionals met een 
helpende, verzorgende of helpende, verzorgende of 
verpleegkundige opleiding. verpleegkundige opleiding. 
Die weten dat juist even een Die weten dat juist even een 
rustig gebaar of praatje het rustig gebaar of praatje het 
verschil maakt.verschil maakt.


