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Tips voor het inrichten
van een seniorenwoning

Wie is...
Ruud Goemans
in gesprek met

Paulien Pannekoek

Voorwoord
Beste lezer,
In 2022 schrijven wij als redactie voor het 10e jaar artikelen bij het
blad ‘Voor ons Allemael’. Daar zijn we best een beetje trots op!
Wij hopen dat u er van blijft genieten en lekker leest in dit tijdschrift.
We vinden het leuk om te vertellen over ons werk met en voor
ouderen in en om Aalsmeer. Wij geven onze lezers op deze manier
informatie over onze activiteiten en wat wij te bieden hebben. Wij
laten ook graag ouderen vertellen over hun leven en bijzondere of
grappige ervaringen. En daarnaast geven wij het woord graag aan
betrokkenen bij ons werk. Zoals de ondernemers uit de omgeving die
regelmatig diensten verlenen in het Zorgcentrum of bij de thuiszorglocaties.
Sinds een aantal jaar gebruiken wij een thema per uitgave, voor de
inhoud van het blad zoeken wij passende interviews en artikelen uit.
Dit geeft ons richting voor de inhoud maar geeft ook wat variatie bij
de verschillende rubrieken.
Deze keer hebben wij gekozen voor het thema ‘inrichting/ interieur’. We wonen allemaal in een huis of appartement met een eigen
inrichting. Dit helpt ons om ons thuis en prettig te voelen. En wanneer
wij verhuizen nemen we graag wat vertrouwde meubels mee naar de
nieuwe woning.
Bij de inrichting van een kamer is soms ook de stijl van een tijdperk
te zien. Trends beïnvloeden ons en stimuleren ons om kleuren en
meubels aan te passen. Net na de oorlog was er weinig geld voor
de inrichting van een woning. Geleidelijk aan kregen mensen meer
te besteden en kwamen er andere meubels in huis. Dit geeft een
tijdsbeeld weer. En iedere generatie kijkt weer anders naar de eigen
inrichting. Kortom, de inrichting van een woning verandert wel, maar
niet altijd erg snel.
Wij proberen in dit blad wat invalshoeken te beschrijven die te maken
hebben met de inrichting en het interieur. En we geven wat tips om
de woning ook op hogere leeftijd prettig en veilig in te richten. Zodat
zelfstandigheid mogelijk blijft, ook wanneer iemand ouder wordt.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen en bespreek gerust eens met
de buren welke handigheidjes u helpen om zelfstandig te zijn in uw
eigen woning.
Met vriendelijke groet,

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

Colofon

“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt
elke 3 maanden. Het tijdschrift wordt
verspreid in een oplage van 1250
exemplaren.
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Gesprek

In

met

Heidi Wegman-Vollmuller
Heidi Wegman-Vollmuller is
1 april 2022 25 jaar in dienst bij
Zorgcentrum Aelsmeer, ze werkt
daarvan 16 jaar in de thuiszorg,
de laatste jaren bij team Oost.
Van jongs af aan is zij met het
interieur bezig geweest, maar ze
heeft in de zorg een opleiding
gedaan en is daar altijd in
gebleven. Toch ging het
kriebelen en heeft ze een
opleiding interieurstyling
gevolgd, interieurfotografie en
ondernemerschap gedaan en
kan ze dit nu combineren met
het werk in de thuiszorg. Ze
heeft een eigen bedrijf
opgericht, waarbij ze interieuradvies en styling doet.
Woonstyling Aelsmeer is de
naam.
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Tekst/ fotografie: Tineke Geerts

Hoe creëer je ruimte in een
kleine woning?
De basis is: goede verlichting,
lichte kleuren en een lichte vloer.
Lichte kleuren reflecteren licht
en donkere kleuren absorberen
licht. Dus gebruik lichte kleuren
op de muur of een licht behang
met rustige print om de ruimte
zo groot mogelijk te laten lijken.
Een lichte houten laminaat of

PVC vloer staat ruimtelijk , maar is ook zeer praktisch en slijtvast in gebruik. Meubels op pootjes; de
ruimte lijkt luchtiger ook omdat de vloer onder het
meubel zichtbaar blijft. Geef een loze hoek een
functie, zoals het uitstallen van boeken of creëer
een hoekje waar je de knutselspullen of handwerkspullen kan opbergen. Kies een salontafel die
ook een andere gebruiksfunctie heeft, zoals het
opbergen van boekjes of handwerkspullen. In een
hoekige ruimte kun je met andere vormen een
speelser gevoel uitstralen. Kies eens voor een ronde
eettafel, een bankje of stoel met rondere vormen of
ronde bijzettafeltjes. De uitstraling van een hoekige
kamer wordt daardoor verzacht. Goede verlichting:
plafondverlichting is een goede basis. Maar gebruik
daarbij ook een sfeerverlichting, bijvoorbeeld op
een kastje of in de vensterbank. Een goede leeslamp bij de zitplek mag natuurlijk niet ontbreken.
Een spiegel kan een kleinere ruimte optisch
vergroten. Als deze op de juiste plek geplaatst
wordt, dan kan dat voor het gevoel de leefruimte
verdubbelen.

Bijvoorbeeld met een paar gezellige kleurrijke
kussentjes en een mooie beddensprei. Een mooi
beddensprei op het bed in de leefruimte ziet het er
meteen gezellig uit en zo creëer je een extra zitplek
voor de visite die langs komt. Accessoires: in een
kleine woning is het belangrijk dat het met weinig
spullen toch gezellig gemaakt wordt. Denk daarbij
aan mooie opbergdozen of manden waar spullen in
bewaard kunnen worden. Of een mooie vaas, waar
een bos (kunst)bloemen of droogbloemen ingezet
worden. Zo komt er een beetje kleur in, maar is er
verder geen onderhoud aan.

‘‘Geen kleedjes i.v.m. valgevaar,
ook al lijkt het heel gezellig’’

‘‘Wanneer de basis goed is voor
de kleine woning, kun je
daarna de sfeer aanbrengen in
de leefruimte.’’
Hoe creëer je sfeer?
Met accessoires die wat meer diepere en warmere
kleuren hebben creëer je sfeer en gezelligheid.
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PLEZIERIGER WONEN,
DAT DOET U IN ZUYDVESTE

Vroeger &

55 HUURAPPARTEMENTEN VOOR SENIOREN
MET EN ZONDER ZORGINDICATIE

Bewoners over interieur

In de zomer van 2022 is de prachtige nieuwbouw in en om de voormalige Zuiderkerk, klaar voor
oplevering. U kunt zich inschrijven voor één van de 55 luxe en duurzame appartementen.
Zuydveste is door Tupla Vastgoed ontwikkeld voor de actieve senior. Want met een gezamenlijke
ruimte voor activiteiten en een locatie in de levendige en groene wijk Stommeer in Aalsmeer, is er
altijd wat te doen. Woongenot staat voorop! En wie zorg nodig heeft, kan rekenen op
Zorgcentrum Aelsmeer die met Thuiszorg Aalsmeer met een eigen steunpunt gevestigd zijn in
de voormalige Zuiderkerk.

Het zorgcentrum heeft ongeveer 100 kamers. Als
we alle deuren open zouden zetten zien we bij
iedereen een andere sfeer. De één heeft donkere
eiken meubels, de ander houdt meer van lichte
meubels en een modernere stijl.
Tijdens de koffie in één van de huiskamers raken
bewoners aan de praat over de inrichting van hun
ouderlijk huis en ook hun eigen huis.

Er zijn vier verschilende type woningen.
Studio’s

•

2-kamerappartementen

•

3-kamerappartementen

•

Loftwoningen in de voormalige Zuiderkerk

WONEN IN ZUYDVESTE
Zoals op de website ‘zuydveste.nl’ te lezen is, komt
er in de voormalige Zuiderkerk een mooie nieuwe
mogelijkheid voor ouderen om woonruimte
te huren. Er zijn appartementen gebouwd van
verschillende grootte, in drie aan elkaar verbonden gebouwen – inclusief het voormalige kerkgebouw. Daarbij is er een gemeenschappelijke
ruimte om elkaar te ontmoeten en activiteiten te
organiseren. Inmiddels heeft Paulien Pannekoek
een mooie schets gemaakt om de ruimte prettig
in te richten, met mooie kleuren en in aansluiting
op sfeer die kan passen bij de vitale ouderen.
ZORG
Voor ouderen met een (lichamelijke) zorgvraag
zijn er ook veel appartementen beschikbaar.
Onze organisatie zal vanuit de thuiszorg hulp
bieden aan mensen die een zorgindicatie hebben.
Op de locatie huren wij kantoorruimte, zodat
thuiszorgmedewerkers vaak in de buurt zullen
zijn. De verwachting is dat Zuydveste een
prettige, beschutte woonomgeving zal zijn waar
men als buren ook even kan helpen met een
klusje en kan omzien naar elkaar. De kracht van
Aalsmeer waar korte lijnen zijn en men bereid is
6

wat voor een ander te betekenen, kan in Zuydveste
goed waargemaakt worden.
In Aalsmeer is de vergrijzing inmiddels zichtbaar.
In de komende 20 jaar zal het aantal inwoners van
75 jaar en ouder zijn verdubbeld. Tegelijkertijd blijft
het totaal aantal inwoners ongeveer gelijk, dit
betekent dat de beroepsbevolking kleiner wordt.
Bij het invullen van vacatures zien wij als
organisatie al dat sommige functies maar moeilijk
vervuld raken. We zullen in ons werk ons beraden
hoe we de noodzakelijke en gewenste zorg
kunnen blijven geven. De appartementen in
Zuydveste maken het voor zorgmedewerkers
eenvoudig om van de ene cliënt naar de volgende
te gaan, zonder reistijd op de fiets of in de auto.
Ook kunnen zorgmedewerkers elkaar even
helpen, als beiden op de locatie aan het werk zijn.
De moderne appartementen zullen bijdragen aan
een veilige woning zonder moeilijke drempels en
voldoende ruimte voor sanitair en zo nodig hulp bij
het douchen en dergelijke.
Wij kijken ernaar uit om in Zuydveste een bijdrage
te leveren aan een goede woonomgeving.

Het eerste meubelstuk dat ter sprake komt is de
divan, een bank met hoofdeinde. Waar vader ’s
middags even een dutje deed. Achter de divan hing
meestal een kleed, zodat de muur niet vies werd als
men er met het hoofd tegen aan zat. De bank had
namelijk geen rugleuning. Eigenlijk was het een
lage rustbank waarvan de hoofdsteun soms
verstelbaar was. Een ander zitmeubel, de rookstoel,
kwam ook veel voor, een lage stoel met een dik
kussen. Met daarnaast een klein tafeltje voor de
asbak en sigaretten/sigaren. Zo was het letterlijk en
figuurlijk een rookstoel. Maar ook een fijne zitplaats
om de krant te lezen of naar de televisie te kijken.
Dan was er ook nog de sofa, een variant op een
fauteuil met beensteun. Waarvan een bewoner
aangaf: “Eigenlijk de voorganger van de sta-opstoel”. Deze is nu niet meer weg te denken uit het
zorgcentrum. De elektrisch in hoogte verstelbare
stoel maakt het makkelijker om op te staan, wat een
goede uitvinding.
Tekst en fotografie: Wilma Groenenberg

•

nu

Het servies, de glazen en andere mooie spullen
werden opgeborgen in een dressoir of een hogere
kast, een kabinet. Achter glazen deurtjes van het
dressoir stond het zondagse servies te pronken en
te wachten tot het weer gebruikt zou gaan worden.
Een ‘mooi’ meubelstuk was de secretaire om brieven en kaartjes aan te schrijven. In de laatjes lagen
de enveloppen en het schrijfgerei. Ingeklapt zag
het er weer uit als kleine kast maar dan met meer
allure.
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Bij mij thuis...

Wat ontdekken we in haar gezellige
De meeste tijd werd doorgebracht aan de tafel in
de keuken of de kamer. Voorzien van een
pluchekleed - dat zag er mooi uit maar was niet
altijd praktisch. Tijdens het eten werd er een stukje
zeil over het kleed gelegd tegen vlekken van het
morsen.
Het zeil kwam ook terug op de vloer. Bewoners
geven aan dat Balatum in de jaren ‘50/’60 erg
populair was. Dit was gladde vloerbedekking
opgebouwd uit bitumen geïmpregneerd vilt en
voorzien van een decoratief bedrukte slijtvaste
bovenlaag. Het was goedkoop en makkelijker aan
te brengen dan linoleum of andere vaste vloerbedekking.Zo’n gladde vloer was wel koud aan de
voeten, daarom lag er onder de eettafel een vloerkleed, sommigen noemen het ook wel een karpet.
Over warme voeten gesproken, naast het bed lagen
langwerpige kleedjes, anders waren de voeten
gelijk steenkoud bij het uit bed stappen.
De trap was in veel gevallen bekleed met een loper
vastgezet met koperen roedes. Lopers waren er in
verschillende patronen of gemaakt van sisal.
Het maakte van een saaie trap echt een pronkstuk.
In de jaren ‘70 kwam het tapijt als vloerbedekking
meer in opkomst wat warmer aanvoelde en nog
een bijkomend voordeel, dat het minder hol klonk
in de kamer.
Als we terug gaan naar de kamers van de bewoners
in het zorgcentrum, zien we een vaak een
vergelijkbare indeling. Een kleine vierkante tafel
met 2 stoelen zodat bezoek ook kan zitten, een
lekkere sta-op-stoel om naar de televisie te kijken.
De tv staat meestal op een lage kast met daarop
ook allerlei foto’s en spulletjes die de kamer eigen
maken en sfeer geven. En zo heeft iedere kamer
een eigen en persoonlijke sfeer.
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en sfeervolle woning?

De kooi met de
papegaai neemt een
prominente plek in,
Karel is 21 jaar!

Corrie woont in Nobelhof in Kudelstaart
sinds augustus 2013. Ze is daar toen met
haar echtgenoot komen wonen, die helaas
al snel daarna overleed. Ze woont er met
veel plezier en vermaakt zich met haar
hobby’s, zoals haken. Corrie heeft een
gezellige en sfeervolle woning waarover
ze alles vertelde onder het genot van een
kopje thee.

Op de kast staat altijd
iets dat bij het seizoen
past.

Corrie heeft een kastje met spulletjes van
vroeger thuis en uit haar jeugd, ze noemt dat haar
“nostalgie-kastje”. De centimeter en het horloge van
haar moeder liggen op een boekje dat ze zelf heeft
gemaakt.

Het behang en de
gordijnen zijn op elkaar
afgestemd!
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Inkijkje

Er is een prikkelarme - en prikkelrijke ruimte.
Het is van belang dat er in deze omgeving geen
dwang wordt gevoeld, ondanks dat het een
gesloten afdeling is. Daarom ziet de afsluitingsdeur er uit als een boekenkast, niet als een deur.
De omgeving moet veilig zijn en met vertrouwd
meubilair. Het toilet moet niet één witte ruimte
zijn maar met een kleur, bv een zwarte wc bril
en de achtermuur een andere kleur, zo focussen
mensen zich op die wand en lopen eerder naar
het toilet.

Op de Grote Poel
Afdeling de Grote Poel staat onder deskundige
leiding van het afdelingshoofd Leonie Lek. Zij is
tevens verpleegkundige en gespecialiseerd op het
gebied van dementie. Met haar heb ik gesproken
over haar afdeling en specifiek over de Grote Poel.

Waar hebben jullie verder rekening mee
gehouden?
De inrichting is zoals het vroeger was zodat de
mensen het herkennen en niet zoals het nu in de
mode is. Er is bijvoorbeeld een “retro radio” (hij ziet
er uit zoals de radio er vroeger uitzag) en een
wonderfoon. De wonderfoon is een ouderwetse
telefoon waar muziek uit de hoorn komt als je een
nummer draait.

6 jaar geleden is de beschermde afdeling van start
gegaan, maar toen was hij nog niet zo aangepast
en ingericht. Wel is de glazen loopgang toen
bijgebouwd, zijn er deuren geplaatst en daarna is
gekeken naar de inrichting van de afdeling.
Hiervoor is de methodiek van Anneke van der
Plaats gebruikt. Er zijn mensen van het Brein
collectief gekomen, zij gebruiken deze methodiek.
Wat is die methodiek?
Zij hebben onderzoek gedaan naar de werking van
het brein op prikkels. Ze kijken niet naar “waarom
wordt iemand boos” maar ‘‘wat doe ik dat de
bewoner boos maakt’’ en wat is er in de omgeving
dat de bewoner boos maakt. Belangrijk is dat
mensen met dementie de omgeving herkennen,
dit geeft betekenis aan de beleving.
Ik vind die methodiek van Anneke van der Plaats
mooi. Gekeken wordt naar rust, kleur, verschillende
hoekjes zodat mensen zich kunnen terugtrekken.
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Tekst: Tineke Geerts fotografie: Tineke Geerts en Denise Ris

Kun je iets vertellen over de afdeling de Grote
Poel?
De Grote Poel is een beschermde woonomgeving
voor mensen met dementie, mooi gelegen aan de
Ringvaart, met een heerlijke tuin waar de mensen
in het prieel naar de bootjes kunnen kijken. Dat
geeft voor de mensen die in Aalsmeer geboren zijn
veel herkenning.

Ook hebben we een hoek met commode,
sommige vrouwen worden rustig van het
gevoel dat ze terug zijn in de tijd dat ze
een baby hadden, dat roept een fijn gevoel
op.Verder is er een woonkeuken met ouderwetse busjes en broodtrommel. Het magisch
schilderij is er bij gezet, daarmee kun je ook
oude series kijken. Dit schilderij ziet er uit als
schilderij maar is een tv.
Al met al is het een mooie afdeling geworden
waar onze bewoners zich thuis kunnen voelen
en waar enorm veel aandacht is voor de
inrichting die bij hen past!
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Onze organisatie

in vogelvlucht

‘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
huishouding 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 kan u in aanmerking
komen voor begeleid wonen of de
maatzorgprogramma’s bij de
dagbesteding. Hier is alles erop gericht
om u te ondersteunen 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.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
van eventuele corona maatregelen.
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Tafeltje Dek Je

Kunt u niet meer zelf koken? Schakel dan onze
Tafeltje Dek Je dienst in: elke dag een warme
maaltijd naar keuze uit de eigen keuken van het
Zorgcentrum die bij u thuis wordt bezorgd. Lekker,
gezond en helemaal vers. Bel op werkdagen van
08.00 -14.00 uur Sandra de Jong of Anja Kroon
Tel. 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 0297 820 979)
• of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer
(reserveren via 0297 32 60 50).

Wijkpunt Kudelstaart

Wijkpunt Voor Elkaer is een sociaal middelpunt
in het centrum van Kudelstaart. Voor een kop koffie,
leuke activiteiten, warme maaltijd, of om anderen te ontmoeten
bent u van harte welkom. Elke ma, di, do is het restaurant
geopend van 12.00 - 13.30 uur en op woensdag avond van
17.00 - 19.30 uur. Op woensdag en vrijdag bieden wij
gestructureerde dagbesteding (de Maatwerkgroep) voor mensen
met geheugenklachten, dementie of andere vragen om structuur.
Voor meer informatie en reserveringen Tel. 0297 820 979.
Openingstijden:
Maandag, dinsdag en donderdag 10.00 - 17.00 uur
Woensdag 17.00 - 19.30 uur
Woensdag en vrijdag is het wijkpunt van
10.00 - 16.00 uur geopend voor de
Maatwerkgroep.

Het Zorgcentrum

Prachtig gelegen aan het
water en kijkt ook uit op de Historische Tuin.
In het pand bieden we aan ruim honderd
mensen een woning. Voor mensen met dementie is
er een veilige en beschermende woon- en leefomgeving. Er is woonruimte voor u als thuis wonen
lichamelijk niet meer haalbaar is en u de benodigde indicatie
heeft. Enkele appartementen zijn geschikt voor echtparen.
In bijzondere situaties is een tijdelijk verblijf in een van de
vier ELV-kamers mogelijk. Het zorgcentrum is er voor
zorg én welzijn. Er zijn wekelijks diverse
activiteiten die plaatsvinden in de huiskamers
of in de grote zaal beneden.

Inloopcentra Aalsmeer
en Rijsenhout

Gezelligheid en actief blijven, dat staat hier centraal.
Loop binnen voor een kopje koffie of reserveer voor een van
onze activiteiten zoals geheugentraining.
Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag
Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag
Ontmoetingscentrum Aalsmeer biedt daarnaast bijzondere
zorgprogramma’s voor mensen met een indicatie. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Reisburo Opstap
Ellen Carels Tel. 06 224 68 574
Binnen Zorgcentrum Aelsmeer en
Thuiszorg Aalsmeer kunt u bij ‘Reisburo Op
Stap’ terecht met al uw vragen rondom vervoer.
Het ‘Reisburo Op Stap’ heeft twee auto’s
voorhanden, beiden geschikt voor rolstoelvervoer.
Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers waarop een
beroep gedaan kan worden. Met ‘Reisburo
Op Stap’ kunt u ook echt op stap. Iedere week
wordt er een aantal uitjes georganiseerd
waarbij het vervoer gebeurt met kleine busjes.

Thuiszorg Aalsmeer

‘Reisburo Op Stap’ is bereikbaar op:
Ma-, woe- en vrijdagochtend
tussen 09.00 en 12.00 uur.
Tel. : 0297 – 32 60 50.
iharting@zorgcentrumaelsmeer.nl

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.
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Dat verdient
een bloemetje...
20 Jubilarissen onder de vrijwilligers van 2021
het afgelopen jaar en de jubilarissen speciaal te
bedanken. Vanwege de coronamaatregelen was
dit niet mogelijk.
Vandaar dat op dinsdag 28 december Tanja
Eichholtz (coördinator vrijwilligers algemeen) en
Sandra de Jong (coördinator vrijwilliger Tafeltje
Dek Je) op pad zijn gegaan om de jubilarissen
onder de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet
de afgelopen jaren. Gewapend met bloemen en
Martinez chocolade zijn we bij 20 vrijwilligers bij
hun huis langsgegaan. We zagen vele leuke,
verbaasde en zelfs ontroerde gezichten van de
vrijwilligers. Het was ook voor ons een hele leuke
dag.

Tanja en Sandra

12,5 jaar: Silvia van Beest, Willem Buchner, Cees Eveleens, Ad en Roelie Groeneveld,
Bert en Marja Horsting, Cobie v.d. Meer, Joke en Willo Schaaij, Tjida Silvis, Jos Terlouw,
Wim Vink, Andrea en Erik de Vos. 25 jaar: Nel v.d. Burgt, Ina Klunder, Hans en Gerda van
Mierlo. 40 jaar: Jan en Marina Broere.
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Tekst en fotografie: Tanja Eichholtz

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 beroepskrachten 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 dat beetje extra
aandacht. Normaal gesproken organiseert Zorgcentrum Aelsmeer een bijeenkomst met kerst om
haar vrijwilligers te bedanken voor hun inzet van
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Puzzel & WIN
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!
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BEHANG
DESIGN
GIETVLOER
INDUSTRIEEL
INRICHTING
INSPIRATIE
INTERIEUR
KLEUREN
LANDELĲK
MAATWERK
MATERIALEN
MEUBELS
MODERN
MOODBOARD
ONTWERP
PVC
SCANDINAVISCH
STOFFEN
STĲL
TRENDS
VERLICHTING

Oplossing:

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: Mw. Terlouw-Windhorst (vrijwilligster) , Gefeliciteerd!
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Tips voor het inrichten van een
seniorenwoning
Bij het ouder worden kan het nodig zijn om te verhuizen naar een seniorenwoning. Vaak zijn deze woningen
kleiner, maar zijn ze prettiger om zo zelfstandig mogelijk te blijven, bijvoorbeeld doordat de woning
gelijkvloers is. Het inrichten kan lastig zijn door de beperkte ruimte of de behoefte aan steun in het huis.
In dit artikel geven wij tips voor het inrichten van een seniorenwoning.

1

Ruim goed op voordat u gaat verhuizen
Probeer alleen de basismeubels mee te
nemen, zoals uw bed, bank en eettafel. Spreek
daarnaast met uzelf af hoeveel accessoires u
meeneemt per kamer. Heeft u veel spullen waar u
geen afstand van kan doen? Door de spullen op
te slaan in een box of onder te brengen bij familie,
hoeft u ze niet weg te doen en kan u erbij als u dat
wilt.

Een seniorenwoning is gemiddeld

60% kleiner,
waardoor er geen ruimte is voor alles.

2

Slimme hulpmiddelen
Een seniorenwoning kan niet zonder slimme
hulpmiddelen. Als u ouder wordt dan kan u
het uzelf niet makkelijk genoeg maken.
Laat bijvoorbeeld een deurbel met camera installeren om te zien wie er voor de deur staat, maak
extra handgrepen op het toilet en laat een opklapbare douchestoel monteren in de douche. Kies
indien mogelijk voor een inloopdouche zonder
drempel in de badkamer. En zorg voor een antislip
vloer; veel ongelukken van senioren gebeuren in de
badkamer.

3

Voldoende verlichting
Goede verlichting in een seniorenwoning is
belangrijk en een gemakkelijke bediening van
het licht is ook verstandig. Door meerdere
lichtbronnen in een kamer te plaatsen, kunt u
het licht aanpassen aan de situatie. Denk aan een
plafondlamp, een leeslamp en een sfeervolle lamp
in de hoek van de kamer. Zorg er wel voor dat
alle lampen gemakkelijk aan- en uitgezet kunnen
worden. De juiste verlichting zorgt voor een hoger
wooncomfort.

De Philips Hue Brigde
Naast in- en uitschakelen of dimmen kun je met de bridge
lichtscènes personaliseren, timers instellen en wel 50 lampen
toevoegen om alles in en rond je huis compleet af te stemmen.
Dit kan je instellen met je smartphone/ tablet en bijgeleverde
middelen.

17

Wie is...

4

Opgeruimd
Als u van een gezinswoning naar een seniorenwoning verhuist kunnen niet alle spullen
mee. Het is belangrijk om na te denken wat u wel of
niet mee wilt verhuizen. Richt uw woonkamer dusdanig in dat meubels vooral aan de wanden staan.
Zo heeft u alle ruimte om te lopen met uw rollator.
Gebruikt ook slimme meubels. Bijvoorbeeld door
uitschuifbare meubels te gebruiken. Een tafel die u
alleen voor u zelf gebruikt om aan te eten hoeft niet
zo groot te zijn. Als er visite is of u wilt een hobby
uitoefenen, kunt u de tafel uitschuiven en zo groter
maken.

6

De keuken
Plaats voorwerpen die u vaak nodig heeft
op heup- of ooghoogte. Denk aan glazen en
borden en laat bijvoorbeeld de oven of magnetron
op heuphoogte plaatsen, zo hoeft u niet zo vaak
te bukken. Ook het gebruik van lades in de keuken
zorgt ervoor dat u meer op kan ruimen en er toch
goed bij kunt. Plaats een rookmelder of liever een
hittemelder in de keuken. Dit kan brand
voorkomen, wanneer u per ongeluk vergeten bent
de kookplaat uit te zetten en een pannetje melk
droog kookt. In de woonkamer kunt u gebruik
maken van ‘zwevende’ kastjes. Deze hangen vaak
een halve meter boven de grond, waardoor u er
nog gemakkelijker bij kunt.

Goemans Tapijt, een echt familie bedrijf
Wat heb jij met Zorgcentrum Aelsmeer?
Wij komen bijna wekelijks om een vloer te leggen,
gordijnen te plaatsen of linnengoed te bezorgen.
Dit betreft vaak de kamer voorbereiden voor een
nieuwe bewoner, maar ook algemene ruimtes. En
dit al meer dan 40 jaar!

5

Creëer meer ruimte
Om de ruimte groter te laten lijken is het
verstandig om lichte kleuren te gebruiken,
de vloer in de lengte van de woning te leggen, een
grote spiegel neer te hangen en open meubels neer
te zetten. Bepaalde kasten, zoals een tv kast zijn
ook ‘zwevend’ te verkrijgen. De kast wordt dan aan
de muur opgehangen en eronder heeft u vrije ruimte. Het geeft uw woonkamer een grotere uitstraling
en is ook praktisch, want u kunt er gemakkelijk bij
met schoonmaken.

Wat was je eerste baantje?
Aardappelen rooien.
Hoe lang woon je al in Aalsmeer? Of woon je hier
niet?
Wij wonen heerlijk in Castricum.
Met welke bekende persoon zou jij op de
Westeinder willen varen?
Ik ga alleen varen met mijn vrouw, haha!
Wat zie je zelf als de beste stap in je leven?
Samen werken met mijn vrouw.
En wat had je beter niet kunnen doen?
Dat zou ik niet weten.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Heerlijk op het strand lopen.

Domotica, wat is dat?
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Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker
maken?
Chocolade koekjes.

Tekst: Ellen Meily

Domotica is een verzamelnaam voor slimme oplossingen in huis die zorgen voor meer comfort en
veiligheid. Op iedere leeftijd zijn domotica mogelijk. Via de app op de telefoon zijn op afstand al veel
zaken te regelen: de verwarming opdraaien, licht aan- of uitzetten, een melding dat iemand voor de
deur staat. Of een afstandsbediening voor het openen en sluiten van de gordijnen en het aanzetten van
het licht, zoals ook de tv op afstand wordt bediend. En wat te denken van een robotstofzuiger die zelf
door de kamer rijdt! Of bijvoorbeeld een sensor wanneer iemand uit bed gaat, om een licht aan te laten
gaan of wanneer er minder zelfstandigheid is om een ander te waarschuwen. Daarnaast zijn er
abonnementen voor persoonsalarmering. Op internet zijn veel voorbeelden van domotica, maar ook
thuiszorgwinkels kunnen adviseren. Bij gebouw Irene in Aalsmeer is een Dementheek. Hier zijn slimme
apparaten te leen in een huishouden waar iemand dement wordt. Bijvoorbeeld de sociale robot Tessa,
deze kan op afstand gesproken ‘instructies’ geven om de dagelijkse structuur te behouden. Op iedere
leeftijd en bij elke gezondheid zijn er verschillende wensen en mogelijkheden voor een veilige en
prettige woning. Denk er eens over na, het is verstandig en absoluut geen schande om slimme
hulpmiddelen te gebruiken.

Ruud Goemans
Goemans Tapijt,
een echt familie bedrijf

Wat is je favoriete plek in Aalsmeer?
De Jonge Heertjes.

Waar kan jij je mateloos aan irriteren?
Aan egoïstische mensen.

Wat doe jij in de feestweek van Aalsmeer?
Niet veel, wij sponseren altijd maar gaan niet naar
de activiteiten toe.

Met wie zou jij wel eens een dag willen ruilen?
Wilko van het Zorgcentrum, technische dienst.

Wat is dé mazzel uit je leven?
Gelukkig zijn.
Waar kan jij echt gelukkig van worden?
Mijn kinderen en kleinkind.

En met wie absoluut niet?
Mark Rutte
Wat is jouw lijfspreuk?
Het is zoals het is.
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In

Gesprek

met

Paulien Pannekoek

Paulien is al ruim 30 jaar werkzaam in haar vak. Het
ontwerpen is haar met de paplepel ingegeven,
haar vader is de architect Richard Pannekoek, die
veel gebouwen in en om Aalsmeer op de tekentafel
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heeft ontworpen. En vader en dochter kunnen
nog steeds goed samenwerken of overleggen
over projecten waar zij bij betrokken zijn. En de
volgende generatie is zich aan het ontwikkelen,
de zoon van Paulien studeert in Eindhoven en kijkt
naar de toekomst onder andere wat betreft robottechniek. Kortom een familie met veel creativiteit in
de genen.
Wanneer ze vertelt over haar werk, geeft zij als kern
van een project aan dat zij naar haar opdrachtgevers luistert en kijkt hoe mensen zich in een
bepaalde ruimte voelen en waarom mensen zich in
huis welkom en gelukkig kunnen voelen. Zij begint
een project door eerst eens een kop koffie te gaan
drinken. Dan kan zij kennis maken, de sfeer proeven
en horen wat iemand belangrijk lijkt te vinden, dat
is immers voor ieder mens anders. Het is een
behoorlijk persoonlijk proces waar een stylist en
een opdrachtgever samen in gaan.
Tegelijkertijd is er, als je alle mensen in de
samenleving op hoofdlijnen in zou willen delen,
wel een bepaalde orde in sfeer en smaak en zoeken
veel mensen iets unieks uit op basis van een combinatie van meestal twee stromingen:
Zij schetst een zestal groepen, en tijdens het interview hebben we een paar kenmerken besproken.
Modern industrieel; kleuren als zwart/wit/
grijs/beton/gietvloer. Mooie en exclusieve
verlichting. Een vrij lege woning met mooie
objecten. Meestal niet zo kostenbewust.
Minimalistisch: luchtig, soms Scandinavisch
design, hout en natuur, planten, zachtere-, soms
pasteltinten. Ook ritmische patronen met stippen/
strepen. Abstracte kunst en design.

Tekst: Ellen Meily Afbeeldingen: Paulien Pannekoek

Paulien Pannekoek is
stylist en interieurontwerper en een
goede bekende in
Aalsmeer en
omgeving. In dit
thema nummer rond
‘inrichting en interieur’
kan zij natuurlijk niet
ontbreken. Wanneer
wij elkaar spreken
voor het interview, is
zij enthousiast bezig
geweest om voor een aantal ruimtes in het
Zuiderkerk project ‘Zuydveste’ een ontwerp te
maken. Zij denkt hierbij goed na over de mogelijke
doelgroepen, wie zijn de zelfstandige ouderen die
zich willen inschrijven bij Zuydveste en wat vinden
zij belangrijk als ze samen een gemeenschappelijk
ruimte hebben in het voormalig kerkgebouw.
In samenspraak tussen de verantwoordelijke van
Tupla Vastgoed, Robert Jan Wesselius, de Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer en de directie van het
Zorgcentrum, kwam de vraag aan Paulien om de
gemeenschappelijke ruimte in de Zuiderkerk in te
richten. Een centrale plek maken waar bewoners
met elkaar in kleine groep een praatje kunnen
maken, maar ook voor een wat groter gezelschap
een verjaardag kunnen vieren of met elkaar een
concert of lezing kunnen organiseren.

Romantisch, zoet: veel en zachte
spulletjes en kleine hoekjes gemaakt, roesjes en
lintjes, fotocollages, neerzettertjes. Zaken worden
in een impuls gekocht in tuincentra. Zachte
kleuren, grijs, roze, mint.
Klassiek: stevige grote eikenhouten (wand)
meubelen, kleuren als donkerrood en goud. Grote
motieven, strepen. Ook navy, grijsblauw. Dit is zeker
niet altijd ouderwets! De uitvoering kan ook
modern en sportief zijn.
Vrolijk, bont: wit met heldere kleuren, Ikea
artikelen, plastic, hout motief, pvc-vloer. Vaak heel
praktisch ingesteld. Wel eens een beetje
wispelturig, verslijt relatief de meeste spullen.
Groen, biologisch, ecologisch: de eigenaar is
kritisch op de leefwereld en milieubewust.
Kleurig. Etnische designs passen goed. Spullen
worden niet snel weggegooid.
Kortom, op hoofdlijnen zijn er types te benoemen.
Tijdens het gesprek komen voorbeelden van de
stijlen ter sprake. Niet met de verwijzing naar een
persoon maar met een beeld dat zij schetst in haar
enthousiaste verhaal.
Wat Paulien in haar werk vooral leuk vindt, is uit
te zoeken hoe zij een interieur kan schetsen en
ontwerpen waar de opdrachtgever zich prettig in
voelt. Daarbij kijkt ze ook of een interieur praktisch
is: hoe zal de ruimte gebruikt gaan worden en wat
is er nodig om dat comfortabel te laten gebeuren.
Het licht, de lichtinval, de temperatuur, de kleur,
en bijvoorbeeld ook of het geluid niet te schel zal
zijn of te veel zal worden gedempt. Zij zoekt geen

showroom of mode artikelen, zij hoeft geen artikelen uit een winkel te verkopen, zij schetst de
sfeer en gaat hier mee aan de slag om precies dat
te raken, waar de doelgroep of de opdrachtgever
het meeste plezier of comfort van heeft. Voor ieder
project heeft zij een aparte krat of bak waar ze de
materialen, stalen van stoffen, tegels, vilt en dergelijke in verzamelt wat past bij die opdrachtgever of
dat project.
Paulien schetst voor Zuydveste een sfeer voor
mensen die nog (redelijk) goed zelfstandig zijn,
maar zich wel bewust zijn van hun leeftijd. Veelal
zijn het mensen die rondom de 2e wereldoorlog
geboren zijn. Deze generatie heeft hard gewerkt
maar heeft ook kunnen genieten van mooie tijden.
Zij hebben vaak mooie reizen gemaakt en zijn ver
buiten Aalsmeer geweest. Zij hebben kennis van
van alles en kunnen comfort enorm waarderen. In
de gemeenschappelijke ruimte schetst Paulien een
lounge-sfeer met allure, warme en frisse kleuren,
zicht op de prachtige spanten van het dak van het
kerkgebouw. Bij dit artikel een paar sfeer beelden
van de ruimtes. Paulien vertelt er met enthousiasme
over en laat een prachtige schets zien.
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De leden van de CR voelen zich
medeverantwoordelijk om dit
onderwerp op de beleidsagenda
te zetten. Hiertoe hebben zij
een brief opgesteld, zowel voor
de bestuurder als voor de leden
van de Raad van Toezicht. De
CR heeft inmiddels van beiden
bericht ontvangen dat de suggestie wordt opgepakt. Met de
bestuurder is afgesproken dit
onderwerp in het jaarplan 2022
op te nemen. En een denktank
te vormen met belangstellenden
uit verschillende geledingen.
In november/december konden
er geen vergaderingen plaatsvinden van de Cliëntenraad. Wij
hopen in 2022 weer vaker elkaar
te zien en spreken om de
belangen van de cliënten goed
te kunnen waarborgen.
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Vacatures

In het zonnetje

Medewerkers & vrijwilligers

Erica Fijnvandraat

‘‘Kom jij ons team versterken

Erica Fijnvandraat is sinds juni 2020 beleidsmedewerker zorg en
kwaliteit bij Zorgcentrum Aelsmeer. Ze heeft een adviserende
rol naar het management team met betrekking tot de kwaliteitscriteria, wetten en eisen vanuit de overheid en het zorgkantoor.
Belangrijk is om al die (externe) eisen werkbaar te maken voor
medewerkers. Zij beheert ook het KwaliteitsHandboek, waar de
werkwijzen en protocollen in te vinden zijn voor alle
medewerkers.

als Verzorgende of Verpleegkundige?’’

Naast haar vaste werkzaamheden is ze vanaf maart 2021 de
intern projectleider geworden voor het inrichten en
implementeren van het nieuwe elektronisch zorgdossier (ECD).
In dit nieuwe systeem ‘ONS’ van Nedap, is het ook mogelijk om
de dienstroosters voor het personeel aan te maken. Erica heeft
veel contact gehad met de consultants van Quattri, voor de
inrichting van het systeem. In verschillende werkgroepen is er
het afgelopen half jaar hard gewerkt om een goede indeling van
het dossier en roostersysteem te maken. Een erg leuk proces
zoals Erica zelf aangeeft. Ze heeft hierdoor in korte tijd de
organisatie en de collega’s goed leren kennen. In ONS is
methodisch werken, werken volgens een stappenplan, beter
verwerkt waardoor er betere kwaliteit geleverd wordt. En een
groot voordeel is dat de thuiszorg, ontmoetingsgroepen en het
zorgcentrum in hetzelfde systeem werken. Mocht een client
vanuit de thuiszorg verhuizen naar het zorgcentrum dan zijn
gegevens sneller in te zien.

Gezocht
Verzorgende &
Verpleegkundige
Ben jij op zoek naar een baan waar geen dag hetzelfde
is en jij regie hebt over jouw werkzaamheden?
Wil jij graag full-time of parttime aan de slag als
Verzorgende of Verpleegkundige bij een organisatie
waar een gezonde balans tussen werk en privé
belangrijk is? Kom dan bij ons werken. Als het jou en
ons bevalt krijg je direct een vast contract.

Op 1 december’21 is het ECD in werking gegaan, een
drukke periode waardoor Erica bijna dagelijks aan het werk
was.
Maar niet op dinsdag want dat is haar vaste oppasdag voor de
3 kleinkinderen. Dit is echt het oplaadpunt van de week. Een
andere manier om te ontspannen is bezig zijn met haar hobby
glaskunst. Sieraden maken in een hotpot. Met trots vertelt ze
over haar eigen glasoven waarin het mogelijk is om schaaltjes
en vazen te maken. De techniek die ze gebruikt heet glasfusion,
verschillende kleuren van glasdelen met elkaar laten vervloeien.
Even niet aan werk hoeven denken, maar daarentegen gaat
ze altijd met plezier naar haar werk. Erica ervaart Zorgcentrum
Aelsmeer als een warme organisatie met leuke collega’s. Ze ziet
zichzelf hier tot haar pensioen wel werken. Mocht dit nou niet
het geval zijn dan zien we haar misschien wel terug als
glaskunstenares.

Tekst en fotografie: Wilma Groenenberg

Cliëntenraad (CR)
Op 4 oktober hebben de leden
van de CR intensief met elkaar
gesproken. Het belangrijke
onderwerp betrof de mogelijkheden om voldoende vrijwilligers te vinden en vervolgens te
binden aan de organisatie. Met
als doel op langere termijn: het
behoud van liefdevolle begeleiding en aandacht voor bewoners
en cliënten, naast de professionele medewerkers in de zorg.
De CR bestaat uit zeer betrokken
vrijwilligers. Zij zien dat binnen
de groep vaste vrijwilligers de
gemiddelde leeftijd oploopt.
Daarnaast horen en zien zij dat
het lastiger wordt om nieuwe
vrijwilligers te werven. Dit
gebeurt natuurlijk ook in het
verenigingsleven en bij andere
organisaties, maar tijdig anticiperen kan welkom zijn. Een
vraag die zij in de vergadering
besproken hebben, is de mate
waarin naasten van bewoners/
verwanten mee kunnen helpen
bij taken op een afdeling.

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/werken-bij voor meer informatie.

Gezocht
Wandel vrijwilliger
Houdt u ook zo van wandelen? Eén van
de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer
gaat graag met u meewandelen, want
wat is er niet heerlijker dan even naar
buiten en een frisse neus halen. We zijn
op zoek naar vrijwilligers die willen
wandelen met één van onze bewoners
en tijd hebben om samen een praatje
maken.
Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website

Bekijk voor meer vacatures
onze website!

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures-vrijwilligers
voor meer informatie.
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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
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Thuiszorg Aalsmeer

Verpleging & Verzorging
Huishoudelijke hulp
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1 – 3de etage
1431 LA Aalsmeer
Tel. 0297 36 76 81
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, Rijsenhout
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

Website

www.zorgcentrumaelsmeer.nl
3 Facebook pagina’s:
www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Instagram: @zorgcentrum_aelsmeer

