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Voorwoord
Beste lezer,
Bij dit nummer ‘Voor ons Allemael’ gaan wij in op het thema
‘bewegen’. Het is inmiddels voorjaar en bijna zomer, de deuren staan
weer open om naar buiten te gaan. Een wandeling en een blokje
om lopen. Wie geniet daar nu niet van?! De natuur laat zich van een
goede kant zien, groen blad aan de bomen en weer prachtige
zomerbloeiers in de tuin.
Wij weten dat niet iedereen meer in staat is om zelf een wandeling
te maken vanwege lichamelijk klachten die misschien bij de leeftijd
horen. Gelukkig zijn er ook alternatieven te bedenken, dankzij de vele
vrijwilligers die ons dorp rijk is. Zittend in een rolstoel rond kijken en
daarbij een praatje maken. De duo-fiets is weer op de weg te zien,
bijv. vanuit gebouw Irene of het Wijkpunt in Kudelstaart. De rollator
wandelclub blijft in beweging.
De gemeente heeft onder andere langs de Westeinder een mooi
wandelpad aangelegd met wat bankjes om even te zitten.
En al die bewegingen maken de dag mooier, even een frisse neus
halen en buiten zijn: als het kan in de zon. Onderzoek toont aan
dat beweging helpt om langer fit te blijven, zowel lichamelijk als
geestelijk. Het geheugen wordt gestimuleerd door de verschillen in
de omgeving en soms kun je ook beter slapen nadat je buiten bent
geweest.
Onze medewerkers zijn ook telkens in beweging. Iedereen kent wel
een verzorgende of verpleegkundige op de fiets in de wijk op weg
naar cliënten. En in het Zorgcentrum zetten de medewerkers ook veel
voetstappen op hun werkdagen. De stappentellers geven aanleiding
tot vergelijking, wie loopt het meeste op een dag? In de coronatijd
is de stappenteller enorm populair geworden, wij hopen dat dit nog
best een poosje door zal gaan, wandelen is immers gezond.
In deze ‘‘Allemael’’ hebben we interviews geplaatst over bewegen,
gezien door de bril van meerdere mensen. In het Zorgcentrum, bij de
bezoekers van Irene, in het Wijkpunt Kudelstaart en bij mensen thuis.
Er is voor elk wat wils, lijkt het als je deze interviews leest. Wij hopen
dat het u inspireert om in beweging te blijven.

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 1400
exemplaren.
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Gesprek

In

met

Gerda van Beek

Gerda van Beek is verpleegkundige in de Thuiszorg en
werkt daar al 12 jaar. Tijdens haar
opleiding tot verpleegkundige
(alweer een aantal jaar geleden)
heeft ze een plan geschreven
voor bewegingsgerichte zorg.

zorgt voor sociale contacten. Het maakt je fitter en
energieker, goed voor hart en bloedvaten.
Als ik ‘s ochtends op mijn fiets stap en langs de
Westeinderplas naar mijn werk fiets, word ik daar
blij van. Na een werkdag weer terug fietsen en
lekker uitwaaien, dat geeft energie.
Bewegen vertraagt de achteruitgang van de
dagelijkse activiteiten en verhoogt het
uithoudingsvermogen. Bewegingen blijven
soepeler, het vertraagt osteoporose, verkleint risico
als diabetes, hoge bloeddruk en verlaagt de kans op
ontstaan van drukplekken die door zitten of liggen
kunnen ontstaan.

Wat is bewegingsgerichte
zorg?
Dat is zorg die cliënten aanzet
tot bewegen. Dat kan heel klein
zijn, van het halen van een glas
water tot zelf deur open laten
doen. Je hoeft niet aan de sportschool te denken, het kan tijdens
de dagelijkse bezigheden en
activiteiten.
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Tekst/ Afbeelding: Tineke Geerts

Waarom heeft dat jouw
interesse?
Ik hou van bewegen, ik heb dit in
mijn verpleegkundige opleiding
opgepakt als verbeterplan om
ook in te spelen op de veranderde zorgvisie. De zorg verandert,
er wordt verwacht dat mensen
zolang mogelijk thuis blijven
wonen, dan is het belangrijk
dat het veilig en verantwoord
kan, zowel voor de cliënt als de
medewerker.
Bewegen verbetert de conditie
en gezondheid, samen bewegen

Voor ouderen boven 85 jaar levert bewegen al
snel 40 % meer spierkracht op, dat is bewezen, het
maakt sterker en onafhankelijker, het kan ervoor
zorgen dat je naar de winkel kunt blijven gaan en
mensen kunt ontmoeten.
Ik ben ook geïnspireerd door Erik Scherder,
hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen. Hij vertelt dat bewegen ook zeer
belangrijk is voor het brein.
Hoe heb je dat vorm gegeven in het werk?
Er is een omslag nodig in denken en doen bij cliënt
en de medewerker.
Een gewoonte die aangepast kan worden. Vaak
denken we dat we snel moeten zijn, dan doen we
de gehele zorg bij en voor de cliënt, terwijl de cliënt
graag mee wil helpen. Er is destijds een
werkgroep opgericht en daarin is besproken hoe dit
in de praktijk gebracht kan worden, welke doelen
er te behalen zijn. Er zijn contacten gelegd met

ergotherapeut, fysiotherapeut etc. voor de
samenwerking met de bewegingsgerichte zorg.
Zelf de deur openen en mee helpen met de eigen
verzorging, zoals het gezicht wassen, helpen met
aan/uitkleden, brengt zelfredzaamheid met zich
mee. De doelen worden samen met de cliënt
doorgesproken.

Vroeger was het “zorgen voor”
nu “zorgen dat”.
Zelfredzaamheid staat tegenover zorgafhankelijkheid. Door versterking van de zelfredzaamheid kan
de zorg of de intensivering van de zorg worden

Tips voor collega’s
Neem eens wat vaker de trap! Ga ook eens 		
met de fiets naar het werk
Kijk eens bij Erik Scherder via You Tube en/ 		
of maak gebruik van ommetje app zoals in
Nieuwsflits is geschreven.
Voor het werk in de zorg: ga altijd uit van
het positieve. Wat kan de cliënt en waar ligt 		
de kracht? Kijk of je gebruik kunt maken 		
van die kracht. Zo behoud je het!
Maak het belang van bewegen bespreek-		
baar, vertrouwen van je cliënt is belangrijk.
Alle neuzen dezelfde kant op.
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uitgesteld. Dat is fijn voor de cliënt maar ook nodig
om iedereen die zorg nodig heeft te kunnen blijven
helpen.

Vroeger &

‘‘Ik hoor zo af en toe van
cliënten nog wel oude
spreekwoorden, zoals rustroest’’, of stilstaan is achteruit
gaan’, zo is het denk ik ook.’’
Met wie werk je daarvoor samen?
Met iedereen, bewegingsgerichte zorg kun je niet
alleen, het is echt multidisciplinair. Ergotherapie,
gastvrouw, huisarts, mantelzorger, familie,
fysiotherapeut, kok, vrijwilliger, vast veel disciplines
vergeten, maar iedereen is nodig.
Wachten tot de deur opengedaan wordt, lijkt lang
en je werk te vertragen, maar duurt vaak niet langer
dan een minuut, op den duur is het winst omdat
iemand dat kan blijven doen, net zoals andere
activiteiten die met cliënt afgesproken kunnen
worden. Het maakt minder afhankelijk.
Als je een cliënt vraagt om een glaasje water te
pakken voor de medicijnen zie je meteen een
heleboel, wordt de rollator gebruikt, is er sprake van
valgevaar, weet de cliënt nog alles te vinden?

Dansen in Aalsmeer en Kudelstaart
Heeft u vroeger ook op dansles
gezeten? De Oude Veiling was één
van de dansgelegenheden in
Aalsmeer. In de jaren 50 werd er
op zaterdagavond les gegeven
door Dirk Vreeken, en na afloop
kon men ‘vrij’ dansen. Vele
leeftijdsgenoten, vrienden/
vriendinnen kwamen daar bij
elkaar voor een gezellige avond
uit. Kent u ze nog; de Weense
wals, slowfox, quickstep, de
Engelse wals, tango enz.
Lekker draaierig worden tijdens
de Weense wals, ‘1, 2, 3, 1, 2, 3’ of
toch liever de Engelse wals?.
Deze was net iets langzamer en
hierdoor beter vol te houden
zonder duizelig te worden. Eén
keer per avond was er voor de
liefhebbers de ‘jive’. Dan ging het
er iets wilder aan toe, swing, rock
’’n roll van alles door elkaar.

Waar loop je tegen aan?
Ik denk dat iedereen zich wel bewust is dat
bewegen goed is voor ons allemaal. Het is wel
belangrijk op één lijn te zitten, want als een collega
wel alles doet voor iemand en jij niet, dan ben je al
snel de boeman als je iemand wilt stimuleren om te
bewegen. Of een cliënt denkt dat je niet wilt helpen
terwijl dat wel je langere termijn doel is.
Eenduidigheid is belangrijk voor iedereen. Kijk naar
de mogelijkheden en maak gebruik van deze
mogelijkheden.

Tips voor cliënten en bewoners
Maak gebruik van de activiteiten die
aangeboden worden.
Ga lekker naar buiten als het kan
Wiebel met de tenen en draai met de
voeten
Ga met elkaar naar de brievenbus of winkel
Bewegen zorgt voor sociale contacten

Tekst en fotografie: Wilma Groenenberg

Een laatste boodschap van Gerda: “Lieve allemaal,
de zomer komt eraan, hoe fijn! Lekker met elkaar
genieten van de mooie tuin of het terras”.
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nu

Op zondagmiddag was er ook
dansles in de Drie Kolommen.
Sommige mensen hadden daar
les en gingen vrij dansen in de
Oude Veiling. Soms werd er
een speciaal ‘bal’ georganiseerd
op landgoed Groenendaal in
Heemstede. Een bewoner uit het
Zorgcentrum kan het zich nog
goed herinneren, iedereen was
verkleed of droeg iets ‘nets’.
Zelf droeg ze een chique cocktailjurk van haar tante en haar
danspartner was verkleed als
cowboy. Zo zullen meerdere

mensen hier mooie herinneringen
aan hebben.
Na jaren van afwezigheid kan er
sinds 2018 weer gedanst worden
in de Oude Veiling. Bij Dansschool
Robert Bogaart is het mogelijk
om op woensdag, vrijdag en
zondag verschillende lessen te
volgen. En één keer per maand is
op zaterdagavond weer een vrije
dansavond. Dus heeft u zin in een
gezellige avond dansen? Houd
dan de website in de gaten:
www.dansschoolrobertbogaart.nl
en meld u aan.
Er bestaan tegenwoordig heel
veel verschillende dansstijlen;
moderne dans, hiphop, streetdance, breakdance etc. En het uit
Amerika overgekomen linedance,
zoals het woord het al aangeeft,
dansen in een rij met mensen.

Men maakt de dezelfde bewegingen zodat het één geheel wordt.
Maar het blijkt dat linedance de
laatste jaren veel moderner is
geworden.
Dat is zichtbaar op dinsdagavond
in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in
Kudelstaart. Zo’n vijf jaar geleden
hebben buurtgenoten Femmie
en Klazien het plan gevat om een
activiteit op te zetten om meer
mensen naar het Wijkpunt te
trekken. Dat is gelukt, o.l.v. lerares
Wil groeide de groep met mensen
uit Kudelstaart en werd er na twee
jaar een beginners en
gevorderden groep gestart.
Ondertussen is iedereen
‘gevorderd’, nieuwe deelnemers
krijgen waar nodig extra
aandacht van Wil en kunnen door
het enthousiasme van de rest al
snel meekomen. Het is een leuke
gemêleerde niet leeftijdsgebonden groep.

Dansdemonstratie

Op woensdagmiddag 4 mei
om 15:00 uur geven Robert
en Chantal Bogaart een
dansdemonstratie in de
grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer.
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Iedereen komt voor de gezelligheid en natuurlijk om lekker te
dansen. Linedance staat allang
niet meer in teken van countrymuziek, er wordt gedanst op
allerlei muziekstijlen. Lerares Wil
gebruikt veel hedendaagse top 40
muziek bij het bedenken van een
nieuwe dans. Een beetje ritmegevoel is natuurlijk wel belangrijk

want er komen heel wat passen
voorbij; cross samba, side rock,
jazz box, suffle, step etc. Als beginner zou je kunnen denken; ‘help,
dit onthoud ik nooit’ maar door de
rustige manier van lesgeven lukt
het iedereen. Door het gebruik
van verschillende danspassen uit
allerlei dansstijlen heeft het absoluut geen ouderwets imago, zoals

Zorg voor ouderen

men soms verwacht bij linedance.
Bent u na het lezen van dit
artikel nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met Klazien
Kerzaan 06-20053774 en wellicht
kunt u een keer mee dansen.
U bent van harte welkom om mee
te doen op dinsdagavond van
19.00-21.00 uur in Wijkpunt ‘Voor
Elkaer’ Nobelhof 1 in Kudelstaart.

nu en in de nabije toekomst

De zorg voor ouderen is volop in beweging. Er zijn verschillende vraagstukken die onze
aandacht trekken. Dit geldt zowel in Aalsmeer als in het hele land.
Met dank aan de goede gezondheidszorg en de
kennis rond preventie – zoals voldoende
bewegen, goede voeding en huisvesting - worden
wij in Nederland steeds ouder. Gelukkig vaak in
redelijk goede gezondheid. Met het toenemen van
de leeftijd neemt echter ook de kans op aandoeningen toe, zowel lichamelijk als geestelijk.

Cliënt
			tevredenheid
Onderzoek naar de cliënttevredenheid is een belangrijke informatiebron voor onze organisatie

Korte samenvatting van de reviews:
Voor het zorgcentrum wordt de accommodatie veelal geprezen qua
ligging en uitzicht, maar er zijn kanttekeningen bij het verouderde
gebouw. Soms ervaren cliënten dat zij lang moeten wachten.
Op 1 reactie na allemaal positieve geluiden over de maaltijden.
Hygiëne wordt enkele keren genoemd als een verbeterpunt.
Voor de thuiszorg veel positieve reacties op de zorgverlening.
Een verbeterpunt werd genoemd met betrekking tot het ontbreken
van vaste tijden van zorgverlening en een wisselend team van
zorgverleners. Voor het ontmoetingscentrum lof voor de wijze
waarop ondersteuning wordt geboden bij het behouden van een
dagritme en doel van de dag en tevens de lekkere maaltijden die
hier wordt geserveerd.
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Tekst: Ellen Meily Afbeelding: Denise Kraan

Gemak
Gezondheid
Deskundigheid
Aandacht
Leven
Wensen
Kwaliteit
Vast team
Afgesproken tijden

Naar de komende jaren toe wordt steeds meer
verwacht dat iedereen zelf nadenkt over thuis
ouder worden en oud zijn. Het bejaardenhuis
bestaat niet meer en omzien naar elkaar, met buren
en mantelzorgers zal nodig zijn als er minder zorgverleners beschikbaar zijn. De beroepsbevolking
wordt de komende jaren tenslotte kleiner. Dit zijn
grote vraagstukken die vragen om (tijdige)
maatregelen. Als organisatie Zorgcentrum
Aelsmeer staan wij voor het bieden van goede zorg
aan de ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart, zowel
Intramuraal in het Zorgcentrum als in de Thuiszorg
en met de inzet van Dagbesteding en Tafeltje Dek
Je maaltijden. Gelukkig krijgen wij uit cliënt
tevredenheids-onderzoek een positieve terugkoppeling (zie ook Zorgkaart Nederland). En ook de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op
basis van een bezoek in februari
een positief rapport geschreven.
Tegelijkertijd weten wij dat wij
JE BENT EEN
niet bij iedere zorgvraag een
antwoord kunnen geven, er zijn
wachtlijsten.
Wij zoeken ook bij andere
organisaties naar ideeën hoe zij
met deze vragen omgaan. Zo
kijken wij vooruit en beraden
ons op de mogelijkheden voor
huisvesting. De bekostiging van
de zorg is gericht op langer thuis

blijven wonen. Heel begrijpelijk, maar dan moet de
woning wel passen bij de leeftijd. Welke woning is
dan gewenst voor de verschillende groepen
ouderen, vitaal of niet, alleen of samen, meer of
minder geld maandelijks te besteden?. En hoe
stimuleren wij (jongere) ouderen om op tijd naar
passende huisvesting te verhuizen of de eigen
woning aan te passen. Wij vragen als organisatie
advies bij een bureau met landelijke kennis en
ervaring. Daarnaast werken wij mee aan de
Taskforce Wonen & Zorg in de gemeente Aalsmeer
om te adviseren bij de bouw en ontwikkeling van
passende huisvesting. Regionaal halen wij
informatie en werken we samen aan een regiovisie.
Onze medewerkers gaan intussen dagelijks door
met hun werk. Wij zijn enorm trots op ‘onze’ Helden
in de Zorg. Iedere dag weer gaan zij aan de slag.
De corona pandemie heeft heel veel extra energie
en flexibiliteit gevraagd, maar toch lukt het vaak
om persoonsgerichte zorg te blijven bieden.
De grote groep vrijwilligers stimuleert daarbij,
samen aandacht geven en een vriendelijk woord of
luisterend oor.

ZORG
HELD
BEDANKT!

Wij waarderen het initiatief van de KCA
die een speciale tentoonstelling in
Aalsmeer mogelijk heeft gemaakt, met
medewerking van twee kunstenaars,
Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk. Er zijn
acht medewerkers (en enkele cliënten)
van Zorgcentrum Aelsmeer op de foto
gegaan, namens alle andere collega’s.
In het Zorgcentrum gaan wij de
waardering voor onze helden
doorzetten. Op 12 mei is de Dag van de
Verpleging, ook een moment om een
gemeend compliment te geven.
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Inkijkje

Groep Achterom / Jongere
Mensen met dementie

Vrijwilligers en stagiaires
Naast een vast team van medewerkers, helpen
vrijwilligers en stagiaires mee bij de programma
onderdelen. Ruim de helft van de vrijwilligers is
boven de 65 jaar, een ander deel werkt aan een
re-integratie of wil waardevolle hulp bieden.
De vrijwilligers komen volgens een vast schema
en kennen vaak bezoekers van de groepen vanuit
Aalsmeer en omgeving. De stagiaires komen van
opleidingen voor sociaal maatschappelijke dienstverlening of een opleiding voor sport en beweging,
hun stage met ouderen geeft een goede werkervaring en inzage in mogelijkheden voor de toekomst.
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worden ook hele gesprekken gevoerd.
De wandeling houdt het lichaam in beweging en
helpt ook bij het geestelijk in balans blijven. En als
een deelnemer niet mee wil of kan wandelen, is in
Irene blijven natuurlijk geen enkel probleem.

Gedurende de dag is er regelmatig aandacht voor
verschillende manieren van bewegen, zowel
geheugentraining en de krant lezen of nieuws
kijken om de hersenen te blijven oefenen, maar ook
beweging van het lichaam. Jeantine Bras werkt al
sinds de start in Irene. Zij begeleidt op 3 dagen per
week de groep Achterom - Jongere Mensen met
Dementie. In deze groep is zowel aandacht voor het
groepsproces als voor de individuele deelnemer
en zijn of haar vragen. De deelnemers zijn over het
algemeen tussen de 60 en 80 jaar oud en bij een
jongere leeftijd lichamelijk nog vrij fit en sterk.
Deelnemers en medewerkers verzorgen samen de
taken die nodig zijn op de dag, zoals het
koffie schenken, tafel dekken voor de lunch en later
afwassen, stoelen recht zetten etc.
Deze ‘huishoudelijke taken’ worden samen gedaan
en geven beweging in de groep.

‘‘Wandelen houdt het
lichaam in beweging en helpt
ook bij het geestelijk in balans
blijven’’
Ook wordt er regelmatig gewandeld. De groep
Achterom gaat iedere middag na de lunch
wandelen, de wandeling buiten geeft energie en
versterkt de conditie. Daarnaast is het gezellig om
met elkaar naar buiten te gaan en in tweetallen

Tekst: Ellen Meily Afbeelding: Tristan van der Jagt

In gebouw Irene aan de Kanaalstraat komen iedere
werkdag veel oudere bezoekers, vanwege een
zekere kwetsbaarheid, voor een prettige en
waardevolle besteding van hun dag.
Het Inloopcentrum met dagbesteding bestaat in
Aalsmeer al ruim 13 jaar en is in de loop van de
jaren sterk gegroeid. Er zijn meerdere groepen met
verschillende activiteiten, aansluitend bij de doelgroepen.
De dagindeling is redelijk gestructureerd en geeft
deelnemers de mogelijkheid om hun sociale
contacten te onderhouden en mee te doen aan
verschillende vormen van activering. Dit kan er aan
bijdragen dat zelfstandig thuis wonen langer
mogelijk blijft. Bovendien kan dagbesteding
voorkomen dat naasten overbelast worden
wanneer een bezoeker overdag meer begeleiding
nodig heeft.

Bewegen in de Vitael tuin!
Wanneer het weer goed genoeg is, gaat de groep
ook regelmatig naar de beweegtuin/ Vitaeltuin aan
de Ringvaart achter het Zorgcentrum. De apparaten
in deze tuin zijn vooral bedoeld voor ouderen om
verschillende spiergroepen te trainen en de balans
te versterken maar natuurlijk kunnen (klein)
kinderen die op bezoek komen in het Zorgcentrum
er ook heen met hun (groot) ouders. De tuin is
vanaf de Kanaalstraat in principe vrij toegankelijk
wanneer rekening wordt gehouden met de
bewoners van het Zorgcentrum en de
omwonenden. Het gebruik van de fitnessapparaten
is niet altijd eenvoudig, maar wel leuk om voor de
afwisseling te proberen.
Jeantine weet de deelnemers te stimuleren bij de
bewegingen en houdt tegelijkertijd in de gaten dat
het veilig kan gebeuren. Vaak is er ook een
vrijwilliger mee die kan helpen.

de stoel en de ander staande, maar beiden actief
bezig. Zij drinken tussendoor een kopje koffie en
gaan even later weer aan de slag. Tijdens deze
koffiepauze vertelt de bezoeker dat het tafeltennissen hem fitter maakt, zijn reflexen gaan als vanzelf
en de bewegingen komen dan ook. Het doet hem
zichtbaar plezier om zo toch samen te kunnen
sporten. Hij is er van overtuigd dat beweging een
positieve energie geeft.
Een ‘wandeling’ door Irene op een doordeweekse
dag geeft een mooi beeld van mensen in
beweging. In iedere groep wordt op eigen wijze
invulling gegeven aan de dag. Met elkaar in
gesprek, bezig aan een creatieve activiteit en vooral
ook wandelend, babbelend en sociaal actief.
De activiteiten stimuleren de aanwezigen en geven
kleur aan de dag.

Bij het gesprek in Irene blijkt er ook een tafeltennistafel in gebruik te zijn. Op de vrijdagmiddag is een
bezoeker, met veel sportervaring op hoog niveau
die helaas vanwege Parkinson nu beperkt is,
fanatiek aan het tafeltennissen met een
‘ingeschakelde’ vrijwilliger. De twee spelen samen
en hebben duidelijk plezier in hun spel. De een op
11

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
maatzorg-programma’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.
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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
8-14 uur Lindsay Purperhart of Anja Kroon 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 0297 820 979)
• of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer
(reserveren via 0297 32 60 50).

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 en zonder betutteling, maar met oog voor wat u wél kan.
Bel op werkdagen van 9-16 uur telefoonnummer
0297 367681 voor meer informatie.

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 zorgindicatie 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.

Zingen
Op dinsdag 10 mei en 19 juli om 15.00 uur
organiseren onze activiteitenbegeleiders een
zangmiddag. Ally Maarse verzorgt de muzikale
begeleiding, en u bent van harte uitgenodigd om
mee te komen zingen. Of u nou wel of niet goed bij
stem bent; het wordt sowieso gezellig!
Optredens & meer....
Een keer per maand is er een voorstelling in de grote
zaal, van kooroptredens tot concerten.
Woensdag 4 mei om 15:00 uur dansdemonstratie
van Robert en Chantal Bogaart.
Woensdag 15 juni om 15:00 uur jazz concert Martien
Oster Trio (van Stichting Muziek in Huis) i.s.m.
Rozenholm.

Weeksluiting & Kerkuitzending
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, een
moment van bezinning en overdenking, geleid door
mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen.
Iedereen is welkom. Elke zondag is er een Kerkuitzending in de grote zaal waarbij op groot scherm
de dienst vanuit de Dorpskerk wordt uitgezonden.
Met na afloop een kopje koffie.

Elke dag kunt u bij ons ...
Lunchen
In onze eigen keuken worden dagelijks verse
warme maaltijden bereid. Voor € 9,00 per
persoon krijgt u een 3-gangen keuzemenu.
Wilt u bij ons eten? Reserveer dan minstens
een dag van te voren via 0297-326050. Ook
bezoek van buiten is welkom. Het restaurant
is doordeweeks geopend vanaf 12.00 uur.
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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 (zie hier onder onze activiteiten.)
Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag
Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag
Voor het programma van het Inloopcentrum in Rijsenhout kunt u
contact opnemen via Tel. 0622468574.
Ontmoetingscentrum Aalsmeer biedt daarnaast bijzondere
zorgprogramma’s voor mensen met een zorgindicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ellen Carels Tel. 06 224 68 574

Inloop Aalsmeer:

Geheugentraining
Elke maandagmiddag is er geheugentraining van
14.30 - 15.45 uur en op dinsdagochtend van
10.00 - 12.30 uur. Het blijven prikkelen van het brein
is vooral op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer actief.

Gespreksgroep
Op donderdagochtend van 10.00 - 12.30 uur is er
een gesprekgroep waarbij we herinneringen en
verhalen met elkaar delen. Ook komen de actualiteiten aan bod, wat er verder ter tafel komt en wat u
eventueel zelf inbrengt.
Totaal Vitaal
Wilt u lijf en brein vitaal houden?
Kom dan bewegen op donderdagmiddag van
14.30 - 15.45 uur.
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U kunt ook bij ons terecht voor een warme maaltijd.
Elke maandag, dinsdag en donderdag is het restaurant geopend
van 12.00 - 13.30 uur en op woensdag avond van 17.00 - 19.30 uur.
En elke laatste vrijdag avond van de maand een mooi menu.
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. (Zie het kader)

Geheugentraining, Bewegen met elkaer &
Bewegen: Totaal Vitaal
Elke maandagochtend is er geheugentraining van
10.00 - 12.00 uur. Het blijven prikkelen van het brein
is vooral op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer stabiel. Elke maandagmiddag is
er Bewegen met Elkaer van 14.30 - 15.15 uur o.l.v.
Yolanda Tijdink, een gediplomeerd docente. U bent
van harte welkom voor een proefles.
Voor Bewegen Totaal Vitaal kunt u op donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur bij ons terecht.

Creatief
Maandagochtend van 10.00 - 12.30 uur kunt u
ontspannen door mee te doen aan tekenen. Voor
schilderen vragen wij een kleine bijdrage. Ook
organiseren wij regelmatig een workshop.
Musica
Muziek heeft een hele positieve uitwerking op
mensen. Daarom biedt de inloop elke week op
dinsdagmiddag van 14.30 - 15.45 uur een Musica
middag. Muziek beïnvloedt de stemming zeer
positief en brengt mensen in contact.

Wijkpunt Kudelstaart

Wijkpunt Voor Elkaer is een sociaal middelpunt
in het centrum van Kudelstaart. Voor een kop koffie,
een van onze leerzame of gewoon leuke activiteiten,
of simpelweg om anderen te ontmoeten bent u van
harte welkom. Voor meer informatie Tel. 0297 820 979.

Mantelzorgondersteuning
Partnerpraatuurtje
Elke eerste maandag van de maand van 10.30 11.30 uur, locatie Zorgcentrum Aelsmeer
Informatiebijeenkomsten in gebouw Irene
dinsdag 10 mei 19.30 uur
informatiebijeenkomst over keuzes bij
dementie gastspreker Casemanager.

Creatief, Tekenen en schilderen
Op maandagmiddag creatief van 14.00 - 16. 00 uur.
Zo worden er bijvoorbeeld bloemen gemaakt en
andere deco van oude boeken.
In de oneven weken op dinsdagochtend van 10.00
- 11.30 uur kunt u bij ons tekenen en schilderen.
Er worden geregeld verschillende technieken en
materialen aangeboden waar u aan mee kan doen.
Voor de materialen wordt een bijdrage gevraagd.
Spelletjesmiddag en Sjoelen
Elke dinsdag middag kunt u gezellig een spel spelen
zoals rummikub of klaverjassen van 14.30 - 16. 30
uur. Voor wie graag komt sjoelen staan op
donderdagmiddag (even week) de sjoelbakken klaar
van 14.30 - 16.30 uur.

Handwerken & Bloemschikken
Elke dinsdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur is er
handwerken. Neem uw eigen handwerk mee of
als u wilt kunt u meedoen met handwerken voor
Stichting ‘Troostdekentje’, die zich belangeloos
inzet voor kinderen die extra zorg of troost nodig
hebben. Deelname is gratis en indien voorradig de
wol ook! Voor bloemschikken kunt u bij ons terecht
in de oneven weken op de donderdag middag van
14.30 - 16.00 uur.

Maatwerkgroep

Woensdag & vrijdag van 10.00 - 16.00 uur
Op woensdag en vrijdag bieden wij
gestructureerde dagbesteding voor mensen
met geheugenklachten, dementie of andere
vragen om structuur. Deze maatwerkgroep
bestaat uit 9 – 12 personen en is besloten.
Maatwerk is geschikt voor deelnemers die een
indicatie dagbesteding hebben via de WMO
van de gemeente. Voor vragen kunt u terecht
bij Ellen Carels, Tel. 06-22468574
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Puzzel & WIN

7 activiteiten voor ouderen
in en rondom Aalsmeer

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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BEGELEIDEN
BEWEGEN
BILJARTEN
BINGO
BLOEMSCHIKKEN
DANSEN
FIETSEN
HANDWERKEN
KAARTEN
LINEDANCE
SCHILDEREN
SJOELEN
SPELLETJES
SPORT
TAFELTENNIS
TEKENEN
TRAINEN
VITAALTUIN
WANDELEN
ZINGEN
ZWEMMEN

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. A.M. Buis-Spaargaren , Gefeliciteerd!
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Om je gezondheid als 65-plusser te onderhouden, is
minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen,
verspreid over verschillende dagen, noodzakelijk volgens
de beweegrichtlijnen. Bijv. door te zwemmen, wandelen of
fietsen. Ookwordt er aangeraden om minimaal twee keer
per week aan spier- en botversterkende oefeningen te
doen, gecombineerd met balansoefeningen.

1

Zwemmen

Wanneer: vrijdagochtend
Hoe vaak: 1x per maand
Voor wie: bewoners van het Zorgcentrum
Waar: Roelofarendsveen
Eén keer per maand gaan de zwemmers om 10 uur
met het busje naar het zwembad. Ze zwemmen
dan van 11.00 uur tot 11.45 uur met elk een
begeleider. Daarna is het omkleden en in de bus
terug een broodje eten. Rond 13 uur zijn ze dan
weer in het Zorgcentrum.
Er is voor Roelofarendsveen gekozen omdat het
een gesubsidieerd project is waarbij speciale
begeleiding is en een speciaal uur voor onze
doelgroep. Ook van andere zorginstellingen komen
er bewoners.

2

Bloemschikken

Wanneer: donderdagmiddag
Hoe vaak: 2x per maand, de oneven week
Voor wie: bewoners uit Kudelstaart en omgeving
Waar: Kudelstaart, Wijkpunt Voor Elkaer
In de oneven week op de donderdag middag van
14.30 - 16.00 uur kunt u voor een klein bedrag in
het wijkpunt Bloemschikken. De vrijwilligers zorgen
ervoor dat alle oase en bloemen aanwezig zijn.
Een bakje kunt u kopen of eventueel zelf
meenemen. Voor deze activiteit in het wijkpunt
moet u zich opgeven bij een van onze
gastvrouwen/ heer.
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3

6

Biljarten in het Zorgcentrum

Bewegen met Parkinson

Wanneer: dinsdag om 10 uur
Hoe vaak: elke week
Voor wie: bewoners en mensen uit Aalsmeer
van de biljartclub
Op het moment van het maken van de foto waren
er drie heren aan het biljarten, waarvan één
bewoner die vroeger op hoog niveau speelde.
De andere twee heren wonen hier niet maar
biljarten al heel lang, eerst met een grote groep,
nu door het vorderen van de leeftijd nog maar met
weinig. Ze hebben veel plezier, er is koffie en koek
en er wordt serieus gespeeld.

Wanneer: maandagmiddag
Hoe vaak: elke week
Voor wie: Bewoners uit Aalsmeer en omgeving
met Parkinson
Waar: Ontmoetingscentrum Irene
Elke maandag middag van 13.30 - 15.30 uur is er
een programma waar extra aandacht is voor
ontspanning bij Parkinson, bewegen en manieren
van ademen spelen een belangrijke rol. Aan het
begin en einde van de activiteit is er ruimte voor
het delen van ervaringen.
Wilt u deelnemen?
Neem contact op via Tel. 0622468574.

4

5

Bewegen Totaal Vitaal

Wanneer: donderdagochtend
Hoe vaak: 2x per maand, de even weken
Voor wie: bewoners uit Kudelstaart en omgeving
Waar: Kudelstaart, Wijkpunt Voor Elkaer
Iedere even week op de donderdag ochtend van
10.00 - 12.00 uur kunt u terecht voor bewegen
totaal Vitaal. Er wordt gestart met een warmingup, 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!. Dit kan ook zittend op een stoel.
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Tekst: Tineke Geerts en Denise Ris

Wanneer: maandagavond
Hoe vaak: elke week
Voor wie: bewoners uit Kudelstaart en omgeving
Waar: Kudelstaart, Wijkpunt Voor Elkaer
Yoga op de maandagavond in het Wijkpunt voor
iedereen die graag wil om kwart voor 7 stoel yoga
voor mensen die wat moeite hebben met liggen.
Er wordt altijd gestart met ontspannings en spier
oefeningen en sluiten ook weer af met
ontspanning.
De 2e groep doet hetzelfde maar dan op de mat.
Beide groepen worden begeleid door een yoga
docent die bijna afgestudeerd is .Na de laatste les
word het Wijkpunt weer opgeruimd en gaat
iedereen ontspannen naar huis.

Afbeeldingen: Mireille, Klazien, gastvrouwen wijkpunt.

Yoga in Kudelstaart

7

Beweegactiviteiten

Wanneer: per afdeling wisselend
Hoe vaak: elke week
Voor wie: alle bewoners
Waar: op de afdeling
Beweegactiviteiten zijn op elke afdeling anders.
Een greep uit alle activiteiten: tovertafel, bewegen
met geheugentraining, spel met de parachute,
ballonnen, het magisch schilderij. Maar ook is er
een looproute over alle afdelingen met platen aan
de kant met oefeningen, dit is ooit opgezet door
een stagiaire.

JA! ik word
donateur
Wilt u de Stichting Vrienden van
Zorgcentrum steunen ‘‘voor dagen met
een gouden randje’’, dan kan dit door u
op te geven als donateur.
Uw donatie kunt u overmaken op
rekeningnummer:
NL 90 RABO 0300 1104 21 t.n.v.
Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeeronder vermelding van
‘donateur’.
De minimumbijdrage voor
particulieren is € 15,- per jaar en voor
bedrijven € 100,- per jaar. Ook een
eenmalige gift is uiteraard welkom.
We willen u vragen dit er dan bij te
vermelden.
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In

Gesprek

met

In Zorgcentrum Aelsmeer worden er allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van bewegen.
Vrijwilligers van Stichting SAM gaan wekelijks fietsen of wandelen met bewoners van het zorgcentrum,
deelnemers van de ontmoetingsgroep in gebouw Irene en het wijkpunt in Kudelstaart.

Een vaste groep vrijwilligers wandelt elke
dinsdagmiddag met bewoners van het Kloosterhof,
Rozenholm en Zorgcentrum Aelsmeer. Het ‘rolstoelwandelen’ is al meer dan 18 jaar een groot succes.
Even over de markt struinen, boodschappen doen
of genieten van het uitzicht aan de Poel. Ondanks
dat bewoners niet zelf bewegen doordat ze in de
rolstoel zitten, worden de hersenen wel door
allerlei indrukken in beweging gebracht. Ook komt
men regelmatig oude bekenden tegen waarmee
mooie herinneringen worden opgehaald. Na afloop
drinken de vrijwilligers en bewoners met elkaar een
kopje koffie als afsluiting van een geslaagde
middag.
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Zo’n 25 vrijwilligers houden zich wekelijks,
sommigen zelfs 2 of 3x per week, bezig met het
rolstoel-/duofietsproject ‘SAM en fietsen’. Er wordt
gefietst met bewoners uit de Zorgcentra, deelnemers van de ontmoetingsgroep en thuiswonende ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart.
De Zorgcentra beschikken over de fietsen maar
St. SAM heeft zelf ook 2 duofietsen. Mensen mogen
zelf aangeven waar ze naar toe willen, lekker
uitwaaien langs de Poel of misschien naar hun
oude buurt zoals de Uiterweg. Op de duofiets is
men zelf ook in beweging, ondertussen wordt er
met de vrijwilliger gepraat over de omgeving of

Aanmelden:

U kunt zelf aangegeven op welke dag/datum
of dagdeel u wilt fietsen. Of meldt u aan als rolstoelwandelaar om op een dinsdagmiddag ‘op
stap te gaan’ met mensen uit de zorgcentra.
Voor meer informatie zie website:
www.stichtingsam.eu of mail naar
info@stichtingsam.eu.
Bellen kan ook naar Jan Kwak, voorzitter St.
SAM Tel. 06-53928043

wellicht gezamenlijke interesses. Bij de rolstoelfiets
zorgt de vrijwilliger voor de beweging. Mocht het te
zwaar worden bij tegenwind of een helling dan zijn
alle fietsen voorzien van trapondersteuning.
Het fietsen en wandelen wordt door een aantal
vaste vrijwilligers gecoördineerd. Zij hebben
contact met de wandel- en fietsvrijwilligers en de
verschillende zorgorganisaties. Daarnaast kunnen
ook thuiswonende ouderen contact opnemen met
een fietsverzoek. Op deze manier worden vraag en
aanbod op elkaar afgestemd.

Tekst: Wilma Groenenberg Afbeeldingen: Stichting SAM

Stichting SAM staat voor Sociale Activiteiten voor
de Medemens, in Aalsmeer, Kudelstaart en
omgeving. Bijna 70 vrijwilligers zetten zich in bij
activiteiten voor ouderen en mensen met een
beperking. De stichting is voortgekomen uit één
van de afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis.
Het Nederlandse Rode Kruis heeft per 1 januari
2020 alle sociale activiteiten in heel Nederland stop
gezet. Omdat er in Aalsmeer een grote vrijwilligersgroep bezig was met veel activiteiten heeft het
toenmalige bestuur de vrijwilligers gevraagd om
door te gaan in een Stichting, dat is Stichting SAM
geworden.

In beweging blijven!

De ambitie van St. SAM is om in komend
seizoen 2022 met nog veel meer thuiswonende
ouderen te gaan fietsen.

Dagelijks ging John Buijs wandelen of
fietsen met zijn vrouw Barry. Bij goed weer ook
naar buiten, even een rondje dorp.
En bij terugkomst op het bankje voor het
Zorgcentrum bijkletsen met bekenden.
Bij tegenvallend weer bleven ze binnen en
bood het fietslabyrint uitkomst. Barry bleef in
de rolstoel zitten en fietste mee met de
trapondersteuning van de fiets. Samen keken
ze naar de bekende beelden van Aalsmeer die
voorbij komen. Het was een prettige manier om
in beweging te blijven.
In liefdevolle herinnering Barry Buis †

Mensen blijven hierdoor fitter en het doorbreekt de
eenzaamheid. Tevens geeft het de mantelzorger de
gelegenheid om, gedurende de tijd dat de partner
aan het fietsen is, andere dingen te gaan doen.
Om met nog meer mensen te kunnen fietsen of
wandelen zoekt de stichting nog meer vrijwilligers.
Daarom een oproep aan iedereen die fit is en van
fietsen houdt. Meldt u aan als rolstoel-/duofietser,
op fietsen met trapondersteuning. Om thuiswonenden of bewoners uit de Zorgcentra een
uurtje of anderhalf uur een enorm plezier te doen.
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In de CR vergadering van februari zijn het jaarplan
en de begroting 2022 op hoofdlijnen
besproken en is hier goedkeuring voor gegeven.
Van de opvolging van de voorzitter van de Raad
van Toezicht is kennis genomen. Daarnaast is
gesproken over de (on)mogelijkheden van de
dienstverlening vanuit de Linnenkamer. Vanwege
de toenemende zorgzwaarte bij bewoners is het
wasgoed ook vaker vervuild en neemt de hoeveelheid wasgoed toe. Er zijn keuzes besproken
om de dienstverlening voor de bewoners goed
te houden en toch de ervaren werkdruk van de
medewerkers iets te verlagen.
De plannen voor de huisvesting op de middenlange termijn zijn belangrijk voor de organisatie
en voor de oudere inwoners van Aalsmeer.
Met de CR is hierover van gedachten gewisseld.
In het Zorgcentrum komen nu vooral bewoners
wonen met een toegenomen ‘zorgzwaarte’,
verpleeghuiszorg voor mensen met complexe
dementie of lichamelijke klachten. Het project
‘Zuydveste’ biedt nieuwe huurappartementen
voor mensen die ook de toegevoegde waarde
van een ontmoetingsruimte en ‘beschut wonen’
waarderen -met een omzien naar elkaar.
De Thuiszorg huurt een werkruimte voor de
verpleging en verzorging in Zuydveste en de
omgeving. Dit is vergelijkbaar met de
appartementen in Kudelstaart, Nobelhof en
Boerhaavehof, waar mogelijkheden zijn voor
ontmoeting in het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ met
zowel inloop als een gestructureerde
dagbesteding.
De CR vergadering in maart is geannuleerd, over
de CR vergadering in april zijn bij het schrijven
van dit artikel nog geen berichten door te geven.
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Medewerkers & vrijwilligers

Mike van der Laarse

‘‘Kom jij ons team versterken

Het thema van deze
Allemael is bewegen.
En daar heeft Mike van
der Laarse heel veel mee.
Dit geldt zeker voor zijn
‘Mike Multi Foundation’,
die als doel heeft om sport voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking
mogelijk te maken en te bevorderen. En ook
kwalitatief het sportaanbod voor gehandicapten
te verbeteren en hier aandacht aan te geven.
Zelf heeft Mike veel aan squash, triatlons en
marathon lopen gedaan. Nu kunnen we Mike veel
al wandelend tegen komen in en rond Aalsmeer.
Zijn doel is om elke dag minimaal 15 km te lopen
en zo zijn hoofd leeg te maken, in beweging te
blijven, maar ook weer nieuwe ideeën op te doen.

als Verzorgende of Verpleegkundige?’’

Mike is een echt ‘mensen mens’, wat hem met de
paplepel is ingegoten. Zijn moeder deed veel
vrijwilligers werk, zat in veel besturen van
verenigingen en maakte graag mensen blij met
wat ze deed. Zo heeft zij de Stichting Meer
Armslag opgericht, waarmee ze gehandicapten
leerde zwemmen en later financiële ondersteuning bood om deel te nemen aan trainingen
en wedstrijden. Toen Mike op zijn 50ste verjaardag
van zijn werknemers de Mike Multi Foundation
cadeau kreeg, werd na het overlijden van zijn
moeder, haar stichting hierin onder gebracht.
Sporters met een beperking zoals rolstoelhandballers, rolstoel tennissers en het
G-hockeyteam krijgen zo de kans om uit te blinken
en zelfs mee te doen aan de Paralympische Spelen!
Tot twee keer toe stond Mike op het punt om de
sporters te gaan aanmoedigen tijdens de
Paralympische spelen. Hopelijk is het bij de zomerspelen van 2024 in Parijs eindelijk zo ver en kan hij
meebewegen op de wave door het stadion.

Afbeelding: Mike van der Laarse

In februari hebben wij een regulier bezoek gehad
van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).
Namens de Cliëntenraad heeft de voorzitter een
gesprek gehad met de inspecteurs. De inspectie
geeft aan het zeer te waarderen dat de leden van
de CR ook allemaal als vrijwilliger betrokken zijn
bij de bewoners en op deze manier in de
wandelgang horen wat er speelt. Een terecht
compliment aan de CR!

Vacatures

In het zonnetje

Voor de ouderen in Aalsmeer zorgt Mike vaak voor
een extra attentie, bijvoorbeeld met Sinterklaas en
in coronatijd. Hij is ook op deze manier in
beweging om de ander te zien en plezier te doen.

Tekst: Laura Been

Cliëntenraad (CR)

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

Gezocht
vrijwilliger
Historische wandeling
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. Het is natuurlijk ook mogelijk
om dit samen met een wandelmaatje te
doen of zelfs te rouleren met een paar
mensen. Wist u dat onze bewoners ook u
veel te vertellen hebben!
Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures-vrijwilligers

Bekijk voor meer vacatures
onze website!

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

