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Voorwoord
Deze keer leest u in dit blad allemaal interviews of artikelen rond het
thema ‘samen’ of ‘saamhorigheid’. Als redactie hebben we dit thema
gekozen omdat wij blij verrast zijn door alle mooie en lieve initiatieven
die wij in de afgelopen tijd hebben gezien, gehoord en ervaren. Wat is
er veel gedaan om een gevoel van saamhorigheid te geven in een tijd
dat we onderling afstand moesten houden. Ook in stille en eenzame
periodes hebben we met elkaar lichtpuntjes gevonden door op
verschillende, nieuwe manieren samen te zijn.
Wij stellen het blad ‘Voor ons Allemael’ samen voor onze cliënten
in het Zorgcentrum, cliënten in de wijk, bezoekers van de Inloop- en
ontmoetingscentra. En ook voor hun familieleden en de vele
vrijwilligers, belangstellenden en betrokkenen bij de zorg- en
dienstverlening aan vooral oudere inwoners van Aalsmeer en
omstreken. Wanneer u dit leest, hoe de wereld er op dat moment ook
uit ziet, het jaar 2020 zal beheerst worden door allerlei corona-zaken en
de gevolgen daarvan. En voor ouderen is dit misschien nog wel heftiger
dan voor anderen. De eerste associatie zal waarschijnlijk niet zo vrolijk
zijn. Wij hebben met elkaar veel moeten aanpassen en accepteren,
zoals: binnen blijven, onderling afstand houden, geen bezoek
ontvangen, geen vrolijke markten bezoeken of uitstapjes maken naar
familie etc. Toch heeft het voorjaar van 2020 ons ook op veel manieren
samen gebracht. Wie had kunnen denken dat we met telefoons zoveel
zouden gaan beeldbellen en dat we uitgebreid zouden gaan skypen.
Of via een balkon luisteren naar muziek, gezongen of uitgevoerd door
familieleden bij een verjaardag. Of door mensen die zo maar kwamen
zorgen voor een moment van ontspanning. Ook zijn er ontelbaar veel
bloemen, chocolade en prachtige tekeningen afgegeven bij ouderen in
het Zorgcentrum en in de wijk en heeft dit geholpen om je niet
helemaal alleen te voelen. Er is veel aan elkaar gedacht, op afstand zijn
we toch samen geweest. In het midden van dit blad vindt u een
verzameling foto’s om een beeld te geven van alle attenties.
De manier waarop we de woorden ‘samen’ en ‘saamhorigheid’ ervaren,
hangt af van de activiteiten die je doet. Onze burgemeester zal in
Aalsmeer zien dat er veel samenhang en samenwerking is.
Dik Vollmuller vertelt hoe hij vanuit zijn geloofsovertuiging samen kan
zijn via de telefoon als manier om met elkaar door een stille tijd heen te
komen. En misschien was er vroeger in de maatschappij wel een andere
manier van naar elkaar omkijken en samen zijn dan we nu kennen.
Binnen de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer is de saamhorigheid
enorm sterk nu we met elkaar hebben gezocht naar een menswaardige
manier om de maatregelen in te vullen. Veel plezier bij het lezen van
ons blad,
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In gesprekmet

kent Aalsmeer van bloemencorso en televisiestudio’. Maar ja, daar hadden ze al een burgemeester.
Zoals we inmiddels weten, het tij keerde. Sinds ruim
een jaar is dhr. Oude Kotte burgemeester van
Aalsmeer en woont hij er met zijn vrouw, zijn
dochter Sofia van anderhalf en zijn zoontje Ilias die
nog maar een paar maanden oud is.

Gido Oude Kotte

Sinds zijn aantreden hanteert dhr. Oude Kotte in
het gemeentehuis de voorzittershamer. En wat voor
een hamer! Zijn grootvader was koperslager en met
deze hamer, een erfstuk, werden ooit koperdeeltjes
bewerkt. Nu worden met deze oude hamer
eigentijdse besluiten bekrachtigd. Want als de
hamer valt, dan is het besluit genomen.

Burgemeester van Aalsmeer
ondernemers en die weg leek ook voor hem
weggelegd. Na zijn studie rechten in Groningen
was dan ook enige tijd werkzaam in het
familiebedrijf, een bedrijf in de recreatiesector.

We hebben het over ouderen. ‘Ik ga graag in
gesprek met ouderen. Zo is een zestig jarig
huwelijk of een 100ste verjaardag een buitenkans
om te leren hoe het er vroeger aan toe ging.
Die eigen verhalen uit Aalsmeer over
hardwerkende mensen, daar kun je veel van leren.
Je kunt niet vooruit kijken zonder terug te kijken’.
En we hebben het over saamhorigheid in het
algemeen en in Aalsmeer in het bijzonder. ‘
De basis is naastenliefde, niet alleen willen zijn, iets
over hebben voor een ander. En dat vind je in Aalsmeer in hoge mate. Er is veel saamhorigheid. Dat is
goeddeels uit Nederland verdwenen.
Vroeger had je allerlei verbanden, gildes en zuilen
waarbinnen mensen zich verbonden wisten.
Op de een of andere wonderlijke manier is daar in
Aalsmeer iets van bewaard gebleven. Zeventig
vrijwilligers voor radio Aalsmeer, een lokale
omroep. Honderden vrijwilligers voor zorgcentrum
Aalsmeer. Dat is uniek in Noord Holland.

“Ik heb
ondernemersbloed
in mijn aderen”

Wat meteen bij binnenkomst opvalt is de inrichting
van zijn kamer. Aan de ene wand een oude ‘
burgemeestersklok’ en een prachtige wandkaart
van Aalsmeer uit de tijd dat de Haarlemmermeer
nog niet meer was dan een plas water. Aan de
andere wand een heuse moderne ‘Herman Brood’.
Twee uitersten die je terugziet in de ‘bewoner’ van
deze kamer in het Raadhuis: aandacht voor het
oude, maar gericht op de toekomst.
Gido Oude Kotte werd geboren in Apeldoorn en
bracht het tweede deel van zijn jeugd door in
Heerenveen. Hij komt uit een familie van
4

En dus werd hij politiek actief en koos voor het CDA.
Zijn toekomstige vrouw studeerde in Amsterdam
en het was praktisch om een woonplaats te kiezen
die daar tussenin lag. Dat werd Heerhugowaard.
Daar werd hij gemeenteraadslid en niet veel later
wethouder. Hij had tevens interesse in de functie
van burgemeester. Bij voorkeur in een wat kleinere
plaats, maar wel in een gebied met reuring, en in
elk geval in Noord Holland! Maar een paar plaatsen
kwamen in aanmerking, waaronder Aalsmeer.
Hij had er wel eens gezeild en bovendien ‘iedereen

TEKST EN BEELD: JAN DRESCHLER.

Oude waarden en modern bestuur

Later als jurist deed hij vaak zaken bij de Raad van
State. Dat bevredigde hem niet. ‘Bij de Raad van
State gaat het vooral om rechtmatigheid, oftewel
zijn de regels goed gevolgd? Ik ben meer uit op
rechtvaardigheid, dat is niet hetzelfde. Dan kun je
beter in het openbaar bestuur zitten. Daar heb je
meer mogelijkheden om te zoeken naar wegen om
iets voor mensen te bereiken wat rechtvaardig is.
Dat betekent soms de grenzen van regels
opzoeken, want het ondernemersbloed heb ik in
mijn aderen: ik wil wel iets bereiken.’

“Je kunt niet vooruit
kijken zonder terug
te kijken”
Hoe is het om burgemeester te zijn in corona tijd?
‘Dat is dubbel. Aan de ene kant is het een akelige
tijd met veel verdriet. Aan de andere kant word je

maximaal uitgedaagd om bevoegdheden, kennis
en kunde aan te wenden voor de mensen in
Aalsmeer. De zorg daarbij is om het zo te doen dat
het wel democratisch gelegitimeerd is.’
Als ik vraag wat hij aantrekkelijk vindt in Aalsmeer,
is het even stil voor er een veelzeggend antwoord
komt. ‘Mijn vrouw zei laatst: ‘Ik wil hier misschien
wel blijven wonen’ en ik geloof dat ik het met haar
eens ben! Het is een prachtig gebied. Zo gevarieerd.
Je hebt het water, de vele verborgen plekjes,
gezellige horecagelegenheden. Het is gewoon een
heel mooi dorp’.
Over de toekomst zegt hij: ‘Ik ben geen passant.
Wij zijn een jong gezin en gaan er vanuit dat de
jaren tussen de 35 en 50 wat dat betreft de mooiste
jaren zijn. We willen daar tijd voor nemen en het
niet ondergeschikt maken aan het najagen van een
carrière.
Tot zover een burgemeester die nog maar kort
onder ons is, maar al flink verknocht is geraakt
aan de gemeenschap van Aalsmeer. Dank voor dit
interview!
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Vroegernu

Je geloof, je beroep, je politieke partij, het had allemaal te maken met de sociale klasse waar je uit
voortkwam. Waar je wieg stond bepaalde de rest
van je leven. Als je voor een dubbeltje geboren was
werd je nooit een kwartje. Herkent u dat?
In de zestiger jaren verdween dat geleidelijk.
Er kwam ongekende welvaart en een groot
generatieconflict. Het accent kwam te liggen op
zelfbeschikking, onafhankelijkheid en
zelfredzaamheid.

Is er nog saamhorigheid in Nederland ?

Was dat vroeger ook zo?
In zeker zin wel. Het ligt besloten in onze cultuur.
Wij zijn altijd land geweest waar vrijheid en gelijkheid belangrijk waren. In andere landen heeft de
adel het lang voor het zeggen gehad. Daar is men
altijd gewend geweest aan rangen en standen,

aan ongelijkheid. In Nederland was dat altijd maar
beperkt. Burgers en kooplieden maakten de dienst
uit. Later hebben we het liberale gedachtegoed
omhelst in het openbaar bestuur. Onze bestaande
grondwet is nog steeds grotendeels van de
liberaal Thorbecke, met veel aandacht voor vrijheid
en gelijkheid.

Wat vond u vroeger beter ?
TOP 10
1. normen en waarden
2. saamhorigheid
3. opvoeding
4. Nederlandse mentaliteit
5. ouderenzorg
6. veiligheid
7. gezelligheid
8. gezondheidszorg
9. onderwijs
10. zorg voor de zwakke
in de samenleving

Vroeger hoorde je ergens bij
Maar als het gaat om saamhorigheid kun je het
gevoel hebben dat dat er vroeger meer van was
dan nu. Vroeger hoorde je ook echt ergens bij.
Er waren de zogenaamde zuilen, je was socialist,
protestant of katholiek. En dat was bepalend voor
hoe je tegen de wereld aankeek. Zelfs het onderwijs
verschilde.
Ik hou erg van geschiedenis, maar
hoorde pas op latere leeftijd van
de martelaren van Gorinchem.
Dat werd op mijn protestantse
school gewoon niet verteld.
Op de katholieke school waren
die martelaren heel belangrijk, op
protestantse scholen waren de
watergeuzen de grote helden.
Zo groot waren de verschillen.
Alles was gescheiden. Je had
gewoon geen contact met
kinderen uit een andere zuil.
Touwtje door de brievenbus
Ook zag de wereld er anders uit.
De achterdeur stond altijd open,
door de voordeur hing een
touwtje, moeder zat klaar met
thee als je uit school kwam.
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Was vroeger alles beter?
Dat is maar de vraag. Als je het mensen vraagt,
noemen zij zo een aantal dingen, waarvan ze in elk
geval het gevóel hebben dat het vroeger beter was.

TEKST: JAN DRESCHLER. FOTO BRON: NRC.NL

Land van individualisten
Nederland is al jaren een van de meest individualistisch ingestelde landen ter wereld. Er is wel een
bijzondere uitzondering en dat is als het gaat om
de kleur oranje. In mindere mate gaat het dan om
ons koningshuis, maar vooral over voetbal.
Ons gereserveerde landje kan dan soms ‘uit zijn
dak gaan’ op het gebied van saamhorigheid.
Maar verder hechten we toch wel erg aan de
persoonlijke vrijheid en autonomie.

Het meest ervan is niet waar. Maar zo voelt het wel.
Dat komt doordat we verbanden missen. We doen
minder aan huwelijk, aan de kerk, we hebben
allemaal een eigen telefoon en een eigen naam.
En er is niets voor die oude verbanden in de plaats
gekomen.
Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal als individualisten langs elkaar heen rennen of dat we ervoor
kiezen ons leven alleen door te brengen.
Meer is het zo dat we daarin eigen keuzes maken.
Sociaal contact bijvoorbeeld gaat nu heel vaak
‘digitaal’, maar is misschien nog wel intensiever dan
vroeger. Individueel betekent ook zeker niet ieder
voor zich. Nederlanders hebben nog steeds veel

voor elkaar over. Er zijn veel vrijwilligers in
Nederland en er wordt veel gegeven aan goede
doelen.
Vloedgolf van compassie
En toen was er ineens het coronavirus. Met alle
angst en verdriet ontstond er ook een ware
vloedgolf van compassie, solidariteit en creativiteit.
Allerlei hartverwarmende initiatieven worden
ontplooid. Als het coronavirus iets laat zien is het
wel dat zo’n crisis het beste in ons naar boven haalt,
een enorme toename van saamhorigheid.

‘‘Als je voor een
dubbeltje geboren was
werd je nooit een
kwartje’’
Het is er dus wel, maar anders dan vroeger.
Vroeger meer gericht op de eigen groep, op
mensen zoals wijzelf. Nu gebeurt dat anders, en
heus niet alleen digitaal.
Neem bijvoorbeeld ons blad ‘Voor ons Allemael’.
Dat wordt gedrukt in een oplage van 1300 en is
bestemd voor 1300 mensen die allemaal een band
met elkaar hebben. Sommigen hebben hulp nodig,
anderen bieden hulp vanuit hun beroep, weer
andere verrichten vrijwillig taken en nog weer
anderen steunen dat werk door financieel bij te
dragen. Een beter voorbeeld van saamhorigheid is
haast niet te geven.
De vraag
‘Is er nog saamhorigheid in Nederland’ moet dan
ook beantwoord worden met ‘ JA!
en zeker in het zorgcentrum!’

Ja
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Contact anno

whatsapp, skype of facetime. Het is net alsof je bij
elkaar in de kamer zit.
Waarom:
• Je ziet elkaar dus je ziet hoe de ander zich 		
voelt of hoe het met hem gaat.
• Het is ‘gratis’. Er worden geen belkosten in 		
rekening gebracht, beeldbellen gaat via
internet.
• Je kan er lange ‘gesprekken’ mee voeren.
Omdat het niets kost kun je,als je daar zin in
hebt, eindeloos gekke bekken trekken met je
kleinkind. Of het gesprek op de achtergrond
houden terwijl je elk je eigen ding doen.
Net alsof je bij elkaar in de kamer zit.
• Delen wordt makkelijker, zoals even je nieuwe
trui showen.
Tip:
Tenzij u wil dat uw gesprekspartner de
binnenkant van uw oor of uw mooi
geschilderde plafond ziet, hou uw telefoon of tablet
dan rechtop en op een afstandje. Met name beeldbellen met kleine kinderen is een uitdaging op dit
vlak.

2020

De invloed hiervan op ons dagelijks leven is
heel groot. Met de komst van mobiele telefoons
werd het plotseling mogelijk om non-stop met
elkaar in contact te zijn, en werd iedereen op
ieder moment bereikbaar. Waarom een brief
sturen als je email hebt? Waarom langsgaan als
je even kan bellen? En, hoezo ‘niet bereikbaar’?
De moderne communicatiemiddelen lijken
soms een verarming van het contact.
Toch heeft de moderne technologie ook
voordelen. Nog nooit is het ‘even contact
leggen’ zo makkelijk geweest als nu.
Met één druk op de knop kun je iemand
simpelweg even laten weten dat je aan hem of
haar denkt. Het is alsof je tijdens het langslopen
iemand even een aai over zijn bol of een
knipoog geeft. En ja, dat contact is vluchtiger,
maar juist door het kleine heel waardevol en
heel nabij. Hoe fijn is het bijvoorbeeld om je
kleinkinderen letterlijk te kunnen zien
opgroeien, ook al wonen ze ver weg?

Sommigen van ons kunnen het zich nog
herinneren: de tijd dat niet iedereen een telefoon
had. Dat je gewoon bij iemand langs ging als je even
gezellig wilde kletsen. Of hele briefwisselingen met je
geliefde, familie of een vriend had.
De afgelopen 100 jaar is er veel veranderd op het
gebied van communicatie, vooral de laatste 20 jaar
zijn de technologische ontwikkelingen hard gegaan.
8

Ga beeldbellen

Wat is het?
Letterlijk bellen met live beeld via bijvoorbeeld

Wat is het?
Getekende figuurtjes die een bepaald gevoel
uitbeelden. Je gebruikt ze in plaats van woorden
of in combinatie met geschreven tekst, vooral in
whatsapp en sms berichten.

TEKST EN BEELD: SOPHIE EVERS

Gekken bekken trekken
met opa en oma op
Facetime

Omdat de meesten van ons nog moeten
wennen aan de moderne media, levert het
soms ook hilarische momenten op. We kennen
allemaal wel die gesprekken waarbij je de helft
van de tijd het plafond ziet omdat de ander de
telefoon steeds neerlegt. Of waarbij op de
achtergrond iets gebeurt waarvan het niet de
bedoeling is dat jij dat ziet. Moderne media
vragen dus een bepaalde vaardigheid.
Maar als we ze kunnen inzetten naast de ‘oude’
manieren van gewoon even langs gaan of een
kaartje sturen, kunnen ze een enorme verrijking
zijn. Daarom hier een paar suggesties van onze
redactie.

Gebruik emoji’s

Waarom:
• Beelden zeggen soms meer dan woorden.
• Een emoji laat gewoon zien hoe je je voelt of
hoe je iets bedoelt. Zo laat je met een knipoog
smiley zien dat je een bepaalde opmerking als
grapje bedoelt. Handig als je misverstanden wilt
voorkomen.
• Emoji’s maken whatsapp-gesprekken
afwisselender en veelzijdiger. Onderzoek laat
zelfs zien dat onze taal er creatiever van wordt!
• Je kan op Whatsapp ook groepen aanmaken.
Handig voor bijvoorbeeld feestjes, wie kookt
wat voor het kerstdiner, of afspraken plannen
met meerdere mensen.

Alles moet snel, sneller,
snelst… Is er daardoor
nog wel ruimte voor
echt contact?
Volg je familie en vrienden op
social media
Wat is het?
Op social media zoals Facebook en Instagram
plaatsen je dierbaren foto’s, filmpjes en berichtjes
die ze leuk, interessant of indrukwekkend vinden.
Waarom:
• Ook al zijn het geen berichten persoonlijk voor
jou bedoeld, door social media weet je wat er
speelt in het leven van je naasten.
• De berichten van de ander bieden
aanknopingspunten voor contact. Dat gaat
makkelijk door te reageren of simpelweg een
‘like’ (duimpje omhoog).
Tip:
Je kan anderen ook volgen als je zelf geen zin hebt
om allerlei berichten te plaatsen.
Nog meer tips of wat uitleg nodig?
Regelmatig organiseren we in het zorgcentrum
of bij een van onze buitenlocaties workshops of
vragenuurtjes. Hou het activiteitenoverzicht dus
in de gaten!

Tip:
Af en toe een emoji gebruiken heeft vaak meer
effect dan heel veel emoji’s hoewel dat bij jonge
kinderen dan ook weer heel lief kan zijn.
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Activiteiten

overzicht

Normaal staat de ‘Voor ons Allemael’ vol met
leuke dingen die u bij ons of met ons kunt komen
doen. Helaas, zoals het er nu (op het moment van
drukken van dit blad) uitziet kunnen veel grote
activiteiten zoals optredens en zangmiddagen de
komende maanden niet door gaan.
Ook zijn we nog voorzichtig met bezoekers van
buitenaf om de kans op besmetting zo klein
mogelijk te houden. De bewoners van het
zorgcentrum en de in- en aanleunwoningen
krijgen daarom een “intern” activiteitenoverzicht.
Wij zijn ondertussen weer langzaam aan de
‘gewone’ activiteiten aan het opstarten waarbij
wij nog steeds de “anderhalve meter” maatregel
hanteren.

Activiteiten
Zorgcentrum Aelsmeer
•

•
•
•

Het restaurant is weer geopend voor de
koffie (maandag t/m zaterdag om 10.15 uur)
en de lunch (maandag t/m vrijdag vanaf 		
12.00 uur, 3-gangen keuzemenu €9,-).
Voor de lunch graag minimaal een dag van
tevoren reserveren via 0297-326050.
Op de maandagen is het sjoelen (14.30 uur)
en het handwerken (14.00 uur ) inmiddels 		
weer gestart, soms in iets aangepaste vorm.
Naar verwachting zullen de weeksluitingen
vanaf september weer beginnen.
De kerkdiensten blijven voorlopig digitaal.

Activiteiten
Wijkpunt Voor Elkaer
In Kudelstaart is ‘Wijkpunt Voor Elkaer’ het inloopcentrum en de ontmoetingsplek voor alle ouderen
uit de omgeving. Het centrum is langzaam alle
activiteiten aan het opstarten waarbij wij de nodige
maatregelen volgens het RIVM hanteren.
•
•

Activiteiten
Inloop Odense Aelsmeer
•
•

Activiteiten
Ontmoetingscentrum Irene
•
•

Partner uur, thema ‘Falen bij dementie’.
Donderdag 6 augustus van 14.30 tot
15.30 uur.
Informatie bijeenkomst ‘Dementie’ voor
mantelzorger, 18 augustus van 19.30 tot
21.00 uur (onder voorbehoud).
Aanmelden verplicht.

Is gestart met een dagprogramma op
dinsdag.
In de loop van augustus start ook een
dagprogramma op donderdag.
Neem voor meer informatie contact op
met ontmoetingscentrum Irene

Neem voor meer informatie contact op via
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl of
met coördinator Ellen Carels, 06 22 468 574.

Zoekpuzzel

Bloemschikken. Op 13 en 27 augustus, op 10
en 24 september en op 8 en 22 oktober, 		
steeds om 14.30 uur.
Sjoelen. Op 6 en 20 augustus, op 3 en 17 		
september en op 1, 15 en 29 oktober, steeds
om 14.30 uur.

Graag van te voren reserveren. Het zou kunnen dat
bepaalde activiteiten afwijken van hun gewoonlijke
data of tijdstippen. Voor meer informatie kunt u
ons altijd bellen op telefoonnummer 0297-820979
of gewoon even bij ons binnen lopen. Wees vooral
welkom!

Ook het maatwerk (indicatie WMO dagbesteding of
WLZ vereist) is weer opgestart, zij het in
aangepaste vorm:
•
Kleinere groepen van 8 tot 10 mensen.
•
Er is een mannengroep opgestart.
•
Huisbezoeken na aanmelding dementie 		
gaan gewoon door.
•
Dagbesteding wordt zo mogelijk
opgestart.

wordt opgestart zodra de proefperiode 		
positief is afgerond.

Vindt de bijbehorende foto

Hieronder ziet u een aantal plaatjes. Dit zijn allemaal details van foto’s die ergens in dit blad
afgebeeld staan. Bij welke foto hoort het plaatje? Pluis het hele blad uit en vind ze allemael!

1

2

3

4

5

6

7

8
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Activiteiten
Inloop Odense Rijsenhout
•
10
10

Proefperiode is gestart met een
dagprogramma op maandag.
Het dagprogramma op donderdag 			

Oplossingen:
1. pagina 8 2.pagina 16 3. pagina 19 4. pagina 10 5. pagina 17 6. pagina 4
7. pagina 15 8. pagina 23 9. pagina 1 10. pagina 12

•
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Bedankt!

Lieve Allemaal,
Wat een mooie initiatieven zijn er ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat
bewoners geen bezoek meer mochten ontvangen en niet meer naar buiten
konden. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen meeleven met bewoners
van het zorgcentrum, cliënten thuiszorg en Tafeltje Dekje, deelnemers van
ontmoetingsgroepen in Aalsmeer en Rijsenhout of wijkpunt Kudelstaart.
En met natuurlijk het personeel van alle zorglocaties van Zorgcentrum
Aelsmeer. Bedankt voor alle bloemen, planten, kaarten, tekeningen,
chocolade, optredens in de binnentuin, etc.. Het was overweldigend en
zeer gewaardeerd!
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Bij mij thuis...

Wie is...

Hr. en mw. Spaargaren wonen sinds september 2019 op de 1e etage van Zorgcentrum Aelsmeer, met
uitzicht op de binnentuin en de ringvaart. Bij hun verhuizing zijn spullen meeverhuisd die “eigen
voelen”, “Want persoonlijke spullen maken hun kamer eigen!”

“Dit schilderij zag ik op mijn 20e ergens hangen en ik
werd er gelijk door gegrepen. Ik heb het daarna voor
mijn verjaardag gekregen, van mijn ouders, en sleep
het sindsdien overal mee naar toe.” Mw Spaargaren

Mw Spaargaren: “Mijn eigen gezellige
hoekje, met het ladenkastje nog van
mijn moeder.”

Het leesapparaat is misschien niet
nostalgisch, maar wel heel belangrijk.
“Hierdoor kan ik tenminste nog steeds
teksten lezen. “

‘‘Mijn vader maakte deze potloodtekening. Het is een willekeurige
molen, maar het doet me denken een de tijd dat ikzelf kleuterleidster was en tekeningen op het schoolbord maakte. Mijn vader
kwam dan vaak even langs om te kijken of de verhoudingen wel
klopte.”
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TEKST: ELLEN MEILY FOTO: BRON: FACEBOOK

TEKST EN BEELD: WILMA GROENENBERG-GROOT

“Ik schaak al mijn hele leven, ben al sinds
1947 lid van de Schaakclub Aalsmeer.
Jammer dat er geen plek hier is voor al mijn
bekers en schaakprijzen: meer dan 200.
Sommige zo groot dat ze niet eens in de
kast passen!”

Wat heb jij met Zorgcentrum Aelsmeer?
Ik heb het geluk dat ik mijn werk op diverse plekken
in Aalsmeer mag uitoefenen, en over de hele wereld
op ijsbanen. Mijn ervaring in de topsport breng ik in
de praktijk voor zorgcentrum Aelsmeer.
Bijvoorbeeld voor Vitaeltuin ( in de achtertuin) en
het beweeguurtje heel recent tijdens corona.
Wat was je eerste baantje?
Bouwvakker/schilder/hovenier.
Heel ander werk dan nu, maar ik denk er nog steeds
met plezier aan terug.
Hoe lang woon jij al in Aalsmeer?
Of woon je hier niet?
De eerste 26 jaar van mijn leven in Aalsmeer.
Daarna een paar jaar Amsterdam, nu al weer 17 jaar
in Uithoorn.
Met welke bekende persoon zou jij op de
Westeinder willen varen?
Met Freek Vonk. Om te laten zien hoe prachtig dit
natuurgebied is. Natuurlijk hoop ik dan allerlei leuke
nieuwe dingen van hem te horen over de
“bewoners” van de westeinder.
Wat zie je zelf als de beste stap in je leven?
De praktijk overnemen van mijn vader Wil Hofman,
11 jaar geleden. Mijn vader werkt er nog steeds, het
is geweldig om samen op de werkvloer te staan.
Ik ben trots op hem.
En wat had je beter niet kunnen doen?
Mijn scheidsrechters kaart halen terwijl ik zelf nog
hockeyde. Daardoor dacht ik dat ik het nog beter
wist…
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Met mijn gezin op pad. Ik vind het geweldig om
mijn kinderen te zien hockeyen. Daarnaast ben ik
graag op het water of op het strand: varen, zeilen,
vliegeren, vissen en zwemmen, stilzitten kan ik niet
zo goed.
Wat is je favoriete plek in Aalsmeer?
Ons eiland op de Westeinder. Het liefst met mooi
weer, maar eigenlijk is het ook met wat onstuimiger
weer heel mooi.
Wat doe jij in de feestweek van Aalsmeer?
Dan ben ik meestal op trainingskamp met de
schaatsploeg.

Nico Hofman

Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij
het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer,
Fysiotherapie Dekker en de JumboVisma
schaatsploeg. Voorzitter Wijksamenwerkingsverband Aalsmeer, met verschillende zorgdisciplines
waaronder alle huisartsen, beide apotheken,
fysiotherapeuten en thuiszorg Aelsmeer.
Getrouwd met Katuschja, drie kinderen, wonend in
Uithoorn.

Wat is dé mazzel uit je leven?
Mijn vrouw en kinderen.
Waar kan jij echt gelukkig van worden?
Als mensen iets graag willen wat ze niet (meer)
kunnen en het dan toch weer lukt door te proberen
en te trainen.
Waar kan jij je mateloos aan irriteren?
Bureaucratie!
Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
Voor echt Italiaans ijs.
Met wie zou jij wel eens een dag willen ruilen?
Met Dean Schneider, een Zwitser die in Afrika een
wildpark heeft opgebouwd (The Hakuna Mipaka
Oasis). Fantastisch om te zien.
En met wie absoluut niet?
Met de minister president. Het lijkt mij echt een
verschrikkelijke baan.
Wat is jouw lijfspreuk?
There are nine words you should never forget:
Never give up! Never give up! Never give up!
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GEDICHTJE VAN ANNIE M.G. SCHMIDT -

Als je haar maar
goed zit

IK BEN NOG FIT VAN LIJF EN VERSTAND

Nely is vanaf haar 16e al kapster. Na haar kappersopleiding ging ze eerst in een salon in Haarlem
werken, daarna bij kapsalon Rosé in de Ophelialaan
in Aalsmeer. Mensen konden daar zonder afspraak
binnen lopen met het gevolg dat de zaak soms
stampvol zat. In 1987 opperde haar man het idee
om als zelfstandige in een bejaardenhuis te gaan
werken. Dat was het begin van haar carrière bij het
zorgcentrum, toen nog Rustoord geheten.

heid, die in het zorgcentrum heerst. Grappig
is dat Nely zelf drempelvrees heeft voor de
kapper, knippen en verven doet ze het liefst
zelf.

Er was in die tijd nog niets geregeld. Dus liep Nely
samen met Mw. Ludwig, toenmalig directrice, een
rondje door het huis, op zoek naar een goede plek
voor een kapsalon. Nou ja “kapsalon”: het werd een
badkamer. Met de douchekop en slang kon ze nét
de haren wassen boven het bad. In een hoekje op
de gang zaten de cliënten onder de droogkap.
Maar dat ging prima, Nely heeft heel wat jaren met
plezier zo gewerkt op de dinsdag en
vrijdagochtend. Met de bouw van het Zorgcentrum
kreeg zij een eigen kapsalon en ging toen hele
dagen werken, elke dinsdag en vrijdag. Ellis en Ria
zijn er nu de woensdag en donderdag.
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Waar Nely het meest van geniet zijn de persoonlijke
gesprekken met de bewoners. En de gemoedelijk-

TEKST: WILMA GROENENBERG -GROOT FOTO: NELY

Door alle maatregelen rondom het coronavirus was
het niet meer mogelijk om naar de kapper te gaan.
Na een paar weken al werd dat voor veel
mensen een groot gemis. Er ontstond zelfs een
nieuw woord: ‘coronakapsel’. Wat was iedereen blij
dat per 1 juni de kappers weer aan de slag
mochten. Een mooi moment om Nely van Kesteren,
kapster bij van Zorgcentrum Aelsmeer, eens
speciaal de aandacht te geven.

“Als ik net thuis ben van
vakantie ga ik het liefst
de volgende dag weer
aan de slag”

Bewoners zijn blij dat de kapsalon weer open
is. Dat geeft niet alleen de kapster een goed
gevoel, ook de bewoners vinden het heerlijk
om weer met mooi gekapte haren voor de
dag te komen. Kortom waardering voor alle
kappers en kapsters, en niet alleen in
Zorgcentrum Aelsmeer.
Wat hebben we jullie gemist!

Met mij is totaal niets aan de hand
ik ben nog fit van lijf en verstand,
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel,mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op’t oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs’ Heeren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op ‘t oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen,overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word,draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op ‘t oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op ‘t oog.
En ‘s morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na’t eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag,
dat is heel gwoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op ‘t oog
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In gesprekmet

Soms wat vaker, soms af en toe, wat de bewoner
wilde. Met deze gesprekken heeft Dik op een
praktische manier uiting kunnen geven aan zijn
gevoel voor saamhorigheid. Het samen doen en
door deze tijd heen komen.
Natuurlijk heeft Dik ook regelmatig zijn moeder
aan de telefoon gehad toen bezoek niet mogelijk
was. ook zij had te maken gehad met een periode
zonder bezoek van haar (klein)kinderen.
Dat is best zwaar geweest en toch probeer je elkaar
te bemoedigen wat niet altijd gemakkelijk is.
Het is Dik opgevallen dat voor de bewoners enorm
veel lieve en leuke attenties zijn gedaan.
Er zijn enorm veel bloemen en planten gebracht.
Ook zag hij vanuit zijn huis hoe Clown Toet via het
raam mensen in het Zorgcentrum wist te vermaken.
En kon hij de muziek horen wanneer er optredens
op het voorplein zijn georganiseerd of een
verjaardag gevierd werd. Vanuit het dorp en door
familieleden is heel veel gedaan om samen door
deze periode heen te komen en ook de vrolijke of
bijzondere momenten te vieren.

Dik Vollmuller
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nu nog van de natuur. Vanuit zijn familie
achtergrond, zijn werk en kerk activiteiten kent
hij enorm veel mensen in Aalsmeer. En net als zijn
vader gaat hij graag met mensen in gesprek.
In de loop van de jaren merkt Dik dat zijn
geloofsbeleving zich ontwikkeld heeft. Hij plaatst
dit niet graag in één specifiek hokje, maar hij
ervaart een pastorale opdracht.

“Onze hemelse vader
kijkt gelukkig ook over
onze kerkmuren heen.”
Vanuit dit gevoel vindt hij het ook belangrijk om te
luisteren. Ieder mens heeft een verhaal en heeft in
zijn of haar leven van alles meegemaakt. Wanneer
hij mensen spreekt, luistert Dik naar wat men kwijt
wil. Door verhalen te delen, kunnen mensen ook
hun verdriet delen en voelt de last soms minder
zwaar.
In deze corona-tijd waarin mensen elkaar niet meer
zo ongedwongen kunnen ontmoeten, is het nog
belangrijker om goed te luisteren. In de maanden
dat het Zorgcentrum gesloten was voor bezoek,
konden de bewoners aangeven als zij behoefte
hadden aan telefonisch contact, als extra
ondersteuning. Als lid van het Pastorale team van
de Dorpskerk en vanuit de weeksluiting kende
Dik een groot deel van deze mensen al, het waren
bekende gezichten voor hem, en heeft hij met bijna
45 mensen telefonisch contact onderhouden.

“Wat eerder zo gewoon
was, vraagt nu om
afspraken.”

TEKST EN BEELD: ELLEN MEILY

Dik Vollmuller is goed bekend met Zorgcentrum
Aelsmeer. Hij woont vlakbij en kijkt uit over het
plein voor de ingang. Bovendien woont zijn
moeder al jaren in één van de inleunwoningen.
Hij is actief bij de Dorpskerk en gaat regelmatig
voor in de weeksluitingen die op vrijdagmiddag in
het Zorgcentrum plaatsvinden. Ook komt hij
regelmatig in het Zorgcentrum langs voor een
ontmoeting en een luisterend oor. Kortom, tijd om
eens met elkaar in gesprek te gaan.
Hoe ziet bijvoorbeeld Dik’s achtergrond eruit?
Dik blijkt een rasechte Aalsmeerder, van oorsprong
uit het Farregat. Zijn vader was vertegenwoordiger
en kon erg goed met mensen omgaan. Hij kon met
iedereen een gesprekje aanknopen en zocht altijd
naar mogelijkheden en een weg om te gaan. Dik
zelf heeft 36 jaar bij de bloemenveiling Aalsmeer
gewerkt, als bouwkundige en vertrouwenspersoon.
Daarnaast heeft Dik altijd veel aan gezeild en geniet

Het wordt nu weer spannend om uit te zoeken op
welke manier we met elkaar kunnen versoepelen,
rekening houdend dat de kans op besmetting zo
klein mogelijk blijft. Over de kerkdiensten en de
weeksluiting wordt nagedacht over de
mogelijkheden. Wat eerder zo gewoon was, vraagt
nu om afspraken. Dik zegt het belangrijk te vinden
om ook hierover samen in gesprek te gaan en te
blijven. Samen en saamhorigheid zijn woorden die
Dik graag in praktijk brengt. En hij voelt zich hierin
telkens gesteund, ook door zijn vrouw Rina, want
eigenlijk doe je dit pastorale werk ook samen.

CLIËNTENRAAD

Sinds de vergadering op 9 maart heeft er
geen regulier overleg van de
Cliëntenraad meer kunnen plaatsvinden.
Directeur mw. Meily heeft daarom de
leden van de CR via e-mail op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. Met
de voorzitter van de CR is tussendoor via
telefoon en e-mail overleg geweest. Half
mei is er informatie gedeeld over beoogde versoepeling van maatregelen, zowel
in het Zorgcentrum en Thuiszorg, als bij
de inloop- en ontmoetingscentra Irene,
Rijsenhout en Kudelstaart. De voorzitter
en secretaris van de Cliëntenraad en mw.
Meily hebben deze beoogde versoepeling besproken en vervolgens afgestemd
met de overige leden CR.Naar verwachting kan een vergadering van de CR in
de zomer worden gepland, zodra het
samenkomen – met onderlinge afstand dit weer mogelijk is.
Wij houden u op de hoogte.
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In het zonnetje
Ik wil alle vrijwilligers heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en vooral
flexibiliteit tijdens de coronatijd.
Helaas mochten veel vrijwilligers niet
meer op de voor hun gebruikelijke
locatie komen. Maar verschillende
mensen hebben ons toch kunnen
helpen met het rondbrengen van
warme maaltijden in een Tafeltje
Dekje box, of door naar senioren te
bellen voor wat warmte en een
luisterend oor.
En er is nog veel meer gedaan.
Chauffeurs die extra zijn gaan rijden
om ouderen naar ontmoetingscentrum Irene te brengen. Vrijwilligers
die wel 3 keer per week de koffieronde deden, zodat er zo min mogelijk
mensen het zorgcentrum binnen
hoefden te komen. Vrijwilligers die
bewoners naar de bezoekruimte
hebben begeleid zodat ze hun
familie weer konden zien.
Ook ik kreeg veel bemoedigende
woorden per mail, in deze voor
iedereen vreemde en soms moeilijke
tijd. Samen zijn we er doorheen
gekomen. Iedereen bedankt
daarvoor!
Tanja Eichholtz
Vrijwilligerscoördinator
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de oudjes niet in de steek
wil laten.”

Vrijwilliger Ton Kea,

“Het is moeilijk om te zien dat mensen zo achteruit
gaan door de dementie en uiteindelijk overlijden.
Helaas zijn er al heel wat ouderen uit ‘mijn bus’ heen
gegaan. Dat vind ik moeilijk voor de partners die
achterblijven. Maar zelf vind ik het ‘t moeilijkst als ze
zo’n lege blik hebben. Dat ziet er zo triest uit.”
Toen het coronavirus uitbrak en Ton gevraagd werd
of hij toch nog als chauffeur voor Irene wilde blijven
rijden, heeft hij dat eerst met zijn familie besproken.
“Ik was me ervan bewust dat ik zelf ook ziek zou
kunnen worden. Maar ik wilde blijven helpen, puur
omdat ik het zo leuk vind en de oudjes niet in de
steek wil laten.”

chauffeur bij Ontmoetingscentrum Irene

Je rijdt met het porselein van Aalsmeer
Ton Kea is een Aalsmeerder uit Oost en is getrouwd
met Ans . Samen hebben ze 3 kinderen, waarvan
één zoon in Amerika woont en 2 kleinkinderen.
Ton is een kwekerszoon en hij heeft zijn hele leven
in de bloemen en planten gewerkt op de veiling.
Vlak na zijn pensioen ging Ton’s schoonmoeder
naar het ontmoetingscentrum Irene. Zijn vrouw Ans
ging naar de partner/kind gesprekken leerde daar
veel over dementie en hoe daarmee om te gaan.
Op een goed moment zei ze: “Ton is dat niet wat
voor jou, chauffeur worden voor Irene?” “En zo ben
ik sinds 2018 vrijwilliger geworden”, vertelt Ton.

Gelukkig is alles is heel goed geregeld. Een van de
medewerkers gaat mee in de bus om de temperatuur te controleren voordat de cliënt meegaat.
“Zo heb je zo ook meer contact met verschillende

Ton is echt een mensen-mens. Hij vervolgt: “Ik vond
het meteen leuk, ik help ouderen graag. Bij een
aantal mensen kijk ik voordat we weggaan nog
even mee of het licht wel uit is en de kraan dicht.
In het begin gaan sommige ouderen eerst met
tegenzin, maar na ongeveer 3 keer vinden de
meesten het juist fijn om naar Irene te gaan.
Een aantal ouderen blijft het toch moeilijk vinden.
Dan vind ik het een sport om ze toch mee te
krijgen. Liefdevol begeleiden, met een grap en een
grol, of soms streng, dat wil ook wel eens helpen.

“Ik was me ervan bewust
dat ik zelf ook ziek zou
kunnen worden. Maar ik
wilde blijven helpen, puur

medewerkers, krijg je ook met hen een hechtere
band. Ik vind het geweldig hoe ze in Irene aan het
werk zijn. De ouderen worden actief gehouden,
goed en liefdevol verzorgd. Zo hebben de partners
of mantelzorgers ook even hun handen vrij en
kunnen ze weer op adem komen. Iedereen werkt er
met hart en ziel. Echt mijn complimenten!”
Ton, ook van onze kant, complimenten voor je
steun door dik en dun, heel hartelijk bedankt!
Tanja Eichholtz

Schrijvers
			gezocht
			

Vier keer per jaar komt de ‘voor ons
Allemael’ uit. Vier keer per jaar wordt het
blad met liefde gemaakt en met liefde
gelezen, door ruim 1300 mensen in
Aalsmeer en omstreken.

Lijkt u het leuk om ook af en toe een stukje
voor de Allemael te schrijven? Om af en toe
eens bij een van onze bewoners of cliënten
langs te gaan, en daar een leuk, liefdevol
verhaaltje van te maken? Bijvoorbeeld voor
onze (nieuwe) rubrieken ‘Aan tafel bij…’,
‘In de kapperstoel’ of ‘Bij mij thuis’?

TEKST EN BEELD: TANJA EICHHOLTZ

Geweldig

omdat ik het zo leuk vind en

Laat ons dat dan aub weten! Het gaat om
maar een paar keer per jaar, maar zou een
enorm veel voor ons en de ‘voor ons
Allemael’-lezers betekenen. E-mail bij
interesse uw telefoonnummer naar
pr@zorgcentrumaelsmeer.nl, dan nemen
wij contact met u op. We hopen u snel
in ons team te kunnen verwelkomen!
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Puzzel & WIN

ONS MOTTO

Dicht bij

mensen

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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afremmen
afstand
attentie
beeldbellen
besmetting
bezoek
blijdschap
bloemen
brillen
broodjes
contact
dierbaren
draaiorgel
groepsvorming
lekkernijen
maaltijden
muziek
optredens
planten
saamhorigheid
samen
tekeningen
tijdschriften
toekomst
viroloog

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 vorige keer is mw. Joren-Eveleens, kamer 138 uit het
zorgcentrum. Gefeliciteerd!
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TEKST: ELLEN MEILY

N

TEKST: WILMA GROENENBERG-GROOT

D

Zorgcentrum Aelsmeer heeft als
motto ‘dicht bij mensen’. Dat is
niet voor niets: ons hart ligt bij
het samen werken en zorgen voor
een goede dienstverlening.
Ouder worden
De zorg voor ouderen leek de
afgelopen jaren niet het meest
boeiende onderdeel van de
gezondheidszorg te zijn.
Er is nogal eens negatief
gesproken over de ouderenzorg.
En toch wil iedereen ouder en
wijzer worden. Het aantal
mensen op hoge leeftijd neemt
in rap tempo toe. Tegelijkertijd
merken veel mensen dat het best
moeilijk is om ouder te zijn.
Met het klimmen van de jaren
nemen de ongemakken toe.
Maar groeit ook het aantal
ervaringen en is er een schat aan
herinneringen. En wat is het dan
dierbaar om dicht bij elkaar te
kunnen zijn, ook als er geen
familieband is.

Levenservaring
Als medewerkers van de
organisatie Zorgcentrum
Aelsmeer komen wij dagelijks in
aanraking met cliënten met een
schat aan levenservaring.
En wanneer het dan lukt om
samen echt in gesprek te raken,
komen prachtige verhalen naar
boven of laat een echte glimlach
zien dat er contact gemaakt is.

vangen. Dan maakt het niet uit
welke opleiding, werkervaring of
leeftijd de medewerker heeft.
Vanuit nieuwe ideeën en
spontane acties zijn er creatieve
oplossingen gevonden. Wat heeft
dit veel warmte opgeleverd!
Bewoners weten zich gezien en
ook medewerkers worden geraakt
wanneer zij vanuit hun hart de
zorg en nabijheid kunnen geven.

Van verdriet naar warmte
In de afgelopen periode zijn wij
regelmatig geraakt door het
verdriet van ouderen, omdat zij
hun dierbaren niet persoonlijk
konden zien vanwege de
bezoekbeperkingen. Dit heeft
geleid tot een nog grotere
nabijheid: intensievere
gesprekken, samen lezen, zingen,
muziek luisteren, samen aan tafel
eten. Op veel manieren hebben
we met elkaar geprobeerd een
stukje van de stilte - door
afwezigheid van naasten – op te

Warme zorg
Zorg in de ouderenzorg doet er
toe. Liefdevol aandacht en
begeleiding geven stond centraal
in deze rare periode van afstand,
met verpleeghuizen die op slot
waren en ouderen die -ook
thuis- bezoek moesten afhouden.
Wat zou het mooi zijn als we met
elkaar kunnen blijven uitspreken
dat de zorg voor ouderen enorm
belangrijk is in deze maatschappij.
Dicht bij mensen, warme zorg.

OVER SAAMHORIGHEID GESPROKEN
Op 1 juli gingen de deuren van het zorgcentrum officieel weer open. Eindelijk konden bewoners, familie
en dierbaren elkaar weer zien. Blijdschap, emoties, tranen van geluk, een prachtig moment. En dat klinkt
misschien gek, maar toch ‘koesteren’ wij ook de periode hiervoor. Waarin de bewoners, medewerkers en
een paar vrijwilligers het samen moesten rooien, samen een nieuwe familie is gaan vormen. Zoals één van
onze bewoners verzucht, terwijl ze naar een paar langslopende bezoekers kijkt: “Zo fijn. Maar nu valt ook de
groep uit elkaar.” Ik denk niet dat de samenhorigheid die we de afgelopen tijd allemaal zo gevoeld hebben,
uiteenvalt. Wat er gebeurd is, is uniek. Misschien minder zichtbaar, maar dat dragen we allemaal met ons
mee. Ik denk dat dat nog lange tijd voelbaar blijft.
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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
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
Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06 834 41 313

Websites

www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor informatie over het zorgcentrum,
thuiszorg huishouding of verpleging en de
ontmoetingsgroep voor (licht) dementerenden.
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

