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Voorwoord
Beste lezer,
Graag brengen wij in het blad ‘Voor ons Allemael’ onderwerpen naar
voren die u -als lezer - kunnen interesseren. En dan denken wij bij
‘de lezers’ natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen voor wie we
het allemaal doen. De bewoners in het Zorgcentrum, de cliënten die
thuiszorg en/of hulp bij de huishouding ontvangen, de ontvangers
van onze Tafeltje Dek Je maaltijden, de bezoekers van de inloop en
dagbesteding in Irene, Rijsenhout en van het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in
Kudelstaart.
Daarnaast horen wij dat de kinderen van onze cliënten regelmatig dit
blad lezen. En onze trouwe en zeer grote groep vrijwilligers leest het
blad ook uitgebreid. Wij zetten graag in iedere uitgave een vrijwilliger
in het zonnetje. Hiermee geven wij een welgemeende blijk van waardering, ook aan alle anderen die zich inzetten voor de medemens.
Ook deze keer hebben we weer een vrijwilliger kunnen spreken die
veel betekent voor de organisatie.

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

Als organisatie blijven wij ons ontwikkelen. Natuurlijk op het gebied
van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, maar ook op de
manier waarop wij ons werk organiseren. Zoals bij de inzet van
computers en automatisering, de wijze waarop de huisvesting wordt
aangeboden, onze dienstverlening zodat onze cliënten graag blijven
komen en onze medewerkers en vrijwilligers bij ons blijven werken.
Om medewerkers goed geïnformeerd te houden, bieden wij scholing
en bijscholing aan, in een klaslokaal maar vooral ook tijdens het werk.

“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt
elke 3 maanden. Het tijdschrift wordt
verspreid in een oplage van 1500
exemplaren.

In dit blad vertellen wij over verschillende aspecten van scholing,
vroeger en nu. Het is leuk om te zien dat sommige zaken nooit veranderen. De inspirerende ‘meester of juf’ van toen heet nu ‘docent of
leerkracht’. Maar de gave van lesgeven en inspireren is door de tijd
heen niet veranderd. Iedereen herinnert zich die bijzondere persoon
die ons les gegeven heeft en die ons als uniek individu heeft gezien.
En ons in onze ontwikkeling een steuntje in de rug heeft gegeven.
Naast de inhoud van een schoolboek is de omgang met elkaar een les
die leeftijdloos is. Dagelijks ontmoeten wij mensen die ons inspireren
en laten zien wat ‘leven’ is. Ik wens u de openheid om met en van
elkaar te leren, ongeacht uw achtergrond, omdat wij allemaal mensen
zijn met eigen aard en karakter.
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Inkijkje

Het boeiende werk van
opleidingsadviseur

Voor beide groepen ben ik aanspreekpunt en
onderhoud ik het contact met de school. De leerlingen worden op de afdelingen begeleid door werkbegeleiders, die hen het vak leren, begeleiden en
beoordelen. Ik ben er voor vragen van leerlingen,
werkbegeleiders en school en ik houd de voortgang in de gaten. Soms examineer ik ook zelf. Voor
het plaatsen van de leerlingen en stagiaires heb ik
nauw contact met de afdelingshoofden.

“Een veelzijdige baan met
veel contacten!”
Om de leerlingen in de breedte op te leiden, laten
we de leerlingen van afdeling wisselen gedurende
hun opleiding. Onze bewoners en cliënten weten
dat als geen ander: opeens gaat een vertrouwd gezicht weg en komt er een nieuw gezicht voor in de
plaats. Erg leuk is het om de een enorme bereidheid
bij onze bewoners en cliënten te zien; vaak als ik
eens meeloop krijg ik op het hart gedrukt dat ik ze
wel moet laten slagen want: “Dit is een goede hoor!”
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Geerts- Koningen

Natuurlijk gaat het niet altijd goed, en dat is moeilijk. Iemand kan heel sterk op de werkvloer zijn
maar toch op school niet goed meekomen, of
andersom. Dat zijn geen leuke dingen, met elkaar
proberen we toch altijd tot een oplossing te komen.
Het scholingsjaarplan
Het scholingsjaarplan baseer ik op twee dingen.
Enerzijds op de eisen die gesteld worden vanuit de
inspectie en zorgverzekeraars. En anderzijds op de
zorg die onze bewoners en cliënten nodig hebben.
Het scholingsjaarplan en bijbehorende begroting
stem ik vervolgens af met het management, dat het
goed moet keuren.

verpleegkundige in de thuiszorg en na een aantal
jaar ook als praktijkopleider voor de hele
organisatie. Nu werk ik als opleidingsadviseur.

“Deze laat je toch wel slagen hè,
dit is een goede hoor!”
Opleiden collega’s
Ook de andere collega’s hebben mijn aandacht. Dat
vind ik wel lastiger, omdat zij wat minder in mijn
gezichtsveld werken en de vraag om scholing hier
kleiner is. Ook stelt de overheid hier minder eisen.
Maar ook voor hen organiseer ik graag leuke (bij)
scholingen.
Mijn verhaal
Na mijn middelbare school ben ik in het toenmalige VU-ziekenhuis tot verpleegkundige-A opgeleid. Ook na mijn diplomering ben in de VU blijven
werken, tot ik kinderen kreeg. Vervolgens ben ik bij
thuiszorg Aalsmeer aan de slag gegaan; eerst als

Tekst: Tineke Geerst-Koningen | Fotografie: Denise Ris

Opleider
Zowel in zorgcentrum Aelsmeer als bij thuiszorg
Aalsmeer leiden we verzorgenden en verpleegkundigen op. Dat doen we op twee manieren: via de
BBL (beroeps begeleidende leerweg) en via de BOL
(beroeps opleidende leerweg). De BBL groep is bij
ons in dienst en gaat één dag per week naar school.
De BOL groep gaat hoofdzakelijk naar school en
loopt gedurende een periode een aantal dagen per
week stage bij ons.

Tineke

“Bij het VBZ leer ik groter te
denken dan alleen onze
organisatie”
Het opleidersvak heb ik geleerd van Margo Moolhuijsen. We hebben het een tijd samen gedaan
maar sinds haar pensionering doe ik het alleen.
Soms mis ik haar wel, we konden zo goed dingen
bespreken omdat we elk een eigen invalshoek hadden. Nu maak ik deel uit van het ontwikkelnetwerk
opleiden van VBZ (Voor Betere Zorg). Ook daar
leer ik veel, vooral om groter te denken dan alleen
onze organisatie. Ik heb veel contact met andere

opleidingsadviseurs en met elkaar organiseren we
scholingen. Ik ben zelf mijn hele leven aan het leren
naast mijn werk; zo heb ik twee jaar geleden mijn
HBO opleidingskunde afgerond.
Tot mijn grote vreugde zit mijn kantoor midden
tussen de bewoners. Voor mij zijn het echt hoogtepunten van de dag zijn als cliënten even langs
mijn kantoor komen lopen/rijden in de rolstoel
voor een begroeting of praatje. Regelmatig zie ik
oude bekenden die ik nog ken vanuit mijn werk
als verpleegkundige in de thuiszorg. Die contacten
en praatjes zijn heel waardevol, zo vergeet ik nooit
waar we het met elkaar voor doen: onze bewoners
en cliënten in de thuiszorg.
Zoals u ziet, ik heb een hele afwisselende baan waar
ik veel plezier in heb. U kunt mij zien zitten of staan
op de 2e etage, loop gerust even langs!
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Couleur locale

Oude schoolgebouwen

school in 1972 omgedoopt tot ‘Algemene School voor
Beroepsonderwijs De Tienerterp’. Begin jaren 80 daalde het aantal
leerlingen en door herhaaldelijk mislukken van fusies met andere
scholen werd de Tienerterp in 1986 gesloten. Drie jaar later is het
pand gerestaureerd en aangepast tot een bedrijfsverzamelgebouw met onder andere een kapsalon en huisartsenpraktijk.

in Aalsmeer

Bijna ieder dorp of stad heeft
verschillende basisscholen, met
of zonder christelijke grondslag,
bepaald onderwijs principe etc..
Zo ook Aalsmeer. Om hier meer
over te weten te komen is
Zorgcentrum Aelsmeer een
uitgelezen plek: veel bewoners
zijn geboren en getogen
Aalsmeerders en dat geeft een
schat aan informatie over de
scholen van vroeger.

Julianalaan, de St. Teresia kleuterschool aan de Stommeerweg,
de Sleuteltjes in de Schoolstraat.
Ook aan lagere scholen geen
gebrek, bijvoorbeeld de Columbiaschool, de Jozefschool, de
Uiterweg- en Rozenstraatschool.
Voor het voortgezet onderwijs
kon men terecht op de Ulo/Mulo,
de huishoudschool, tuinbouwschool of Middelbare Handels
Avond School.

In Aalsmeer had iedere buurt
een katholieke, protestant christelijk én een openbare kleuterschool. Zoals De Bijenkorf in de

Bijzondere gebouwen
Een aantal opleidingen was
gevestigd in bijzondere gebouwen, die bij de oudere inwoners

De Tienerterp

Eén daarvan is het gebouw van de
voormalige naai- en knipschool in de
Hadleystraat 55. In 1929 gebouwd volgens
het ontwerp van ingenieur J.G. Wiebenga in
de stijl van het Nieuwe Bouwen. Wiebenga
was in die tijd (1928-1939) ook gemeentearchitect van Aalsmeer. De Vereniging
Naai- en Knipschool werd in 1921 opgericht
met als doel: ‘lager nijverheidsonderwijs te
doen verstrekken aan meisjes en vrouwen’.
In 1939 veranderde de naam in ‘Nijverheidsschool voor Meisjes’. Mw. Eveleens, bewoner
uit het zorgcentrum, begon een jaar later
op deze school. Ze heeft mooie herinneringen aan de lieve juffen die haar leerden
handwerken. En ervoor zorgden dat ze een
negen als eindcijfer haalde.
Door verbreding van het onderwijs werd de

nog op het netvlies staan. Zoals
de Rijks Middelbare Tuinbouwschool aan de Stommeerweg:
een mooi pand met een torentje
in het midden en een vijver met
zwanen ervoor, “Het leek wel
een kasteel.” Ontzettend jammer
dat het gebouw in de jaren 70 is
gesloopt en plaats heeft moeten
maken voor een saai
postkantoor. Het grootste deel
van de schoolgebouwen van
vroeger is in de loop der tijd
gesloopt. Een paar van de
historische panden zijn bewaard
gebleven en zelfs benoemd tot
rijksmonument.

“Onderwijs is
onze kinderen
leren om naar de
juiste dingen te
verlangen.”
Plato, 427-347 v.Chr.

De Jozefschool 2021

Jozefschool

De school in 1933 bestaande uit 4 lokalen (huidige lokaal 05 t/m 08).

Lokaal 5 t/m 8 komt nog uit 1933. Momenteel bestaat de school in de Gerberastraat uit 18 klassen en 437
leerlingen. Twee noodlokalen staan op de grond van het klooster en dit symboliseert de band met de Karmel.
De binding tussen school en parochie is voornamelijk praktisch van aard. De catecheseprojecten worden afgesloten
met een viering in de kerk. Twee keer per jaar wordt er een gezinsviering georganiseerd in samenwerking met de
parochie.

“Ik ben nog
nooit iemand
tegengekomen
die zo dom was
dat ik niet iets van
hem kon leren.”
Galileo Galilei, 1564-1642

Een klaslokaal in 1933. De kast op deze foto wordt tot op de dag van vandaag gebruikt op de Jozefschool.
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ULO-school

ARTIKEL

Het pand van de voormalige ULO in de Schoolstraat is behouden gebleven en staat op de lijst van
gemeentelijke monumenten. Ook de ULO is van de
hand van architect Wiebenga. Het is wellicht zijn
meest omstreden ontwerp, met het zichtbare
betonskelet opgevuld met helderrode baksteen
en de strakke stalen raam- en deurpartijen. Door
de vele relingwerken vergeleek men het ontwerp
met een stoomschip en door het vele glas met een
broeikas. Oud leerlingen geven aan dat het in de
zomer qua warmte ook echt op een kas leek. De
fietsenstalling in de kelder van het gebouw werd in
de oorlog gebruikt als schuilkelder. Als het luchtalarm af ging moesten de leerlingen snel naar de
kelder. De vele ramen stonden te trillen in de sponningen als de bommen neer kwamen.

Martin Henry Fischer, 1879-1962

.

8

De Columbiaschool

Nederland kent veel regels, beleid en afspraken. Dat helpt ons om met elkaar in dit dichtbevolkte land goed samen te leven. Tegelijkertijd is het wel eens lastig om te begrijpen
hoe je aan alle wetten en regels moet voldoen.
Voor ons als ouderenzorg organisatie gelden natuurlijk ook allerlei regels. Om hier aan te
voldoen gebruiken wij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als leidraad. Dit kader geeft
advies om aan alle verschillende aspecten in de zorg en dienstverlening aandacht te
besteden. En dit kan onder andere door deel te nemen aan een Lerend Netwerk. Dit is een
manier om kennis en ervaring uit te wisselen zodat je niet iedere keer zelf het wiel hoeft
uit te vinden, en ook omdat twee meer weten dan een.
Wij vormen een Lerend Netwerk met 3 collega zorgorganisaties: Zorggroep Reinalda in
Haarlem, Zorgcentra Meerlanden (met onder andere Kloosterhof ) en PCSOH in de
Haarlemmermeer. Alle vier relatief kleine organisaties met een lokale verankering in onze
omgeving en buiten het grootstedelijk gebied van Amsterdam. Dit verbindt ons en maakt
het werk vergelijkbaar. Wij maken op verschillende manier gebruik van elkaars kennis en
ervaring:
•
De directeur-bestuurders bespreken drie tot vier keer per jaar onderwerpen rond
beleid en de ontwikkeling van onze organisaties. We wisselen onze jaarplannen uit
om elkaar te inspireren;
•
De kwaliteitsmedewerkers bespreken onderling doelstellingen die bijvoorbeeld
in het Kwaliteitskader staan verwoord. En op welke wijze dit wordt gebruikt in 		
iedere organisatie;
•
De opleidingsadviseurs stemmen af en werken samen bij de scholing van (nieuwe)
medewerkers. Ook vindt verwijzing plaats als een leerling bijvoorbeeld sneller 		
in opleiding kan gaan bij een collega instelling. Om in ieder geval
geïnteresseerden te binden aan een zorgorganisatie.
Door de korte lijntjes tussen onze organisaties, weten we elkaar goed te vinden. En dit
maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in vrij korte tijd nieuwe ontwikkelingen op een
begrijpelijke manier in te voeren. In tijden van corona hebben we elkaar kunnen bijstaan
om oplossingen te vinden, toen we nog niet altijd wisten welke maatregelen het belangrijkste waren om besmettingen te voorkomen. En voor het invoeren van het nieuwe
cliëntendossier ONS hebben wij navraag gedaan hoe de collega’s problemen hebben
opgelost.
Tekst: Ellen Meily

“Een goede leraar
moet de regels
kennen. Een goede
leerling de
uitzonderingen.”

Sommige panden zijn niet
meer in gebruik als school
maar zijn omgebouwd tot
woningen zoals de
Columbiaschool aan de 1e
Mensinglaan. En is de voormalige openbare school
aan de Oosteinderweg is
nu accountantskantoor.
Menig Aalsmeerder zal
terugdenken aan hun eigen
schooltijd als ze langs een
van de eerdergenoemde
gebouwen komen

Ons lerend netwerk

Bron: Stichting Oud Aalsmeer, www.jozefschool.net | Fotografie: Denise Ris | Tekst: Wilma Groenenberg

In 1966 heeft de Protestants Christelijke basisschool
Eltheto zijn intrek genomen in het pand. Een jongere generatie Aalsmeerders heeft daar hun basisschooltijd doorlopen. De afgelopen 20 jaar is er een
kinderopvang gevestigd. Het mooie is dat ouders/
grootouders bij het brengen of ophalen van de kinderen/kleinkinderen weer even teruggaan naar hun
eigen schooltijd. Natuurlijk hebben er aanpassingen plaats gevonden om aan de huidige eisen voor
kinderopvang te kunnen voldoen. Waar vroeger de
fietsen werden gestald en de regenpakken hingen
te drogen zijn nu mooie ruimtes gemaakt waar
kinderen spelen tijdens de buitenschoolse opvang.
Zo maken al generaties lang gebruik maken van dit
karakteristieke gebouw in de Schoolstraat.

Ondertussen

Kortom, leren en verbeteren begint bij het openstaan voor elkaar en met elkaar informatie
uit te wisselen. In het Lerend Netwerk gebeurt dit op een hele mooi manier.
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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.

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.

10

In Aalsmeer bieden we gespecialiseerde zorgprogramma’s voor mensen met een indicatie.
Daarnaast zijn de inloopcentra’s open voor gezelligheid en actief blijven, dat staat hier centraal.
Loop binnen voor een kopje koffie. Of reserveer voor een van onze activiteiten zoals geheugentraining, multimedia uitleg of gewoon lekker met elkaar wandelen.
Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag
Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Carels Tel 06 224 68 574.

Thuiszorg Aalsmeer

Iemand die even de was doet, stofzuigt, helpt
bij het opstaan, of verpleging aan huis: het zijn
juist dit soort ‘kleine’ dingen waardoor u langer
zelfstandig kunt blijven. Wij helpen u hier
graag mee. Zonder de regie over te nemen of
betutteling. Maar met oog voor wat u wél kan.
Bel op werkdagen van 9-16 uur.
Tel. 0297 367681 voor meer informatie.

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 komt u
in aanmerking 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.

Ontmoetingscentrum Aalsmeer en Rijsenhout

Tafeltje Dek Je

Kunt u niet meer zelf koken? Schakel dan onze
Tafeltje Dek Je dienst in: elke dag een warme
maaltijd naar keuze die bij u thuis wordt bezorgd.
Lekker, gezond en helemaal vers. Bel op
werkdagen van 8-14 uur Sandra de Jong op
0297 32 60 50 voor meer informatie.

Wijkpunt in 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. U kunt ook bij ons terecht voor een warme
maaltijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met een van onze medewerkers. (0297 820 979).
Voor actuele openingstijden kunt u terecht op onze
website.

Kunt u wel nog zelf koken maar heeft u daar niet
altijd zin in? Kom dan gezellig bij ons eten:
• in ons wijkcentrum in Kudelstaart
(reserveren via 06 297 820 979)
• of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer
(reserveren via 0297 32 60 50).
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Opleiding in de zorg
Vroeger & nu

Er is door de jaren heen heel wat veranderd in de manier van opleiden, ook in de zorg.
We praten met mevrouw Bol, een van onze bewoners die jarenlang verpleegkundige is
geweest, en met Chantal Molleman, een van onze collega’s die nu haar opleiding volgt.

“Als het niets wordt met Kees
dan ga ik naar Katwijk aan Zee.”
Het werd Katwijk.
Bij het hospitium kreeg mevrouw Bol een vooropleiding omdat ze geen ULO had - dat was toen een
vereiste voor de opleiding tot verpleegkundige.
Toen ze dat gedaan had, kon ze met de opleiding
in Gouda starten. Daarvoor moest je in die tijd nog
intern.
Mevrouw Bol herinnert het zich als een leuke tijd.
Het leren ging voornamelijk op de werkvloer. Voor
de handelingen had ze een aftekenboekje. Mannen
en vrouwen werden nog apart verpleegd. Ook zat
er geen enkele man bij haar in de klas. Ze kwamen
wel, de mannen in de zorg, maar de hoofdzuster
had moeite met de jongens. Want “die hadden toch
andere ideeën over schoonmaken”.
Ze verdiende heel weinig herinnert mevrouw Bol
zich. Als ze thuiskwam op haar vrije dag kreeg ze
van haar moeder van alles mee, vers gebakken

12

koekjes bijvoorbeeld. Ze had een goed thuis. Bij
klasgenoten was dat wel eens anders; veel meisjes
gingen de verpleging in zodat ze dan het huis uit
konden.
Na Gouda heeft mevrouw Bol nog een tijd in
Emmen gewoond en gewerkt, daar kon je toen
voordelig een huis huren. Uiteindelijk is ze weer in
Aalsmeer komen wonen en woont ze nu bij ons op
de tweede etage.
Chantal Molleman, verpleegkundige in opleiding.
Na de havo wist Chantal eigenlijk niet goed wat te
doen. Toen uit een beroepskeuzetest kwam dat ze
zorgzaam was, is ze de opleiding tot verpleegkundige gaan doen bij het ROC in Amsterdam. Voor
deze opleiding heb je ook een werkplek nodig. En
hoewel Chantal al in Amsterdam aangenomen was,
koos ze toch voor Aalsmeer: de sollicitatiegesprekken waren prettig en werken in haar eigen dorp
trok haar ook aan.
De eerste 10 weken ging ze naar school, daarna
de praktijk in. Chantal is bij ons gestart op de 2e
etage, Blauwe Beugel. Vervolgens op de Grote Poel,
daarna de thuiszorg en nu op de 1e etage op de

Wist u dat…
de opleiding tot verpleegkundige is opgericht door
Florence Nightingale?
Zij was de grondlegger van de moderne verpleegkunde en richtte in 1856 een verpleegstersschool op
in Londen.

Tekst: Tineke Geerst-Koningen | Fotografie: Denise Ris

Mevrouw Bol had indertijd verkering met een
jongen, ene Kees. De zus van Kees werkte in een
hospitium in Katwijk aan Zee en had daar altijd
zulke leuke verhalen over, dat mevrouw Bol tegen
haar vader zei:
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Weet u… waar ‘juf’ vandaan komt?
Tot 1957 mochten getrouwde vrouwen niet
lesgeven. Onderwijzeressen waren daarom altijd ‘juffrouw’, aangesproken met ‘juf’ of ‘juffie’. Deze aanspreekvorm is tot op heden gebleven.

Dat verdient
een diploma...

Vaart en het Zwet. “In het begin is het wisselen van
afdeling niet leuk, ben je net gewend aan je plekje.
Maar uiteindelijk is het toch heel leerzaam. Op elke
afdeling leer je weer iets anders en je leert de organisatie goed kennen.”

Sectorplan plus is een meerjarige
subsidie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Dit is er onder andere op gericht om
werkgevers in Zorg en Welzijn een extra
impuls te geven om meer mensen op te
leiden in deze branche door middel van
subsidie.

Werken en leren tegelijkertijd in de privésituatie
is soms best pittig. “Als het druk is op het werk is
het lastig om tijd vrij te maken voor school. Ik krijg
meer verantwoordelijkheden op de werkvloer, dan
is het minder makkelijk om tijdens werktijd even
aan school te zitten. Soms moet je gewoon even
dingen opzoeken om te voorkomen dat je ze doet
‘omdat je het altijd zo doet’. Gelukkig zijn daar protocollen voor.” Ook de omgeving snapt niet altijd
wat het inhoudt, het werken in de zorg met veel
verantwoordelijkheden en de wisseldiensten.

Ook wij doen daar aan mee en hebben
in regionaal verband afspraken gemaakt
om met elkaar te zorgen dat het tekort
qua personele bezetting teruggedrongen wordt. Niet alleen richten we ons op
opleiden maar ook denken we met elkaar
na over hoe we uitstroom kunnen
voorkomen, mensen vanuit andere
sectoren naar de onze kunnen toeleiden
en hoe er met zorginnovaties op een

Chantal is nu 3e jaar leerling-verpleegkundige. Ze
doet nu al gedeeltelijk examens, die zijn tegenwoordig verspreid over de opleiding, niet meer
alles aan het eind. Ook Chantal heeft een aftekenboekje voor handelingen, net als mevrouw Bol
vroeger. Er zitten twee mannen bij haar in de klas,
de normaalste zaak van de wereld. Ze vindt niet
dat ze weinig verdient, ook omdat ze onregelmatig
werkt waarvoor je toeslag krijgt. Het Zorgcentrum
betaalt haar schoolgeld en boeken, dat is ook fijn.

andere manier zorg verleend kan worden.
Het aantal herintreders en zij-instromers
(mensen die vanuit andere sectoren een
opleiding in de zorg gaan volgen) is sinds
de start van dit traject meer dan
verdubbeld!

‘‘ We zijn ontzettend blij met al
onze gediplomeerden’’.
Terug naar het opleiden, dat is binnen
onze organisatie een belangrijk
onderdeel en het resulteert dit jaar in een
grote groep gediplomeerden! Dit jaar is
de verwachting dat we negen nieuwe
beroepsbeoefenaars hebben opgeleid.
Hier ziet u er een aantal die hun diploma
op dit moment behaald hebben.

Op school zijn veel praktijklokalen met ziekenhuisbedden. Eerst leerde ze bedden opmaken, daarna
persoonlijke zorg, tilliften en handelingen. Het
leukste vak vindt Chantal anatomie/pathologie;
het minst leuke Ondersteunende Agogische Vakken (OAV.) Klinisch redeneren vindt ze erg leuk, dan
bespreken ze een casus uit de praktijk van een klasgenoot. Chantal neemt ook deel aan de Verpleegkundige/Verzorgende Advies Raad, waarbij ze een
middag over palliatieve zorg heeft georganiseerd.
Chantal, we zijn blij dat je bij ons je opleiding volgt
en succes met de laatste loodjes!

Wist u dat…
nog steeds maar 15% van de verpleegkundige
man is?
Bron: CBS
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In het

zonnetje...

Vacatures
Medewerkers & vrijwilligers

Joke Zaal werkte in een schoenenzaak maar door een
ernstig auto ongeluk in 2001 moest ze hier nood gedwongen
mee stoppen. Na haar revalidatie wilde ze graag iets gaan doen
in de vorm van vrijwilligerswerk. Eind 2003 heeft ze contact op
genomen met Zorgcentrum Aelsmeer, om met bewoners te
zwemmen.

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 donderdagochtend ging ze met vijf bewoners en een
verzorgende zwemmen in de Waterlelie in Aalsmeer. Het water
was dan extra verwarmd, speciaal voor de oudere doelgroep.
Dit heeft ze zo’n 10 jaar gedaan; de laatste jaren ging ze zelfs
met haar eigen auto en drie zelfstandige bewoners zwemmen.
  
Ondertussen was Joke ook vrijwilliger bij het Kienen en koffie
schenken in de grote zaal. De zaal zat in die tijd nog vol met
bewoners die speciaal naar beneden kwamen om met elkaar
koffie te drinken. Joke kende veel bewoners dankzij de
activiteiten in de grote zaal. Als een bewoner overleden was,
ging Joke samen met vrijwilliger Jopie de Grauw naar de
condoleance om hun medeleven te tonen namens de
vrijwilligersgroep. En Joke doet meer, ze houdt ook van uitstapjes maken met bewoners. Mee met busuitjes, bootreisjes en de
bewonersvakanties, niets is haar te veel. Ze helpt met tafels
dekken en serveren bij themamaaltijden zoals de pannenkoeken- en aardbeienmaaltijd.

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website
www.zorgcentrumaelsmeer.nl voor meer
informatie.

Gezocht vrijwilliger
wandelen

Bekijk voor meer
vacatures onze
website!

We volgen de RIVM-maatregelen, maar
bij wandelen houdt u wel de rolstoel
vast en kan je niet helemaal de
anderhalve meter afstand bewaren.
Daarom krijgt u van ons handschoenen
en een mondkapje.
Heeft u zin en tijd om te helpen bij de koffieronde? Meld u zich dan bij Tanja Eichholtz, vrijwilligerscoördinator, via e-mail:
teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl.
Of Tel. 0297-326050.
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Gezocht Vrijwilliger koffieronde
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die koffie/ thee willen rondbrengen en het gezellig vinden om een praatje te maken
met onze bewoners. De koffieronde is dagelijks van 18.30
tot 20.00 uur. In overleg bepalen we welke dag u het beste
uitkomt.
Heeft u zin en tijd om te helpen bij de koffieronde? Meld u zich
dan bij Tanja Eichholtz, vrijwilligerscoördinator, via e-mail:
teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl. Of Tel. 0297-326050.

Tijdens de corona lockdown bleef Joke zich inzetten. Drie
ochtenden in de week schonk ze koffie voor bewoners op de
1e etage. Ook nu blijft ze dit doen: zo heeft ze veel meer contact,
ook met bewoners die ze anders niet zou spreken. Ze vindt het
fijn om iets te kunnen betekenen voor de bewoners. Bij mensen
die zich eenzaam voelen gaat
ze na haar ronde nog even
terug voor een kopje koffie op
de kamer.  
Tekst/ fotografie: Wilma Groenenberg

We zijn op zoek naar vrijwilligers die er
op uit willen gaan met één van onze
bewoners en tijd hebben om samen
een praatje maken. Want wat is er niet
heerlijker dan even naar buiten gaan en
een frisse neus halen. Aan u de keuze
welke dag u tijd voor ons heeft.

Naast haar vrijwilligerswerk trekt ze er met haar man
Piet veel op uit, met de fiets
of de motor.
Maar mocht er ergens hulp
nodig zijn; we kunnen haar
altijd bellen.
Joke, bedankt voor je tomeloze
inzet!!
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ACTUEEL

Ritten voor (para-) medische
afspraken kunnen weer!
Nu covid-19 een beetje onder controle lijkt te komen en veel mensen gevaccineerd zijn,
kunnen wij onze diensten voorzichtig gaan opstarten.

‘Vervoer op maat’
We zijn blij dat u gebruik kunt maken van ons eigen
‘Vervoer op maat’: voor medische- en paramedische afspraken zoals ziekenhuis, tandarts, fysiotherapie en pedicure. Hiervoor geldt een instaptarief
van € 3,00 plus € 0,50 per gereden kilometer. Wilt u
een rit boeken?
Geef dit dan alstublieft zo snel mogelijk aan ons
door: we werken uitsluitend met vrijwilligers en
hebben een bus en een auto voor rolstoel-vervoer;
inplannen is soms nog best even puzzelen. Voor
een boeking of vragen kunt u contact opnemen
met Ilona Harting van het Reisburo,
Tel. 0297 - 326050 of
e-mail: iharting@zorgcentrumaelsmeer.nl.
Uitstapjes via Reisburo ‘Op stap’
U bent van ons gewend dat wij regelmatig gezellige uitjes organiseren. Dit doen wij graag en bij
het nieuwe programma maken wij nu onderscheid
tussen:
uitstapjes voor bewoners van het
Zorgcentrum, inclusief de appartementen 		
op de 2e etage, met begeleiding vanuit het
Zorgcentrum;
uitstapjes voor belangstellende ouderen uit
Aalsmeer en Kudelstaart die buiten het 		
Zorgcentrum wonen, inclusief bewoners 		
van de in- en aanleunwoningen.
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De kosten van de uitstapjes kunnen verschillend
zijn, dit is afhankelijk van de bestemming.
Vanzelfsprekend houden wij rekening met de
corona maatregelen. Wilt u hiervan op de hoogte
gehouden worden? Meldt u zich dan aan voor de
mailing via: iharting@zorgcentrumaelsmeer.nl
Overig ‘vervoer op maat’
Ritten voor bezoeken aan familie, markt en winkelen zullen we voortaan niet meer aanbieden.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van
ANWB AutoMaatje, een dienst die door
vrijwilligers is opgezet en die u tegen kostprijs van
A naar B brengen en terug. Reserveren kan via Tel:
0297-303141 of via info@automaatje-aalsmeer.nl

Reisburo ‘Op Stap’

Specialist in uitstapjes met zorg en in
ouderenvervoer.
Geopend op maandag, woensdag, vrijdag
van 9.00 -12.00 uur.
Bel voor boekingen of vragen met Ilona
Harting op telefoonnummer 0297 326050 of
mail reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Wie is...
Wat heb jij met Zorgcentrum Aelsmeer?
Heel veel. Privé ben ik regelmatig in het zorgcentrum geweest als ik op bezoek ging. Ik weet hierdoor dat het voor bewoners heel fijn is om zoveel
bekende gezichten te zien.
Daarnaast schreef ik vaak in mijn tijd als
verslaggeefster voor het Witte Weekblad.
Het mooiste moment voor mij was onlangs toen ik
het papieren exemplaar van A&K Thuis kon
bezorgen. Dit unieke exemplaar is mede mogelijk
gemaakt door de Vrienden van het Zorgcentrum.
En momenteel herschrijf ik teksten van de website
van Zorgcentrum Aelsmeer.
Wat was je eerste baantje?
Ik ben ooit begonnen in een groentewinkel,
aardappels in de schrapmachine en verse soepgroente maken.
Hoelang woon je al in Aalsmeer?
Kudelstaart is mijn thuishaven sinds 2007, dus nu 14
jaar.
Naast welke bekende persoon zou jij op de
Westeinder willen varen?
Oef… Ik hou van gezelligheid dus zou het liefst met
een boot vol gaan.
Wat zie je zelf als de beste stap in je leven?
Moeder worden van drie fantastische kinderen.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Veel. ik ben altijd bezig, bijvoorbeeld met schrijven,
postzegels verzamelen, muziek luisteren, foto’s
maken en rommelen in mijn kruiden(moes) tuintje.
Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker
maken?
Als je me nodig hebt.
Wat is je favoriete plek in Aalsmeer?
Met grote stip op één is dat mijn thuis. Daarnaast
ben ik graag aan Poel, het water geeft me rust, of ik
zwerf met mijn camera door het dorp om (natuur)
foto’s te maken.

Mandy van der Zwaard
Geboren:
1970 te Rotterdam
Prive: 		
Getrouwd met Jos van der Zwaard
		
en moeder van drie kinderen en
		
twee schoonkinderen. Een dochter
		
van 28, een zoon van 24 en een
		
verloren dochter (22).
Beroep:
Uitgever van het digitale magazine
		A&K Thuis.

Wat doe jij in de feestweek van Aalsmeer?
We zijn nog bezig met een actie van A&K Thuis en
verder hop ik bij diverse programma’s naar binnen.
Wat is dé mazzel uit je leven?
Dat ik heb kunnen trouwen met mijn beste vriend.
Waar kan jij echt gelukkig van worden?
Vakantie op Bonaire, het allermooiste is de onderwaterwereld en het snorkelen is mijn grootste hobby.
Met wie zou jij wel eens een dag willen ruilen?
Ik zou wel een dag willen ruilen met iemand die heel
mooi kan zingen. Hoewel ik hoop dat ik dat dan na
die dag ook nog kan.
Wat is jouw lijfspreuk?
‘Met elkaar, voor elkaar’ en ‘Doe wat goed voelt.’
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In

Gesprek

De heren

Kniep
Knie
p

met

vrouw en kinderen moest er toch wat
veranderen. Naast mijn werk ging ik wiskunde,
MO graad A, studeren. ’s Avonds, ’s weekends, altijd
leren, en 2 jaar weinig tot geen sociale
contacten. Maar met dat diploma op zak kon ik
aan de slag in het onderwijs.
Ik kwam midden in het schooljaar op de driejarige
HBS in Amsterdam terecht, waar ik les gaf in de
hoogste klassen. Met nul ervaring en de
Amsterdamse jeugdmentaliteit had ik het zwaar.
Door een terugkomende TBC moest ik stoppen.
Maar in het sanatorium had ik genoeg tijd om
verder te studeren en binnen 2 jaar haalde ik de MO
B graad. Vlak daarna belde de directeur van de HBS
me, of ik nog interesse had om les te geven. En of
ik dat had. Ik heb er uiteindelijk 24 jaar, tot aan mijn
FUT, gewerkt.

Junior & senior

Op de tweede verdieping van Zorgcentrum
Aelsmeer is een bijzondere situatie. Daar wonen
mijnheer en mevrouw Kniep, maar ook hun zoon
Henk Kniep. Zowel vader als zoon zijn werkzaam
geweest in het onderwijs. Tijd om eens met beide
heren in gesprek te gaan. In de koelte van de airco
komen wij deze middag samen.
De eerste vraag aan mijnheer Kniep senior is, ‘Hoe
bent u in het onderwijs terecht gekomen?”
“Nou dat is een lang verhaal, heb je even… In mijn
leven ben ik meerdere mensen tegengekomen die
iets voor mij betekend hebben en wat mijn leven
20

bepaald hebben. Op de middelbare school had ik
een scheikundeleraar, een fijne man waar ik het
goed mee kon vinden. Geïnspireerd ging ik naar de
Technische Hogeschool om Scheikunde te
studeren. Dit bleek geen verstandige keuze. Ik was
heel slecht in laboratorium werk en mijn
scheikunde proeven klopten nooit. Ik besloot te
stoppen met scheikunde. Maar ja, wat toen?
Van kleins af aan ben ik gek op lezen. Dus toen
er een vacature bij Boekhandel Scheltema op het
Rokin in Amsterdam kwam, heb ik gesolliciteerd.
Ik heb daar 11 jaar met veel plezier gewerkt. Het
betaalde alleen niet goed en met inmiddels een

Tekst: Wilma Groenenberg | Fotografie: Denise Ris

‘‘Of ik streng was? Nee hoor, ik
ben van mening dat je daar
leerlingen niet mee motiveert.’’
Bij mij moesten de kinderen stil zijn bij de uitleg
maar daarna niet meer. Je kan van kinderen niet
verwachten dat ze lang stil zijn. Ik mag van
mijzelf wel zeggen dat ik een populaire leraar was.
Kinderen kwamen graag naar me toe om te
praten, ze vertrouwden me. Achteraf denk ik
weleens dat ik meer door had kunnen vragen bij
sommige leerlingen die het thuis niet zo leuk
hadden. Maar ja, dat deed je in die tijd niet echt.
Ik zou dat nu wel anders doen.
Zoals ik al zei, in mijn leven zijn er mensen op mijn
pad gekomen die mijn leven hebben beïnvloed.
Zo kwam er een keer een schoolinspecteur een
les in mijn klas meekijken. Aan het einde van die
les zei hij: “Kniep luister eens. Bij Wolters Noordhof
(schoolboeken uitgever) zoeken ze mensen die
Wiskunde boek willen vertalen uit het Engels”.
Mensen die mij kennen weten dat ik geen
uitdaging uit de weg ga, dus ben ik dat naast mijn
baan gaan doen. Heel leuk want mijn kinderen

Wist u dat…
de val van een paard tot de Leerplichtwet
van 1900 leidde?
Daardoor kon een tegenstander namelijk niet
stemmen, waardoor de wet het met 50-49
stemmen nét haalde.

kregen later les uit die boeken.” En toen vertelde op
een dag uw zoon dat hij ook leraar wilde worden,
want vond u daarvan? “Nou om je eerlijk te zeggen
schrok ik wel een beetje. Ik had dat niet verwacht
en Henk is een introvert persoon. Ik was bang dat
hij het niet zou redden.”
Maar Henk, toch heb je doorgezet en ben je leraar
geworden. “Ja klopt, in Wiskunde en Natuurkunde.
Alleen het verschil is dat mijn vader Wiskunde
gestudeerd heeft en ik heb de lerarenopleiding
gedaan. Waar mijn vader in het diepe werd
gegooid, werd ik voorbereid op lesgeven. Maar in
hoeverre je je er echt op kan voorbereiden, is maar
de vraag.
Ik begon op de Wiekslag MAVO in Aalsmeer, erg
leuk om te doen. Dankzij een collega ging ik een
paar jaar later ook lesgeven op het Veenlander
College in Mijdrecht. Dit voelde als een warm bad.
Bij beide scholen begon ik als leraar natuurkunde maar ging later ook wiskunde geven. Na
tweeënhalf jaar lesgeven kwam er verschrikkelijk
nieuws: ik werd gediagnostiseerd met MS.
Gelukkig werd daar heel goed op gereageerd en
ik kreeg zelfs een vast contract. Ik heb hier tot twee
jaar geleden nog gewerkt.
Ik heb altijd heel veel plezier beleefd aan het
lesgeven, ik ben 39 jaar leraar geweest. Mijns
inziens had ik wel altijd moeite met orde houden.
Maar één op één leerlingen uitleg geven vond ik
heel fijn om te doen. Ik was didactisch goed.
Nu ik hier in het zorgcentrum woon kom ik oud
leerlingen tegen. En wat dan zo leuk is, is dat ze
vertellen dat ze mijn lessen leuk vonden. Dat doet
mij goed.
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IN DE KAPPERSTOEL

Puzzel & WIN

Vindt u het fijn om naar de
kapper te gaan?
“Heerlijk! Als je haar maar goed
zit. Het geeft me een goed
gevoel om er goed uit te zien.
Vroeger ging ik niet eens de
deur uit zonder lippenstift op.
Daar ben ik nu mee gestopt
omdat ik niet zo goed meer zie.
Dan krijg ik het er niet netjes op.
Make-up moet wel goed zitten
anders kun je maar beter niets
gebruiken.”

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!

Dus u vindt het belangrijk om
aandacht aan uw uiterlijk te
besteden?
‘‘Ik was vroeger coupeuse en hou
nog steeds van mooie kleding.
Ook mijn man vond dat belangrijk: als we samen uitgingen
vroeg hij altijd wat ik ging
aantrekken, zodat hij zijn kleding
kon aanpassen qua kleur.
Zo waren we goed op elkaar afgestemd. “Lak je je nagels nog?”
vroeg hij dan.”

En hoe doet u dat nu dan, kleding kopen, met
uw 95 jaar?
“Ik ga niet meer naar de winkel, kleding laat ik
komen van Modehuis Blok in Uithoorn. Ze weten
daar precies wat ik mooi vind en wat mijn maat is.
Ze geven een aantal kledingsets aan een kennis van
me mee, zodat ik het dan thuis rustig kan passen.
En kiezen wat ik hou natuurlijk.”
Heeft u contact met andere mensen?
“Ik woon sinds 8 jaar in een inleunwoning aan de
Kanaalstraat. Als ik andere bewoners tegenkom dan
maken we even een kort praatje of zeggen we
gedag. Verder is iedereen op zichzelf. Dat vind ik
niet erg, ik kan mezelf heel goed vermaken. Ik lees
mijn krant en kijk wat televisie. Ik ga niet meer
22

alleen naar buiten, kennissen van me zorgen voor
de boodschappen.”
Hoe doet u dat verder in het huishouden?
“In het begin kookte ik nog zelf. Maar toen mijn
ogen slechter werden heb ik Tafeltje Dekje
aangevraagd. Nu krijg ik elke dag mijn maaltijd van
een vrijwilliger.” Ik vind het belangrijk om zo lang
mogelijk zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dus wassen en strijken doe ik zelf, dat gaat nog, het is een
goede bezigheid. Toen ik 90 werd vond ik het wel
mooi geweest met stoffen en schoonmaken, dat
mag iemand anders doen. Dus ik heb nu 1 keer in
de 3 weken hulp in de huishouding.”
Mevrouw van Zwol kijkt tevreden in de spiegel.
Kapster Nely is klaar. U ziet er weer goed uit
mevrouw Zwol!
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COMPUTERS
INTERESSE
INZET
KEUZES
LEERPLICHT
LEERZAAM
LERAAR
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STAGE
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VERZORGENDE
WERK
WERKVLOER

Oplossing:
Tekst/ Fotografie: Wilma Groenenberg

Mevrouw van Zwol glimlacht. Ook aan haar
kledingstijl is te zien dat Mevrouw van Zwol
aandacht besteedt aan haar uiterlijk: blouse,
broek en schoenen kleuren prachtig bij elkaar.

1S

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: Petra Adamse, verzorgende van de 1e etage, Gefeliciteerd!
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Direct contact met
Zorgcentrum
Aelsmeer?
Bel: 0297 32 60 50
Zorgcentrum Aelsmeer

Bezoekadres:
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres:
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Thuiszorg Aalsmeer

Verpleging & Verzorging
Huishoudelijke Verzorging
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1 – 3de etage
1431 LA Aalsmeer
Tel. 0297 36 76 81
Fax 0297 34 98 19
Zorgconsulent / casemanager
Tel. 0297 82 09 66

Ontmoetingscentrum / Inloop Odense
Aalsmeer en Rijsenhout
Bezoekadres:
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12
1431 BW Aalsmeer
Bezoekadres Inloop Odense Rijsenhout:

Ontmoetingskerk, Werf 2
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’

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

Websites

www.zorgcentrumaelsmeer.nl
www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer
www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
Facebookpagina van het Ontmoetingscentrum
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Facebookpagina van Wijkpunt Voor Elkaer
Instagram: @zorgcentrum_aelsmeer

