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Voorwoord
Beste lezer,
Het blad ‘Voor ons Allemael’ brengen we ieder kwartaal uit om aan u,
onze cliënten en belangstellenden, te laten zien wat wij als
organisatie allemaal te bieden hebben.
Met een kleine redactie werken we een thema uit, interviewen we
meer en minder bekende mensen uit het dorp en onze organisatie en
dit voegen we samen in de 24 pagina’s van dit blad. We ontvangen
als redactie regelmatig positieve reacties, daar zijn we blij mee, dank
u wel. Maar we zijn vooral trots op de collega’s en vrijwilligers in de
organisatie met wie we aan zoveel ouderen zorg en begeleiding
kunnen bieden, wanneer helemaal zelfstandig niet meer gaat. En we
vinden het als redactie mooi om telkens weer andere facetten te laten
zien van de ouderenzorg met een warme, persoonlijke klankkleur, we
zijn er graag met elkaar in Aelsmeer. Deze keer laten we zien dat er
muziek zit in ons dorp, in onze organisatie en bij onze collega’s.
Na alle beperkingen vanwege corona, zal de organisatie rond de
feestweek in Aalsmeer dit jaar waarschijnlijk weer groots uitpakken en
kan iedereen weer genieten van alle klanken die dat met zich
meebrengt. We hopen op een vrolijke week en veel gezelligheid.
Er is daarnaast vaak muziek in het werk en samenzijn.
Bij mensen thuis staat de radio aan tijdens het werken door de
huishoudelijk hulp of zorgverleners en ook in Zorgcentrum Aelsmeer,
Irene, Rijsenhout en het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ klinkt vaak vrolijke
muziek. Smartlappen, zeemansliederen, Andre Rieu, klassiek of de
oudhollandse liedjes. In gebouw Irene wordt de week bovendien
altijd dansend en swingend afgesloten. In het Zorgcentrum is de
weeksluiting op vrijdagmiddag een passend moment om samen te
zijn, inclusief samen de psalmen of liederen zingen die van oudsher
bekend zijn. Voor elk wat wils want muziek raakt mensen en geeft
vaak een vertrouwd en goed gevoel.
Er zijn ook collega’s die een muziekinstrument bespelen of in een
koor zingen, even ontspannen na gedane arbeid. In dit blad laten we
een paar medewerkers aan het woord. En een bijzonder interview
met Wilko Roodenburg, hij werkt al jaren bij het Zorgcentrum en is bij
velen goed bekend. En hij is ook een verdienstelijk muzikant, in het
artikel leest u er meer over.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit blad.
Met vriendelijke groet,

Ellen Meily
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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 1500
exemplaren.
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Gesprek

Stichting Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer is een muzikaal dorp met een groot aantal koren, bandjes en muziekfestiviteiten.
Het bekendste jaarlijkse muziekspektakel in september is de feestweek met de hele week optredens en
activiteiten in een grote tent op het Praamplein.
Deze muzikale week wordt georganiseerd door
Stichting Feestweek Aalsmeer. In 1995 opgericht
door 2 plaatselijk horeca eigenaren die René Martijn hebben gevraagd om aan te sluiten. Met als
doel voor alle leeftijdscategorieën in Aalsmeer een
activiteit te organiseren. Er ontstond al snel een
programma met onder andere een kindermiddag, 4
muziekavonden waaronder één avond met Aalsmeerse bandjes, een klaverjasavond, een bingo etc.
In de loop der tijd is het programma nog weleens
gewisseld en werden er activiteiten uitgeprobeerd.
De klaverjasavond werd ingeruild voor een bingo
maar na een aantal jaar bleek dit niet meer rendabel. Uiteindelijk ontstond er een vast programma
met zo’n 10 jaar geleden de succesvolle toevoeging
van het nostalgische filmfestival.

Op een aantal dagen mogen andere organisaties
gebruik maken van de tent op het Praamplein.
De feestweek start op zondag met de tentdienst,
georganiseerd door verschillende kerken uit Aalsmeer. Op maandagavond is het Spie sportavond, de
deelnemende pramenrace teams strijden tegen elkaar om de start volgorde van de race op zaterdag
te bepalen. Stichting Dag van je Leven organiseert
op donderdag een feestelijke dag voor mensen met
een verstandelijke beperking. De prijsuitreiking van
de pramenrace vindt op zaterdagmiddag plaats. Op
deze dagen betaald Stichting Feestweek voor gebruik van de tent en de daarbij behorende kosten.
Daar tegenover staan inkomsten van 4 muziekavonden waar mensen toegangskaarten voor kopen, de
horeca opbrengsten en het grote aantal sponsoren
om de week kostendekkend te houden. De sponsering is er in de vorm van een financiële bijdrage of
het aanbieden van goederen en/of diensten.
Stichting Feestweek Aalsmeer bestaat uit 6 bestuursleden, ieder met een eigen takenpakket. Het
aanvragen van vergunningen, boeken van artiesten, verzorgen van pr enzovoorts. Daarnaast zijn
er zo’n 45 vrijwilligers die voor en tijdens de week
worden ingezet voor het uitvoeren van allerlei
taken. Zoals het controleren van toegangskaartjes,
verkoop van muntjes en drankjes, het klaar zetten
van stoelen etc. De stichting huurt professionele
bedrijven in voor o.a. het opbouwen/afbreken van
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de tent, het leveren van festivaltoiletten, licht en
geluidstechnici en voor de beveiliging. Er zit een
hele organisatie achter waar je als bezoeker niet
over nadenkt.
Het hele jaar door is het bestuur bezig met plannen
en organiseren. Zodra de feestweek in september
achter de rug is vindt er een evaluatie plaats met
bestuur en vrijwilligers maar ook met gemeente,
waar nodig worden plannen bijgesteld. In het
najaar begint de boeking van artiesten voor het volgende jaar, anders kan het zijn dat de agenda van
de gewenste artiesten al is volgeboekt. De vergunningsaanvraag bij de gemeente start in januari, dat
lijkt ver vooruit maar is voor een goede planning
noodzakelijk.
Alle vrijwilligers worden verschillende keren per
jaar uitgenodigd voor een borrel als dank voor hun
tomeloze inzet. Zonder deze betrokken groep mensen zou het waarschijnlijk niet haalbaar zijn om de
feestweek te organiseren.
Sinds de oprichting in 1995 is de organisatie van
de feestweek aanzienlijk gegroeid. De tent is groter
geworden in de loop der jaren. En heeft er een verandering plaats gevonden betreft digitalisering.
Waar de nostalgische filmavond begon met een
beamer en scherm wordt er tegenwoordig gebruikt
gemaakt van led schermen die digitaal worden
aangestuurd. Ook licht en geluid worden op deze
manier aangestuurd. En waar men vroeger bij de

plaatselijke winkeliers of op de avond zelf kaarten
kon kopen voor de optredens, koop je nu de kaarten gemakkelijk online.
Wat maakt de feestweek in Aalsmeer zo uniek?
Er is een programma samengesteld voor alle leeftijdscategorieën waarvan verschillende activiteiten
gratis te bezoeken zijn. Door de ligging van de tent,
midden in het centrum is deze toegankelijk voor
iedereen. Voor mensen met rollator of rolstoel is
de tent goed bereikbaar. Bij de seniorenmiddag op
vrijdag staan vrijwilligers bij de ingang klaar om bezoekers met rollator of rolstoel veilig naar binnen te
begeleiden. Alles bij elkaar levert veel lof en waardering op van bezoekers maar ook van artiesten, zij
komen graag optreden tijdens de feestweek.
Vanaf zondag 4 september tot en met zaterdag 10
september belooft het na 2 jaar afwezigheid door
corona weer een fantastische feestweek te worden.
Voor meer informatie zie www.feestweek.nl
Dank aan René Martijn, voorzitter Stichting Feest-
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Vroeger &
Muziek is niet weg te denken uit ons dagelijks
leven. Muziek kan je ontroeren, blij maken, ontspanning geven of als achtergrond aanwezig zijn.
Muziek doet wat met de hersenen, het werkt remmend op stress, het opgejaagde gevoel neemt af.
Uit onderzoeken is gebleken dat mensen minder
pijnstilling nodig hebben bij een operatie als er
muziek afgedraaid wordt! Ons brein bloeit op van
muziek.
Het luisteren naar muziek roept vaak gevoelens
op, verdrietige of juist fijne. Het neemt je mee naar
een periode waar je goede herinneringen aan hebt,
toen je heel gelukkig was. Dat gevoel krijg je dan
weer terug als je die muziek luistert. Het omgekeerde kan ook, muziek kan je ook aan een uitvaart van
een dierbare doen denken en je verdrietig maken
of weemoedig.
Muziek maken
Bij het zelf maken van muziek zijn nog meer delen
van het brein betrokken en is daarom nog beter
voor je dan muziek luisteren. Door dit in groepsverband te doen heb je ook nog kans op fijne sociale
contacten.
Muziekstijlen
Er zijn enorm veel verschillende muziekstijlen en
het grappig vind ik dat de oudere generatie de muziek van de jongere generatie vaak niet kan waarderen. Zo vonden mijn ouders het verschrikkelijk dat
mijn broer lange haren had en rock ’n roll muziek
draaide, maar vind ik de huidige muziekkeuze van
mijn kinderen ook niet geweldig.
Een paar stromingen in vogelvlucht
Een grote stroming in de muziek is de klassieke muziek. Bekende componisten zijn onder andere Beethoven, Bach, Mozart, Chopin en Vivaldi. Muziekstukken die ook nu nog populair zijn, zijn Für Elise,
de Matthäuspassion en ook het Ave Maria, wat door
verschillende componisten is vormgegeven.
De Blues werd populair in de jaren vanaf 1930, het
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nu

vertelt over het leven van alledag. Hierbij ligt de
nadruk op negatieve gebeurtenissen en roept het
vaak melancholie op.
In Nederland was in de jaren 30 “Daar bij die molen” populair, een nummer dat velen nog kunnen
meezingen.
In de jaren ’50 kwam de rock ‘n roll. Bekende artiesten van die tijd zijn Elvis Presley en Buddy Holly.
Hierbij was niet alleen de muziek belangrijk maar
ook het dansen!
In Nederland kennen we nu nog steeds de nummers “Greetje uit de polder”, en “Daar is de orgelman” uit die tijd.
Muziek luisteren
Het luisteren van muziek is in de loop der jaren
nogal veranderd. Vroeger luisterde men via de radio
of grammofoon. Wat later kon je met een walkman
de muziek meenemen. De compact disc zorgde
voor een betere kwaliteit van het geluid maar veel
mensen vinden “een plaatje draaien” toch voor
meer sfeer zorgen. Via spotify op de mobiele telefoon is alle muziek bereikbaar, er zit een enorme
“muziekbibliotheek” achter waar je van alles op
kunt vinden!
De muziek die er in bij het Ontmoetingscentrum
en in de huiskamers van het zorgcentrum gedraaid
wordt, verandert in de loopt der tijd. We moeten
met de tijd meegaan en aansluiten bij de muzieksmaak van de bewoners en cliënten. Op de eerste
etage is er een fotohoekje met foto’s van artiesten
die onze bewoners aanspreekt maar onze jonge
stagiaires misschien niet eens kennen.
Kortom, muziek is belangrijk in het leven! (En ik ben
benieuwd of er een liedje uit dit stuk in uw hoofd is
blijven hangen)

Wie is Renate Meijers?
Wat heb jij met Zorgcentrum
Aelsmeer?
Ik werk als ergotherapeut voor
Paramedisch Advies Centrum
Aalsmeer. Als ergotherapeut
werk ik in Zorgcentrum Aelsmeer
op de 2e etage en kom ik bij
mensen aan huis, waar ik
regelmatig samenwerk met
de thuiszorg van Zorgcentrum
Aelsmeer.
Wat was je eerste baantje?
Mijn eerste baantje was als kinderoppas, hele andere doelgroep dus!
Hoe lang woon je al in Aalsmeer?
Of woon je hier niet?
Ik woon niet in Aalsmeer, maar
gelukkig is het maar een klein half
uurtje rijden met de auto. Ik werk
bijna 4 jaar in Aalsmeer.
Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Muziek maken – ik speel gitaar en
leer piano spelen, de natuur in,
spelletjes spelen en met familie en
vrienden samen zijn. Een combinatie van alles is natuurlijk het best!
Wat zie je zelf als de beste stap in
je leven?
Dat ik ergotherapie ben gaan studeren is wel een hele goede stap

geweest. Elke werkdag word ik
weer blij dat ik mensen kan helpen in hun zelfstandigheid, mensen veilig thuis kan laten wonen,
mensen beter in hun energie kan
laten zitten etc.
En wat had je beter niet
kunnen doen?
Er is weinig in m’n leven waar ik
spijt van heb, ik denk dat alles
uiteindelijk bijdraagt aan een
leuker, zinvoller of fijner leven.
Echter droeg mountainbiken
met gescheurde enkelbanden
niet echt bij aan een leuk mountainbike ritje..
Naast welke bekende persoon
zou jij op de Westeinder willen
varen?
Ik kan wel lachen om de verhalen van de mannen van Man,
man, man de Podcast. Misschien
niet voor iedereen zo bekend,
maar voor een dagje vermaak wil
ik wel naast hen varen op de
Westeinder.
Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?
Ik ben erg gehecht aan mijn
nachtrust, dus je kunt mij beter
laten slapen ;)

Wat is je favoriete plek in
Aalsmeer?
De restaurantjes aan de Westeinder, lekker eten en bootjes
kijken.
Wat is dé mazzel uit je leven?
Dat ik ben komen te werken in
Aalsmeer natuurlijk! ;-)
Waar kan jij echt gelukkig van
worden?
Samen zijn met vrienden en
familie, spelende kindjes om ons
heen, zonnetje op m’n gezicht en
lekker kletsen.
Met wie zou jij wel eens een
dag willen ruilen?
Ik zou wel een dag willen ruilen
met een goeie tuinder, zodat ik
kan leren hoe ik mijn moestuintje nog beter kan laten groeien.
Wat is jouw lijfspreuk?
Mijn lijfspreuk is heel cliche,
maar ‘Geniet van de kleine dingen’. Het leven is veel te leuk om
er doorheen te rennen. En ook
als het leven even niet leuk is,
zingen er nog steeds vogeltjes
en schijnt de zon nog steeds
(ook achter de wolken) en groeit
er van alles buiten.
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Onze organisatie

in vogelvlucht

‘Aelsmeer’ is meer dan een
Zorgcentrum alleen. U kunt ook bij
ons terecht als u nog zelfstandig
woont, voor zaken als hulp bij de
huishouding, verpleging en
verzorging of maaltijden aan huis.
Gewone hulp die niet gewoon is
Als u ouder wordt is zelfredzaamheid
en mee blijven doen niet altijd vanzelfsprekend. De kleinste dingen kosten
steeds meer tijd, u moet meer en meer
aan dierbaren vragen.
Terwijl de sociale kring vaak kleiner
wordt en hulp vragen soms lastig is.
Juist bij dit soort dingen kunnen wij
een uitkomst bieden. Van hulp bij de
huishouding en thuiszorg tot
ontmoetingscentra; van lunchroom tot
Tafeltje Dek Je; van sjoelen tot
geheugentraining. We helpen u zo
lang mogelijk zelfstandig te wonen en
sociaal actief te blijven.
Bijzondere ondersteuning
Heeft u een indicatie, is er bijv.
dementie of Parkinson bij u vastgesteld, dan kan u in aanmerking
komen voor begeleid wonen of de
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 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.
Optredens & meer....
Een keer per maand is er een voorstelling in de
grote zaal, van kooroptredens tot concerten.
- 24 augustus optreden van zangeres Jo Ann
- 20 september zangmiddag
- 21 september klassiek concert van Stichting 		
Muziek in Huis (programma is nog niet bekend)
- 26 september kledingverkoop door H en A mode
- 18 oktober zangmiddag

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.

Reisburo ‘Op Stap’

Binnen Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer
kunt u bij ‘Reisburo Op Stap’ terecht met al uw vragen rondom
vervoer. Het ‘Reisburo Op Stap’ heeft twee auto’s voorhanden, beiden geschikt
voor rolstoelvervoer. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers waarop een beroep
gedaan kan worden. Voor medische- en paramedische afspraken zoals artsen,
fysiotherapie, tandarts en pedicure bezoeken kunnen wij vervoer inplannen.
Een van de leuke dingen in het leven is natuurlijk een dagje uit.
Met ‘Reisburo Op Stap’ kunt u ook echt op stap. Iedere week wordt er een
aantal uitjes georganiseerd waarbij het vervoer gebeurt met kleine busjes.
Bent u afhankelijk van een rolstoel? Dan regelen we dat er ook een
begeleider met u meegaat. De kosten van deze uitstapjes
wisselen sterk. Dat heeft vooral te maken met de entreekosten.
Een dagje Dolfinarium bijvoorbeeld, is veel duurder dan een
bustochtje door Amsterdam. Wilt u op de
hoogte
blijven van alle uitstapjes? Dat kan.
Meld u aan per e-mail bij iharting@zorgcentrumaelsmeer.nl
en ontvang voortaan het uitjes overzicht met het afwisselende programma.
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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.
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.
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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Mantelzorgondersteuning
Partnerpraatuurtje
Elke eerste maandag van de maand van 10.30 11.30 uur, locatie Zorgcentrum Aelsmeer

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.
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, 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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Wilko Roodenburg is al 35 jaar in dienst van Zorgcentrum Aelsmeer als hoofd technische dienst. Op
28 juni jongstleden is hij 65 geworden en zal langzaam zijn werkzaamheden gaan afbouwen. Er is al
een opvolger aangenomen die hij het komende
half jaar gaat inwerken. Het plan is dat Wilko vanaf
januari 2023 al zijn vakantiedagen gaat opmaken
en alvast gaat genieten van zijn vervroegd pensioen. We zijn benieuwd hoe hij de afgelopen 35
jaar heeft ervaren en hoe hij tegen zijn pensioen
aankijkt.
Hoelang ben je werkzaam bij Zorgcentrum
Aelsmeer?
Wilko is op 1 juli 1987 begonnen als technische
man in het toenmalige Rustoord. Hij had een
aantal jaren op Schiphol als elektromonteur gewerkt en als technische dienst in het Zonnehuis
in Amstelveen. Daar hield hij zich specifiek bezig
met technische klussen. In Rustoord behoorde het
onderhouden van de tuin en het opknappen van
kamers ook tot zijn taken pakket. Ook al was Wilko
opgegroeid op een boerderij in de Kwakel, waar
hij als 6 jarig jongetje al mee hielp met aardappels
rooien, was een tuin bij houden toch een ander
verhaal. Het grasmaaien was daar en tegen een
leuke bezigheid maar verder had hij geen verstand
van tuinieren. Dat is in de loop der jaren wel verandert. Als er een bewoner overleden was had
Wilko de taak om de kamer op te knappen. Meestal
moest er dan geverfd en behangen worden, het
laatste heeft hij in Rustoord geleerd. Vaak zaten
er wel 7 lagen behang op de muur, wat een heel
karwei was om er af te krijgen.
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Inkijkje

35 jaar
Wilko Roodenburg
Hoofd technische dienst

Hoe ben je in het zorgcentrum terecht
gekomen?
In Rustoord werd een opvolger voor dhr. Kniep gezocht. En met het oog op de nieuwbouw zochten ze
een technische man. Wilko werkte in het Zonnehuis
wat een relatief nieuw huis was en vond het wel
een uitdaging om mee te denken over het nieuwe
zorgcentrum in Aalsmeer. Doordat hij opgeleid was
als elektromonteur had hij een voordeel bij de
sollicitatieprocedure en zo werd hij de nieuwe
technische man voor het nog te bouwen zorgcentrum. Wilko zat bij bouwvergaderingen samen met
de toenmalige directrice mw. Ludwig. En werkte
veel samen met de Landelijk Hervormde Bouwstichting voor Bejaarden, tegenwoordig Habion, eigenaar van het pand. Hij mocht meedenken over de
inrichting van bepaalde ruimtes zoals de grote zaal
en maakte hiervoor een plan betreft de geluidsinstallatie.
Op 20 mei 1992 begon de grote verhuizing van de
1e fase, bewoners van Rustoord zijn verhuisd naar
het eerste nieuwe deel van het zorgcentrum. Wilko
heeft in die tijd heel wat kamers ingericht, lampen
en schilderijen opgehangen. Het oude Rustoord
werd gesloopt en de achterste punt van het zorgcentrum inclusief inleunwoningen werd gebouwd.
Hier heeft Wilko nog geholpen bij het heien, hij
heeft de slagen geteld. Het zou toch vervelend zijn
als de ene paal verder de grond in werd geslagen
dan de ander. Maar Wilko was van alle markten thuis
en kon gelukkig goed tellen.
In mei 1993 was de 2e fase gereed en heeft hij
samen met John van Rijn, technische dienst van het

Seringenpark, de bewoners van het Seringenpark
verhuisd. Het was enorm veel werk, van sommige
bewoners heeft hij werkelijk de hele kamer weer
ingericht en alle schilderijtjes weer opgehangen.
Wat behoord er allemaal tot jouw takenpakket?
Wilko werd soms voor van alles gevraagd, zelfs
om bij een bewoner een tand te trekken. Dat ging
hem toch iets te ver. In 35 jaar heeft hij veel mensen meegemaakt en kende hij ook iedereen. Zo
moest hij ieder jaar de meterstanden van het water
doorgeven en wist hij na een paar jaar precies
hoeveel water men gebruikte. Naast de standaard
taken zoals storingen oplossen, kamers opknappen
behoorde ook het onderhoud van de tuin. Omdat
Wilko in de tuin handschoenen droeg werd er al
snel door sommige bewoners opgemerkt dat hij
geen kwekerszoon was, die werken met de blote
handen. Maar rozenstruiken hebben doornen en
dan zijn handschoenen toch geen overbodige luxe.
Wilko had geen idee wanneer en hoe hij de rozen
moest snoeien maar daarover kreeg hij vakinhoudelijk advies van bewoners. Grasmaaien was een
van zijn favoriete bezigheden, lekker buiten. Zelfs
zo leuk dat hij een keer heel groot “hallo” in het gras
had gemaaid. Mw. Ludwig en bewoners kregen een
rondvlucht boven het nieuwe zorgcentrum aangeboden. Van bovenaf was de groet goed te lezen en
werd het zelfs in de krant vermeld.
Het leukste van zijn werk is o.a. het oplossen van
storingen, bewoners zijn blij als een storing verholpen is. Maar ook het contact met familie, hierdoor
kent hij heel veel mensen. Vroeger knapte hij kamers op, schilderen en behangen. Helaas kan dit nu
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niet meer, hij zou iedere keer weggeroepen worden
door de pieper of telefoon om andere problemen
op te lossen. Het grasmaaien is sinds een paar jaar
overgenomen door vrijwilliger Paul Combee.
Wat is er verandert in de afgelopen 35 jaar?
De bedrijfsvoering is zakelijker geworden en de
bewonersgroep is verandert. Rollators of scootmobielen waren er 35 jaar geleden nog niet. Bewoners
reden vaak nog auto en er stonden in die tijd zo’n
40 fietsen van bewoners in het fietsenhok. Qua takenpakket houdt hij zich nu bezig met het oplossen
van storingen, onderhouden/vervangen van verlichting, hang en sluitwerk, kranen en stortbakken.
Maar ook onderhoud aan van het Verkerk systeem
waar de alarmeringen op binnenkomen op de
afdelingen. Legionellabeheersing, brandveiligheid
waaronder de brandmeldcentrale zijn tegenwoordig taken waar veel tijd aan besteed wordt. En het
beheer van het wagenpark van het zorgcentrum
valt binnen het takenpakket van Wilko. Bussen en
auto’s aftanken en overleg met de garage bij reparaties of onderhoud. Gelukkig krijgt Wilko sinds
2018 hulp van collega Ruud van Eijck, alleen zou hij
al deze taken niet uit kunnen voeren.
Leuke anekdotes
De zorgcentrum was net gebouwd en de tuin was
nog niet aangelegd toen er een barbecue werd
georganiseerd. Het was zomer en samen met John
had Wilko allemaal lange tafels gedekt op de rotonde, het zag er heel sfeervol uit, net als een Italiaanse
bruiloft. Er was voor zo’n 100 personen ingedekt
maar helaas gooide de wind roet in het eten. Het

begon een klein beetje te waaien waardoor de tafelkleden net een beetje bewogen. Niemand wilde
meer naar buiten want stel je dat het hard zou gaan
waaien. Daar zat Wilko dan, alleen aan de lange
mooi gedekte tafels. Er is een foto gemaakt van dit
legendarische moment maar helaas is de foto nergens meer te vinden.
Samen met Jan Vreeken, hoofd van de keuken en
later vrijwilliger in het winkeltje, heeft Wilko jaarlijks
zo’n 1400 plantjes in de tuin gepoot. Een keer was
het warm weer en mw. Elebaas bood de mannen
iets te drinken aan. Ze woonde op de begane grond
aan de tuinkant en door het open raam kregen de
mannen een lekker glaasje cassis aangereikt. Er
werden niet veel plantjes meer gepoot want mw.
Elebaas had een flinke borrel door de cassis gedaan.
Toekomst van het zorgcentrum
Er zal iets met het huidige pand moeten gebeuren, na 30 jaar zijn bepaalde zaken verouderd. De
deuren zijn bijvoorbeeld nu te smal om de hoog/
laag bedden te verplaatsen. Vroeger bestonden de
kamerdeuren uit 2 delen, dit is nog zichtbaar aan
de balkjes in het midden op de deuren. Het idee
was dat mensen het bovenste deel van de deur
open konden laten zodat ze met de overbuurman/
buurvrouw een praatje konden maken. Dit principe
bleek niet te werken en na een tijd zijn de boven en
onderdelen d.m.v. balkjes aan elkaar vastgezet.
Wilko ziet de toekomst rooskleurig in, er zal altijd
een zorgcentrum nodig zijn voor de oudere medemens. Dat als zelfstandige organisatie kan blijven
bestaan, waar oog is voor de individuele mens. Het
zal in de toekomst misschien nog wel zakelijker
worden met alle wet en regelgeving maar dit mag
niet ten kosten gaan van de bewoners.
Afbouwen werkzaamheden
Vanaf 2 juli is Renee Eenennaam gestart als opvolger van Wilko. Het geeft Wilko een goed gevoel dat
hij de werkzaamheden kan overdragen. Gelukkig
hebben ze daar een half jaar de tijd voor, er is in al
die jaren zoveel kennis op gedaan dat heeft wel
even tijd nodig.
Wat Wilko het meest zal gaan missen is de omgang
met collega’s en bewoners. Hij is echt een mensen
mens, geïnteresseerd in zijn collega’s en tijdens
werkzaamheden bij bewoners op de kamer wordt
er altijd even een praatje gemaakt.
Iets wat hij niet gaat missen is de stress die hij de
laatste jaren ervaart. Wilko is meer gaan ‘jagen’ om
taken op tijd af te krijgen. Naar mate je ouder wordt
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neemt je flexibiliteit af. Met daarbij de
valkuil niemand te willen teleurstellen
en problemen gelijk op te willen lossen. Dat is soms lastig en moet hij echt
prioriteiten stellen. In de loop der jaren
zijn zaken verandert, vroeger had Wilko
rechtstreeks contact met Habion, de
huiseigenaar. Nu verloopt contact via
tussenpersonen en is het onderhoud
overgenomen door andere bedrijven.

Tekst en fotografie: Wilma Groenenberg

Als Wilko zijn werkzame leven over
mocht doen dan zou hij waarschijnlijk
verpleegkundige zijn geworden. In militaire dienst was hij gewonde verzorger
en mocht verpleegkundige handelingen uitvoeren zoals bloed afnemen,
pillen uitdelen of injecties geven aan
militairen. Maar na militaire dienst had
hij al een vaste baan met een goed
salaris en is het er nooit van gekomen.
Wat te doen met je pensioen
De meeste mensen gaan eerst op
vakantie of klussen in/aan het huis.
Waarschijnlijk gaat Wilko beginnen met
het schilderen van zijn huis. En van het
één komt meestal het ander, echtgenote Erna heeft al een lijstje klaar liggen
met klussen voor het geval hij niets te
doen heeft. Oppassen op kleinkinderen is ook een van de bezigheden van
gepensioneerden. Afgelopen jaar is er
een kleinzoon geboren, het lijkt Wilko
erg leuk om wat meer op te gaan passen. Blijven bewegen is ook belangrijk,
er hangt al 2 jaar een racefiets te verstoffen in de schuur. Het is een mooi
streven om er op de fiets op uit te gaan.
Of lekker een stuk toeren op de motor.
Kortom waarschijnlijk is de vrijgekomen tijd zo weer ingevuld met andere
zaken.
Maar voor het komende half jaar gaat
hij eerst alle werkzaamheden overdragen en langzaam aan afbouwen. En
kunnen collega’s en bewoners alvast
een beetje wennen aan het idee dat
Wilko vanaf januari 2023 niet meer
werkzaam zal zijn in Zorgcentrum
Aelsmeer.
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ACCORDEON
BANJO
BEKKENS
BOOMWHACKER
CONTRABAS
DJEMBE
DOEDELZAK
DOMRA
DRUMSTEL
FLUIT
GITAAR
HARMONICA
HARP
KLARINET
MANDOLINE
ORGEL
PIANO
TRIANGEL
TROMMEL
TROMPET
VIOOL
XYLOFOON

Vindt u alle woorden?
De woorden staan in alle richtingen, ook diagonaal, en kruisen elkaar soms. Streep alle
woorden weg. Onder de volledige opgeoste puzzels wordt een VVV-bon ter waarde van
€10 verloot. Succes!
Lever uw puzzel 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: dhr. Zekveld kamer 26., Gefeliciteerd!
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Medewerkers
								en Muziek

Lolke vd Leeuw: Al een fiks aantal jaren wilde ik
graag meer met muziek bezig zijn en piano leren
spelen. Na ongeveer een jaar pianoles op een keyboard te hebben gevolgd, kreeg ik op mijn 60 ste
verjaardag deze elektronische piano. Wat wel lastig
blijkt te zijn is het feit dat je met beide handen
verschillende toetsen dient te spelen. Ik ben vaak
jaloers op de jonge kinderen die dit zo veel makkelijker onder de knie krijgen. Voor mij blijft het vooral
in het begin van een nieuw stuk wat ik “op les” ga
oefenen een kwestie van steeds maar weer kleine
stukjes herhalen... Het schijnt wel goed te zijn voor
je “oudere” hersenen om zulke intensieve nieuwe
dingen te leren, maar ja daarvoor ga ik niet op les
en ben ik piano gaan oefenen. Ook de kleinkinderen vinden het heerlijk om samen met opa op de
piano te gaan “spelen”. Lekker bij opa op schoot en
maar op alle toetsen drukken...
Ik ben een echte thuisspeler, ik denk niet dat er
ooit iets van een optreden inzit. En dat is wat mij
betreft prima... Lekker oefenen en voor mijzelf of
mijn vrouw spelen blijft toch –wat mij betreft – het
leukst..

Bram Buskermolen: Vanaf mijn 8e heb ik muziekles
gehad in keyboard spelen en ben later pas aan de
drums begonnen. Ik heb de drums gekozen omdat
we nog geen drummer in onze familieband hadden
en ik het altijd al had willen leren. We hebben elk
jaar wel een paar optredens voor de lol. Onze leukste optredens hebben we gehad bij Rock Urbanus
in Bovenkerk, Plaspop in Aalsmeer en ons eigen
georganiseerde bandjes avond in de N201. Onze
muziek bestaat uit pop en soul nummers van alle
jaren (Beatles, CCR,Sam and Dave).
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Sebastiaan Dormaar: ik speel al bijna 14 jaar basgitaar. Ik heb dat instrument gekozen omdat ik heel
goed bastonen kan horen. Als kind begon ik altijd
al snel mee te neuriën. Ik speel in de band van de
kerk, bij een jazzband en een countryband.

Marjan Alderden:
Omdat mijn broer een instrument bespeelde bij de
fanfare wilde ik dit ook. Ik kreeg toen een bugel.
Deze heb ik tot ongeveer mijn 17e bespeeld. Maar
omdat alle jongeren van de fanfare af gingen om
te studeren en ik bijna alleen met al die oudjes van
35+ overbleef ben ik ook gestopt. Na ongeveer een
jaar wilde ik toch wel weer wat gaan doen. Ik wilde
toen eigenlijk klarinet gaan spelen maar omdat
ik geen privéles hierin kon krijgen heb ik voor de
dwarsfluit gekozen.
Ik speel sinds ongeveer mijn 19e nu dwarsfluit.
Omdat ik op mijzelf ging wonen ben ik er een paar
jaar mee gestopt. Ik was 'bang' dat ik de buren wat
overlast bezorgde en wilde hen dit niet aandoen.
Rond mijn 35ste ben ik weer begonnen toen ik ging
samenwonen.Na een paar jaar ben ik bij Aalsmeers
Harmonie gegaan waar ik nu nog steeds met veel
plezier meespeel.

Ilona Harting:
Mijn instrument heb ik altijd bij mij omdat ik vanaf
mijn kinderjaren al zing: Aalsmeers jeugdkoor, de
Lijnbaanzangertjes, de tienerband van de
Dorpskerk, Eltheto, bij de Aalsmeerse Cama
Gemeente was ik bandleider en nu weer terug in de
Dorpskerk!
In al de jaren heb ik verschillende keren zanglessen
gevolgd van klassiek tot eigendeze tijds, maar altijd
heeft mijn zingen met mijn christen zijn te maken.
Ik ben dankbaar dat ik met mijn stem God groot
mag en kan maken en hoop dit nog vele jaren te
mogen blijven doen.
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Wilko Roodenburg:
Ik speel al meer dan 40 jaar drums. Mijn eerste
drumstel maakte ik zelf van een Dixan waspoederdoos. Voor 500 gulden kocht ik ooit mijn eerste
drumstel. Ik drum in de kerk en ik zit in een bandje.

Anja Kroon:
De klank van de piano roept herinneringen op uit
mijn jeugd. In de decembermaand speelde mijn
moeder (mevrouw Akkerboom van kamer 215)
traditionele liederen op de piano. Dit deed zij zo vol
overgave. Mijn broer en ik zongen uit volle borst
mee. Met Sinterklaas kon mijn vader, tijdens ons
gezang, snel de pakjes van zolder tevoorschijn toveren. Met kerst had mijn vader een andere taak. Hij
legde deze kostbare momenten vast op de bandrecorder. Gelukkig zijn al deze opnames bewaard
gebleven.

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 het zonnetje
Ally Maarse
Veel mensen zullen Ally Maarse kennen als
pianist van smartlappenkoor “Denk aan de
buren”, wat hij 22 jaar lang met veel plezier
heeft gedaan. Ingrid van Zijverden was
destijds lid van het koor en heeft Ally in 2010
gevraagd om de maandelijkse zangmiddag
in het zorgcentrum muzikaal te begeleiden.
Sindsdien is hij de vaste pianist tijdens deze
gezellige middag. Ook bij de buren in Rozenholm is hij 2 keer er maand te horen.
Het is mooi om te zien dat bewoners genieten van deze muzikale middagen. Ally kan
zoals hij zelf zegt, lekker zijn ei kwijt in de
muziek. Je niet altijd vasthouden aan het
bladmuziek maar soms even improviseren.
Muziek maakt mensen blij, het is een voorrecht om dit voor anderen te kunnen doen.
Daarnaast zijn de zangmiddagen in beide
zorgcentra ook goed voor de sociale contacten, even bij praten met oude bekenden.

“Werken/bezig blijven is
het goedkoopste
medicijn wat er is”
Ally is met z’n 88 jaar nog een zeer actief persoon. Naast piano spelen kan hij ook goed tennissen en staat
hij 1 keer per week met leeftijdsgenoten op de baan. De kassen en bloemenschuur achter zijn huis worden
niet meer gebruikt voor het kweken en verwerken van anjers, seringen en sneeuwballen. Maar staan in de
zomermaanden in het teken van het plukken en verwerken van bessen. Zodra de bessen rijp zijn wordt
iedereen ingeschakeld om te komen plukken, soms wel 10 dagen lang. Daarna begint het proces bessensap
maken in de voormalige bloemenschuur die is omgetoverd tot bottelarij. Alles gebeurt op strikt hygiënische
wijze, de sap wordt in de beugelflessen van het biermerk Grolsch gebotteld. Familie, vrienden en bekenden
krijgen ieder jaar een flesje gezonde bessensap.
In de wintermaanden is de schuur omgetoverd tot biljartzaal en komen wekelijks de mannen van biljartclub
‘het achterommetje’ bij elkaar. Natuurlijk wordt er gebiljart maar ook veel gepraat en gelachen.
Ook de vakanties van Ally en zijn vrouw Jo hebben als doel het onderhouden van sociale contacten. Al heel
wat jaren gaan ze met de caravan naar Drenthe om daar o.a. vrienden te bezoeken en natuurlijk te genieten
van de mooie omgeving. Kortom Ally is echt een mensen mens en het doet hem goed iets te kunnen
betekenen voor bewoners van het zorgcentrum.
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Cliëntenraad (CR)
De Cliëntenraad (CR) van Zorgcentrum Aelsmeer
vertegenwoordigt de bewoners. Maandelijks
vindt overleg plaats met de directeur-bestuurder.
De lopende ontwikkelingen worden besproken
en namens bewoners worden beleidsmatige
zaken behandeld.
In april is gesproken over de inzage in het nieuwe
elektronische cliëntendossier via www.Caren.
nl. In het dossier is vermeld wat de aanleiding is
voor de zorg en begeleiding. Hierin vindt vervolgens de rapportage plaats door de verpleging en
verzorging. Via Caren.nl kan de cliënt of de naaste
(wanneer toestemming is gegeven) meelezen in
het dossier. Met de leden van de Cliëntenraad is
onder andere gesproken over het doel van meelezen, de mogelijkheden wel of niet gebruiken
van wederzijdse communicatie via dit portaal, de
veiligheid van de cliëntgegevens en de bijbehorende privacy.
Daarnaast is gesproken over de voortgang om de
werkzaamheden vanuit de Linnenkamer goed te
borgen zodat het wasgoed snel en schoon weer
bij de bewoners terugkomt.
In mei hebben de leden van de Cliëntenraad
kennis gemaakt de nieuwe Client Vertrouwenspersoon van Zorgstem voor de WZD. Bij de Wet
Zorg en Dwang (WZD) zijn richtlijnen beschreven
op welke wijze onvrijwillige zorg mag worden
verleend wanneer dit voor de veiligheid van cliënten noodzakelijk lijkt te zijn. In onze organisatie
betreft dat met name zorg bij mensen met een
ernstige vorm van dementie. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden als cliënt en/
of naasten hulp willen of een klacht willen indienen over dergelijke zorg.
Daarnaast is de voortgang op de speerpunten
van het jaarplan 2022 besproken en zijn verduidelijkingsvragen gesteld over de jaarrekening 2021.
En voor de werving en inzet van vrijwilligers voor
de komende jaren is aandacht gevraagd.
In juni zijn de strategische thema’s rond personeelsbeleid en huisvesting ter sprake geweest.
Ook zijn enkele vragen gesteld over lopende
ontwikkelingen.
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Werken in de ouderenzorg
De media staan er vol van, er zijn geen nieuwe medewerkers te vinden. Schiphol heeft enorme wachttijden
voor de passagiers, restaurants sluiten een terras vanwege onvoldoende medewerkers en helaas hebben we
ook in de zorg te maken met ‘krapte op de arbeidsmarkt'.
We hebben met elkaar aan het begin van de coronacrisis geklapt voor de medewerkers in de zorg.
Een terechte hulde aan alle mensen die zich dag en nacht inzetten om een ander te helpen waar dat kan.
En ook in de huidige tijd blijven wij ons inzetten voor onze ‘zorgvragers'. Bij de entree van het Zorgcentrum
hebben we de kunstzinnige foto's gehangen van ‘onze’ helden in de zorg.
Zorgcentrum Aelsmeer biedt aan het Molenpad 2 naast ouderenzorg ook steeds meer de intensieve verpleeghuiszorg, mensen die hier komen wonen lukt het niet langer om thuis te blijven. Zowel verdergaande
dementie als lichamelijke aandoeningen vragen om meer zorg en begeleiding. Eerder is vanuit de Thuiszorg
Aalsmeer vaak al gestart met de zorgverlening. In samenspraak met de huisarts, de casemanager en soms
ook de begeleiding met (gestructureerde) dagbesteding in het dorp, kunnen ouderen lang thuis blijven wonen. Gelukkig zijn de contacten in Aalsmeer onderling goed en kunnen we als één organisatie meedenken
om de zorg en begeleiding aan te passen als de vraag verandert. En dankzij het cliëntendossier dat vorig jaar
in gebruik is genomen, kunnen we samenwerken bij het registreren van de gegevens – als dit ook past bij de
wet- en regelgeving rond privacy/ AVG etc.
We hebben als organisatie een gezamenlijk personeels- en opleidingsbeleid. In het afgelopen jaar hebben
we ons beleid geactualiseerd en dit is in het KwaliteitsHandboek opgenomen. Wij volgen de CAO VVT (van
de verpleeghuissector en thuiszorg) en we werken nauw samen met opleidingsinstituten in de regio en met
collega organisaties. Met alle documenten en in de samenwerking met anderen, hopen wij onze medewerkers inzicht te geven in de randvoorwaarden waarmee zij werken. Wij organiseren het werk per team met
een eigen leidinggevende die kan coachen en bijsturen, om dicht bij de cliënt en het werk een passende
planning te maken. En we kunnen enthousiaste collega's helpen een vervolgopleiding te doen. Al meerdere
medewerkers zijn doorgegroeid van helpende naar verzorgende en soms ook verder tot verpleegkundige.
Daar zijn we erg trots op dat dit ook in een relatief kleinschalige organisatie mogelijk is.
Onze kracht zit in de persoonlijke aandacht voor cliënten, hun naasten en voor de collega's en vrijwilligers.
Dicht bij de mens, met menselijke maat. In de afgelopen maanden hebben (externe) controles dit bevestigd,
zowel de cliënttevredenheidsmeting in het Zorgcentrum en bij de Thuiszorg en Dagbesteding op Zorgkaart
Nederland, de reguliere evaluatie door de inspectie IGJ en de kwaliteitsaudit door DNV. Telkens horen we
dat het enthousiasme van medewerkers groot is als ze over hun werk praten, met veel liefde en warmte voor
‘hun mensen’.
Ook in onze organisatie merken wij dat het moeilijk is om de vacatures in te vullen. Wij trekken vooral mensen aan uit de directe omgeving, vaak door persoonlijke contacten. Wij zien het voordeel van de korte lijnen
en het doorvertellen van ons verhaal. Daarnaast werken we aan duidelijke advertenties om meer belangstellenden te bereiken en zo ook via de social media, het lokale huis-aan-huis blad en bijvoorbeeld met dit
artikel. Als lezer kunt u ons helpen door verpleegkundigen, verzorgenden en anderen te wijzen op onze
vacatures op de website of een open brief aan personeelszaken te sturen.
Wij blijven graag ons werk op een goede en professionele wijze voortzetten, met een sterk team van enthousiaste en gemotiveerde collega's en de vele bevlogen vrijwilligers die er zijn.
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Vacatures
Medewerkers & vrijwilligers

‘‘Kom jij ons team versterken
als Verzorgende of Verpleegkundige?’’

Gezocht
Verzorgende &
Verpleegkundige

Gezocht vrijwilliger
* Voor twee afdelingen van het zorgcentrum zijn wij
op zoek naar vrijwilligers die thee en limonade bij onze
bewoners willen rondbrengen en het gezellig vinden

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.

om een praatje te maken.
* Heeft u groene vingers en vindt u het leuk om ons te
helpen met het bijhouden van de plantenbakken.
We zijn op zoek naar een tuinman voor de kleine
klussen, misschien samen met bewoners.

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

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures-vrijwilligers
voor meer informatie.
Tanja Eichholtz vrijwilligers coördinator

Bekijk voor meer vacatures
onze website!
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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

