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Beste lezer,

Dank u wel dat u het blad ’Voor ons Allemael’ weer heeft opgepakt 
om te lezen. Met veel plezier maken wij als redactie iedere 3 maanden 
een nieuw tijdschrift om u te informeren over zaken die spelen in en 
om onze organisatie en de ontwikkelingen van de ouderenzorg in 
Aalsmeer en directe omgeving. 

Als wij spreken over onze organisatie gaat het om: Zorgcentrum 
Aelsmeer, Thuiszorg Aalsmeer (verpleging, verzorging, hulp bij de 
huishouding), Wijkpunt Kudelstaart, Ontmoetingscentrum Irene, 
inloop Rijsenhout en Tafeltje Dek Je. Wij zijn blij dat wij met de inzet 
van onze medewerkers en vrijwilligers een rol mogen spelen in de 
hele keten van zorg voor en met ouderen. Omdat we korte lijnen 
hebben en elkaar onderling kennen, proberen we extra hulp in te zet-
ten daar waar nodig. Natuurlijk ervaren we tegelijkertijd dat wet- en 
regelgeving soms lastig kan zijn bij praktische zaken. Wij moeten aan 
allerlei regels voldoen, indicaties aanvragen, zorgen voor financiering, 
laten zien dat we volgens de kwaliteitseisen werken enzovoort. 

Maar in dit tijdschrift gaat het puur om genieten, gezellige verhalen 
en hopelijk op een toegankelijke manier informatie geven. Deze keer 
hebben wij als thema ‘eten en drinken’ gekozen; een alledaags onder-
werp waar we allemaal mee te maken hebben. Op iedere leeftijd 
speelt voeding een essentiële rol. Direct bij de geboorte moedermelk 
als eerste witte motor. Geleidelijk komen er allerlei hapjes en andere 
smaken bij. Voeding en geuren kunnen een goede of slechte herin-
nering boven halen. Wanneer u dit blad leest is het alweer bijna 
december; de maand van Sinterklaas, Kerst, oud en nieuw. Allemaal 
feestdagen met hun eigen heerlijkheden. De geur van speculaas komt 
al in mijn gedachten. 

En of alles nu even gezond is? Bij de zorg en begeleiding van ouderen 
kijken we naar een gezond en smakelijk voedingspatroon en letten 
er op dat de maaltijd voldoende energie geeft om de dag prettig te 
beleven. Over ‘eten en drinken’ is veel te zeggen, wij hebben 
verschillende aspecten beschreven. En bieden u een kleurig beeld 
daarbij. Geniet er maar lekker van.

Met vriendelijke groet,

Voorwoord

Ellen Meily is 
directeur-bestuurder van 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer.
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In Gesprek met
Het leek de redactie aardig om in het kader van het 
thema voeding eens te kijken hoe het toegaat in 
andere sectoren van de samenleving waar voeding 
geleverd wordt aan grotere groepen klanten.
We kwamen terecht bij het bedrijf Houtop en 
spraken met de eigenaar Laurent Beekwilder. 
Laurent komt uit Brabant, woonde enige tijd in 
Westwijk en daarna in Aalsmeer Oost. Hij volgende 
de opleiding tot kok en werkte op hoog niveau in 
meerdere sterren restaurants. In het Kuhrhaus in 
Scheveningen organiseerde hij grote diners. 
Het organisatieproces stond daar centraal. In het 
restaurant van Cas Spijkers ging het juist alleen 
maar om de smaak. Ook deed Laurant veel mee aan 
kookwedstrijden en liep stages bij buitenlandse 
bedrijven.

Dat was fantastisch werk, maar ook heel zwaar. 
“Koken in een sterrenrestaurant is hetzelfde als 
topsport bedrijven” zo zegt Laurent, “en dat houd
je niet zo lang vol. Het is een rijk leven, maar een 
armoedig bestaan.” Je ziet ook wel dat eigenaars 
van een sterrenrestaurant het samen doen, 
partners die elkaar afwisselen, zoals Jonnie en 
Thérese Boer van De Librije. 

“Koken in een sterrenrestaurant 

is hetzelfde als topsport bedrij-

ven. Dat houd je niet lang vol.”

Inmiddels getrouwd met Joyce, gingen zij samen 
een restaurant runnen: ‘Het Jagershuis’ in 
Ouderkerk aan de Amstel, eigendom van Jan Dirk 
Paarlberg die later in de gevangenis belandde. 
Laurent en Joyce waren er toen al lang weg omdat 
er nogal wat klanten kwamen van wie je kon 
vermoeden dat ze tot het criminele circuit 
behoorden. Dat was niet hun wereld.

Uiteindelijk kwam Laurent via zijn belastingadvi-
seur in aanraking met het bedrijf Houtop. Het liep 
niet en Laurent werd binnengehaald voor advies. 
“Ze deden daar echt alles fout, geen enkele affiniteit 
met hun product.” Uiteindelijk liet Laurent weten 
dat hij het niet zag zitten om ingehuurd te worden, 
maar wél het bedrijf wilde overnemen. En zo 
geschiedde.

Houtop begon te floreren. Tot de financiële crisis in 
2012 losbarstte. En net nu ze na jaren eindelijk weer 
op de oude omzet zaten, kwam corona. “We draaien 
nu nog maar circa 20% van de normale omzet. 
Immers, ons product wordt daar ingezet waar 
groepen mensen bij elkaar zijn en dat kan niet 
meer. In de RAI bijvoorbeeld zijn alle congressen 
afgezegd.” Gelukkig werkte Laurent al met veel 
flexibel inzetbare krachten. Daar is nu afscheid van 
genomen.

Natuurlijk wilde ik ook nog weten waarin 
bijvoorbeeld vliegtuigvoedsel verschilt van de 
maaltijden in een zorginstelling. “Simpel. In een 
zorgcentrum gaat het om de smaak en een 
volwaardige maaltijd. Bij een luchtvaartmaatschap-
pij niet. Daar gaat het vooral om procesbeheersing.”

De IAA schrijft nu eenmaal voor dat passagiers 
onderweg een bepaalde hoeveelheid eten en 
drinken moeten krijgen. Maar dat moet wel zo 
efficiënt mogelijk. Dat betekent dat het veilig en 
vulg uitgedeeld kan worden, niet mors- of 
smeergevoelig kan zijn, en het mag niet te veel 
afval geven - want dat moet ook allemaal weer 
opgehaald worden. Gaat het om warme maaltijden, 
dan moeten die in diepvries-verpakkingen 
aangeleverd worden die precies passen in de 
oventjes aan boord. Het mag vooral niet al te veel 
kosten en tenslotte is het de bedoeling dat het ook 
nog een beetje smaakt. Je krijgt dus per definitie 
niet het lekkerste eten, het is altijd een compromis 
tussen al die verschillende factoren.

“Voeding is constant aan 

verandering onderhevig.”

Is het dan nog leuk voor een kok, om met deze 
vorm van voeding bezig te zijn? “Het leuke is niet 
zozeer het product zelf, maar het organisatorische 
aspect. Dat is en blijft heel dynamisch, voeding is 
constant aan verandering onderhevig. Het is een 

uitdaging om steeds weer nieuwe manieren te 
bedenken om voedsel bij de mensen te brengen.” 
Wat dat betreft laat Laurent in deze lastige tijd het 
hoofd niet hangen, maar is druk bezig met nieuwe 
concepten die het bedrijf weer uit het dal gaan 
halen. Wat dat is, dat houdt hij nog even lekker voor 
zich.

We troffen in Laurent Beekwilder een gepassioneerd 
ondernemer. Hartelijk dank voor dit inkijkje in de 
dynamische wereld van de catering.

cateraar op grote hoogte
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Laurent Beekwilder,

Houtop is een bedrijf dat is gespecialiseerd in 
het leveren van broodmaaltijden in de meest 
ruime zin van het woord. Zij leveren maal-
tijden voor congressen, beursen, vliegtuig-
maatschappijen en bedrijfsrestaurants en 
hebben veel bekende klanten zoals KLM en 
andere vliegtuigmaatschappijen, de RAI, de 
Efteling etc. De naam Houtop is een white 
label. De naam die uiteindelijk op het product 
komt is de naam van de afnemer.

‘‘White label’’ is een product (of dienst) dat wordt 
geproduceerd door een bedrijf en dat door andere bedrijven 
worden gerebrand. Hierdoor kan de eindgebruiker niet zien wie 
het product daadwerkelijk gemaakt heeft.
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Niet iedereen weet dat ‘Aelsmeer’ meer is dan 
een zorgcentrum alleen. Naast begeleid wonen 
kunt u ook bij ons terecht voor ondersteuning 
als u nog zelfstandig woont. Dus ook voor zaken 
als hulp bij de huishouding, verpleging en 
verzorging of maaltijden aan huis. Juist die 
breedte van ons aanbod zorgt ervoor dat u, en 
uw naasten, altijd de zorg en ondersteuning 
kunnen krijgen die bij u past. Belangrijk, want 
daardoor kunt u vaak langer zelfstandig blijven 
én wordt een niet-uitgesproken hulpvraag 
sneller gezien.  

Gewone hulp die niet gewoon is
Als u ouder wordt is zelfredzaamheid en mee 
blijven doen in de samenleving niet altijd 
vanzelfsprekend. De kleinste dingen kosten steeds 
meer tijd, u moet meer en meer aan dierbaren 
vragen. Terwijl de sociale kring vaak juist 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 restaurant 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 via het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg), is er bijv. dementie of 
Parkinson bij u vastgesteld, dan komt u in 
aanmerking voor begeleid wonen wanneer de 
indicatie hoog genoeg is. Tijdens het wachten op 
een geschikte kamer/ appartement kunt u recht 
hebben op overbruggingszorg, dit wordt geregeld 
door de Coördinator Zorg Thuis (CZT) of zorg-
consulent. Dit gaat in veel gevallen via de thuiszorg. 
Voor de maatzorg-programma’s bij de dagbeste-

ding in Irene, is een WMO indicatie nodig (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning via de gemeente). 
Hier is alles erop gericht om u te ondersteunen en 
te trainen, zodat u zo lang mogelijk de kwaliteit van 
leven kunt behouden en thuis kunt blijven wonen. 
Geïnteresseerd en heeft u een indicatie? Maak dan 
een afspraak via 0297 820966  met een van onze 
casemanagers om de mogelijkheden te bespreken.

Onze organisatie
    in vogelvlucht

Zorgcentrum 
Wist u dat het restaurant van het zorgcentrum 
ook vrij toegankelijk is voor niet-bewoners? 
Zo serveren wij elke dag om 10.15 uur koffie en 
om 12.15 uur een warme maaltijd à € 9,-  (graag 
reserveren via Tel. 0297 32 60 50).

Ook organiseren we allerlei optredens en 
activiteiten waaraan u vrij kunt deelnemen, 
zie hiervoor de kalender.

Thuiszorg Aalsmeer
Iemand die even de was doet, een stofzuiger 
door het huis haalt of iemand die helpt bij het 
opstaan of naar bed gaan: het zijn vaak juist dit 
soort ‘kleine’ dingen waardoor u langer in uw 
eigen huis kunt blijven wonen. Wij helpen u hier 
graag mee. Zonder de regie over te nemen of 
betutteling, maar juist met oog voor wat u wél 
kan. 

Wij bieden naast hulp in de huishouding of bij 
uw persoonlijke verzorging, en u kunt  bij ons 
ook terecht voor verpleging aan huis. Bel op 
werkdagen van 9.00 - 16.00 uur Tel.  0297 367681 
voor meer informatie. 
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Inloopcentra Aalsmeer en Rijsenhout
Gezelligheid en actief blijven staan centraal bij 
onze inloopcentra. Op openingsdagen kunt u 
om 10 uur een kopje koffie komen drinken of om 
12.30 uur lekker komen lunchen. 

Daarnaast kunt er terecht voor allerlei wekelijkse 
activiteiten en trainingen, zoals geheugentrai-
ning, multimedia uitleg of gewoon lekker met 
elkaar wandelen of tafelen. Zie hiervoor de
 activiteiten kalender.

Inloopcentrum Aalsmeer: 
open van maandag t/m vrijdag

Inloopcentrum Rijsenhout: 
open op maandag en donderdag 

Daarnaast biedt inloopcentrum Aalsmeer 
allerlei bijzondere maatwerk zorgprogramma’s 
voor mensen met een WMO indicatie.  Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Ellen 
Carels, Ontmoetingscentrum  (Tel. 06 224 68 
574). Ook de casemanager dementie kan
informatie geven Tel. 0297 82 09 66.

Wijkpunt Kudelstaart
Dit centrum is de hele dag open, u kunt 
langskomen wanneer u wilt. Voor een kop 
koffie, een spelletje, of simpelweg om anderen 
te ontmoeten. Dagelijks serveren wij van 12.00-
13.30 uur een heerlijke warme  lunch à € 9,- en 
kunt u op woensdagen vanaf 17.00 uur 
aanschuiven voor het avondeten à € 14,- 
(reserveren via Tel. 0297 820979). 

Verder zijn er allerlei creatieve, leerzame of 
gewoon leuke activiteiten, zie de activiteiten 
kalender. U bent van harte welkom, u kunt 
zonder reserveren deelnemen (tenzij anders 
aangegeven).

Openingstijden:
Ma, di, do en vr 10.00 – 17.00 uur
Woensdag   10.00 - 18.30 uur
Za en zo   Gesloten

Tafeltje Dek Je
Kunt u niet meer zelf koken? In dat geval kunt u 
onze Tafeltje Dek Je dienst inschakelen. U kunt 
dan elke dag een warme maaltijd naar keuze 
bestellen, deze wordt bij u thuis bezorgd. Lekker, 
gezond en helemaal vers bereid. 
Bel op werkdagen van 8.30-14.00 uur Sandra de 
Jong op Tel. 0297 32 60 50 voor meer informatie.

Kunt u wel nog zelf koken maar heeft u daar niet 
altijd zin in? Dan nodigen wij u graag uit om bij 
ons te komen eten:
• in ons wijkcentrum in Kudelstaart 
 (reserveren via 06 297 820 979)
• of in ons restaurant in Zorgcentrum    
              Aelsmeer (reserveren via Tel. 0297 32 60 50). 
 ( niet op zondag)

TIP!

Wilt u lekker lunchen of deelnemen aan een 
van de activiteiten, maar bent u minder 
mobiel? Schakel dan AutoMaatje in: deze 
dienst is door vrijwilligers opgezet en brengt 
u tegen kostprijs van A naar B en weer terug. 
Reserveren kan via Tel. 0297-303 141 of via 
info@automaatje-aalsmeer.nl. 

Ook handig: reisburo ‘Op Stap’ 
U kunt ook gebruik maken van ons eigen 
reisburo, voor vervoer op maat naar 
bijvoorbeeld een polikliniek. Ook organiseert 
‘Op Stap’ met regelmaat uitstapjes waar u aan 
kunt deelnemen.  
Meer informatie op maandag, woensdag, 
vrijdag: 9.00 -12.00 uur, 0297 326050 of 
reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl
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Vanwege maatregelen om besmetting met het 
Coronavirus te voorkomen, kunnen activiteiten 
(tijdelijk) geannuleerd zijn.



De goede dingen doen…       en ze goed doen
“Aandacht voor het lichamelijk 
welbevinden én persoonlijk welzijn 
zoals het kunnen genieten van de dag, 
van bezoek, maar ook van de maaltijd.”

In het landelijk kwaliteitskader staat bijvoorbeeld 
dat het voor een team prettig en noodzakelijk is om 
te weten wat de voedselvoorkeuren van een cliënt 
zijn. Of de cliënt een bepaald dieet volgt, wat hij/zij 
lekker vindt, welke hoeveelheden per maaltijd hij/
zij kan gebruiken, op welk tijdstip de cliënt het eten 
of drinken of tussendoortje wil, of hij/zij hulp nodig 
heeft bij het eten of drinken, enzovoorts. Het zijn 
allemaal dingen die mede het plezier in de maaltijd 
bepalen. En dus belangrijk om te weten voor 
medewerkers, vrijwilligers en familieleden. 

De voedselvoorkeuren leggen we daarom per 
cliënt vast in het zorgdossier. Zo maken we voor 
iedereen inzichtelijk wat we allemaal doen, één van 
de kwaliteitsindicatoren van het kwaliteitskader. 
En wanneer dan bekend is welke voorkeuren een 
cliënt heeft, is het natuurlijk de kunst om hier 
zoveel als mogelijk aan te voldoen en dit op een 
eenduidige manier te registreren. 

Kortom, gewoon een hapje eten en drinken… 
we houden graag bij of we het goed doen. Binnen 
Zorgcentrum Aelsmeer meten we de kwaliteits- 
indicatoren daarom elk jaar. De meting laat zien in 
hoeverre de voedselvoorkeuren zijn vastgelegd en 
kan het gesprek op gang brengen, zodat we 
kunnen leren en verbeteren mocht dat nodig 
blijken. Op deze manier werken we continu aan de 
verbetering, de basis voor goede kwaliteit van zorg. 
We maken het onze cliënten/ bewoners graag naar 
de zin. En daar hoort een goede maaltijd en lekker 
glas drinken zeker bij.
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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! 

bonen
brij
cacao
dessert
diepvriezen
diner
drogen
etiquette
export
glutenvrij
hightea
hutspot
inzouten
klont
koffie
maaltijdboxen
pap
potage
potspijs
recepten
restaurant
salades
sauzen
sop
specerijen
suiker
superfoods
tafelen
tafelschikking
wecken
wokken
zoetwaren
zouten

Lever uw oplossing in bij de receptie van het zorgcentrum t.a.v. Wilma Groenenberg. Vergeet niet uw adres te vermelden, 
de winnaar krijgt de VVV-bon thuisgestuurd. De prijswinnaar van de vorige keer is mw. Nap, Molenpad 46. Gefeliciteerd! 

Oplossing:
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Puzzel & WIN
 E X P O R T V R E C E P T E N

 O N E Z U A S T E T S D T S E

 J I R B O F T D I N E R N M T

 N H S U P E R F O O D S A A U

 E I E L U L T P T L A Z R A O

 J G E Q W S O W A K L O U L Z I 

  I H I R O C P N A P A U A T N

 R T F E K H S P E R S T T I I

 E E F K K I T C O K E E S J T

 C A O I E K U P A T C N E D A

 E R K U N K H E O C A E R B F

 P O T S P I J S N S A G W O E

 S J I R V N E T U L G O E X L

 B O N E N G D E S S E R T E E

 D N E Z E I R V P E I D S N N

ARTIKEL
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Bij Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg Aalsmeer en 
de inloop- en ontmoetingscentra werken we vanuit 
ons hart. Niet alleen medewerkers bieden 
liefdevolle zorg en begeleiding, ook vrijwilligers en 
familieleden helpen mee om ‘onze’ ouderen een 
prettige dag te geven. Om iedere dag het goede te 
doen, en op de goede manier.

Dat klinkt simpel toch? Maar in de praktijk vraagt 
dit van iedereen, van alle betrokkenen, om alles 
wat nodig is, gewenst is én wat niet gewenst is, alle 
dagen per week goed op elkaar af te stemmen. 
En dat per oudere op zowel lichamelijk, persoonlijk 
als sociaal vlak. Dan wordt het ineens wat lastiger. 

“Om het goede goed te doen moeten 
alle betrokken medewerkers, 
vrijwilligers en familieleden
 doorlopend met elkaar afstemmen.
Over wat gedaan is, wat nodig, 
gewenst of juist niet gewenst is. 
En dat dan per bewoner.”

Omdat hier dus heel wat bij komt kijken, is er een 
zogenaamd ‘landelijk kwaliteitskader’ voor 
opgesteld. Hierin staat beschreven wat onze 
cliënten en hun naasten van ons mogen 
verwachten. Bijvoorbeeld op gebied van door-
ligpreventie, medicatieveiligheid, omgaan met 
vrijheidsbeperking, continentie, maar ook vocht en 
voeding. 

Want eten en drinken is voor ieder mens een dage-
lijks terugkerend gegeven en daarmee een belang-
rijk aandachtspunt. Het gaat daarbij niet alleen om 
het voorkomen van ondervoeding, vocht tekort of 
overgewicht, maar zeker ook om het 
genieten van eten en drinken, de sfeer en 
gezelligheid tijdens het eten. 



Activiteiten
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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 
activiteiten afwijken of niet doorgaan. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Omdat er momenteel geen activiteiten plaatsvin-
den in Zorgcentrum Aelsmeer hebben wij voor nu 
nog geen activiteitenoverzicht gemaakt. Mocht het 
zo zijn dat we weer van start kunnen gaan met de 
activiteiten, ontvangen de bewoners een 
overzicht hiervan in de brievenbus.

Wijkpunt Voor Elkaer
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 
17.00 uur. Op woensdagen zijn wij vanaf 17.30 uur 
ook open voor een warme maaltijd.

Alle activiteiten zijn weer gestart, en u kunt gewoon 
weer bij ons binnenlopen voor een kopje koffie of 
een praatje. Natuurlijk hanteren wij hierbij wel de 
nodige maatregelen volgens het RIVM. Bijzondere 
activiteiten:

Maandag
Geheugentraining
10.00-11.00 uur (met koffie erna)
11.00-12.00 uur (met koffie ervoor)

Bewegen
Met Yolande Tijdink 14.30-15.15 uur (vooraf 
aanmelden)

Dinsdag 
Handwerken
Met Marianne van de Hoorn 14.00 – 16.00 uur, om 
de week

Schilderen
Met Marianne Leighton
14.00 – 16.00 uur, om de week

Woensdag 
Creatief
Met Wilma Bouman of Alleta Heil
14.00 – 16.00 uur (vooraf aanmelden)

Donderdag 
Bewegen
10.00-11.00 uur (met koffie erna)
11.00-12.00 uur (met koffie ervoor)

Bloemschikken
Met Arda Eickhoff, Rita Meijer, Wil Jongkind en Dick 
van de Meulen 14.00-16.00 uur, oneven weken 
(vooraf aanmelden).

Sjoelen
Met Aletta Heil 14.00 – 16.00 uur, even weken 
(vooraf aanmelden)

Ontmoetingscentrum Irene
De dagbesteding in gebouw Irene is elke doorde-
weekse dag geopend voor mensen met een indi-
catie vanuit het WMO of vanuit de WLZ. Daarnaast 
zijn er op dins- en donderdagen activiteiten voor 
ouderen zonder indicatie:

Elke dinsdag 
Creatief (ochtend), lunch, breinzaken (middag).

Elke donderdag
Geheugentraining (ochtend), lunch, Totaal Vitaal 
(middag).

De activiteiten zijn verplaatst naar de achterste 
ruimte met eigen ingang via de parkeerplaats. 
U kunt bellen naar Tel 06 22 468 574 als u interesse 
heeft in deze activiteiten. Vraag naar Saskia en zij 
zal u vertellen wat de mogelijkheden zijn. 

Laat je testen.

Heb je klachten ?

Blijf thuis. Maandag 5 oktober en 2 november
Bijeenkomst voor partners
Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.15 uur. 
Afsluiting 15.45 uur. Gebouw Irene, Kanaalstraat 
12. Ingang via de deur de parkeerplaats, deze deur 
biedt rechtstreeks toegang tot de grote zaal. 
Er is plaats voor 12 tot maximaal 16 mensen. Graag 
aanmelden bij Hanneke ten Brink of Ellen Carels, via 
06 22 468 574.

Door de leden van de Cliëntenraad zijn 
vergaderingen gehouden op 29 juni en 31 
augustus. Hierbij zijn verschillende onderwerpen 
ter sprake gekomen. Allereerst is gesproken over 
het tijdelijk stopzetten van bezoek aan cliënten 
vanwege corona maatregelen en de effecten 
hiervan voor de bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en thuiswonende ouderen. Er is 
dankbaarheid dat het virus geen bewoners heeft 
geraakt en dat de organisatie er goed doorheen is 
gekomen. Daarnaast is wel geconstateerd dat voor 
veel mensen, zowel in het Zorgcentrum als thuis 
wonend, de beperking van contacten erg zwaar is 
geweest. De geestelijke conditie is deels achteruit 
gegaan en ook de lichamelijke fitheid is bij 
verschillende ouderen minder geworden. 
De saamhorigheid is wel gedeeltelijk toegenomen. 
De CR begrijpt de noodzaak van de maatregelen 
maar hoopt dat het op deze wijze niet herhaald 
hoeft te worden.

De Wet Zorg & Dwang (WZD) is sinds januari ’20 van 
toepassing. Dit is de opvolging van de wet BOPZ en 
het geeft richtlijnen om indien noodzakelijk 
volgens vaste afspraken onvrijwillige zorg te bieden 
en te evalueren. Medewerkers op de afdeling zijn 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze, voor 
naasten en vrijwilligers wordt de toelichting nu 
uitgewerkt. Wanneer cliënten zelf niet meer in staat 
zijn bewust keuzes te maken, bijvoorbeeld 
vanwege dementie, kunnen soms vrijheid 
beperkende maatregelen genomen worden om 
hen meer veiligheid te bieden. Bijvoorbeeld het 
sluiten van een tussendeur met een cijfercode of 
het plaatsen van een blad voor een rolstoel zodat 

zelfstandig opstaan niet mogelijk is - om vallen te 
voorkomen. Dit zijn maatregelen die geëvalueerd 
moeten worden. Met de vertegenwoordigers van 
de betrokken cliënt wordt het beleid regelmatig 
besproken en bekeken of de maatregelen 
passend zijn. De WZD benoemt veel verschillende 
(onafhankelijke) functionarissen en een strak kader, 
dit maakt de invoering complex. De CR heeft de 
werkwijze besproken en stemt hier mee in, met 
de opmerking dat de toelichting eenvoudig moet 
worden verwoord.

De wet op de medezeggenschap cliënten van 
zorginstellingen (wmcz) is vernieuwd. De samen-
werkingsovereenkomst van Zorgcentrum Aelsmeer 
en de Cliëntenraad wordt aangepast, passend bij 
de huidige wetgeving. Hierbij is het streven om de 
ambtelijke zaken zo eenvoudig mogelijk te houden 
om te kunnen aansluiten bij de kleinschaligheid 
van onze CR.

In het Zorgcentrum krijgt het huiskamerbeleid 
verder vorm en inhoud. Veel bewoners hebben 
behoefte aan een huiskamer in de buurt van hun 
eigen appartement. Hier kunnen zij medebewoners 
ontmoeten, de maaltijd nuttigen of een kopje thee 
en koffie gebruiken. En ook activiteiten doen met 
elkaar om overdag samen gezelligheid te hebben. 
Nieuwe bewoners hebben vaker een complexe 
hulpvraag. Zelfstandig naar de grote zaal beneden 
gaan of het dorp in lopen wordt moeilijker. Daarom 
worden in het Zorgcentrum nu per etage 
huiskamers ingericht. De CR begrijpt de behoefte 
en waardeert de inspanningen om dit mogelijk te 
maken.

Vervallen
De informatiebijeenkomst op 3 november en de 
kindergroepen op 6 oktober en 8 december 
kunnen helaas niet doorgaan.

Verslag van de Clientenraadvergadering 

juni en augustus 2020
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Wat was je eerste baantje?
Mijn vader had een kruidenierswinkel en het was bij 
ons thuis als je klaar was met studeren kon je in de 
winkel werken.

Woon je in Aalsmeer?
Op mijn 30ste kwam ik naar Aalsmeer, waar ik als 
jongste directeur eerst 1,5 jaar boven de Rabobank 
hebben gewoond (nu Lidl). Inmiddels wonen we 40 
jaar in Kudelstaart.

Met welke bekende persoon zou jij op de Westein-
der willen varen?
Met Victor Mids. Geweldig hoe hij aan de hand van 
illusies en vingervlugheid een unieke inkijk in de wer-
king van je brein geeft. Ik ben zelf een beetje gooche-
laar maar kan nog heel veel leren.

Wat zie je zelf als de beste stap in je leven?
Ik werkte bij de Nationale Investeringsbank als weten-
schapper. Toen kwam de directeur mijn kamer binnen 
en zei: jij gaat volgende week op de commerciële af-
deling werken. Deze stap heb ik gezet. Voor mij begint 
commercie pas als de klant nee zegt.

Wat doe jij in de feestweek van Aalsmeer?
Ik geniet van de verbondenheid van de Aalsmeerders. 
Aalsmeer heeft de meeste verenigingen van heel 
Nederland, met 344 verenigingen op 31.000 inwoners. 
Dit proef ik in de feestweek.

Wat is dé mazzel uit je leven?
Dat ik een goede gezondheid heb. Dit kun je verster-
ken met veel beweging en de nodige vitamines en 
voedingssupplementen.

Waar kan jij echt gelukkig van worden?
Als ik zie hoe vele mensen zich belangeloos inspan-
nen om andere mensen te helpen en ondersteunen.

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

Wat is je favoriete plek in Aalsmeer ?
De bloemenveiling. Het is een genot er rond te lopen 
en tussen de bloemen met de exporteurs van 
gedachten te wisselen.

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
Voor een goede partij schaak of een lekker potje 
biljarten.

Met wie zou jij wel eens een dag willen ruilen?
Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die 
voor zijn mening durft uit te komen.
Het was vroeger mijn jongensdroom om directeur 
van de Nederlandse Bank te worden.

Wat is jouw lijfspreuk?
Je kunt beter 1% beter zijn in 1000 dingen dan 100% 
beter in 1 ding.

 

Wie is... 

Berry Philippa
Voorzitter Bestuur Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
Ambassadeur Rabobank Regio Schiphol
Voorzitter Probus Amstelland en de Meerlanden
Getrouwd met Els, drie kinderen en 10 kleinkinderen
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Wat heb jij met Zorggroep Aelsmeer?
Ik ben inmiddels bijna 20 jaar voorzitter van Vrienden van het 
Zorgcentrum. We willen de 75+ ers in Aalsmeer en Kudelstaart 
dagen met een gouden randje te bezorgen.
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Je mond herkent maar vijf smaken
En toch is de tong, met al zijn smaakpapillen, maar 
ten dele verantwoordelijk voor onze smaak. Eigen-
lijk kan de tong maar een paar smaken waarnemen: 
zoet, zuur, bitter, zout en hartig. De rest gebeurt 
met de neus. De neus gebruiken we namelijk niet 
alleen voor geuren van buitenaf, maar ook voor 
geuren van binnenuit, voor de geuren die vrijko-
men bij het kauwen. En ons reukorgaan kan miljoe-
nen verschillende nuances waarnemen.

Raar verhaal? U kunt het zelf testen. Neem maar 
eens iets in de mond en probeer dat te proeven 
met dichtgeknepen neus. Het is dan heel moeilijk 
om te bepalen wat je in je mond hebt. Zodra je je 
neus loslaat proef je de volle smaak van waar je op 
kauwt.

Smaakverlies
Dat verklaart ook waarom alles veel minder smaakt 
heeft als je verkouden bent en een verstopte neus 
hebt. Ook sommige ziektes kunnen dat veroorza-
ken. Bij het coronavirus is het zelfs één van de eer-
ste verschijnselen die kunnen optreden. Je voelt je 
nog niet ziek, maar je verliest al wel reuk en smaak. 
Ook bij het ouder worden gaan reuk en smaak 

Dat lijkt raadselachtig, maar ik wil het graag uitleggen.

Dat onze neus een rol speelt bij het eten is bekend. Aan de hand van de geur herkennen we het 
voedsel en wordt onze eetlust opgewekt. Maar als het gaat om de smaak denken we dat dat 

vooral via de tong gebeurt. ‘Het streelt de tong’, of dat zeer merkwaardige oud gezegde, voor het 
eerst gebruikt door Herman Heijermans in 1903, ‘alsof er een engeltje over je tong piest’.

Lekker eten doe je met je neus

achteruit. Dat kan soms al vanaf 50 jaar. Het ge-
beurt niet bij iedereen in dezelfde mate, maar het 
eten gaat wel anders smaken dan vroeger. Vond je 
vroeger bijvoorbeeld witlof lekker vanwege de bit-
tere smaak, tegenwoordig vind je het maar een flets 
gerecht. Daar zijn vele oorzaken voor. 
Het achteruit gaan van de slijmvliezen in mond en 
neus, maar ook de geringere overdracht van prik-
kels naar de hersenen. Ook is de mond vaak wat 
droger en juist speeksel is heel belangrijk voor de 
smaak.

Afname van de smaak is riskant. Het kan ervoor 
zorgen dat je minder trek hebt in eten en te weinig 
voedsel tot je neemt. Maar blijven eten is -natuur-
lijk- van groot belang.

Met smaak blijven eten
Gelukkig zijn er wel manieren om het eten te 
veraangenamen, ook als je ouder wordt. Eten is 
immers niet alleen een kwestie van geur en smaak, 
maar je kunt ook je ogen, oren en gevoel 
inschakelen. 
Een aantal tips daarbij:
• Eet je eten niet te heet of te koud. Eigenlijk 
proef je het meeste als het eten lauw is.

ARTIKEL

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer: zie blz. 21

“Ons reukorgaan kan miljoenen 

verschillende nuances waarnemen”



• Kleur is belangrijk. Als er een aantrekkelijk kleurenpalet op je bord ligt neemt de eetlust toe.
• Mix verschillende texturen op je bord. Dat wil zeggen dat niet alleen zachte dingen, maar ook een  
 paar knapperige dingen zoals noten of een gegratineerd laagje.
• Gebruik toevoegingen die een soort prikkelend gevoel geven, bijvoorbeeld mosterd of 
 mierikswortel.
• Gebruik ingrediënten die je kunt horen als het eet, zoals wortel of walnoten.
• Een heel klein beetje citroensap kan er voor zorgen dat de smaak van een gerecht wordt opgehaald.
• En natuurlijk, gebruik kruiden om een wat pittiger smaak te krijgen. De toevoeging van zout of zoet  
 heeft niet veel zin en te veel zout is bovendien niet zo gezond. Maar pepers en kruiden kunnen een  
 gerecht een stuk lekkerder maken.

Dat zijn wat praktische tips om het eten wat te veraangenamen als het niet meer zo smaakt. 
En tenslotte ook van belang: een goed zittend gebit, ook dat veraangenaamt het eten.
Voor gezond ouder worden is een goede voedingstoestand van belang, dus het loont de moeite om je niet 
te snel neer te leggen als alles minder gaat smaken, maar juist extra aandacht aan het eten te besteden.

WMO Hulp bij de Huishouding stopt 
in Uithoorn /de Kwakel

Vanaf januari 2021 stoppen wij met de Hulp bij de Huishouding in Uithoorn/ de Kwakel 
bij cliënten die dit via een WMO indicatie ontvangen. 

We vinden het belangrijk om ouderen een ruime keten van zorg te bieden. Dat betekent niet alleen hulp 
bij de huishouding, maar ook verpleging en verzorging thuis als dat nodig is. Of bijvoorbeeld dagbeste-
ding, of een gezonde maaltijd via Tafeltje Dek Je enzovoorts. Onze ervaring is dat ouderen en hun naasten 
het niet altijd even makkelijk vinden om hulp te vragen, maar dat de drempel daartoe lager wordt als ze 
binnen dezelfde organisatie terecht kunnen. Ook wordt een niet-uitgesproken hulpvraag sneller gezien 
en herkend als er ondersteuning op een ander vlak geboden wordt. Op die manier kan de oudere, en zijn 
of haar naasten, toch de juiste ondersteuning in de juiste mate krijgen. 

Voor de gemeente Uithoorn/ de Kwakel is het voor ons niet mogelijk al deze vormen van zorg te orga-
niseren. We kunnen kortom niet de kwaliteit van zorg bieden die ons voor ogen staat. Daarom hebben 
we gekozen ons te concentreren op de gemeente Aalsmeer inclusief  Kudelstaart, waar we een groeiend 
aantal ouderen zien en de behoefte aan een breed zorgaanbod toeneemt. 

Voor onze cliënten in Uithoorn en De Kwakel hopen wij dat zij goed met een andere zorgorganisatie 
afspraken kunnen maken. Voor betrokken medewerkers streven wij er naar om hen van werk naar werk te 
begeleiden.

ACTUEEL
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Petra is in 2009 begonnen met maaltijden 
bezorgen nadat zij een oproep las in de 
lokale krant. Zij voelde zich aangesproken, 
het kost niet veel tijd en je doet er een 
ander plezier mee. Zij was toen 49 jaar en 
had een baan, en dit was daar goed mee te 
combineren.

Petra straalt veel vrolijkheid uit. Zij is 
getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen. 
Zelf heeft ze jarenlang bij de gemeente 
Aalsmeer gewerkt, onder andere voor de 
commissie die de indicaties verstrekt voor 
het wonen in een bejaardenhuis. Later 
maakte zij de overstap naar Heliomare waar 
zij ruim 12,5 jaar heeft gewerkt. Sinds vorig 
jaar geniet zij als ‘jong gepensioneerde’ 
volop van het leven. Haar man werkt als 
chauffeur bij de ambulance, haar zoon in 
het LUMC, haar dochter op de Spoed 
Eisende Hulp van VUmc. Kortom: een gezin 
volop in de gezondheidszorg werkzaam.

In ‘haar week’ brengt Petra op dinsdag, 
donderdag en zaterdag maaltijden rond. Ze 
heeft geen vaste route maar springt in waar 
dat nodig is, volgens de lijsten die door 
Sandra de Jong eerder zijn voorbereid. 
Zij geeft een compliment over de manier 
waarop een en ander georganiseerd is. 
Dat werkt fijn.

Petra geniet er van om wat voor een ander 
te kunnen doen. Met het bezorgen van 
een lekkere warme maaltijd, brengt ze de 
mensen niet alleen goed eten, maar ook 
een kort praatje en een vriendelijke groet. 
Kortom, een enthousiaste vrijwilliger die het 
verdient in het zonnetje te staan. 
Namens ons allen, dank je wel Petra!

In het zonnetje
Vrijwilliger 

Petra van den Nouland,

In onze keuken bereiden we dagelijks verse warme 
maaltijden voor Tafeltje Dek Je. Deze maaltijden 
worden door vrijwilligers thuisgebracht bij 
ouderen die niet meer zelf kunnen koken.  
Ruim 120 vrijwilligers hebben die taak op zich 
genomen en brengen gemiddeld eens per 5 weken 
maaltijden rond. Deze keer daarom in het 
zonnetje: 

vrijwilliger Petra van den Nouland, bezorger 
van maaltijden Tafeltje Dek Je. 
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Wilt u ook als vrijwilliger meehelpen bij het 
bezorgen van maaltijden?
Stuur dan svp een mail naar Sandra de Jong 
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

“Afname van de smaak door 

ouderdom is riskant.”
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Yusuf Aydin is kok en kookt al sinds 1988 voor de 
ouderen van Aalsmeer. Eerst in de keuken van 
verzorgingshuis Seringenpark en na de fusie van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Dat is dus al 33 jaar en 
naar het zich laat aanzien gaat hij de 35 jaar wel vol 
maken.

Toch stond zijn wieg, zoals de naam Yusuf doet 
vermoeden, niet in Aalsmeer, maar ergens in het 
binnenland van Turkije, zo’n 1100 kilometer van 
Istanbul. Als jongeman ging hij in een hotel werken 
in Istanbul en ontmoette daar veel buitenlandse 

toeristen die jaar na jaar terugkwamen. Eén van 
hen, een Duitser, nodigde hem uit om eens op 
tegenbezoek te komen. En dus vertrok de toen 22 
jarige Yusuf op 16 oktober 1978 naar Duitsland om 
daar enige tijd te blijven.

“800 gulden borgsom om Nederland in te
 komen.”

Een bekende uit Nederland – ook een geregelde 
gast in Istanbul- nodigde hem uit om vanuit 
Duitsland ook een paar weken naar Nederland te 
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In Gesprek met
Kok van wereldformaat

Yusuf Aydin,

komen. Dus voorzien van zijn spaargeld, maar liefst 
zeshonderd D-mark, meldde hij zich bij de grens. 
Daar echter bleek dat hij een borgsom van 800 gul-
den moest betalen om het land in te komen. 
Die zou hij terugontvangen als hij het land weer  
verliet. Men was kennelijk bang dat hij anders in 
Nederland zou blijven. Goede raad was duur.
Hij belde met het Nederlandse gezin, zij kwamen 
meteen naar de grens, betaalden het resterende 
bedrag en Yusuf betrad Nederlandse bodem. 
Uiteindelijk bleef hij een jaar bij dit Nederlandse 
gezin logeren, na twee weken had hij al een 
baantje. De borg is dus nooit meer door hem 
opgehaald.

Drie jaar na zijn komst ging Yusuf werken bij 
restaurant De Oude Dorpshoek. Hij werkte daar van 
1982 tot 1988 en volgde er ook de koksopleiding. 
Het was in het begin niet zo eenvoudig om met zijn 
Turkse afkomst te koken voor Nederlandse mensen, 
maar hij leerde veel in de opleiding en de 
menukaart was ook internationaal georiënteerd. 

“Het was in het begin niet zo 

eenvoudig om met zijn 

Turkse afkomst te koken voor 

Nederlandse mensen.”

In 1988 verloofde hij zich met een Turks meisje en 
wilde graag wat meer regelmaat in zijn leven. Hij 
kreeg een baan als souschef in verzorgingshuis 
Seringenpark onder chef-kok Gerard Cornelissen. 
Dat was wel heel anders koken dan in de horeca. 
“In de Oude Dorpshoek pasten de klanten zich aan 
het menu aan, maar in een zorginstelling moet je 
het menu juist aanpassen aan de mensen,” zo 
vertelt hij. “Ook kook je in de horeca per persoon 
terwijl je in een verzorgingshuis voor een hele 
groep mensen tegelijk kookt.”

Wat is er bijzonder aan het koken voor ouderen? 
“In de eerste plaats is het bijzonder dankbaar werk. 
In de Horeca gaat het om luxe: mensen die het zich 
kunnen veroorloven kunnen daar flink uitpakken. 
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Maar dit is werk wat echt noodzakelijk is en dat 
bevalt mij beter. Verder is het koken wat 
traditioneler. Af en toe kun je bewoners verleiden 
tot iets anders door het als bijgerecht te geven, zo 
van ‘probeer het eens!’. Tegelijk is er ook aandacht 
voor gerechten van vroeger en serveren we Stiense 
bonen met appels en spek of wordt er Paling met 
stroop geserveerd”.

“In de horeca passen klanten zich 

aan aan het menu. In een zorgin-

stelling pas je het menu juist aan 

aan de mensen.”

Toch is er veel veranderd in 35 jaar. “Mensen 
kenden toen sommige groenten niet zoals 
aubergines, courgette. En de maaltijden zijn ook 
gevarieerder dan toen. Het keuzemenu dat werd 
ingevoerd geeft de bewoners veel mogelijkheden 
tot variatie. Wat dat betreft hebben we in 
Zorgcentrum Aelsmeer een hele goede keuken.”
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Woensdag gehaktdag, vrijdag visdag
De vaste gerechten op vaste dagen komen als 
eerste langs. Zo stonden elke maandag zoete 
appeltjes (zoete Veentjes) met Stiense bonen op 
het menu bij mw. Moenis. Woensdag was natuurlijk 
gehaktdag, met een klein balletje half-om-half 
volgens mw. Joore. Op vrijdag traditioneel vis, 
omdat katholieken dan geen vlees mochten eten. 
Ook in protestante gezinnen at men vrijdags vis: 
gebakken vis, stokvis, zure haring uit pot. Maar... als 
moeder niet van vis hield kwam het niet op tafel! 

“Als moeder niet van vis hield 

kwam het niet op tafel!” 

Verder schafte de pot doordeweeks meestal 
aardappelen en groente uit eigen tuin. Met een 
eitje of uitgebakken spek, er was iedere dag wel 
iets. Als toetje havermoutpap, griesmeel, rijstepap 

Watertanden …
Waar denkt u watertandend aan terug, waar kunnen ze u nog steeds voor wakker maken? 

Met een groep bewoners praten we over oude gerechten, tradities en traktaties.

met bessensap of gortepap met stroop. 
De kinderen schreven hun naam met stroop op de 
pap.

Zondags eten
Het zondagontbijt bestond vaak uit een plak 
zelfgebakken cake of witbrood, die -als er geld 
voor was- besmeerd werd met roomboter. “Dat was 
eigenlijk net een gebakje”, zegt dhr. Buijs. Al bij het 
bakken op zaterdag stonden de kinderen te 
springen om de pan uit te schrapen, zo lekker.

Zondagavond was er meestal soep vooraf en een 
‘luxe’ stukje vlees zoals een sudderlapje of zelfs 
rollade. Bij mw. Vermaning stond steevast 
bloemkool op tafel, met aardappels en een stukje 
vlees. Een echte traktatie was stoofaal met boterjus 
en sla, op een eigen schoteltje zoals bij mw. Joore. 
Ook heerlijk: de Aalsmeerse paling. Daarbij stonden 
de dikkertjes (mootjes) paling rechtop in de pan, 
overgoten met stroop. Het toetje: pudding in een  
aardewerken visvorm of hangop met vruchtjes.

INSTRUCTIES 
Doe de slagroom, champagne en witte chocolade bij elkaar in een steelpannetje. Verwarm dit 
tot de chocolade is gesmolten. Klop ondertussen de roomkaas in een kom luchtig.

Verkruimel de biscuits door erop te slaan met een deegroller of een foodprocessor te 
gebruiken. Schep twee eetlepels koekkruimels in ieder glaasje. Schep hier twee eetlepels 
vlaaivulling bovenop.

Meng het champagne-chocolademengsel met de opgeklopte roomkaas tot een glad geheel. 
Schenk de cheesecakevulling in de glaasjes.

Zet de champagnecheesecake potjes minimaal 3 uur in de koelkast zodat de cheesecake kan 
opstijven.

Ingrediënten
100 ml slagroom
150 ml champagne
300 gr witte chocolade
500 gr naturel roomkaas
150 gr Digestive biscuits
1 1/2 blik vlaaivulling kersen
6 glaasjes 

RECEPT

CHAMPAGNE 
CHEESECAKE

ARTIKEL

Malse konijnenpootjes
Met Kerst was er konijn. En dan geen Vlaamse 
reuzen, die zijn groot maar niet lekker. Nee, liever 
een wat kleiner soort, met achterpoten vol lekker 
mals vlees. Deze werden netjes verdeeld, zodat 
iedereen om beurten een mals achterpootje kreeg. 
“Dat stond in het geheugen gegrift”, aldus dhr. 
Buijs. In sommige huishoudens kwam er met Kerst 
een speciaal dessert op tafel, chipolata pudding, 
van de plaatselijke bakker. Wat ook echt bij Kerst 
hoorde was krentenbrood met sukade en spijs, echt 
feestelijk.

”Krentenbrood met sukade en 

spijs, echt feestelijk”

Schuifkaas
Omdat er weinig geld was, werd er creatief 
omgegaan met eten. Zo vertellen mw. Moenis en 
mw. Liberg over schuifkaas: een dun plakje kaas op 
een boterham, dat met elke hap een stukje naar 
beneden werd geschoven. Eerst het brood opeten 
en de kaas voor het laatst bewaren. En in de oorlog 
gekookte suikerbieten, met kleine stroopballetjes 
van het suikermengsel zoals de moeder van mw. 
Moenis maakte. Een ware traktatie!

Op de vraag of hij thuis ook kookt is het antwoord 
dat zijn vrouw dat toch meestal doet, die overigens 
heel goed kan koken. Ze eten deels Turks en deels 
Nederlands.  Alleen bij speciale gelegenheden, 
komt Yusuf in actie. Tot slot vraag ik naar leuke 
anekdotes. Yusuf vertelt met smaak over een 
belevenis uit zijn begintijd. “Een honderdjarige 
had gevraagd wie toch de kok was die de rijstebrij 

gekookt had en toen mijn naam genoemd was, 
werd ik bij haar ontboden. De rijst was wel goed 
maar er had jus bij gemoeten!  “Maar mevrouw,” zei 
ik, “er hoort toch geen jus bij rijstebrij”. Waarop het 
antwoord was: “Misschien in uw land niet, maar in 
mijn land wel”.”

We danken Yusuf voor dit interview en wensen hem 
nog goede jaren toe in Zorgcentrum Aelsmeer.
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Waar het vroeger niet gepast was om tijdens het 
eten te praten, draait het tegenwoordig tijdens de 
maaltijd juist om het sociale aspect. De maaltijd 
is het middelpunt om met elkaar de dag door te 
spreken. 

De meeste eetmomenten delen we met anderen. 
Veel van onze feesten vieren we met eten. 
Van avondmaaltijden met het gezin, uit eten met 
familie of vrienden, een lunch met collega’s tot 
verjaardagstaart bij kennissen: eten speelt een 
belangrijke rol in ons sociale leven. 

Zien eten doet eten
Maar ook voor ons lichaam is samen eten belang-
rijk. Wanneer mensen eten met vrienden of met 
familie, eten ze vaak meer. Een maaltijd samen met 
vrienden of familie duurt vaak langer, er wordt met 
elkaar gepraat, er is afleiding. Als er nog allerlei 
gerechten op tafel staan is men sneller geneigd 
om meer te eten. Ook passen we ons eetgedrag 
ongemerkt aan op dat van onze tafelgenoten: zijn 
dit grote eters, dan eten we zelf ook meer, maar 
andersom geldt dit ook.

Het oog wil ook wat
Ook de aankleding is belangrijker geworden. Was 
men vroeger tevreden met het systeemplafond 
en tl-verlichting bij de Chinees, nu kijkt men ook 
naar de sfeer van een restaurant. Hippe restaurants 
worden ingericht in een bepaalde stijl, gerechten 
worden op ludieke wijze op gediend, de keukens 

staan midden in de zaak zodat de gasten zien hoe 
de gerechten bereid worden. Tegenwoordig wordt 
een gewoon broodje kaas eten al gezien als een 
‘beleving’. Ook tafeldecoratie krijgt steeds meer 
aandacht, vooral tijdens de feestdagen. 

De Paasbrunch nuttigt men aan een mooi gedekte 
tafel versierd met paastakken, eitjes en haasjes. 
Met Kerst pakken we helemaal uit en is het bij wijze 
van spreken soms zoeken naar de gerechten tussen 
de decoratie. Nieuw zijn ook themafeesten, 
bijvoorbeeld een babyshower of alles in een 
bepaalde kleur. Tafelkleden, speciaal servies en 
bestek, unieke taarten, ballonnen, niets is te gek. 
Winkels zoals Action en Flying Tiger maken dit 
makkelijk, want je koopt er voor een klein bedrag 
hele (wegwerp)serviezen en tafeldecoratie.  

Aandacht voor elkaar
Tegenwoordig is er natuurlijk ook een klein 
apparaat wat voor veel afleiding zorgt: de mobiele 
telefoon. Toch nog éven kijken van wie dat nieuwe 
bericht is of nog éven een foto van het gerecht 
maken en op facebook zetten. In veel gezinnen 
geldt dan ook, naast de gebruikelijke etiquette, 
geen telefoon op tafel tijdens het eten. Zodat men 
ouderwets aandacht heeft voor het eten en voor 
elkaar.

Aan tafel!
ARTIKEL

Nét even dat extra’s
Al sinds jaar en dag wordt onze organisatie gesteund door ‘de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer’. Dit 
is een onafhankelijke stichting met als doelstelling de ouderen uit Aalsmeer en omstreken af en toe een 
dag ‘met een gouden randje’ te bezorgen, op sociaal of cultureel vlak, maar soms ook simpelweg om 
onze ouderen eens extra te verwennen. 

Gunt u onze ouderen ook iets extra’s? Maak dan eenmalig een bedrag over naar bankrekeningnummer 
IBAN: NL 90 RABO 0300110421 t.n.v Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding 
van ‘Donateur’.

Of stuur een email met uw naam en adres naar onder vermelding van ‘Donateur 
Vrienden’: dan zorgen wij dat u een acceptgirokaart toegestuurd krijgt. 

Dank voor uw bijdrage!
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In het jaar 1969 stond het volgende op het menu 
van het oude Rustoord: 
Alle avonden hele gort uit water overgehangen en met 
karnemelk gegeten. Zondags ook hele gort, maar wat 
steviger gekookt. Op feestdagen voor de verandering rijst 
i.p.v. gort. Op maandagmiddag, omdat dan de wasketel 
op vuur moet, witte of bruine bonen met stroop, waarbij 
aan elk een kleine portie zoetemelkse kaas kon worden 
gegeven op droog brood omdat ze die middag geen vlees 
of spek hadden. Aardappelen met groente uit de tuin nadat 
dezelfde oplevert of eens rijst met selder en in het bijzonder 
’s winters koolwasmoes, erwtensoep, gedroogde boerenbo-
nen of aardappelen. Eens alleen, eens met zoete appelen, 
gele wortelen of zoute snijbonen gekookt. 
Dat laatste, de zoute snijbonen, sparen voor de lente 
omdat er zo vroeg niets uit de tuin is te halen en de kool 
opraakt. Ook wordt weleens haring gegeven als het goed-
koop is en een enkele keer smooraal met rozijnen wat een 
aangenaam onthaal wordt genoemd.

Snapt u het nog? Het is in ieder geval wel heel 
anders dan wat er tegenwoordig in Zorgcentrum 
Aelsmeer geserveerd wordt. 

Hoe het is
Pas in de twintigste eeuw werden we in Nederland 
echt goed gevoed en hoefde niemand meer bang 
te zijn dat zijn bord ’s avonds leeg zou blijven. 
Inmiddels hebben we zelfs te maken met de 
keerzijde van die goede voeding, we zijn over het 
algemeen veel te dik.

Tot de zestiger jaren bestond ons menu vooral uit 
de gebruikelijke aardappelen, vlees en groenten. 
Geleidelijk aan kwamen er steeds meer buitenland-
se gerechten op tafel, zoals nasi, pizza of tortilla. 
Ook in de zorgcentra deden deze gerechten hun 
intrede, overigens niet altijd met instemming van 
de bewoners. Ik herinner me hoe een bewoner, 
toen de kok het had gedurfd om bami op het menu 
te zetten, protesterend op de gang stond te roepen: 
Bah Mie Bah Mie!In het Zorgcentrum wordt vooral 
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Hoe het was
In de middeleeuwen was ons voedsel erg eentonig. 
Het hoofdbestanddeel was graanpap, aangevuld 
met vis, eieren en vlees. 

Door de kruistochten leerde men ook voedsel uit 
andere streken kennen en kwam er gaandeweg 
meer onderscheid tussen voedsel voor de armen en 
voedsel voor de rijken. In de Gouden Eeuw waren 
er voor de rijken allerlei bijzondere gerechten, maar 
de gewone man at vooral brood van goedkoop 
graan, grutten, erwten, peen of rapen. Het was niet 
ongebruikelijk om hongerig van tafel te gaan.
Vlees was duur, maar goedkope vis was ruim-
schoots voor handen. Verder dronk men bij voor-
keur bier, want water was gevaarlijk, te veront-
reinigd. Rond 1750 kwam de aardappel in West 
Europa en werd volksvoedsel bij uitstek.
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Hoe wij Nederlanders door de eeuwen heen gegeten hebben, was lang niet altijd hetzelfde. 

Recept voor soep in tijd van schaarste (1918).
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traditioneel gekookt, alles vers bereid. En goed 
van smaak, als je de gebruikers mag geloven. Af 
en toe worden er oude Aalsmeerse gerechten ge-
serveerd zoals Stiense bonen, paling met stroop 
en rijstebrij. En de Aardbeienmaaltijd natuurlijk, 
ook een Aalsmeerse traditie. En wat dacht u van 
advocaat met slagroom? Geen plek in Aalsmeer 
waar zoveel advocaat genuttigd wordt als in het 
Zorgcentrum.

En de toekomst?
Wereldwijd zijn er een aantal problemen die ons 
eetpatroon zullen beïnvloeden, te weten het 
milieu, de toename van de wereldbevolking en 
obesitas (overgewicht). 

Om het milieu te sparen verwacht men dat er 
minder vlees en steeds meer groenten gegeten 
kan worden. Er zullen meer vleesvervangers ko-
men, kweekvlees, gemaakt in de fabriek, zonder 
dat daar een dier aan te pas komt.  Ook insecten 
zijn goede vleesvervangers. U moet dan denken 
aan wormen, krekels, sprinkhanen. Dit is in de 
Oosterse keuken al vrij populair, maar bij ons nog 
niet. 
Een andere bron van voeding zijn zeewier en al-
gen. Ook daar moeten we in West Europa nog niet 
veel van hebben. Toch kan met behulp van insec-
ten en gekweekt zeewier vrijwel elk voedselpro-
bleem, ook bij toename van de wereldbevolking, 
worden opgelost. 

Het moge duidelijk zijn dat voeding steeds aan 
verandering onderhevig is. Laten we  blij zijn dat 
insecten en zeewier nog ver van ons bed zijn 
en dat we kunnen genieten van de vertrouwde 
producten uit onze eigen Zorgcentrum Aelsmeer 
keuken.

Voeding door de eeuwen heen

Voorbereidingen voor een chique diner. David Teniers de jonge, 
Keukeninterieur (1644). Bron: Web Gallery of Art.

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

ARTIKEL



Dagelijks werken onze mensen in het 
Zorgcentrum en de Thuiszorg in de zorg en de 

begeleiding van ouderen. Het aantal ouderen in 
en rond Aalsmeer neemt toe, en daarmee neemt 
ook het aantal aanvragen toe. Om tegemoet te 
komen aan alle nieuwe aanvragen hebben wij 

extra mensen nodig, met helpende, verzorgende 
of verpleegkundige opleiding. Daarnaast leiden 

we jaarlijks een aantal nieuwe collega’s op in 
samenwerking met scholen in de regio.

Gezocht!
medewerkers met
liefde voor de zorg

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures

Bent u of kent u iemand die geknipt is hiervoor? Met belangstelling voor dit dankbare en mooie 
werk? Dan willen wij graag kennis maken! Stuur een berichtje naar pz@zorgcentrumaelsmneer.nl, dan 
nemen wij contact met u op. Op onze site is meer informatie en zijn de openstaande vacatures te vinden. 


