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Beste lezer, 

Deze keer hebben we als thema voor het blad ‘Voor ons Allemael’ 
gekozen voor Vriendschap. 
Als redactie hebben we breed gekeken naar het woord Vriendschap 
en wat we hier mogelijk onder verstaan. Dat is verschillend per 
persoon en bovendien in een dorp als Aalsmeer ook best een 
spannend thema. Want veel mensen kennen elkaar: uit de buurt, van 
school en/of de sportclub, uit de kerk, van het werk op de veiling, bij 
kwekerijen of in een watersportbedrijf. Kortom, in een dorp als 
Aalsmeer zijn heel veel onderlinge contacten en wie noem je dan 
vriend of kennis of bekende. Maar ook als je veel mensen kent, kun je 
je soms eenzaam voelen. Hoe vraag je dan contact?         
En bij wie klop je aan als je even hulp nodig hebt? Wie is dan je vriend 
en wie steekt zijn of haar hand naar je uit? 

Wij zien zowel bij de bewoners in Zorgcentrum Aelsmeer als bij de 
bezoekers van de Ontmoetingscentra in gebouw Irene, in Rijsenhout 
en in het Wijkpunt in Kudelstaart dat er onderling vaak veel contacten 
zijn of al eerder zijn geweest. Men komt elkaar weer tegen of de 
kinderen van cliënten komen elkaar weer tegen. Of medewerkers 
hebben bij kinderen van een cliënt in de klas gezeten, enzovoort. 
Er lijken altijd wel onderling lijntjes te liggen tussen mensen. 
En als je dan niet uit Aalsmeer komt en hier niet geboren en getogen 
bent? Hoor je er dan niet bij? Nee, je wordt niet zomaar 
buitengesloten. Gelukkig ervaar ik als ‘niet-Aalsmeerder’ dat je 
welkom bent, ook als je ergens anders bent opgegroeid. Wel is het 
belangrijk om je open te stellen voor de ander en misschien ook wel 
een gelijksoortige belangstelling te hebben als de ander. Maar dit 
geldt natuurlijk voor iedereen, ook al woon je al je hele leven in dit 
dorp met al zijn eigenaardigheden en mooie kenmerken.  

Kortom, in deze periode waarin we geleidelijk aan naar de kerstdagen 
toegaan en het einde van dit kalenderjaar in zicht komt, hoop ik dat 
wij met elkaar van de dagen kunnen genieten en de feestdagen op 
een mooie manier kunnen vieren en beleven. Ongeacht ieders 
achtergrond en bijzonderheden. Laten we proberen oog te hebben 
voor elkaar en belangstelling te blijven tonen voor een ander. 
Ik wens u met dit blad prettige leesmomenten toe. En wie weet, gaat 
het ook over een vriend of kennis of bekende...

Voorwoord

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

Inhoud
2  Voorwoord  Ellen Meily

4  In gesprek met John Peters

5  Cliëntenraad verslag

6  Vroeger & Nu mw. Bulk en mw. Veldhuis

7  Complimenten en klachten

8  Ondertussen Stichting Vrienden 

10 Inkijkje bij de weeksluiting

12 Onze organisatie in vogelvlucht

16 Vrienden met collega’s   Ja hoor!

19 Vacatures Medewerkers & Vrijwilligers

20 Vriendschappen

21 Wie is... Anita van Leeuwen

22 In de kappersstoel  

  Mevr. Nieuwehuizen-Zwart

23 Puzzel & Win

24 Contact

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.

Redactie
J.A.W. Groenenberg - Groot
E.A. Meily-Keulemans
D. Kraan- Ris
T.E. Geerts-Koningen
pr@zorgcentrumaelsmeer.nl

Drukwerk
Drukkerij Noordhoek
Jaargang 9, nummer 4

Ellen Meily

2 3



4

In Gesprek met

5

Te
ks

t: 
El

le
n 

M
e

ily
  |

  F
o

to
g

ra
fie

: J
o

hn
 P

et
e

rs

Aalsmeer is een dorp met veel onderlinge 
contacten, vanuit de kerk, de school, de buurt etc. 
En met al die verschillende contacten is het dan 
ook moeilijk om aan te geven wie je nu precies 
bedoelt met ‘je vrienden’ of ‘je kennissen’ of ‘
naasten’. Er is een uitgebreid netwerk in het dorp, 
de verzuiling is minder belangrijk geworden, maar 
dat neemt niet weg dat het belangrijk is te weten 
‘van wie je er een bent’. Of zoals John Peters dan 
zegt: Het maakt niet uit wie je bent, maar wie je 
kent in Aalsmeer. Hij komt zelf uit een gezin met 
meerdere broers en heeft in Aalsmeer een groot 
netwerk van kennissen en bekenden.

John Peters is geboren in Hoofddorp en 
opgegroeid aan de Uiterweg en hij ging in zijn 
jeugd naar de Dorpskerk. John en zijn vrouw waren 
nog vrij jong toen zij trouwden en zij zijn de trotse 
ouders van vijf kinderen; vier dochters en een zoon. 

Inmiddels zijn er ook twaalf kleinkinderen die het 
gezin en de familie verrijken. In hun woning in 
Rijsenhout komen de (klein)kinderen regelmatig 
langs en John luistert dan graag naar hun verhalen 
en geeft desgewenst advies. 

Met zijn bedrijf in de veiling heeft hij veel 
contacten gelegd, zeker ook door de bestuurlijke 
functies die hij heeft vervuld. Of daar de start is 
gemaakt voor andere bestuurlijke functies? 
In ieder geval wordt duidelijk dat John aan veel 
tafels plaatsneemt en zich inzet in het bestuur. 
Inmiddels vaak als vrijwilliger. In deze functies laat 
hij zien dat hij niet bang is om soms zijn hoofd 
boven het maaiveld uit te steken.

John is al meerdere jaren voorzitter van de 
Cliëntenraad van het Zorgcentrum. Daar is hij 
ingerold toen zijn moeder in het Zorgcentrum 
woonde en er vraag was naar deelname in de 
Cliëntenraad. De eerste jaren heeft de toenmalig 
secretaris, Rie Bakker, John als ‘mentor’ geholpen 
om op een passende manier deze rol van 
voorzitter in te vullen. Hij moest omschakelen 
van zakelijk naar wat rustiger en de tijd nemen 
om de onderwerpen te behandelen. Dit gaat hem 
nu goed af. 

In de kerk in Rijsenhout is John voorzitter van de 
kerkenraad. Daar heeft hij een belangrijke rol 
gespeeld toen de kerk na een grote brand opnieuw 
moest worden opgebouwd. Meer recent heeft hij 
meegedacht bij de opzet van de inloopvoorziening 
in het kerkgebouw voor ouderen in Rijsenhout. 
Ook in coronatijd heeft John veel werk verzet om, 

passend bij de noodzakelijke maatregelen, ervoor 
te zorgen dat het gebouw gebruikt kan worden.
Bij Dorcas heeft John langere tijd meegewerkt aan 
de invulling van de kringloop. Zijn rol in het bestuur 
wordt nu door anderen ingevuld, maar John helpt 
nog steeds mee als er bijvoorbeeld spullen moeten 
worden opgehaald of opgeruimd.

In het Zorgcentrum komt John nu wekelijks om 
bij de lunch een aantal bewoners te helpen bij het 
eten. Tegelijkertijd ziet hij dan hoe de werkwijze op 
de afdeling is en kan hij deze informatie gebruiken 
om in zijn rol in de Cliëntenraad mee te denken 
over passende zorgverlening in het belang van de 
bewoners. Hij ziet het grote belang van de rol van 
vrijwilligers in de ouderenzorg en realiseert zich 
goed dat ook in het Zorgcentrum veel extra 
activiteiten alleen maar mogelijk zijn dankzij de 
inzet van zo veel vrijwilligers. Dit is in Aalsmeer 
gelukkig nog steeds een groot goed, 

‘‘van het dorp en voor 
het dorp’’.
In een gesprek met een kleindochter kwam onlangs 
ter sprake dat John zo veel doet als vrijwilliger en 
zich dus onbetaald inspant. John legde haar uit 
dat het vrijwilligerswerk hem erg veel voldoening 
geeft. Hij geniet ervan om iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Voor zijn kleinkinderen wil hij 
hierin ook een voorbeeld zijn.

Tijdens het gesprek met John hebben we 
gesproken over het woord ‘vrienden’ en wie dat zijn. 
John spreekt liever over ‘naasten’, waarmee je meer 
of minder contact en verbinding kan hebben. 
Uit zijn verhaal komt naar voren dat John een warm 
hart heeft voor veel naasten, dit wordt zeer 
gewaardeerd; ook door de betrokkenen bij het 
Zorgcentrum.

Cliëntenraadverslag

In 2021 zijn er vanwege de corona 
pandemie minder vergaderingen geweest 
van de Cliëntenraad.  De leden zijn op de 
hoogte gehouden van de verschillende 
maatregelen in de organisatie om de 
risico’s op besmettingen te voorkomen. 
En de voorzitter heeft via de email en 
telefoon informatie gedeeld met de 
Cliëntenraad.

Op 7 juni konden de leden van de 
Cliëntenraad, met gepaste onderlinge af-
stand, gelukkig weer bij elkaar komen in 
het Zorgcentrum. Gesproken is over de 
ontwikkelingen van de doelstellingen van 
het jaarplan 2021. Ook is gesproken over 
de externe kwaliteitsaudit door DNV en 
over de ontwikkelingen om een nieuw 
cliëntendossier te gaan gebruiken.

Op 6 september is in de vergadering 
gesproken over de huur- en servicekosten 
voor bewoners in het Zorgcentrum en een 
mogelijk gebruik van een ‘strippenkaart’ in 
plaats van contant geld voor de deelname 
aan activiteiten. Naar verwachting vindt 
aanpassing plaats per 1 januari 2022.  
Ook is gesproken over de start van een 
maatwerkgroep op woensdag en vrijdag in 
het Wijkpunt in Kudelstaart. Met de toe-
name van het aantal ouderen en het aantal 
personen met dementie, neemt de vraag 
toe aan gestructureerde dagbesteding, 
zoals maatwerk. In gebouw Irene is geen 
ruimte om meer groepen op te starten en 
in Kudelstaart kan dichter bij de bewoners 
daar, dagbesteding worden aangeboden. 
Dit zal in oktober beginnen onder 
begeleiding van medewerkers van Irene.

Tot slot heeft Manon Lemmens, 
cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en 
Dwang, zich voorgesteld. Zij heeft 
toelichting gegeven hoe zij werkt en 
wanneer zij kan ondersteunen bij de 
uitvoering van onvrijwillige zorg.

 John Peters
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 Vroeger & nu
Vriendschap mw. Bulk en mw. Veldhuis
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In deze editie staat het thema vriendschap centraal. 
Verschillende bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer 
kennen elkaar van vroeger, zaten in dezelfde klas, 
waren collega’s of buren. Hieruit zijn vriendschap-
pen ontstaan, is jaren contact onderhouden of is 
het contact juist weer opgepakt in het 
zorgcentrum. 

Mevrouw Bulk en mevrouw Veldhuis wonen op 
verschillende afdelingen in het Zorgcentrum, maar 
kennen elkaar vanuit de Pauluskerk in Amstelveen. 
Toen ze nog zelfstandig woonden, gingen ze 
iedere zondag naar de kerkdienst en zeiden elkaar 
vriendelijk gedag. Ze waren beiden weduwe en dan 
maak je algauw een praatje met iemand voor de 
dagelijkse sociale contacten. Tijdens de 
maandelijkse koffieochtend na de dienst zochten ze 

elkaar op om samen met kerkgenoten bij te praten 
over van alles en nog wat. Ook de ouderenmiddag, 
die georganiseerd werd door de kerk, was de vaste 
ontmoetingsplek.  

Mw. Bulk woonde op de Zwarteweg in Aalsmeer 
en kwam door een ongelukkige val in het 
ziekenhuis terecht. Na revalidatie in Rozenholm 
zou haar woning uitgebreid aangepast moeten 
worden om er zelfstandig te kunnen wonen. 
Ze was ondertussen 87 jaar en vroeg zich af of dat 
echt nog zou kunnen. Samen met haar nichtje en 
de ergotherapeut hebben ze het huis bekeken en 
besloot ze niet meer terug te gaan. Gelukkig kwam 
er na een tijdje een kamer vrij in het Zorgcentrum. 
Ze kende al een bewoner en wist via familie dat ze 
op dezelfde afdeling kwam te wonen. Het is fijn om 

Complimenten en klachten
Heeft u een compliment? Laat dan een reactie achter op Zorgkaart Nederland.
U helpt ons hier mee, wij ‘moeten’ namelijk jaarlijks voldoende reacties verzamelen.
 

Wij horen graag van onze cliënten en naasten hoe u de zorg- en dienstverlening ervaart. 
Wanneer u vragen of klachten heeft over de zorg- en dienstverlening, bespreek dit dan met 
de zorgverlener of de leidinggevende. 
Het kan zijn dat u een klacht geuit heeft, maar dat u met het gevoel blijft zitten dat die klacht niet 
de aandacht heeft gekregen die het behoorde te krijgen. Ook kan het zijn dat u het moeilijk vindt 
om een klacht te uiten tegenover degene die de oorzaak is van die klacht. Voor die gevallen is er 
een klachtencommissie. Informatie over de klachtencommissie is terug te vinden op onze website 
of via de folder van de klachtencommissie die bij de receptie verkrijgbaar is. Hier is ook een aparte 
brievenbus waar u ook uw vraag kunt indienen. 

te weten dat er een bekende woont, dan voel je je 
minder alleen tussen allemaal nieuwe mensen. Het 
is lastig om op oudere leeftijd je weg te vinden en 
nieuwe contacten te leggen.  

Mw. Veldhuis wist dankzij het kerkblad dat mw. Bulk 
was verhuisd naar het zorgcentrum. Ook zij was 
indertijd afhankelijk geworden van hulp en schreef 
zich op advies van haar kinderen in voor een kamer 
in het Zorgcentrum. Het gaf mw. Veldhuis een veilig 
gevoel te weten dat mw. Bulk er ook woonde. 
Het contact tussen de beide dames werd gelijk 
weer opgepakt en voelde als vanouds. Bij de 
weeksluiting werd er een plaatsje voor elkaar vrij 
gehouden en ze spraken af bij andere activiteiten. 
Dit veranderde vorig jaar toen vanwege de 
coronamaatregelen de activiteiten werden 
stopgezet. Helaas was het ook niet mogelijk om 
elkaar op te zoeken op de afdeling. Gelukkig 
bestaat er een telefoon en werd er wekelijks gebeld. 
Tijdens de lockdown zijn ze beiden begonnen met 

het online volgen van de diensten van de Paulus-
kerk op hun iPad. Ze zijn een stuk digitaler 
geworden, al gaat het soms even mis. Dan is de 
dominee verdwenen en staat het beeld op zwart. 
Maar met hulp van een verzorgende of familie is dat 
snel weer opgelost. Ze leren iedere keer iets nieuws, 
wat anders misschien niet was gebeurd. Tijdens de 
wekelijkse telefoongesprekken werd de kerkdienst 
besproken en werden nieuwtjes uitgewisseld.  

Het moment dat ze elkaar weer mochten opzoeken 
ligt nog vers in het geheugen. “Even kijken of je 
in de tussentijd veranderd bent”. Dat viel gelukkig 
mee, misschien hier en daar een rimpel meer. Maar 
wat fijn om elkaar weer te kunnen zien. Het is zo 
gegroeid dat mw. Veldhuis naar mw. Bulk op de 
eerste etage loopt. Nu de weeksluiting en de 
kerkuitzending weer zijn begonnen, zien en 
spreken ze elkaar daar, als vanouds.
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De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 
is in het leven geroepen om voor ouderen van 
Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te 
realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd 
uit de reguliere zorgbudgetten. De Stichting 
denkt hierbij zowel aan de bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer als cliënten van Thuiszorg 
Aalsmeer en bezoekers van de dagbesteding in 
Irene, maar ook aan andere ouderen in deze 
omgeving. 

Het doel van de Stichting is 
om ouderen ‘dagen met een 
gouden randje’ te bieden, 

Reisburo ‘Op stap’  
Reisburo ‘Op stap’ is een unieke voorziening voor de 
ouderen van Zorgcentrum Aelsmeer en ouderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. ‘Op stap’ realiseert vervoer 
van deur tot deur voor ouderen die vaak problemen 
hebben met hun mobiliteit. Enerzijds door uitjes te 
organiseren en anderzijds door zorg op maat te 
bieden als de senioren ergens naar toe moeten 
gaan, zoals een polikliniekbezoek waar zij op eigen 
kracht niet kunnen komen. Er zijn gelukkig veel 
vrijwillige chauffeurs, maar de auto’s en busjes 
moeten ook bekostigd worden. Het Reisburo kan 
dan ook alleen maar functioneren dankzij 
ondersteuning door de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer.  

Bestedingen  
De Stichting heeft in het afgelopen jaar 
verschillende voorzieningen bekostigd, zoals 
nieuwe maaltijdboxen voor het bezorgen van 
Tafeltje Dek Je-maaltijden, goede zonneschermen 
om lekker buiten te kunnen zitten bij het 
Zorgcentrum, een duofiets voor de Ontmoetings-
groep Irene en de inrichting van 2e huiskamer op 
de tweede etage van het Zorgcentrum. Voor de 
Dementheek bij Irene is extra materiaal 
aangeschaft zodat mantelzorgers van 
dementerende ouderen hier advies kunnen krijgen.  

Kunstroute  
In 2021 is voor het eerst deelgenomen aan de 
Kunstroute om meer Aalsmeerders in contact te 
brengen met de Stichting en eventueel donateur te 
laten worden. In de tuin van het Zorgcentrum zijn 
schilderijen getoond van (voormalig) medewerkers.
Al met al tonen de donateurs van de Stichting zich 
‘ware vrienden’ door op deze manier mee te helpen 
om leuke en zinnige activiteiten mogelijk te maken.  

zoals in de statuten staat. De Stichting werft 
donaties en giften en ontwikkelt hiermee 
activiteiten voor ouderen, voornamelijk ten 
behoeve van ontspanning en recreatie. Ook maakt 
de Stichting het financieel mogelijk dat speciale 
bussen de ouderen kunnen vervoeren en dat 
hierdoor hun mobiliteit toeneemt.   
Er zijn medio 2021 een kleine 300 donateurs. 
Daarnaast is er de speciale 75+club. Alle donateurs 
ontvangen het blad ‘Voor ons Allemael’ om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de 
organisatie van Zorgcentrum Aelsmeer.  

75+ club  
De 75+ club bestaat uit ruim 50 bedrijven die met 
elkaar gemeen hebben dat ze al langer dan 75 jaar 
actief zijn in de Aalsmeerse samenleving. 
Deze bijzondere band maakt dat onderlinge 
contacten worden gewaardeerd en zij als bedrijf 
aan de ouderen (financieel) extra aandacht geven. 

Bestuur  
Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer wordt gevormd door 
personen uit verschillende segmenten van de sa-
menleving, die dit als vrijwilliger met veel 
betrokkenheid doen.  
• dhr. Berry Philippa, voorzitter  
• mw. Clazien van Dam, secretaris  
• dhr. John Venema, penningmeester  
• dhr. Bart Hulsbos, namens de Raad van 
 Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer  
• mw. Ellen Meily, lid en directeur 
 Zorgcentrum Aelsmeer   
• dhr. Jan Dreschler, lid 
• mw. Elsbeth Huis, lid  

JA! ik word
donateur
Wilt u de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum steunen, 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 een-
malige gift is uiteraard welkom. 
We willen u vragen dit er dan bij te 
vermelden.  

Ondertussen
Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer
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Vrijdagmiddag 3 september 2021 ging de weekslui-
ting na een stop van 1,5 jaar weer van start. Ds. de 
Ruiter memoreerde dat het die dag precies 28 jaar 
geleden was dat de 1e weeksluiting plaats vond in 
het zorgcentrum. Met het huidige bestuur blikken 
we terug op het ontstaan en de werkwijze van de 
groep vrijwilligers die het voor bewoners mogelijk 
maakt om op vrijdagmiddag bij de eigen 
weeksluiting te zijn. 

Dominee Esbach van de Nederlandse Hervormde 
Kerk Dorp was de initiatiefnemer voor de 
weeksluiting. Het idee ontstond tijdens de bijbel-
kring in het zorgcentrum om de bijeenkomst uit te 
breiden tot een wekelijkse korte kerkdienst. 
Dominee Esbach startte een samenwerkingsverband 
met alle protestantse kerken in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Rijsenhout. Jacob Heeren van de 
Lijnbaankerk was de 1e coördinator van de 
commissie weeksluiting bestaande uit verschillende 
vrijwilligers. Maarten Noordam is al vanaf het 
eerste begin de organist tijdens de dienst. Het 
begon met een klein orgel dit is zo’n 10 jaar 
geleden werd vervangen door een groter verrijdbaar 
orgel, aangeschaft door de Stichting Vrienden van 
het zorgcentrum. Iedere vrijdagmiddag werd er een 
korte dienst voorbereidt, vooral het samen zingen 
vonden bewoners belangrijk. Hiervoor gebruikten 
men uit 2 boeken, het Liedboek en de zangbundel 
Johannes de Heer. Vrijwilligers hielpen met het 
wisselen van de boeken en het opzoeken van de 
desbetreffende liederen. Het werd voor bewoners 
lastiger om 2 zangboeken te hanteren, daarom is er 
zo’n 15 jaar geleden gestart met een liturgie. 

Dit werkt voor iedereen overzichtelijker, bewoners 
kunnen makkelijk meelezen en er hoeft niets 
opgezocht te worden. De dominee stuurt de liturgie 
van te voren naar de receptie van het zorgcentrum. 
Als de vrijwilligers op vrijdagmiddag komen om alles 
klaar te zetten, ligt er al een stapel liturgieën klaar. 
Het is een goede samenwerking, in het begin werd 
de dominee op donderdag gebeld door de 
receptioniste als de liturgie nog niet binnen was. 
In al die jaren is het 1 keer voorgekomen dat de 
dominee helemaal vergeten was dat hij dienst had. 
De vrijwilligers hebben voor nood altijd een 
standaard dienst klaar liggen maar gelukkig is het 
nog niet nodig geweest.  

Drie vrijwilligers zijn al vanaf 
het begin betrokken bij de 

weeksluitingen. 
Het is niet moeilijk om vrijwilligers te vinden, 
meestal worden mensen persoonlijk benaderd. 
En anders wordt er een oproep geplaatst in het 
Kerkblad of wordt de vraag gesteld bij de vrouwen-
vereniging. Iedere week is er 1 gastvrouw, zij legt de 
liturgie op de stoelen, zorgt ervoor dat het geluid 
aan staat en zet een glaasje water klaar voor de 
voorganger. Nog 4 andere vrijwilligers halen 
bewoners op van de afdelingen en begeleiden ze 
naar de grote zaal. Het is een betrokken groep, bij 
lief en leed wordt er een kaartje gestuurd. Bij 
afwezigheid ruilen ze onderling zodat er genoeg 
mensen aanwezig zijn. 

Het bestuur van de commissie weeksluiting wordt 
gevormd door vrijwilligers van de verschillende 
kerken. De coördinator vraagt voor iedere week 
een voorganger die de dienst voorbereidt en leidt. 
Dit kan een dominee zijn maar ook een vrijwilliger 
die het gewend is om een dienst te leiden. Janny 
Nat de huidige coördinator geeft aan dat iedereen 
bereid is om te helpen. Twee keer per jaar is er een 
vergadering over de gang van zaken. Secretaris Elly 
Piet stelt de agenda op en notuleert tijdens de 
vergadering. Marry Maarse maakt de overzichts-
lijsten voor de vrijwilligers zodat iedereen weet 
wanneer men aan de beurt is om te helpen. De 
taken zijn goed verdeeld. 

De diensten sluiten goed aan bij de reguliere 
diensten, zo wordt er een paar keer per jaar 
Avondmaal gevierd. Op Goede Vrijdag en de vrijdag 
voordat het Avondmaal plaats vindt in de 
Dorpskerk. Door de commissie weeksluiting zijn er 
speciaal kleine bekertjes aangeschaft zodat men 
niet uit dezelfde hoeft de drinken. Het is fijn dat 
bewoners op deze manier zelf aan het Avondmaal 

kunnen deelnemen. De vrijdag voor Kerst is er een 
speciale  Kerstweeksluiting. Deze dienst wordt in 
samenwerking met de voorganger, directeur en a
ctiviteitenbegeleiding van het zorgcentrum 
voorbereid. Voor deze gelegenheid wordt er een 
plaatselijk koor uit genodigd om de dienst muzikaal 
te omlijsten. Traditioneel is er na afloop voor 
iedereen koffie met kerstbrood en krijgen 
bewoners een kleine attentie van de vrijwilligers. 

Er is een goede samenwerking tussen vrijwilligers 
en voorgangers vanuit de verschillende kerken. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van 
de Dorpskerk waar 28 jaar geleden het idee ont-
stond. En dankzij al die vrijwilligers en voorgangers 
is het nog steeds mogelijk iedere vrijdag een week-
sluiting te organiseren voor de bewoners van en 
rondom  Zorgcentrum Aelsmeer.    
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Inkijkje
Bij de weeksluiting in

Zorgcentrum Aelsmeer
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‘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 ontmoetings-
centra; 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.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud 
van eventuele corona maatregelen. 

Onze organisatie
    in vogelvlucht

Thuiszorg Aalsmeer
Iemand die even de was doet, stofzuigt, helpt bij het 

opstaan, of verpleging aan huis: het zijn juist dit soort ‘kleine’ 
dingen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven. 

      Wij helpen u hier graag mee. Zonder de regie over te 
    nemen of betutteling. Maar met oog voor wat u wél kan.  
           Bel op werkdagen van 9-16 uur telefoonnummer 
                        0297 367681 voor meer informatie. 

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 Sandra de Jong of Anja Kroon op 

0297 32 60 50 voor meer informatie.

Kunt u wel nog zelf koken maar heeft u daar niet 
altijd zin in? Kom dan gezellig bij ons eten:

•  in ons wijkcentrum in Kudelstaart 
(reserveren via 06 297 820 979)

•  of in ons restaurant in Zorgcentrum Aelsmeer 
(reserveren via 0297 32 60 50). 
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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 indicatie 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.

Sjoelen en rummicub
Op maandagmiddag om 14.30 uur  staan de 
sjoelbakken klaar. Vrijwilligers sorteren de stenen en 
houden de score bij. Alleen het ‘echte’ werk is aan u: 
de stenen in de vakken met hoogste scores sjoelen.
Ook kunt u een spelletje rummikub spelen. 

Zingen
Op 16 november en 14 december 
organiseren onze activiteitenbegeleiders  een 
zangmiddag. Ally Maarse verzorgt de muzikale 
begeleiding, en u bent van harte uitgenodigd om 
mee te komen zingen. Of u nou wel of niet goed bij 
stem bent; het wordt sowieso gezellig! 

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 Kerkuit-
zending in de grote zaal waarbij er op groot scherm 
de dienst vanuit de Dorpskerk wordt uitgezonden. 
Met na afloop een kopje koffie. 

Optredens  & meer....
Een keer per maand is er een voorstelling in de 
grote zaal, van kooroptredens tot concerten. Voor 
de aankomende drie maanden:
15 november Kleding Verkoop van H en A   
  Mode van 10.00 - 15.00 uur
12 december Kerstconcert door leerlingen
  van Hanneke Maarse om 15.00 uur

Elke dag kunt u bij ons ...

Lunchen
In onze eigen keuken worden dagelijks verse 
warme maaltijden bereid. Voor E 9,00 per 
persoon krijgt u een 3-gangen keuzemenu. 
Wilt u bij ons eten? Reserveer dan minstens 
een dag van te voren via 0297-326050. Ook 
bezoek van buiten is welkom. Het restaurant 
is doordeweeks geopend vanaf 12.00 uur.
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  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.

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.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen
 met een van onze medewerkers Tel. 0297 820 979. 

               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. (Lees hieronder voor
                                    meer informatie over de 
                                           maatwerkgroep)

                       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 zoals geheugentraining ( zie hier onder onze 
             activiteiten.) 

          Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag                                                        
    Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag 

     Ontmoetingscentrum Aalsmeer biedt daarnaast bijzondere 
        zorgprogramma’s voor mensen met een indicatie. Voor 
                    meer informatie kunt u contact opnemen met
                                 Ellen Carels Tel. 06 224 68 574

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 donderdag-
ochtend van 10.00 - 12.00 uur bij ons terecht. 

Creatief, Tekenen en schilderen 
In de even weken is er op maandagmiddag creatief 
van 14.30 - 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 bijdragen 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 er op 
donderdagmiddag (even week) de sjoelbakken voor 
u 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 belangenloos 
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 
zal uit 9 – 12 personen bestaan 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

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 het 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 
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. 

Voor het programma van het Inloopcentrum in 
Rijsenhout kunt u contact opnemen via 
Tel. 0622468574. 

NIEUW!
Yoga4Parkinson 65+

Vanaf 4 oktober 2021 elke maandag middag 
van 13.30 -  15.30 uur Yoga4Parkinson 65+. 
Lessen bestaande uit een combinatie van 
bewegen, ademhalings-, bewustwordings- en 
ontspanningsoefeningen. Wilt u deelnemen? 
Neem contact op via Tel. 0622468574. 

Mantelzorgondersteuning

Partnerpraatuurtje
Elke eerste maandag van de maand van 10.30 - 
11.30 uur, locatie Zorgcentrum Aelsmeer

Informatiebijeenkomsten in gebouw Irene
dinsdag 9 november 19.30 - 21.00 uur 
Dementie, Marijke Trappenburg

Gespreksgroep voor kinderen
dinsdag 23 november van 19.30 - 21.00 uur in 
gebouw Irene. 
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Lenie en Mireille
medewerkers begane grond en 1e etage
van het zorgcentrum

Sinds een jaar of vier is er tussen ons een vriendschap ontstaan, 
hoe dit nu precies gekomen is weten we eigenlijk niet eens. Lenie 
en Mireille kennen elkaar al vanaf 1995 vanuit het Hoge Heem en 
later zijn ze collega's geworden in het Zorgcentrum. Doordat we 

Afra en Jacqueline
medewerkers thuiszorg Huishouding

Alhoewel we elkaar niet op de werkvloer zagen, bij 
thuiszorg huishouding, onstond er toch een vriendschap 
tussen ons.  Het is dan ook zo'n 9 jaar geleden dat we elkaar 
ontmoet hebben. Bij welk personeelsuitje dat begon, weten 
we niet meer. Bij bijna alles van de personeelsvereniging 
waren we van de partij; musicals, midgetgolf, escaperoom, 
en Step by Step (al vanaf 2012).  

Juist door de gezamenlijke activiteiten gingen we later 
(zo'n 6 jaar geleden) ook met elkaar om buiten deze
activiteiten van de Personeelsvereniging. Zoals tijdens 
wekelijks zwemmen en aqua-aerobic. Vijf jaar geleden 

Vrienden met collega’s?

Ja hoor!
Je brengt vaak meer tijd door met je collega’s dan met je vrienden en familie. 
Niet gek dus dat er een band ontstaat, die veel verder kan gaan dan het 
dagelijkse praatje op de afdeling. In dit artikel leest u hoe er vriendschappen 
zijn ontstaan op de werkvloer bij Zorgcentrum Aelsmeer...

Isabelle en Chantal 
medewerkers op de 1e etage
van het zorgcentrum 

Wij hebben elkaar leren kennen op het werk in 2016. 
Isabelle werkte er toen al 3 jaar als leerling verzorgende 
IG en Chantal kwam toen ook de opleiding doen. We 
hebben het eigenlijk altijd gezellig gehad en een goede 
klik, maar nooit buiten werk contact gehad. In 2019 
ging Isabelle haar nieuwe uitdaging aan in de Kraam-
zorg. In het jaar dat Isabelle niet in het zorgcentrum 
werkte onderhielden wij wel contact. Isabelle kwam in 
2020 weer in het zorgcentrum werken en toen is onze 
band hechter geworden. We merkte dat het veel meer 
inzat dan alleen maar collega's te zijn. De bakjes koffie 
na werktijd of ‘s avonds na het eten werden 
vanzelfsprekend, en al gauw werd koffie, wijn. 

Ondanks dat onze levens totaal verschillend zijn 
(Isabelle is moeder van 3 kinderen, Chantal leeft nog 
een heerlijk leven als jonge 24 jarige ) hebben wij het 
ontzettend gezellig, kunnen we op elkaar terug vallen 
en elkaar de diepste geheimen vertellen. We hebben 
dezelfde interesses en merken dat door deze 
vriendschap wij juist een goed team zijn op het werk. 
We hebben veel lol tijdens onze dienst, maar gewerkt 
wordt er altijd. Onze missie is dan ook, om alle 
bewoners een hele fijne dag te geven met veel gelach 
en liefde. Een lach van onze bewoners is een lach op 
ons gezicht!

‘‘Een lach van onze 
bewoners is een lach 
op ons gezicht!’’

De regel is: niks moet, 
als je mee wilt ga je 
mee en anders niet.  

destijds allemaal op de Grote Poel werkten en Lenie en Mireille wel eens samen wat ondernamen, is 
het gegroeid dat Jeanette, Natascha en Nathasja ook meegingen. Eens in de zoveel tijd gaan we met 
elkaar naar de bioscoop, uit eten, bij elkaar op visite een borreltje doen of iemand haar nieuwe huis 
bekijken. Soms met de mannen erbij. Ook nu niet iedereen meer op dezelfde afdeling werkt blijven 
we contact houden met elkaar en dingen ondernemen. Op 2 september gingen we bijvoorbeeld uit 
eten met elkaar. We stellen het voor aan elkaar als er bijvoorbeeld een film draait. Dan zoeken we met 
elkaar een datum waarop iedereen kan, of degenen die willen en kunnen gaan samen. De regel is: 

niks moet, als je mee wilt ga je mee en anders niet.
Er is wel één vaste afspraak: we hebben het niet 
over het werk, omdat dat wel eens irritatie kan 
opleveren. Voor de rest hebben we het leuk met 
elkaar en zijn we er allemaal wel over uit dat dit 
voorlopig nog wel mag blijven.

Er is wel één vaste afspraak: 

we hebben het niet over het 

werk, omdat dat wel eens 

irritatie kan opleveren. 

fiets-/wandeltocht bij de Groene Jonker Zevenhoven

deden we mee met de cursus zelfverdediging. Daarna gingen we samen op een sportclub, wat wij nu nog 
steeds doen. Ook onze gezamenlijke passie voor fietsen, wandelen, natuur en fotografie delen we samen 
(zie onze foto van onze fiets-/wandeltocht bij de Groene Jonker Zevenhoven).  We kijken enthousiast uit 
naar komende uitjes en we kijken terug op een fijne tijd. 



Vacatures 
 Medewerkers & vrijwilligers

Gezocht vrijwilliger, 
een chauffeur

In ontmoetingscentrum Irene te 
Aalsmeer zijn wij soms op zoek naar 
chauffeurs die willen helpen met het 
ophalen en brengen van bezoekers van 
en naar het ontmoetingscentrum.

We zijn op zoek naar chauffeurs die een 
personenbusje kunnen rijden van; 
09.00- 10.30 en/of van 15.30-17.00 uur 
of indien mogelijk beide tijden.
Er een lekker kopje koffie voor u klaar.
Ben je geïnteresseerd om in de 
toekomst te helpen, laat het ons weten.

Heeft u zin en tijd om te helpen? Meld u 
zich dan bij Tanja Eichholtz, 
vrijwilligerscoördinator, via e-mail: 
teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl.
 Of Tel.  0297-326050. 

Gezocht 
Verzorgende & 
Verpleegkundige

Ben jij op zoek naar een baan waar geen dag 
hetzelfde is en jij regie hebt over jouw 
werkzaamheden? Wil jij graag full-time of 
parttime aan de slag als Verzorgende of 
Verpleegkundige bij een organisatie waar een 
gezonde balans tussen werk en privé belangrijk 
is? Kom dan bij ons werken. Als het jou en ons 
bevalt krijg je direct een vast contract.

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

Bekijk voor meer
 vacatures onze 

website!

Gezocht vrijwilliger Crea-bea

In het “Wijkpunt voor Elkaer” in Kudelstaart zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die samen met een andere vrijwilliger 
om de week tekenen en schilderen wil aanbieden.  
Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. We willen er met 
elkaar een gezellige ochtend van maken.  

Heeft u zin en tijd om te helpen bij de koffieronde? Meld u zich 
dan bij Tanja Eichholtz, vrijwilligerscoördinator, via e-mail: 
teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl. Of Tel.  0297-326050. 18
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Frank en Laura
medewerkers op de 1e etage
van het zorgcentrum

Roep Bon Jovi op de 1ste etage en u krijgt vast reactie van 
Frank van der Meer en Laura Been. Tijdens een praatje op 
de gang bleek dat zij dezelfde liefde voor muziek 
hebben. Vaak zoeken ze elkaar even op, roepen elkaar 
wat zinnen uit bekende Bon Jovi liedjes toe en toen het 
bekend werd dat de rockband naar Nederland zou komen 
werden er plannen gemaakt. En zo geschiedde het, op een 
dag in juni 2019 gingen Frank en Laura richting 
Nijmegen. Het was echt Nederlands weer, de regen kwam 
met bakken uit de hemel. Dit mocht de pret niet drukken, 
het concert was geweldig! Meteen werd de afspraak 
gemaakt; als Bon Jovi weer komt, zijn wij er zeker weer bij! 
Begin dit jaar kondigde Bon Jovi aan weer op tournee te 
gaan, maar niet de wereld rond. Nee, dit keer zou het 
concert als een soort film in de bioscopen te zien zijn. 
In juni van dit jaar zaten Frank en Laura achteraan in de 
bioscoop van Hoofddorp met popcorn en frisdrank op 
schoot, heel hard mee te zingen. Bijna waren ze nog de 
bioscoop uitgezet, want er kwam een medebezoeker bij 
ze klagen of ze wat stiller konden zijn...

IT’S MY LIFE!!... 
De lijfspreuk van Frank en Laura, die een vriendschap 
hebben opgebouwd op het werk. 

Tristan, Rick en Bram
medewerkers ontmoetingscentrum Irene

Wij zijn een team van FC Aalsmeer, wij 
vormen een team van vrienden bij 
elkaar. Inmiddels voetballen we nu een 
jaar samen en doen dit met plezier. 

Toen wij als team bij elkaar kwamen wisten we nog 
niet van elkaar wie iedereen was. De reden hiervan 
was dat vrienden van vrienden ook interesse 
kregen. De meesten kenden elkaar bijvoorbeeld 
van werk of school en sommigen kenden elkaar al 
sinds kleins af aan of zijn zelfs familie van elkaar. Zo 
zijn wij uiteindelijk tot een gezellig vriendenteam 
gekomen. Na onze voetbalwedstrijd op zaterdag drinken wij altijd gezamenlijk gezellig een borrel. 
Verder spreken sommige leden van het team elkaar ook buiten de voetbal om, bijvoorbeeld omdat ze 
samen werken. Drie jongens uit het team (Rick, Bram en Tristan) werken met elkaar bij Irene. Na vele 
pogingen is uiteindelijk ook de zoon van coördinator Ellen Carels aangesloten bij ons sterrenteam. Al met al 
is het dus een gezellig vriendenteam dat op een bijzondere manier bij elkaar is gekomen.



Wat was je eerste baantje?
Eerste baantje: krantenbezorger van de 
Aalsmeerder Courant, begonnen met 10 abonnees, 
binnen een paar maanden een paar honderd. Op 
woensdag was het gratis, die editie kreeg iedereen, 
op vrijdag was het alleen voor de abonnees, die 
werden onder andere door de bezorgers geworven.
Eerste baan: klinisch chemisch analiste in het VU 
ziekenhuis Amsterdam, 12 jaar gedaan tot de 
kinderen geboren werden.

Wat heb jij met Zorgcentrum Aelsmeer?:
Heel veel. Ik ben lid van de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Dat draag ik een warm hart 
toe. Ik ben daar lid van omdat mijn overleden man 
een bedrijf had dat 110 jaar bestond. De bedrijven 
van de  de 75+ club bestaan meer dan 75 jaar en 
doen zo iets terug voor de ouderen in het zorgcen-
trum. Ik vind het fijn om iets voor hen te betekenen. 
Ook ben ik werkzaam in het zorgcentrum als 
pedicure, ik vind het fijn om zorg te leveren met een 
pedicure behandeling en om een leuk gesprek te 
hebben.

Hoelang woon jij in Aalsmeer?
38 jaar, maar de grenzen zijn gewijzigd. Onze 
boerderij in de Zuider Legmeerpolder is later (jaren 
70) bij Aalsmeer gaan horen, dus eigenlijk al langer.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Lezen, toneelspelen bij Toneel Vereniging 
Kudelstaart (al ruim 40 jaar), bridge, ik hou van de 
sauna bezoeken en ook van tuinieren.

Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker 
maken?
Alleen voor calamiteiten, dan ben ik er zo uit. 
Laat me anders maar lekker slapen.

Wat is je favoriete plek in Aalsmeer?
Mijn huis en tuin aan de Stommeerkade.

Waar kun jij echt van genieten?
Goed gezelschap, kinderen, familie of vrienden, 
met elkaar zijn. 

Wat betekent vriendschap voor jou?
Het is een verbinding met mensen die je kunt 
vertrouwen. Saamhorigheid is de verbindende factor 
in vriendschappen, relaties, de kerk en verenigingen.

Wat is jouw lijfspreuk?
Ik heb er twee: “kijk omhoog waar onze hulp vandaan 
komt”, en “kijk naar morgen, morgen is er weer een 
nieuwe dag met nieuwe kansen”.

 
 

Wie is... 

 

Anita van Leeuwen
Geboren in 1960 in de Zuider Legmeer
Privé:  getrouwd met Jan van Leeuwen die in 2011
 is overleden. Trotse moeder van drie 
 dochters: Annemarie (31), Angelique (26)  
 en Jannita (24), waarvan de laatste twee  
 thuiswonend
Beroep: medisch pedicure en schoonheidsspecialiste
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Vriendschappen
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Als u nadenkt over vriendschap, wat betekent vriendschap dan voor u? 
Vriendschap kun je op veel manieren omschrijven, iedereen zal er een andere betekenis 

aan geven. In het algemeen kun je zeggen dat vriendschap betekent dat je elkaar 
accepteert zoals je bent en dat je iets over hebt voor elkaar.

Er zijn vele soorten vrienden, waarvan sommige 
soorten uitgestorven lijken. Ik denk hierbij aan de 
penvriend. Op de middelbare school had ik een 
penvriendin in Australië om Engels te leren en één 
in Frankrijk om Frans te leren. Dit werd via school 
geregeld. Hoe leuk was het om thuis te komen uit 
school en een brief te vinden met foto’s uit een 
ander land! Al was voor de Franse brieven wel 
regelmatig het woordenboek nodig…

Tegenwoordig ontstaan er vriendschappen via het 
internet of oude vrienden worden weer opgezocht 
via bijvoorbeeld Facebook. Je kunt ook een partner 
zoeken via de computer, waarbij je meteen kunt 
aangeven wat je zoekt in iemand: wandelen, 
dansen, rust of juist actie. Want er zijn ook vrienden 
die horen bij een specifieke interesse, dat kan 
sporten zijn, naar het café gaan of een film 
bezoeken. Als je geluk hebt, heb je een “beste 
vriend”. Diegene kent je door en door, voelt je aan 
en staat dag en nacht voor je klaar.

Als je ouder wordt en niet meer zelfstandig de deur 
uit kunt, wordt het vaak lastig om vriendschappen 
te onderhouden. Dit gaat dan per telefoon of als 
men heel handig is, via beeldbellen. Dat laatste is 
tijdens de coronatijd wat normaler geworden, 
omdat het de enige manier was om elkaar te zien.

Uitingen van vriendschap
Vroeger gaf je je poëziealbum en schreven je 
vrienden er een versje in, ik denk dat dit
voornamelijk bij de dames zo was. 
Je kon dan versjes lezen als: Rozen verwelken,
schepen vergaan maar onze vriendschap blijft 
eeuwig bestaan.

 
Wat later deed het “vriendenboek” op de basis-
scholen zijn intrede, met foto’s in plaats van 
plaatjes. Daarin was al voorgedrukt wat je moest 
invullen: naam, school, hobby’s, welk eten je lekker 
vindt en een persoonlijke boodschap.

Een mooie manier om vriendschap te tonen blijft 
toch wel een bloemetje; als iemand jarig is, 
jubileert, verhuisd is, of bij ziekte. Of zomaar, 
omdat je de vriendschap zo waardeert.
Ook een kaartje sturen wordt in een vriendschap 
zeer gewaardeerd, dat is toch persoonlijker dan 
alleen een “appje”, alhoewel de jonge generatie dat 
niet altijd zo voelt.

In deze “Allemael” is ook aandacht voor de 
“Vrienden van het zorgcentrum”. Ook een manier 
vriendschap te tonen en om welke vriendschap het 
ook gaat, wederkerigheid is onmisbaar.

Ik las ergens: vriendschap is
 als een treinreis, er stappen 
mensen in, sommigen stappen 
uit. En anderen blijven zitten 
tot het eind. Ik wens u veel 
zittenblijvers!



Gaat u vaak naar de kapper?
“Ik ga elke week. Vroeger deed 
ik het elke week zelf, maar nu 
gaat dat niet meer. Ik geniet 
van de totale behandeling en 
zie er graag verzorgd uit. 
Tijdens de corona, toen de 
kapper dicht was, deden de 
dames van de zorg het, dat 
was fijn.”

Hoe is het contact met de 
andere bewoners?
“Op het Trefpunt drinken we 
koffie en doen we activiteiten, 
het is een leuke club mensen. 
Ik heb er ook pas mijn 
verjaardag gevierd met hen. 
Lisette en Lia (van de 
Activiteiten Begeleiding) zijn 
van tevoren met me mee naar 
de bakker gegaan om 
soesjes te bestellen.”

Hoe was uw verjaardag?
“Ik heb mijn verjaardag wel drie dagen gevierd. Het was 
heel fijn. Een goede vriendin van mij heeft als cadeau op 
de kaart geschreven dat ze een middag zilver komt poet-
sen. Dat vind ik mooi, als het niet meer glimt kun je het 
net zo goed wegdoen. Mijn kamer staat vol bloemen die ik 
gekregen heb.”

Waar bent u trots op?
“Ik ben oprichter van het koor Vivace, daar heb ik 25 jaren 
veel voor gedaan. Het eerste optreden was in het zorgcen-
trum. Ik heb een lintje gekregen voor mijn inspanningen, 
maar dat vind ik niet zo 
belangrijk. Het plezier van met elkaar zingen is vele malen 
belangrijker. Het lintje was toen wel een hele verrassing.”

Vindt u het leuk om mee te doen met deze rubriek?
“Ik hoef niet zo in de belangstelling te staan eigenlijk.”
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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! 

CHOCOLADE
CHOCOLADEMELK
DINEREN
DONKER
FAMILIE
FEESTDAGEN
GEZELLIGHEID
KAARSLICHT
KERST
KOUDEDAGEN
OPENHAARD
PEPERNOTEN
SINTERKLAAS
SINTMAARTEN
SNEEUW
STORM
VRIENDSCHAP
WINTER
WINTERSPORT

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. Akkerboom van kamer 215 , Gefeliciteerd!

Oplossing:

PuzzelPuzzel  & & WINWIN

 F V R E T  N I W  U E E  N  S

 D  R  E K N  O D  Ĳ  K  E  R  S  T

  I  I  N  E  F  A  M  I  L  I  E  I  O

  N  E  T  R  A  A  M  T  N  I  S  N  R

E  N  E  T  O N R E  P  E  P  T  M

R   D  F  F  E  E  S  T  D  A  G  E  N

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

N  C  N  E  G  A  D  E  D  U  O  K  S

C   H  O  C  O  L  A  D  E  M  E  L  K

T   A  E  D  A  L  O  C  O  H  C  A  D

A   P  G  T  H  C  I  L  S  R  A  A  K

T   R  O  P  S  R  E  T  N  I  W  S  E

N  G  E  Z  E  L  L  I  G  H  E  I  D
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In de kapperstoel



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


