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Beste lezer, 

Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk. Wij gaan onze 
naam aanpassen! 
We zullen in het vervolg de naam Zorggroep Aelsmeer gebruiken 
als onze organisatie naam. 
Hiermee bedoelen wij dat we veel verschillende diensten bieden 
die vanuit één organisatie komen. Zowel het Zorgcentrum 
Aelsmeer als de Thuiszorg en hulp in de huishouding in Aalsmeer, 
de Dagbesteding bij Irene, in Rijsenhout en in Kudelstaart en de 
maaltijdverstrekking via Tafeltje Dek Je.
Het logo blijft bijna gelijk, alleen de boog is veranderd van 
‘Zorgcentrum’ naar ‘Zorggroep’.
In deze uitgave van het blad ‘Voor ons Allemael’ hebben we 
verschillende artikelen die gaan over een naamswijziging. Maar 
vooral hopen we het beeld te geven van de keten van zorg die 
we aan de ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart willen bieden. De 
overheid geeft steeds meer aanwijzingen dat iedereen zo lang 
als mogelijk thuis moet blijven wonen. Dit vraagt om tijdig na te 
denken welke zaken hiervoor nodig zijn in huis, in de buurt en 
samen met naasten en bekenden.
Als zorgorganisatie hopen we mee te bewegen met deze 
ontwikkeling alhoewel de krapte op de  arbeidsmarkt dit moeilijk 
kan maken. Als we niet voldoende personeel hebben, kunnen 
we niet alle zorg en begeleiding bieden zoals we gewend zijn. Er 
komen veranderingen aan en de beweging is al in gang gezet. 
Omzien naar elkaar en samen kijken naar mogelijkheden.  

In Aelsmeer zullen we ook onze kleur in het uniform wat 
aanpassen. We gaan van wit met paars naar wit met donker 
blauw. Op straat zult u de medewerkers daardoor misschien 
niet direct herkennen. Anderzijds hebben we een vast team met 
gemotiveerde collega’s die u ook aan hun houding herkent en de 
snelheid waarmee ze op de fiets gaan.
Er blijft ook veel gelijk. We hopen met elkaar een mooie 
decembermaand in te gaan. Sinterklaas, Kerst en de 
jaarwisseling. Tradities die er bij horen om in kleine of grotere 
kring te vieren. Soms met gemis als een dierbare is overleden of 
met het geluk als er een nieuw gezinslid bij is gekomen.
Als Zorggroep Aelsmeer wensen wij u veel goeds en geluk in de 
kleine en grotere zaken die op uw pad komen.

Met vriendelijke groet,

Voorwoord

Ellen Keulemans is 
directeur-bestuurder van 
Zorggroep Aelsmeer.
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Veel mensen in Aalsmeer kennen 

Zorgcentrum Aelsmeer als verzorgingshuis. 

Niet wetende dat de organisatie een 

keten van zorg biedt zoals thuiszorg, 

huishouding, dagbesteding in de vorm van 

ontmoetingsgroepen, Tafeltje Dek Je. 

Manager Zorg en Welzijn Corrie van Breemen 

werkt sinds 2016 bij de organisatie en geeft 

graag uitleg over deze keten van zorg.

Corrie werkt al heel wat jaren in de 
ouderenzorg. Ooit begonnen als 
wijkverpleegkundige met ’s morgens de 
zorg voor thuiswonende ouderen en 
’s middags werkzaam als verpleegkundige 
op het consultatiebureau voor de 
allerkleinsten. Daarna doorgegroeid als 
manager in verschillende functies in de 
ouderenzorg. Maar altijd oog houdend 
voor de zorg, je bent en blijft altijd een 
verpleegkundige. Als leidinggevende goed 
om te weten wat er op de werkvloer speelt. 

Ze heeft in de loop der jaren veel 
veranderingen meegemaakt. De tijd van het 
bejaardenhuis, waarin veel geld beschikbaar 
was om mensen passende zorg te bieden. 
En waarin men zelf niet hoefde te bedenken 
waar als oudere te gaan wonen. Dit is nu 
wel aan de orde. Om de zorg betaalbaar en 
toegankelijk te houden heeft de regering 
keuzes gemaakt. Ouderen blijven nu langer 
thuis wonen met hulp van mantelzorg, 
aangevuld met thuiszorg. Onze vertrouwde 
verzorgingsstaat is niet meer, het is niet 
vanzelfsprekend dat een zorgvraag ingevuld 
wordt zoals gewenst.
Door berichten in kranten, op tv en social 
media worden deze verandering duidelijker. 
Maar het raakt mensen pas als ze er zelf mee 
geconfronteerd worden. Er zijn wachtlijsten, 
men verwacht zelfregie en preventie. 
Gezonde voeding en beweging om ziekte te 
voorkomen.

Ook de organisatie Zorgcentrum Aelsmeer 
heeft wijzigingen ingezet in het leveren 
van zorg. Het verwondert Corrie dat 
dorpsbewoners soms niet weten wat de 
organisatie allemaal te bieden heeft. Er is 
een keten van zorg en welzijnsactiviteiten. 
Die begint bij ondersteuning aan 
thuiswonende ouderen in de vorm van

Tafeltje Dekje, dagbesteding, huishouding en 
thuiszorg. Naar wonen in het Zorgcentrum op 
basis van volledig pakket thuis, ofwel het huren 
van een appartement met zorg in nabijheid, tot 
volledige verpleeghuiszorg.
Mogelijk heeft de onbekendheid te maken met 
de groei van de organisatie. Van bejaardenhuis 
naar zorgcentrum, start van de dagbesteding 
in gebouw Irene, opening van het wijkpunt 
in Kudelstaart en thuiszorg verpleging en 
verzorging vanuit 3 locaties onder de naam 
Thuiszorg Aalsmeer. De nieuwe naam Zorggroep 
dekt de lading, we zijn een groep die een keten 
van zorg biedt.

Om als keten te kunnen fungeren is er het 
afgelopen jaar geïnvesteerd in een nieuw 
elektronisch cliëntendossier, zodat er op de 
verschillende locaties in hetzelfde dossier 
gewerkt kan worden.

Door alle veranderingen en als zelfstandige 
organisatie, is het niet altijd mogelijk om alle 
zorg zelf te leveren. Wij maken gebruik van 
netwerkzorg. Een samenwerkingsverband 
tussen verschillende zorg- en 
welzijnsorganisaties om gebruik te kunnen 
maken van elkaars expertise en elkaar aanvullen 
met respect voor ieders organisatie. Met als 

doel het leveren van goede zorg aan senioren in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
De medewerkers van het zorgcentrum groeien 
mee met de veranderingen, wat veel flexibiliteit 
vraagt. Er is vaak scholing voor het personeel om 
goede kwaliteit van zorg te blijven bieden. Aan 
medewerkers wordt gevraagd om mee te denken, 
met eigen verantwoordelijkheid om kennis en 
kunde op peil te houden. Het is belangrijk dat 
er niet alleen top down gewerkt wordt met 
beslissingen vanuit het management team. 
Iedereen in de organisatie is een radartje in het  
netwerk en met elkaar zorgen we voor de bewoners 
en cliënten.
Als zorgmanager geeft Corrie aan “blijf de 
mens zien”. Natuurlijk moeten we door wet- en 
regelgeving kaders geven, maar we blijven samen 
zoeken naar maatwerk.

“Blijf de mens zien”.
We zitten in een moeilijke tijd, er is nog steeds 
corona en krapte op de arbeidsmarkt. Maar 
Corrie ziet veel veerkracht bij de collega’s, men 
steunt elkaar en komt met creatieve ideeën en 
oplossingen. Ze is trots op iedereen die zich dag in 
dag uit inzet en is dankbaar dat ze hier onderdeel 
van mag uitmaken.

WIST JE DAT JE...
... NU kunt solliciteren op een 

van onze vacatures. Kijk op 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/

werken-bij/ voor jouw nieuwe uitdaging 

in de zorg!

InGesprek met
Corrie  van Breemen
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Vacatures  Medewerkers & vrijwilligers

Bekijk voor meer 

vacatures onze website!Voor twee afdelingen van het 
Zorgcentrum Aelsmeer zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die thee en 
limonade bij onze bewoners willen 
rondbrengen en het gezellig vinden 
om een praatje te maken. 

De theeronde is dagelijks van 14.00 
tot 15.00 uur 
In overleg bepalen we welke dag u 
het beste uitkomt. Uw hulp wordt 
erg gewaardeerd. Wij hopen dat u 
leuke contacten kan opbouwen en 
het vrijwilligerswerk u voldoening 
geeft. Kijk voor meer informatie 
op www.zorgcentrumaelsmeer.nl/
vrijwilligerswerk.

Of bent u geïnteresseerd in ander vrijwilligerswerk 

bij het zorgcentrum, neem dan contact met mij op. 

Tanja Eichholtz, Vrijwilligerscoördinator teichholtz@

zorgcentrumaelsmeer.nl. Aanwezig op maandag 

dinsdag, in Aalsmeer, 0297-326050 

Donderdagmiddag en vrijdagochtend in Kudel-

staart 0297-820979

Soliciteren:
Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie?
Reageer dan via 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl/werken-bij of 

scan de QR-code.

Wij zijn op zoek naar collega’s
• Verpleegkundige (16 – 36 uur per week)
• Verzorgende IG/EVV-er (15 – 24 uur per week)
• Wijkverpleegkundige (24 – 32 uur per week)
• Hulp bij het huishouden  (uren in overleg)

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging of ben je bijna 
afgestudeerd? Binnen onze kleinschalige en 
persoonlijke organisatie is er ruimte om jezelf te zijn. 

Bij Zorgcentrum Aelsmeer vinden we persoonlijke 
zorgverlening erg belangrijk. In iedere fase, bij iedere 
stap willen wij een betrouwbare schakel zijn. 
We hebben korte lijnen en bieden een gezellige 
werkkring met kansen om jezelf verder te 
ontwikkelen via opleidingen, cursussen en/of 
specialisering.

Vind bij ons je nieuwe baan in de zorg!
Ben je positief ingesteld en hou je van aanpakken? 
Ga dan met ons in gesprek want wie wil er nou niet 
waardevol bezig zijn voor anderen.

Wij zoeken jou!

SAvE ThE

Kerst-date
Wat zou het fijn zijn alle vrijwillegers dit jaar weer  te kunnen uitnodigen 

voor een Kerstborrel*. In verband met de vele vrijwilligers nodigen we u uit 
per locatie, waar u het vrijwilligers werk doet.De uitnodiging volgt nog per 

mail en dan kan u zich ook aanmelden. Save the date alvast!

Woensdag 7/12: Irene, grote zaal. (tijd volgt nog)
 Maandag 12/12: Zorgcentrum, grote zaal. (14.30-16.00)

Woensdag 14/12: TDJ, grote zaal. (14.30-16.00)
Donderdag 15/12: Wijkpunt voor Elkaer, Kudelstaart. (14.30-16.00)

Vrijdag 23/12: Weeksluiting, Zijbeuk. (17.00-18.00 uur)

* festiviteiten afhankelijk van eventuele corona maatregelingen

Benieuwd of werken bij 

Zorggroep Aelsmeer iets voor jou is?

TEA TIME!
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van VROEGER 
     tot  nu

Ruim 100 jaar later, in 1872, 
is vervolgens het eerste 
Rustoord gebouwd, een 
groter huis met meer ruimte 
voor ouderen. Er waren 
zalen voor respectievelijk 22 
mannen en 23 vrouwen… 
en een aantal kamers voor 
dames en heren. Verschil in 
rangen en standen. 

Wanneer in de 
geschiedenisboekjes van 
Aalsmeer wordt gekeken, 
is te zien dat al in 1761 
toestemming is verleend 
aan de diaconie van de 
Hervormde Kerk om een 
huis te openen voor wezen 
en behoeftigen. Ouderen 
en jongeren konden hier 
terecht. 

1872

1761

Door de gemeente zijn 
bovendien in 1956
24 woninkjes voor 
ouderen beschikbaar 
gesteld aan het 
Seringenpark. Geleidelijk 
was er meer vraag naar 
passende huisvesting 
en in 1964 is het 
grotere verzorgingshuis 
Seringenpark geopend, 
bedoeld voor ‘gezonde 
bejaarden’. Een hele logistieke operatie 

die uiteindelijk in 1992 
geleid heeft tot de feestelijke 
opening van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Na de opening 
van Zorgcentrum Aelsmeer 
is vervolgens de bouw 
van Rozenholm gestart, 
als dependance van 
Verpleeghuis Bornholm in 
Hoofddorp.

1992

In de jaren ’80 is veel overleg 
gevoerd over ontwikkelingen 
voor nieuwbouw. De vraag 
was of de drie Aalsmeerse 
verzorgingshuizen samen tot nieuwbouw 
konden komen, waarbij het totaal aan plaatsen 
behouden moest blijven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een fusie 
van Rustoord en Seringenpark. 
De bouw en de locatie voor het nieuwe Zorgcentrum Aelsmeer 
hebben tot veel vergaderingen geleid. Dichtbij de Hervormde kerk, 
aan de Ringvaart en de Brandewijnsloot behouden. Hiervoor is eerst 
een nieuw gebouw Irene neergezet naast de kerk. De Kanaalstraat 
kon in tact blijven en de eerste vleugel van het Zorgcentrum 
Aelsmeer is daarna gebouwd. De bewoners zijn vanuit Rustoord 
hier in  getrokken, waarna op de plaats van Rustoord de tweede 
vleugel van het Zorgcentrum gebouwd is. Hier zijn vervolgens de 
bewoners van het Seringenpark komen wonen. 

1956

Jaren ‘80
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Eind 1995 is Rozenholm opgeleverd. In samenwerking is gebruik gemaakt 
van verschillende facilitaire diensten, zoals de keuken, de linnenkamer en de 
nutsvoorzieningen. Later is Rozenholm als verpleeghuis onderdeel geworden van de 
organisatie Amstelring en zijn de ondersteunende werkzaamheden anders georganiseerd. 
De inleunwoningen aan de Kanaalstraat, Beukenhof, en de 
aanleunwoningen aan het Molenpad,   Bloemendaele,  omringen de beide 
verpleeghuizen. Habion verhuurt het geheel via het bedrijf Van der Linden.
De keuken in het Zorgcentrum bereidt dagelijks ruim 200 verse maaltijden, zowel voor de 
bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers als voor mensen die thuis de Tafeltje Dek Je 
maaltijden ontvangen. Van maandag tot en met zaterdag rijdt een grote groep vrijwilligers 
volgens een mooi rooster het dorp in om de maaltijden te brengen en even contact te hebben met 
de ontvangers. Dit persoonlijke contact helpt (alleenstaande) ouderen om zich gezien te weten.

1995

Rond 2000 is de Thuiszorg ontwikkeld, zowel vanuit Zorgcentrum Aelsmeer 
als vanuit Kloosterhof en Amstelring. Thuiszorg Aalsmeer heeft eerst vanuit 
het Zorgcentrum gewerkt en is later verhuisd naar de Zijdstraat. Toen dit te 
klein werd zijn de planning, coördinatie vanuit de casemanagers dementie  
en aansturing verhuisd naar het gezondheidscentrum op 3 Kolommenplein. 
Naast locatie Dorp zijn later meer teams gevormd in Oosteinde op het 
Poldermeesterplein en in Kudelstaart bij het Wijkpunt. Drie teams voor de thuiszorg 
en de hulp in de huishouding bieden aan ruim 300 cliënten onze diensten aan.

2000

2007

In 2007 is in gebouw Irene gestart met 
het bieden van ontmoetingsgroepen 
en de Dagbesteding.  Voor ouderen die 
meer behoefte hebben aan structuur, 
onder andere vanwege dementie, is deze 
begeleiding zeer behulpzaam om langer 
thuis te kunnen blijven wonen. Ook voor 
de naasten en mantelzorgers biedt de 
dagbesteding veel steun, zij kunnen even 
tot rust komen of activiteiten doen die 
samen niet meer goed lukken. Het aantal 
bezoekers bij Irene is fors toegenomen in 
de afgelopen jaren. Er zijn nu dagelijks vaak 
vijf groepen aanwezig met deskundige 
begeleiding om zo fit mogelijk te blijven, 
lichamelijk en geestelijk. In Rijsenhout is 
in 2018 gestart met ontmoetingsgroepen 
op twee dagen per week. Deze bezoekers 
kunnen doorstromen naar Irene wanneer 
zij meer structuur nodig gaan hebben.
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2022
De opening 

van gebouw Zuydveste 
in najaar 2022 biedt voor de 

Thuiszorg een nieuwe locatie. In het 
komend jaar vindt een herschikking 
plaats van de uitvals-locaties 
voor de thuiszorgmedewerkers. 
Dichtbij mensen en de reistijd zo 
doelmatig mogelijk organiseren.  
De medewerkers die hulp in de 
huishouding verzorgen werken 
bij cliënten thuis, vaak al jaren 
in dezelfde combinaties van 
cliënt en medewerker. Zij werken 
thuis bij ouderen en zien ook of 
het nog goed gaat in huis. Een 
luisterend oor en hulpvaardige 
handen. De coördinatie vindt 
plaats vanuit het 3 Kolommenplein.

 .... geen bewoner hoeft 

te zijn om in het restaurant van het 

Zorgcentrum te komen eten. Iedereen 

is van harte welkom! Zien we je 

binnenkort? Leuk! Meld je 

minstens 24uur van te voren 

even aan via 0297 32 60 50
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De ervaringen van Floor
over deze naamswijziging

 

hET WEllAnTcollEgE WErD

Yuverta Waar kreeg je allemaal mee te maken?
De naam staat overal op: briefpapier, 
proefwerkblaadjes, de gevel, de vlaggen, 
e-mailadressen, wegwijzers tot en met het 
waterkraantje (dat nog een verandering moet 
ondergaan). 

De naamswijziging is op 1 augustus 2021 
doorgevoerd. In de zomervakantie is er heel 
veel gedaan om visueel over te kunnen gaan 
en bijvoorbeeld de borden en vlaggen te 
vervangen. Voor het promotiemateriaal is een 
goede bestemming gevonden in het kader van 
de duurzaamheid. 

Wat hebben jullie verder gedaan om het 
bekend te maken?
Via de social media kanalen hebben we 
mensen laten raden naar de nieuwe naam 
en we hadden een aftelklok tot het moment 
van bekendmaken van de naam. Ook hebben 
we betrokkenen via brieven en kaarten 
geïnformeerd over de verandering. 

Hoe vond iedereen het?
Nou, de meningen waren wel verdeeld, Yuverta, 
men vond daar wel wat van! Hoe schrijf je het, 
wat betekent het. Dus uitleggen, vooral dat er 
niets verandert voor de leerlingen, behalve de 
naam. 

De naam verwijst naar jij (you), jeugd (juve) en 
groen (vert). Maar het verbaasde me hoe snel 
het ingeburgerd is. Alhoewel er in Aalsmeer zelf 
nog wel gesproken wordt over de Westplas en 
de Groenstrook. Op de Westplas (Yuverta-mavo) 
passen de leerlingen die meer theoretisch 
onderwijs willen (inclusief de businessklas en 
projectklas) en op de Groenstrook (Yuverta-
vmbo) wordt meer beroepsgericht en praktisch 
geleerd (bijvoorbeeld: de paardenklas, dier, 
bloem en robotica).
De telefoon wordt soms nog aangenomen met 
“Wellantcollege” in plaats van Yuverta, maar 
verder gaat het goed.

Te
ks

t 
e

n 
af

b
e

e
ld

in
g

: T
in

e
ke

 G
e

e
rt

s

Als je in Aalsmeer kijkt naar bedrijven met een 
naamsverandering, dan kun je niet om Yuverta 
heen. Dus is Tineke Geerts op de fiets gestapt 
en heeft hen een bezoekje gebracht. Daar heeft 
zij een leuk gesprek gehad met Floor Onstein, 
locatie-adviseur Marketing en Communicatie. 
Floor is nu drie jaar in dienst en heeft de hele 
transitie naar “Yuverta” meegemaakt. Zij is 
verantwoordelijk voor de externe communicatie 
en werkt sinds een jaar op de locaties Yuverta 
mavo en Yuverta vmbo in Aalsmeer.

Vanwaar de naamsverandering?
Het Wellant College had 32 locaties en is 
gefuseerd met Helicon en Citaverde. De 
organisatie heeft  nu een landelijke dekking van 
53 kleine, persoonlijke scholen. We zijn “groot 
geworden om klein te blijven”.

Hoelang heeft het traject van de 
naamsverandering geduurd?
De voorbereiding heeft ongeveer een schooljaar 
geduurd. En tot alles praktisch geregeld was 
en het bij iedereen “geland” was ook wel een 
schooljaar. Er werd in het begin nog gebruik 
gemaakt van de toevoeging “voormalig 
Wellantcollege” maar dat is al snel losgelaten.

“De naam verwijst 

naar jij (you), jeugd 

(juve) en groen (vert).”

13

PuzzelPuzzel  & & WINWIN

Vindt u alle woorden? 
De woorden staan in alle richtingen, ook diagonaal, en kruisen elkaar soms. Streep alle 
woorden weg. Onder de volledige opgeloste puzzels wordt een VVV-bon ter waarde van 
€10 verloot. Succes! 

Lever uw puzzel  in bij de receptie van het zorgcentrum t.a.v. Wilma Groenenberg. 
Vergeet niet uw adres te vermelden, de winnaar krijgt de VVV-bon thuisgestuurd. 

13



14 15

‘Aelsmeer’ is meer dan een 
Zorgcentrum alleen. U kunt ook bij 
ons terecht als u nog zelfstandig 
woont, voor zaken als hulp bij de huis-
houding, 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 vanzelf-
sprekend. De kleinste dingen kosten 
steeds meer tijd, u moet meer en meer 
aan dierbaren vragen. 
Terwijl de sociale kring vaak kleiner 
wordt en hulp vragen soms lastig is.  

Juist bij dit soort dingen kunnen wij een 
uitkomst bieden. Van hulp bij de 
huishouding en thuiszorg tot 
ontmoetingscentra; van lunchroom tot 
Tafeltje Dek Je; van sjoelen tot 
geheugentraining. We helpen u zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen en sociaal 
actief te blijven. 

Bijzondere ondersteuning
Heeft u een indicatie, is er bijv. 
dementie of Parkinson bij u vast-
gesteld, dan kan u  in aanmerking komen 
voor begeleid wonen of de maatzorg-
programma’s bij de dag-
besteding. 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 case-
managers via 0297 820966 om de moge-
lijkheden te bespreken.

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 en zonder 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 Suzanne Smits 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 0297 820 979)

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

                       
Reisburo ‘Op Stap’

Binnen Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg 
Aalsmeer kunt u bij ‘Reisburo Op Stap’ terecht met al 

uw vragen rondom vervoer. Het ‘Reisburo Op Stap’ heeft twee 
auto’s voorhanden, beiden geschikt voor rolstoelvervoer. Daarnaast 

zijn er diverse vrijwilligers waarop een beroep gedaan kan worden. Voor 
medische- en paramedische afspraken zoals artsen, fysiotherapie, tandarts 

en pedicure bezoeken kunnen wij vervoer inplannen. Een van de leuke 
dingen in het leven is natuurlijk een dagje uit. Met ‘Reisburo Op Stap’ kunt 
u ook echt op stap. Iedere week wordt er een aantal uitjes georganiseerd 

waarbij het vervoer gebeurt met kleine busjes. Bent u afhankelijk 
van een rolstoel? Dan regelen we dat er ook een begeleider met 

u meegaat. De kosten van deze uitstapjes wisselen sterk. Dat 
heeft vooral te maken met de entreekosten. Een dagje 
Dolfinarium bijvoorbeeld, is veel duurder  dan een 

bustochtje door Amsterdam. Wilt u op de hoogte blijven 
van alle uitstapjes? Dat kan. Meld u aan per e-mail bij 

iharting@zorgcentrumaelsmeer.nl  en ontvang 
voortaan het uitjes overzicht met het 

afwisselende programma.

Optredens  & meer....
Een keer per maand is er een voorstelling in de grote 
zaal, van kooroptredens tot concerten. De activiteiten 
beginnen om 15:00u. 
- 14 november kledingverkoop door H en A Mode
- 16 november fotopresentatie met als thema   
 Herfst door Claudia den Ouden
- 22 november zangmiddag
- 13 december Kerstzangmiddag
- 18 december Kerst pianoconcert 
 uitgevoerd door leerlingen van Hanneke Maarse
- 30 januari kledingverkoop door H en A Mode

Weeksluiting & Kerkuitzending
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, een 
moment van bezinning en overdenking, geleid 
door mensen uit verschillende geloofsgemeen-
schappen. Iedereen is welkom. Elke zondag is er 
een Kerk- uitzending in de grote zaal waarbij  op 
groot scherm de dienst vanuit de Dorpskerk wordt 
uitgezonden. Met na afloop een kopje koffie. 

Het Zorgcentrum 
Prachtig gelegen aan het 
water en kijkt ook uit op de 
Historische Tuin. In het pand bieden 
we aan ruim honderd mensen een 
woning. Voor mensen met dementie is 

er een veilige en beschermende woon- en 
leefomgeving. Er is woonruimte voor u als 

thuis wonen lichamelijk niet meer haalbaar 
is en u de benodigde zorgindicatie heeft. 

Enkele appartementen zijn geschikt voor 
echtparen. In bijzondere situaties is een tijdelijk 

verblijf in een van de vier ELV-kamers mogelijk. Het 
Zorgcentrum is er voor zorg én welzijn. Er zijn 

wekelijks diverse activiteiten die plaatsvinden in de 
huiskamers of in de grote zaal beneden.
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                       Inloopcentra Aalsmeer 
en Rijsenhout

                         Gezelligheid en actief blijven, dat staat hier centraal. 
                 Loop binnen voor een kopje koffie of reserveer voor een van 
              onze activiteiten (zie hier onder onze  activiteiten.) 

          Inloopcentrum Aalsmeer: open van maandag t/m vrijdag                                                        
    Inloopcentrum Rijsenhout: open op maandag en donderdag 
  Voor het programma van het Inloopcentrum in Rijsenhout kunt u 
                    contact opnemen via Tel. 0622468574. 

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

Inloop Aalsmeer:
Geheugentraining
Elke maandagmiddag is er geheugentraining van 
14.30 - 15.45 uur en op dinsdagochtend van 
10.00 - 12.30 uur. Het blijven prikkelen van het 
brein is vooral op oudere leeftijd belangrijk. Zo 
blijft het geheugen langer actief.

Creatief
Maandagochtend van 10.00 - 12.30 uur kunt u 
ontspannen door mee te doen aan tekenen. Voor 
schilderen vragen wij een kleine bijdrage. Ook 
organiseren wij regelmatig een workshop.

Musica
Muziek heeft een hele positieve uitwerking op
mensen. Daarom biedt de inloop elke week op 
dinsdagmiddag van 14.30 - 15.45 uur een Musica 
middag. Muziek beïnvloedt de stemming zeer 
positief en brengt mensen in contact.

Gespreksgroep
Op donderdagochtend van 10.00 - 12.30 uur is er 
een gesprekgroep waarbij we herinneringen en 
verhalen met elkaar delen. Ook komen de actuali-
teiten 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. 

Mantelzorgondersteuning

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

  Wijkpunt Kudelstaart
Wijkpunt Voor Elkaer is een sociaal middelpunt 
in het centrum van Kudelstaart. Voor een kop koffie, 
een van onze leerzame of gewoon leuke activiteiten, 
of simpelweg om anderen te ontmoeten bent u van 
harte welkom. Voor meer informatie Tel. 0297 820 979. 

U kunt ook bij ons terecht voor een warme maaltijd.  
Elke maandag, dinsdag en donderdag is het restaurant geopend 
van 12.00 - 13.30 uur en op woensdag avond van 17.00 - 19.30 uur.
En elke laatste vrijdag avond van de maand een mooi menu.

               Openingstijden:
               Maandag, dinsdag en donderdag 10.00 - 17.00 uur
                Woensdag  17.00 - 19.30 uur
                   Woensdag en vrijdag is het Wijkpunt van
                         10.00 - 16.00 uur geopend voor de 
                             Maatwerkgroep. (Zie het kader)

Geheugentraining, Bewegen met elkaer & 
Bewegen: Totaal Vitaal
Elke maandagochtend is er geheugentraining van 
10.00 - 12.00 uur. Het blijven prikkelen van het brein 
is vooral op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het 
geheugen langer stabiel. Elke maandagmiddag is 
er Bewegen met Elkaer van 14.30 - 15.15 uur o.l.v. 
Yolanda Tijdink, een gediplomeerd docente. U bent 
van harte welkom voor een proefles. 
Voor Bewegen Totaal Vitaal kunt u op donderdag-
ochtend van 10.00 - 12.00 uur bij ons terecht. 

Creatief, Tekenen en schilderen 
Op maandagmiddag creatief van 14.00 - 16. 00 uur. 
Zo worden er bijvoorbeeld bloemen gemaakt en 
andere deco van oude boeken. 
In de oneven weken op dinsdagochtend van 10.00 
- 11.30 uur kunt u bij ons tekenen en schilderen. 
Er worden geregeld verschillende technieken en 
materialen aangeboden waar u aan mee kan doen. 
Voor de materialen wordt een bijdrage gevraagd. 

Spelletjesmiddag en Sjoelen
Elke dinsdag middag kunt u gezellig een spel spelen 
zoals rummikub of klaverjassen van 14.30 - 16. 30 
uur. Voor wie graag komt sjoelen staan op 
donderdagmiddag (even week) de sjoelbakken klaar 
van 14.30 - 16.30 uur. 

Maatwerkgroep  
Woensdag & vrijdag van 10.00 - 16.00 uur

Op woensdag en vrijdag bieden wij 
gestructureerde dagbesteding voor mensen 
met geheugenklachten, dementie of andere 
vragen om structuur. Deze maatwerkgroep 
bestaat uit 9 – 12 personen en is besloten. 
Maatwerk is geschikt voor deelnemers die 
een indicatie dagbesteding hebben via de 
WMO van de gemeente. Voor vragen kunt u 
terecht bij  Ellen Carels, Tel. 06-22468574

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 belan-
geloos inzet voor kinderen die extra zorg of 
troost nodig hebben. Deelname is gratis en 
indien voorradig de wol ook!  Voor bloem-
schikken kunt u bij ons terecht in de oneven 
weken op de donderdag middag van 14.30 
- 16.00 uur.
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Deze liedtekst zal bij veel lezers 
bekend zijn, de melodie hoort u 
misschien al in gedachten. Het 
geloof kan kracht en steun geven, 
vertrouwen dat de Heer ons 
begeleidt op onze wegen. 
 
In de huidige tijd zien we dat 
er veel veranderingen gaande 
zijn. Grote maatschappelijke 
ontwikkelingen rond milieu en 
energie, in de wereld vrede en 
oorlog, huisvesting, arbeidsmarkt 
enz. 
Door de Overheid is onlangs 
een programma opgesteld: 
WOZO = Wonen, Ondersteuning 
en Zorg voor Ouderen. Dit is 
bedoeld om een beweging op 
gang te brengen voor de langere 
termijn. Er wordt (gelukkig) van 
uit gegaan dat ‘de oudere’ niet 
bestaat. Ieder mens heeft eigen 
wensen en mogelijkheden. 
En er zijn veel verschillen in: 
culturele achtergrond, financiële 
mogelijkheid, digitale kennis en 
een sociaal netwerk. 
Het motto in WOZO is:  
Zelf, als het kan. Thuis, als het kan.
Digitaal, als het kan 
En bij deze drie punten ook 
aandacht voor ‘samen’, met 
naasten en de (in)formele 
zorgverleners.  
Wij weten als organisatie dat 
mensen die bij ons op de 

wachtlijst staan voor zorg, thuis 
of in het Zorgcentrum, zich niet 
zomaar melden. En wij weten 
ook dat een ziekte als dementie 
er geleidelijk toe kan leiden dat 
de eigen regie steeds moeilijker 
wordt. Maar we zien helaas ook dat 
we nu al niet meer alle zorgvragen 
kunnen oppakken, omdat we niet 
voldoende personeel hebben of 
de zorgvraag niet past binnen de 
afspraken met de zorgverzekering. 
Wij kijken om ons heen waar 
goede voorbeelden zijn en wij 
vragen onze lezers – en zeker ook 
de wat jongere mantelzorgers - om 
voor u zelf na te denken hoe u zelf 
regie kan nemen, hoe uw sociale 
netwerk is en of u digitaal een 
beetje handig bent. Voorbereiden 
op ouder worden is belangrijk.

Shirtje wissel, in de voetballerij, misschien ook 
wel in andere sporten een bekend fenomeen. 
Na de wedstrijd wisselen de spelers hun shirt 
onderling uit. Of het shirt wisselt van speler 
naar fan. De shirts zijn dan ook echte collectors 
items voor fans.  Ieder seizoen heeft de club een 
andere kleur samenstelling. Zo heeft ook het 
Nederlands voetbalelftal het nieuwe outfit voor 
het WK gepresenteerd. De kleur Oranje voert de 
boventoon, maar is het echt Oranje? De meningen 
zijn erover verdeeld. 

Terug naar het zorgcentrum
Een paar jaar geleden veranderede de 
bedrijfskleding van verschillende gekleurde polo’s 
naar paars met wit. De kleuren combinatie was 
wennen, maar uiteindelijk was het duidelijk dat 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het paars met wit te 
herkennen was. Nu, na een aantal jaar is het tijd 
voor vervanging en meteen voor vernieuwing 
van kleur. We gaan over naar marine blauw in 
combinatie met wit. Na grondig onderzoek heeft 
de kleding commissie dit besloten. Welke kleuren 
hebben de andere tehuizen en instellingen in 
Aalsmeer? Wij willen ons wel onderscheiden hierin. 
Herkenbaarheid en draagbaarheid waren de 
kernpunten. 

Vervolgens werden er samples aangevraagd 
zodat de kleding gevoeld en gepast kon worden. 
Welke broek zit het lekkerst, hoe diep zijn de 
zakken in de jasjes, zijn er ook vestjes voor tijdens 
de koudere dagen, of juist de 3 kwart broeken 
voor in de warme dagen? Want functionaliteit is 
belangrijk, maar ook welke vorm staat iedereen, 
niet te dikke/dunne stof, lange shirts, korte of juist 
3kwart mouwen, wel streepjes of zelfs biesjes aan 
de mouwen waren enkele opties. Uiteindelijk is er 
een keuze gemaakt, waarna alle informatie aan het 
management is overhandigt. Wanneer alles rond 
is zal het nieuwe Zorgcentrum Aelsmeer outfit 
gepresenteerd worden.

ShIrTJE WISSEl!ShIrTJE WISSEl!
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        ‘Wat de   toekomst 

  brenge moge,  mij geleidt 

           des Heren  hand’ 

In ruim 25 jaar zijn bij de organisatie Zorgcentrum 
Aelsmeer verschillende initiatieven ontwikkeld en is de 
dienstverlening uitgebouwd. Steeds meer met focus 
op de ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart, vanwege de 
toenemende groep 75+ inwoners.

Onze basis
Wij waarderen de korte lijnen met betrokkenen in de 
directe omgeving, huisartsen, ouderenbonden, gemeente 
etc. Als organisatie zijn wij geworteld in het dorp Aalsmeer 
en Kudelstaart en kennen de cliënten, bewoners en hun 
naasten, de medewerkers en vrijwilligers elkaar goed. Wij 
zijn van en voor het dorp en zijn als zodanig ook goed 
bekend en aanspreekbaar.  

Samenwerking
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot 
minder verzuiling. Er is in Aalsmeer een goede afstemming 
met Kloosterhof, onderdeel van Zorgcentra Meerlanden, 
en met Rozenholm, onderdeel van Amstelring. Wij bieden 
allemaal intensieve verpleeghuiszorgzorg, 
zoals door regelgeving en financiering voorgeschreven is.
En met zes ouderenzorgorganisaties is dit jaar de regiovisie 
Amstelland en de Meerlanden ‘Positief Gezond oud worden 
is voor iedereen anders, op weg naar 2032’ ondertekend. 
Onze organisatie onderschrijft de noodzaak van 
samenwerking bij een snel groeiende groep ouderen, 
inclusief een snelle toename van mensen met dementie. 
Deze groei komt bij een krapper wordende arbeidsmarkt, 
digitalisering en de ontwikkelingen om langer thuis te 
blijven wonen. Samenwerken, kennis delen en  overleg 
dragen bij om mee te groeien met de maatschappelijke 
opgaven in de ouderenzorg.

Aanleiding van de naamwijziging
De organisatie bestaat uit: Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg 
Aalsmeer, Inloop en Dagbesteding en ‘Tafeltje Dek Je’ die 
samen een keten van zorg bieden. De naam ‘Zorggroep 
Aelsmeer’ maakt dit beter duidelijk, zonder volledig afstand 
te nemen van de bekende naam en identiteit van de 
organisatie. Wij behouden het kenmerkende logo met het 
‘rood, groen en zwart’ van de gemeente Aalsmeer, maar het 
woord in de boog erboven wijzigt van Zorgcentrum naar 
Zorggroep. De onderdelen behouden hun eigen naam, 
echter alles met Aelsmeer (met ae) als verbinding: 
 • Zorgcentrum Aelsmeer,  
 • Thuiszorg Aelsmeer,  
 • Dagbesteding Aelsmeer,  
 • Tafeltje Dek Je Aelsmeer.

Image by pinnacleanimates on Freepik
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WIST JE DAT JE...

De Cliëntenraad heeft in de afgelopen tijd weer maandelijks vergaderd, met uitzondering 
van een vakantiestop in augustus. In juli is gesproken over de particuliere- en 
kleinschalige aanbieders van thuiszorg. Door cliënten was een vraag gesteld welke 
verschillen er zijn qua aanbieders en de bijbehorende tarieven of eigen bijdragen. 
Hierover is in de Cliëntenraad van gedachten gewisseld. 
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Thuiszorg Aalsmeer biedt een breed 
aanbod aan verpleging en verzorging 
thuis met continuïteit vanuit een vast 
team. En als in een team medewerkers 
ziek zijn of op vakantie, springen collega’s 
van de andere teams bij. Wij voldoen 
aan de verschillende kwaliteitseisen en 
criteria. Maar vanwege de vele eisen die 
verschillende ziektekostenverzekeraars 
stellen aan zorgaanbieders, is er niet met 
alle verzekeraars een contract afgesproken. 
Dit kost de organisatie te veel tijd en 
administratie werk.  

Ook is er gesproken over de wijze waarop 
kosten voor activiteiten in het Zorgcentrum 
verrekend worden. Het streven is om met 
bewoners een maandelijkse bijdrage af te 
spreken zodat er niet te veel met contant geld 
betaald hoeft te worden. Dit kan rekenen op 
begrip van de Cliëntenraad, mits voldoende 
duidelijk gecommuniceerd wordt naar de 
bewoners. 

En tenslotte is gesproken over de voortgang 
in de Taskforce Wonen en Zorg in de 
gemeente Aalsmeer. De verkiezingen en 
het vormen van een nieuw college van B&W 
heeft tijd gevraagd waardoor de ambtelijke 
ondersteuning uit bleef. De betrokken 
organisaties hebben wel met elkaar verder 

gesproken over de noodzaak om voldoende 
huisvestingen voorzieningen in het dorp 
beschikbaar te maken voor ouderen (boven 
de 75 jaar) en voor andere ouderen in 
kwetsbare doelgroepen. 

In september hebben de leden van de 
Cliëntenraad en de directeur gesproken 
over de mogelijkheden om familie meer 
te betrekken bij de zorg en begeleiding in 
het Zorgcentrum. Naar verwachting zal er 
1 november een bijeenkomst komen met 
een grotere groep betrokkenen om over dit 
onderwerp te spreken. Wanneer er minder 
medewerkers beschikbaar zijn, zal het werk 
misschien anders verdeeld moeten worden.  

Daarnaast is het huiskamerbeleid besproken. 
Toelichting is gevraagd waarom bezoek niet 
in de huiskamer ‘mag’ komen. Dat dit rustiger 
is voor andere bewoners is wel duidelijk 
geworden.  

Tot slot is het energiegebruik benoemd, met 
de oplopende kosten voor gas en elektriciteit. 
Dit krijgt aandacht, hoewel het comfort van 
bewoners ook beschermd wordt. Een lastig 
dilemma. 

De vergadering is weer openhartig verlopen 
met een goede uitwisseling van gedachten. 

Tineke Geerts heeft een gezellig gesprek 
gevoerd met mevrouw Jos Thijssen, zij 
woont op de 1e etage, afdeling de Vaart 
en heeft met veel facetten van onze 
organisatie kennisgemaakt. Thuiszorg, 
Ontmoetingscentrum, Grote Poel, 1 etage.  

Kunt u zich nog herinneren wanneer u 
voor het eerst kennismaakte met onze 
organisatie? 
De eerste keer dat ik met de thuiszorg 
kennismaakte, was ik aan mijn heup geopereerd. 
Ik woonde   nog met mijn lieve man Louis in 
Kudelstaart en werd door de thuiszorg V&V 
geholpen met douchen en kreeg een trombose-
prikje. Ik vond het fijn dat ik geholpen werd, 
maar ook moeilijk om je letterlijk bloot te geven 
aan een ander en afhankelijk te zijn. 
Op advies van dokter de Vries hebben we 
ons toen ingeschreven voor een woning bij 
het Poldermeesterplein, in verband met de 
winkels op loopafstand. Ook daar hadden we 
weer een fijne woning. Mijn man werd echter 
vergeetachtig en kreeg de diagnose dementie. 
Drie keer per week ging hij naar Irene, de 
dagbesteding van het Ontmoetingscentrum. 
Hoewel hij soms met moeite daarnaar toe ging, 
kwam hij altijd vrolijk terug. Het liep daar op 
rolletjes, goed georganiseerd. Ik ging zelf naar 
bijeenkomsten voor mantelzorgers, daar vind 
je herkenning bij anderen. In die tijd kwam de 
thuiszorg niet alleen meer voor mij voor mijn 
kousen, maar ook om mijn man te helpen met 
wassen en aankleden. 
(Ik herinner me nog dat Louis altijd heel galant 
onze jas aanpakte en ophing)

Toen het te moeilijk werd thuis ging Louis op de 
Grote Poel wonen in het Zorgcentrum, het was 
heel moeilijk om gescheiden te worden, maar 
het kon niet anders. De zorg was daar geweldig, 
heel liefdevol en een fijne sfeer. 

Tijdens de Corona-tijd, dat we elkaar alleen 
achter glas mochten zien, had ik wel veel 
verdriet van de situatie. 

U woont nu op de 1e etage, hoe vindt u 
het hier?
Ik ben een blij en gelukkig mens en doe mee 
met uitstapjes, heb aandacht voor anderen 
en ben bevriend geraakt met mw. Plessius die 
hier ook woont. Dat is toch bijzonder, we laten 
elkaar vrij, maar als we zin hebben, trekken we 
samen op. We gaan vaak naar het fiets-labyrinth 
beneden, even in beweging blijven. Ik verveel 
me geen dag, ik lees graag en ga er ook graag 
op uit. Mijn kinderen zeggen wel eens “jij bent 
nooit op je kamer”. 

Als u directeur was van het zorgcentrum, wat 
zou u dan veranderen?
Niets, ik vind het allemaal goed hier. Natuurlijk 
zie je wel eens iets en ook het eten zou ik zelf 
wel eens anders doen, maar we krijgen het 
allemaal, kunnen zo aanschuiven en ik vind het 
meeste lekker. Het is toch fantastisch? En je kunt 
het nooit iedereen naar de zin maken.

Wat voor uitstapjes heeft u gemaakt?
Ik ben met stichting Sam mee geweest op een 
boottocht, geweldig. En het bosplan, ook zo 
leuk. Ook hebben mw. Plessius en ik allebei met 
een vrijwilliger op een duofiets gefietst!
Je moet er zelf iets van maken, er wordt genoeg 
gedaan, niet in het verleden blijven hangen of 
in alle kwaaltjes, ik heb ook genoeg gehad en 
meegemaakt. Maar ik ben blij en dankbaar.

Mevrouw Jos ThijssenMevrouw Jos Thijssen

- DE CLIENTENRAAD -
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Tafeltje Dek Je is een onderdeel van de keten van 
zorg die aangeboden wordt vanuit Zorgcentrum 
Aelsmeer. Deze voorziening is zo’n 36 jaar geleden 
gestart voor ouderen, die niet meer in staat zijn om 
zelf hun warme maaltijd te verzorgen. 
Suzanne Smits en Anja Kroon coördineren het proces 
van aanvraag tot bezorging van de maaltijden. 
Suzanne is sinds 1 september 2022 werkzaam bij 
het zorgcentrum en Anja startte twee jaar daarvoor. 
Samen vormen zij een zeer gemotiveerd team 
dat graag iets wil betekenen voor de ouderen in- 
en buiten het zorgcentrum. Het contact met de 
thuiswonende ouderen, bezorgers en het in goede 
banen leiden van het gehele proces geeft hen veel 
voldoening.

Voor inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart, veelal 
met een zorgvraag, die niet meer zelf hun maaltijd 
kunnen verzorgen, is het mogelijk om Tafeltje Dek 
Je aan te vragen. Ook kunnen senioren tijdelijk, 
bijvoorbeeld vanwege herstel na een operatie, 
gebruik maken van Tafeltje Dek Je. Suzanne en Anja 
beoordelen de aanmeldingen.
Onze keuken verzorgt vers gekookte maaltijden en 
houdt rekening met uw dieetwensen, halve porties 
of een gemalen maaltijd. Men kan kiezen uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht, met verschillende prijzen. 
Voor mensen met een kleinere portemonnee is het 
mogelijk om subsidie aan te vragen via gemeente 
Aalsmeer, d.m.v. de Aalsmeerpas. Daarnaast kan 
men in het wijkpunt in Kudelstaart gezamenlijk met 
andere deelnemers eten. En voor mensen rondom 
het zorgcentrum is er de optie om rond 12 uur de 
maaltijd in het restaurant van Zorgcentrum Aelsmeer 
te nuttigen.

Dankzij de hulp van een grote groep trouwe 
vrijwilligers worden er van maandag tot en 
met zaterdag in Aalsmeer en Kudelstaart,  12 
bezorgroutes per dag gereden. Soms is de vraag 
voor Tafeltje Dek Je groter dan het aantal vrijwilligers 
waarover wij beschikken om te bezorgen. Dit is de 
reden waarom wij helaas, in sommige wijken, een 
wachtlijst hanteren. Nieuwe bezorgers zijn daarom 
ontzettend welkom!

De vrijwilligers die de maaltijden bezorgen 
komen rond 11:15 uur bij de keuken van 
het zorgcentrum de speciale Tafeltje Dek 
Je warmhoud bakken ophalen. Sommige 
vrijwilligers hebben een vast route, anderen 
houden juist van variatie. Totaal neemt het zo’n 
1,5 uur tijd in beslag. Tijdens het bezorgen van 
de maaltijden is het zowel voor de bezorger als 
degene die de maaltijd ontvangt fijn om even 
gezellig een praatje te maken. 

Vrijwilligers worden over het algemeen 1 keer 
in de 4 of 5 weken ingeroosterd en rijden dan 
op 3 vaste dagen. Vaker bezorgen of alleen 
als invaller opgeroepen worden is natuurlijk 
ook mogelijk. Samen kijken wij wat voor ons 
beiden passend is en houden wij graag rekening 
met bijvoorbeeld een langere vakantie op 
de camping.  Ook echtparen of vriendinnen 
bezorgen gezellig samen of ieder op een andere 
dag de maaltijden. Er is zelfs een vrijwilliger die 
regelmatig thuiswerkt en deze dagen achter 
een beeldscherm graag onderbreekt voor het 
rondbrengen van de maaltijden. Even er tussen 
uit, persoonlijk contact en iets betekenisvol doen 
voor de maatschappij. 
Wilt u meer informatie over het in aanmerking 
komen voor Tafeltje Dek Je of wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op 
met Suzanne Smits of Anja Kroon, 0297-326050 
of tdj@zorgcentrumaelsmeer.nl Te
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Wat heb jij met Zorgcentrum 
Aelsmeer? 
Mijn man (Kim Goede) 
en ik hebben samen een 
huisartsenpraktijk in Aalsmeer. 
Wij hebben ook patiënten in 
het zorgcentrum wonen en wij 
bezoeken hen daar als het nodig 
is. Ook word ik gevraagd om mee 
te denken over de samenwerking 
tussen de huisartsen en het 
zorgcentrum omdat ouderenzorg 
mij na aan het hart ligt. 

Wat was je eerste baantje?  
Kassière bij Albert Heijn, het was 
leuk om in een klein team de 
zaterdag drukte aan te gaan, het 
was een kleine buurtsuper 

Hoe lang woon je al in Aalsmeer?  
Sinds 1996, vanwege de praktijk 
zijn we naar Aalsmeer gekomen. 

Naast of met welke bekende 
persoon zou jij op de 
Westeinder willen varen?  
Tja,  Ik vind het zonder bekend 
persoon ook prima, misschien 
minister Kuipers. 

Wat zie je zelf als de beste stap 
in je leven?  
Dat ik moeder heb kunnen 
worden. 
En wat had je beter niet 
kunnen doen?  
Te hard werken waardoor ik ziek 
werd. 

Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd?  
Heel veel; lezen, handwerken, in 
de tuin rommelen, zeilen, kleien, 
timmeren etc. 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken?  
Een boterham met kaas. 

Wat is je favoriete plek in 
Aalsmeer?  
Ik denk thuis 

Wat doe jij in de feestweek van 
Aalsmeer?  
Genieten van de gezellige drukte 
in het dorp. 

Wat is dé mazzel uit je leven?  
Ik ben gezond, heb een fijn gezin 
en goede mensen om mij heen. 

Waar kan jij echt gelukkig van 
worden?  
Goede sfeer 

Waar kan jij je mateloos aan 
irriteren?  
Roddelen en nodeloze agressie 

Met wie zou jij wel eens een 
dag willen ruilen?  
Een vrachtwagen chauffeur, dat 
lijkt me prachtig zelf rijden dan. 

En met wie absoluut niet?  
Onze praktijk assistentes, daar 
heb ik veel respect voor. Zij 
leiden alles in goede banen. 

Wat is jouw lijfspreuk?  
Doe maar gewoon is gek 
genoeg, en soms een beetje 
gekker. 

Wie is Joke Stam?
Huisarts in Aalsmeer

JA! Ik word donateur
Wilt u de Stichting Vrienden van Zorgcentrum steunen ‘‘voor dagen 
met een gouden randje’’, dan kan dit door u op te geven als donateur.  
Uw donatie kunt u overmaken op 
rekeningnummer:

NL 90 RABO 0300 1104 21 t.n.v. Stichting Vrienden van Z
orgcentrum Aelsmeeronder vermelding van ‘donateur’. 

De minimumbijdrage voor particulieren is € 15,- per jaar en voor be-
drijven € 100,- per jaar. Ook een eenmalige gift is uiteraard 
welkom. We willen u vragen dit er dan bij te vermelden.  
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Direct contact met 
Zorggroep Aelsmeer? 
Bel: 0297 32 60 50
Zorggroep Aelsmeer
Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
www.zorggroepaelsmeer.nl
info@zorggroepaelsmeer.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@zorggroepaelsmeer.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.zorggoepaelsmeer.nl

3 Facebook pagina’s:
www.facebook.com/zorggroepaelsmeer
www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer

Instagram: @zorggroep_aelsmeer


