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Deze ‘Voor ons Allemael’ 
verschijnt midden in de zomer. 
Veel van ons zijn met vakantie, 
sommigen mogen nog en een 
deel is al geweest. Ik ben altijd 
een vroege vakantieganger. In 
de veronderstelling dat je dan 
nog een mooie warme zomer in 
eigen land tegemoet gaat kies 
je dan wat gemakkelijker voor 
een bestemming waar het weer 
misschien wat minder is. 

In juni werd het dan ook 
Schotland tot helemaal het 
meest noordelijke puntje, waar 
de Orkney eilanden liggen. 
Het is voor je gevoel een beetje 
het einde van de wereld, maar 
het is er wel onvoorstelbaar 
ongerept en mooi. 
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Op de Orkney 
eilanden wonen 
zo’n 21.000 mensen op 
slechts enkele van de onge-
veer 70 eilanden. Je vraagt je 
af hoe het is voor ouderen om 
daar hun levensavond door te 
brengen. 

Ik las een interessant verslag 
van een huisarts in opleiding 
die daar stage heeft gelopen. 
Zij heeft het enerzijds over de 
typische ‘eilandproblemen’ die  
je tegen komt, maar ook over 
echte ‘zorg op maat’. Even een 
citaat dat de sfeer beschrijft. 

‘Het is indrukwekkend in welke 
mate de ouderen op de eilanden 
de kunst van het accepteren 
beheersen. Ze groeiden op 
tijdens de oorlog, zijn in het 
bezit van veel levenservaring 

én ze leven met de fysieke grenzen van een eiland 
en de nooit rustende wind. Dat alles maakt dat zij 
heel anders met verwachtingen omgaan. Als een 
fikse storm de ferry’s tegen houdt of het vliegtuigje 
door de mist niet kan vliegen, wordt een mens 
onrustig omdat zijn schema in de soep loopt. 
De eilanders keken niet op of om. ‘Morgen is er 
weer een dag, het is zo simpel als dat. Als je iets 
niet kunt veranderen, moet je je er ook geen
 zorgen over maken.’ Ze beheersen de kunst van 
het wachten. 
Van onschatbare waarde zijn het gevoel van veilig-
heid en het gemeenschapsgevoel. Op de pier staan 
de auto’s met de sleutel erin te wachten tot de 
eigenaren terugkeren. Op minder winderige 
dagen staan alle voordeuren uitnodigend open. 
Alleen op het hoofdeiland is een politieagent 
te vinden. Geen oudere kijkt verschrikt op als je 
onaangekondigd (de meesten hebben geen bel en 
horen het kloppen niet) zijn of haar woonkamer 
binnen komt lopen. De mensen voelen zich sterk 
verbonden met het eiland en met elkaar. Ze groei-
den op in een tijd dat je elkaar hielp met oogsten 
totdat het laatste veld gedaan was. De overzichte-
lijke leegte van het eiland (er groeien nauwelijks 
tot geen bomen door de harde wind) maakt dat 
iedereen letterlijk ziet wat de ander doet. Is het 
licht aan, liep hij vandaag wel met de hond, is de 
auto verplaatst, is hij in de winkel gezien? Voor veel 
ouderen betekent de gemeenschap veiligheid.’ 

Wat ook opvalt in het artikel is de enorme rol die 
verpleegkundigen vervullen in deze afgelegen 
gebieden. Op Orkney runnen zij hele huisarts-
praktijken met een vaste huisarts als achterwacht. 
Door hun achtergrond als verpleegkundige zijn 
zij gewend op pad te gaan en mensen thuis te 
bezoeken. Ze leveren laagdrempelige zorg en
 kunnen op die manier veel taken overnemen.  

Kortom een andere wereld, waar zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen nog meer aan de orde is dan 
bij ons. Voor een beschermde woonvorm moet je 
immers van je eiland af. Alles is erop gericht om 
dat te voorkomen. 

Dat leven met de omstandigheden dat is een oude 
levenskunst die we  in onze moderne samenleving 
wat kwijt zijn geraakt. Franciscus van Assisi zei het 
al: ‘Geef mij moed om te veranderen, wijsheid om 
te accepteren wat niet veranderd kan worden en 
inzicht om het verschil tussen beiden te herkennen.’ 

Tot zover een beetje een filosofisch voorwoord. 
Maar niet alles in dit blad is filosofie. Het blad staat 
weer vol met nieuwtjes, ervaringen en interviews, 
kortom alles wat interessant is voor u die met 
Zorgcentrum Aelsmeer verbonden bent. 

De redactie wenst u veel leesplezier en een fijne 
voortzetting van de zomer toe. 

Jan Dreschler 

 

 



Welkom in restaurant/wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Het wijkpunt Voor Elkaer in het centrum van 
Kudelstaart is een ontmoetingsplaats voor ieder-
een vanaf 55 jaar. Gezelligheid, gastvrijheid, tijd 
voor elkaer, een spelletje, een missie voor hand-
werken, (vrijblijvende) dagelijkse activiteiten en 
het heerlijke eten zijn zeker de moeite waard om 
een bezoek te brengen aan het wijkpunt.
Van maandag t/m vrijdag zijn we vanaf 
‘s morgens 9.00 uur geopend. Op zondag is 
er een gezellige “op de koffie/ borrel” middag 
van 14.30 - 16.30 uur. Maandag t/m vrijdag 
serveren wij heerlijke lunches van 12.00 en 14.00 
uur. Op woensdag- en vrijdagavond is het 
restaurant ook geopend, waar u vanaf  17.00 uur 
kunt genieten van een driegangen diner. 
Wel graag vooraf reserveren. Weet u welkom 
in wijkpunt “Voor Elkaer”!

Voor inlichtingen of reserveringen kunt u 
bellen met 0297 820 979. 

Consumpties voor eigen rekening, 
tenzij anders aangegeven
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Wijkpunt & Inloopcentrum 
‘Voor Elkaer’ 
ACTIVITEITENOVERZICHT

4

Multimedia 9.30 – 11.30 uur.
Multimedia start weer 5 september. Voor data 
zie de Nieuwe Meerbode en facebook. 
Met de tijd meegaan is een uitdaging. 
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw 
mobiele telefoon, tablet, e-reader of laptop, 
dan kunt u binnen lopen bij Multimedia.

Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur 
Kom gezellig spelletjes doen zoals rummikub 
of klaverjassen. Spelletjes zijn voor iedereen. 
Heeft u zelf een kaartgroepje dan bent u 
ook van harte welkom. Wilt u een groepje 
samenstellen neem dan gerust contact op 
met het Wijkpunt! 

Avondrestaurant, inloop 17.00 - 18.00 uur. 
Reserveren gewenst.

WOENSDAG

DINSDAG

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.

Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor Stichting 
Heppie en organisatie Care Bag. Materialen 
en deelname zijn kosteloos. Data voor 
speciale creatieve middagen staan in de 
Nieuwe Meerbode en op Facebook.

Line Dance beginners 19.00 - 20.00 uur
Line Dance gevorderden 20.00 - 21.00 uur
De eerste avond is op dinsdagavond 2 oktober  
2018 en stopt eind april 2019. Voor info kunt 
u bellen met het Wijkpunt. Ook inschrijf 
formulieren zijn daar af te halen (inschrijven 
voor 1 september).

Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugen-
fitness. We werken met verschillende boeken
en spellen vol met geheugenoefeningen.
Het blijven prikkelen van het brein is vooral
op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer stabiel. 
let op: 3 augustus is er geen geheugentraining

Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
U bent welkom voor een gratis 

proefles, vraag naar de brochure.

MAANDAG

DONDERDAG

Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur
We beginnen met een warming up, waarbij 
we de spieren warm en soepel maken. 
Gevolgd door een spelactiviteit met o.a. ballen, 
pittenzakjes, scoops, tennisrackets, jeu de boules, 
etc. Bewegen is niet alleen goed voor de lijn, 
maar ook voor het brein!

U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.

EVEN  WEKEN
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
Lekker in beweging, goed voor de concentratie 
en heel gezellig! Deelname is vrij. Voor data zie 
specifiek.

ONEVEN WEKEN

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
Altijd willen weten of u groene vingers heeft?  
Kom dan gezellig bloemstukjes maken. 
De kosten zijn 4 euro per bakje, maar u krijgt 
50 cent retour als u het lege bakje weer terug-
brengt. Voor data zie specifiek.

VRIJDAG

Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek. 
let op: 3 en 10 augustus is er geen themagroep

U kunt om 13.15 uur in het restaurant 
aansluiten bij de wandeling.

Musica 14.30 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning. 
We komen terug op verschillende bekende 
artiesten, muziek, beeldfragmenten en spellen. 
Ook wisselen we het programma af met 
interactieve middagen als zang, zelf muziek 
maken of een film, muziek op het grote scherm 
in het restaurant.

Avondrestaurant, inloop 17.00- 18.30 uur. 
Reserveren gewenst.

DE SALON

Op donderdag 6 september starten we met 
een nieuwe activiteit “De Salon “. 

De Salon is geopend op de eerste donderdag 
van de maand, op de even week,

 van 14.30 - 16.00 uur.

In de Salon kunt u tegen een onkosten-
vergoeding de nagels laten knippen, vijlen en 
een mooi kleurtje laten lakken. Daarnaast kunt 

u komen voor een gezichtsverzorging b.v. 
reinigen, een masker, korte massage, haartjes 
verwijderen en een dagcrème. Alle producten 

worden geleverd door de Dio/Da drogisterij 
Anna uit Kudelstaart. U kunt alle producten 

die u bevallen bij hun verkrijgen.

De data zijn; 6-9, 4-10, 1-11.
Graag van te voren melden bij de 

gastvrouw/heer

Care Bag
Is een organisatie die speciale “Bags” maakt 
voor vrouwen die behandeld zijn/worden 

voor borstkanker. Er is veel hulp nodig voor 
het maken van deze bag’s. De Care bag wordt 
gedragen als schoudertas en gebruikt om een 
flesje in te doen, dat middels een drain vocht 

opvangt. Voor een Care bag hebben we 
een breipatroon of een haakpatroon. Er is 

professionele hulp aanwezig voor eventuele 
uitleg. Lijkt het u leuk om ook een steentje bij 
te dragen aan het maken van deze Care bag 

dan bent u van HARTE welkom. Iedere dinsdag 
middag van 14.30 - 16.30 uur. De materialen 

zijn aanwezig. 
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 - SEPTEMBER -

woensdag 5 september
Start multimedia 9.30 - 11.30 uur. Vrij entree

donderdag 6 september 
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

De Salon 14.30 -  16.00 uur
Nagel en gezichtsverzorging (tegen betaling)

dinsdag 11 september
kaarten maken. Kosten 2 euro. 14.30 - 16.30 uur 
materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 13 september
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

dinsdag 18 september 
Prinsjesdag, hoedjes dag budget menu. 
12.00- 14.00 uur Reserveren gewenst.

vrijdag 21 september 
Wereld Alzheimerdag 

zaterdag 22 september 
Burendag 10.00 – 12.00 uur (ovb)

donderdag 27 september 
Kleding verkoop H en A mode 10.00 - 15.00 uur 
met modeshow nieuwe collectie

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

vrijdag 28 september
Thema avond diner: black and white. 
Vanaf 17.30 uur. Ivm verwachte grote 
belangstelling vooraf reserveren.

- OKTOBER -

donderdag 4 oktober. 
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. 
Deelname is gratis.

De Salon 14.30 -  16.00 uur
Nagel en gezichtsverzorging (tegen betaling)

vrijdag 5 oktober 
Nationale ouderendag

dinsdag 9 oktober 
Culinaire workshop 14.30 - 16.00 uur. 
Daarna happy hour tot 17.00 uur. 
Vooraf reserveren. Aantal deelnemers max 15.

donderdag 11 oktober
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

donderdag 18 oktober 
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. 
Deelname is gratis.

dinsdag 23 oktober
Kaarten maken, kosten 2 euro, 14.30 - 16.30 uur
Materialen aanwezig, vrij entree. 

donderdag 25 oktober
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

vrijdag 26 oktober 
Thema avond diner: ‘Oktoberfest’ vanaf 17.30 
uur. Ivm verwachte grote belangstelling vooraf 
reserveren.

dinsdag 30 oktober 
Schilderles met Henk v Utrecht. Kosten 5 euro. 
Materialen aanwezig, 14.30- 16.30 uur.

 - AUGUSTUS -

donderdag 2 augustus
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

dinsdag 7 augustus 
Kaarten maken, kosten 2 euro. 14.30 - 16.30 uur

donderdag 9 augustus 
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree

donderdag 16 augustus
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

vrijdag 17 augustus
Musica: ‘IJsje met een wijsje’. Aanvang 15.00 uur.
Grietje uit de polder. Kosten € 3,00.

donderdag 23 augustus 
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

dinsdag 28 augustus 
Tekenles door Henk v Utrecht. Kosten 3 euro. 
Materialen aanwezig. 14.30 – 16.30 uur

donderdag 30 augustus
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

vrijdag 31 augustus
Thema avond diner: ‘Lekker Zomers’
Vanaf 17.30 uur. Ivm verwachte grote 
belangstelling vooraf reserveren. 

VOOR ELKAER
BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN ALLE ACTIVITEITEN

 Helaas lukt het ons niet om alle activiteiten 
ver vooruit te plannen. U kunt meer 

details over de activiteiten tijdig vinden 
op Facebook en in de Nieuwe Meerbode. 
U kunt ook altijd even binnenlopen voor

 een maandagenda.  

Voor al onze middagactiviteiten kunt u 
zonder reserveringen binnen lopen. 

Kom gezellig eens met ons kennis maken 
en neem gerust iemand mee!

FEESTJE OF VERJAARDAG?

Heeft u een verjaardag te vieren of 
een jubileum/bruiloft dan is er een 
mogelijkheid om dat in het 
restaurant/ wijkpunt te vieren. 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met het wijkpunt.

ADRES
Wijkpunt Voor Elkaer, 

Nobelhof 1, Kudelstaart.

Telefoon: 0297-82 09 79.
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer

wsp@icloud.nl 

Bij het complex van Mijnsheerlijckheid 
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart

Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06 83 44 13 13

E-mail: wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl

Wij mogen met trots mededelen dat er in
 het wijkpunt ook een buurtboekenkast 
staat! U kunt er een boek lenen of ruilen. 

De spelregels zijn heel makkelijk, wilt u een 
boek lezen dan kunt u dat kosteloos bij ons 
komen lenen en na uitlezen natuurlijk weer 
terug zetten. Wilt u een boek ruilen dan kan 
dat ook. U zet dan een “lees” boek 

van u zelf terug in de 
boekenkast. Let wel..

een LEES boek, 
geen tijdschriften, kook/ 

studieboeken.

Buurtboekenkast

Heerlijk lunchen
Iedere 

maandag t/m vrijdag 
12.00 - 14.00 uur
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Vrijwilliger 
Vacatures

Hallo allemaal,

Mijn naam is Tanja 
Eichholtz, ik ben de 
nieuwe vrijwilliger 
coördinator van 
Zorgcentrum Aelsmeer.  
De opvolgster van Joke 
Vervark, die met pensioen
is gegaan en nog één dag 
in de week bij ons werkt in Kudelstaart. 
Sinds 27 augustus 2015 ben ik als activiteiten-
begeleidster werkzaam voor Zorgcentrum 
Aelsmeer. Ik werkte één dag in de week bij het 
inloopcentrum gebouw Irene en één dag per 
week bij het inloopcentrum in Kudelstaart. Daar-
naast werk ik nog één dag als doktersassistent. 
Met het werk in Irene ben ik nu gestopt. Voorheen 
heb ik 18 jaar als activiteitenbegeleidster gewerkt 
bij Heliomare, het huidige OTT op de Zwarteweg 
in Aalsmeer. Ik ben getrouwd met Wim van Dam 
en we hebben samen twee kinderen, Benno en 
Fenna. Ik hou van gezelligheid, zingen, Mahjong 
spelen, beeldhouwen, sporten en naar de 
sauna gaan.

In mijn nieuwe functie ga ik vrijwilligers werven 
voor alle extra handen en hulp die we kunnen 
gebruiken in Irene, wijkpunt Voor Elkaer in 
Kudelstaart en in het zorgcentrum. 
Zorgcentrum Aelsmeer werkt graag samen met 
vrijwilligers. Naast professionele medewerkers is 
de hulp van andere mensen hard nodig.  
Vrijwilligers kunnen een zinvolle bijdrage leveren 
aan het dagelijkse leven van de cliënt. 
Vrijwilligers werken samen met onze vaste mede-
werkers aan het welzijn van de cliënt. Momenteel 
zijn er meer dan 200 vrijwilligers werkzaam. 
Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig 
enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers tussen 
de 18 en 80 jaar. Mensen die affiniteit hebben 
met ouderen. Wij vragen de hulp van vrijwilligers 
voor een bepaalde taak of activiteit. 
Hiernaast ziet u een aantal van onze vrijwilliger 
vacatures. Voor het hele overzicht kunt u kijken 
op onze website www.zorgcentrumaelsmeer.nl.
Schroom niet om contact met mij op te nemen 
als u een vraag heeft over een van de  vacatures.

Tot ziens en groetjes,

Tanja Eichholtz
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Interesse?
Deze en meer vacatures kunt u vinden op 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Heeft u intresse neem dan contact op met:

Tanja Eichholtz, Vrijwilligerscoördinator
teichholtz@zcaelsmeer.nl

Aanwezig op dinsdag, woensdag 
in Aalsmeer 0297-326050

en vrijdagochtend 
in Kudelstaart 0297-820979

FIETSEN OP DE DUO FIETS
Gezamenlijk gaat u met een van de cliënten 

een uurtje fietsen op een duofiets met 
trapondersteuning,  Het is fijn voor de cliënt

 om naar buiten te gaan, oude bekende plekjes te 
zien en er even lekker tussen uit te zijn. Er wordt 

gefietst in de periode van april t/m oktober. 
U krijgt vooraf instructie/ training hoe u de 

fiets moet gebruiken.

VRIJWILLIGER BROODMAALTIJD 
EN KOFFIE/THEE SCHENKEN

Voor de psychogeriatrische afdeling van 
Zorgcentrum Aelsmeer zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die in de avond willen helpen met 
het begeleiden van de broodmaaltijd en daarna 
de koffie/ thee willen verzorgen. We vinden het 
belangrijk dat u een praatje maakt en aandacht 

heeft voor de bewoners. De avondmaaltijd is 
dagelijks van 17.00 tot 20.00 uur. In overleg 
bepalen we welke dag het beste uitkomt.

BEZOEK VRIJWILLIGER
Zorgcentrum Aelsmeer is op zoek naar 
vrijwilligers die individuele bewoners  

willen bezoeken. Gezellig een praatje maken, 
spelletje doen of iets uit de krant voorlezen. 

Oude herinneringen ophalen en/ of samen een 
wandeling maken bij mooi weer.

In overleg bepalen we welke dag u het beste 
uitkomt en hoe vaak. Dit kan wekelijks, 

1x per 14 dagen of maandelijks zijn.

VRIJWILLIGER BEGELEIDEN 
FIETSLABYRINT

Als vrijwilliger gaat u een klein groepje 
bewoners begeleiden tijdens het fietsen op een 

motomed en gebruik maken van het fietslabyrint.
Een motomed is een bewegingstrainer, waar je 

zittend op een stoel of rolstoel met je benen kan 
trappen als op een fiets. De fiets staat in 

verbinding met een systeem waarmee de 
bewoners op een groot scherm interactieve 
fietstochten kunnen maken door steden en 
natuurgebieden in binnen- en buitenland.

Stop je met trappen, dan stopt ook de fietsroute 
op het scherm. Tijdens het fietsen is er gelegenheid 

om gezellig een praatje te maken en een kopje 
koffie/thee te drinken.

De Grote Poel
krijgt een Stoel

Monique Spaargaren, werkzaam bij Fiqas en 
een trouwe vrijwilligster op de maandag bij 
ons op de Grote poel in Zorgcentrum Aelsmeer,
bracht ons onder de aandacht bij het bedrijf. 
Verschillende wensen mochten wij inbrengen 
en die hadden we wel! 27 februari hebben we 
een Chinese maaltijd aangeboden gekregen, 
de tafels waren gezellig gedekt en de bestelling 
stond al klaar bij de chinees zodat we deze op 
konden halen. We hadden dit gewenst omdat 
de bewoners ook vroeger naar de chinees 
gingen om een maaltijd te halen en nu 
kunnen ze dit niet meer. Het was heerlijk, 
iedereen heeft gesmuld. 

Wie kent Fiqas niet, een begrip hier in 
Aalsmeer en omstreken. Fiqas staat bekend 
om het ondersteunen van goede doelen en 
deze keer waren wij daar onderdeel van.

Ook wilden wij graag een schommelstoel 
hebben zodat de bewoners daar in konden 
zitten om lekker te doezelen op het ritme. 
Ook deze wens werd vervuld en de stoel 
staat inmiddels bij ons in de tuinkamer, 
klaar voor gebruik. Fiqas hartelijk bedankt 
voor deze gulle gaven, wij zijn er blij mee.

Team Grote Poel 
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Fictemo derum lamendi veni occum 
est, quodi ommodit que omni-
min imaxim faceserum nos es aut 
quatiuntios re, tem quuntia volup-
tatae auteceaqui blaut od quosti-
atio verio. Itatem quidebita accus 
doloria exerfere serunt, voluptam, 
atquat arum verumquam, officip 
sandae. Icil moluptas eum ent.
Em fugiandit quas consernat evel 
mod unt int etur?
Ucienimpor aut idus et ea core, num 
elessun dignihit lacepero ilibusam 
laborem sumque ario. Eliqui sum 
que nonsenis alibus, idel imaximpor 
rem fugias saped et verchillab il mo-
luptaqui quodit, cuptibus dolupie 
nimaio. Nequi aut quatum inctur, si 
omnis sus, enihicipsam simi, quatur, 

vernam as ut ent 
pa cus.

Ibusaped et quis 
vollatem hil il 

in- verro repudant.
Ate re alitae ius ad 
quae num eium aut harum consed 
ma illatur am, eos mil maio. Vitionse 
omnist rest, ne nossinimos aciur? 
Molum fuga. Sitatquas dipsam lani-
hic tetume cus.
Dundebist, vellese dipsanda verum 
dolupta testrum autatur aditem 
fugia quibus dolupta quiatur? Ilique 
dolorem exeritaquo omniatem 
fuga. Tempore pla et la volor mai-
onsequid millorp oruptat ianimil-
lore molore laccupt atiunt et erere 
cuscips andigen istisquianis mod 
eatem quas dissinimpos qui diae 
conectas imus esti vid et ant volor 
res estruptas undae nat faces do-
luptas aceaqui aborrumque rectae. 

Invero es ped eum sit faccupt 

atianis tiberum ero ini omniend 
uciania inctem. Suntem que volut 
haribus mincid modi od quature, ut 
eum eiciet ut volor solorum fuga. 
Gitaquid magnihil elici archili quist-
rum, sedit estrumquid que dolup-
turi dellorem asimoluptat.
Occabo. Erferumquam aut ento 
omnissus nonseque comnihillate 
eruntis dipsam anduci dolorit, om-
moluptatem et ut audanis vel mo te 
poreptat quae poribus re velis etur 
aut im adi vel is venihitetur sinvero 
idita as aut et dolorerem aliam qui 
quaestet aut que nullant ium eius-
cip iditiaeculpa dolor adio que nus, 
odi cumquunt ererum nobitiam 
vollabo rrovidem iduciet offic tet ali-
bust qui con none aut alicid magni 
blamus simusdae enimi, cones sum 
fugia cus doluptur aut volest aborit, 
cum sendendam apidendit volorest, 
nisimpo rectem fuga. Rum quae 
quam nus dolorer sperum conseri-
busda es dolum se di omnis modic 
tem eat rem venis veligen destrum 
il incto vellestibus, cuptur milliqui 
officaessin nonseri taerition cupta 
verovit voluptatibus endamusae ea 
viducimus.
Ra autempe rnaturis aliquas conse-
ces ulpari rae. Aximaion reium latur? 
Qui utemporesto doluptate ma sec-
taque volore pori aut hiliquid utem 
sinvelia aut odit aceatem fugit, 
exeris que porest, culland eliquid 
que alibus volupid quundebitis mai-
onsequi nis es eictent qui ad unt.
Sed et porectatet fugiae nosaest 
incitatempor sam faceria nitiis 
doluptatem ad quiam qui quo ducia 
aribusa dolorerio voluptia aceped 
ma dolorec estore odi ducidi ut 

porest 
ad quaer-
nam, officiis 
ipisimo que ex eaquate 
mporumendis mo omnis-
tem di nitem quasin nobis aut 
ipicips aeculpa riorerum reicide 
stiisci magnientis voluptate volupta 
doluptumquos ute corror re nonsed 
eostemp orrum, asit rem 
voloria dolupti ad 
ut id qui audaep-
tatios delitem et 
endaeceaquo volorem 
et venist reprovit quam aut mollent 
istemo ent, consenditem volore 
sincidelit, aditas rempori atiur? Qui 
consectum fugiatusdae vidus.

U bent welkom bij alle activiteiten die in 
het schema worden aangeduid. Hieronder 
volgt een beschrijving van de verschillende 
onderdelen, zodat u kunt bepalen welke u 
aanspreekt en die u graag wilt bijwonen. 
Bij bijna elke activiteit wordt er gratis thee of 
koffie geserveerd en ook als u ‘s morgens op 
de koffie wilt komen, zijn daar geen kosten 
aan verbonden. Slechts voor een enkele 
activiteit wordt een bijdrage gevraagd, 
zoals voor de warme lunch of het avondeten.

Handwerken
Het handwerken vindt plaats in de 
activiteitenruimte van het zorgcentrum. 
U kunt zelf aangeven wat u graag wilt doen. 
Als uw handwerk klaar is, wordt het verkocht 

voor het goede doel. Sokken 
breien is altijd gewenst, want 
dat kunnen niet veel mensen 
meer, maar andere breisels, 
hand- of haakwerkjes zijn 
ook welkom.

Sjoelen
Op maandagmiddag staan er een aantal 
sjoelbakken klaar en wordt er in groepjes 
gesjoeld. Vrijwilligers sorteren de stenen 
en houden de score bij. U zelf zal het ‘zware 
werk’, de stenen in de vakken werpen, 
moeten verrichten. 

Optredens
U bent van harte uitgenodigd om te komen 
luisteren bij de optredens van koren of 
andere muzikale gezelschappen. 
De optredens vinden één keer per maand 
plaats in de grote zaal.
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Zorgcentrum Aelsmeer
Grote Zaal  

ACTIVITEITENOVERZICHT

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden 
er zangmiddagen georganiseerd, waar bij 
u kunt meezingen, ongeacht of u nu wel of 
niet zo heel goed bij stem bent. Het is een 
gezellige melodieuse samenkomst die onder 
leiding staat van onze activiteiten-
begeleidster Ingrid met muzikale 
begeleiding van Ally Maarse.

Restaurant
Als u wilt eten in ons restaurant kan dat. 
U hoeft slechts een dag van te voren op 
te bellen: 0297-326050. De kosten zijn 
€ 9,00 en voor dat bedrag krijgt u een 
3-gangen keuzemenu.

Weeksluiting
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, 
geleid door verschillende personen. Voor de 
komende maanden zijn dit:

3 augustus ds. Hogenbirk
10 augustus dhr. Broere 
17 augustus dhr. Maarsen 
24 augustus mw. v.d. Schilden 
31 augustus dhr. Verhoek 

7 september pastor Creemer 
14 september dhr. Wesselius 
21 september dhr. Buchner 
28 september Heilig Avondmaal 
  door ds. Hogenbirk 

5 oktober dhr. Vollmuller 
12 oktober dhr. Broere 
19 oktober ds. Prins 
26 oktober dhr. Kramer 

 ELKE ZATERDAG

 10.15 uur Koffie drinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 1 augustus 
15.00 uur Jeu de boules 

woensdag 15 augustus 
15.00 uur Optreden van Harald Veenstra, met het programma 
“zomertijd”. Herkenbare Nederlandstalige zomerse liedjes. 

woensdag 29 augustus 
15.00 uur Film over het clowneske en veelzijdige duo 
Mini & Maxi. 

woensdag 12 september 
15.00 uur Optreden van shantykoor de Brulboeien uit Aalsmeer. 

woensdag 26 september 
15.00 uur Meezing klassiek met Arie Vuijck, hij geeft uitleg 
over bekende klassieke liederen en deze worden 
gezamenlijk ten gehore gebracht. 

woensdag 10 oktober 
15.00 uur Jazz concert; Thijs Nissen Trio: 
altsaxofoon, contrabas, drums

woensdag 24 oktober 
15.00 uur Een Amsterdamse meezingmiddag met het 
koor de “Amsterdamse Meiden”. 

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
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    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 

ELKE MAANDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken
let op: 6, 13 en 20 augustus is 
er geen handwerken
14.30 uur Sjoelen 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant

dinsdag 28 augustus 
15.00 uur Zangmiddag 

dinsdag 25 september 
15.00 uur Zangmiddag 

dinsdag 30 oktober 
15.00 uur Zangmiddag 

DINSDAG SPECIFIEK

maandag 27 augustus 
10.15 uur Modeshow firma v.d. Klooster Mode, tot 15.30 uur 
kledingverkoop. 

maandag 1 oktober 
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop firma H en A mode. 

MAANDAG SPECIFIEK



Op dinsdag 29 mei 2018 was er een Bonte 
Middag. Maar wat is dat nu precies, werd er 
vooraf veel gevraagd. In de voorgaande jaren 
vond er jaarlijks een Bonte Ochtend plaats. 
Op deze ochtend waren er optredens door en 
voor bewoners en personeel. Een ochtend 
waarop alles mag voor een lach.

Deze keer werd het geen ochtend, maar een 
middag. Want de Bonte Middag stond in het 
teken van een afscheid. Vrijwilligerscoördinator 
Joke Vervark wilde namelijk geen officieel gedoe, 
maar een leuke afscheidsmiddag. Een Bonte 
Middag om te vieren dat ze met pensioen mag.

Prima idee, dus ging het team Welzijn aan de slag. 
Affiches werden opgehangen en al snel kwamen de 
eerste aanmeldingen voor de optredens binnen.

En voor iedereen het wist, was het zover. 
De dinsdag begon warm, de tropische tempera-
turen konden gelukkig de pret niet drukken.
Wilma opende de middag, heette iedereen welkom 
en gaf Joke een mooie plek vooraan in de zaal. 

De Jantjes, Corrie en Coby van de begane grond, 
verzorgde met “Omdat ik zoveel van je hou...” 
het eerste optreden. De stemming zat er meteen al 
goed in. Andre Rieu, vertolkt door Tanja, de nieuwe 
vrijwilligerscoördinator, speelde op de viool het 
prachtige “Adieu mein kleiner Garde-offizier”. 
Als laatste act voor de pauze was het de beurt aan 
Joke, Ingrid, Wilma, Lia, Diana, Jessica en Laura van 
Welzijn. Gekleed in passende kleding en met 
rollator, kwamen zij een nieuwe activiteit promoten, 
“de Rollatordans “. Op muziek waarbij het tempo 
steeds een stukje opgevoerd werd, vertoonden zij 
een prachtig schouwspel.

Bonte middag
EEN MIDDAG WAAROP ALLES MAG VOOR EEN LACH

In de pauze gingen de verkoelende sapjes en de 
smakelijke hapjes er in als koek. Ally Maarse speel-
de een riedeltje op de piano om de sfeer er in te 
houden tijdens de versnaperingen.

Na de pauze kon er meegeklapt worden met de 
Franse groep Le Poppys, met “Non, non, rien n’a 
changé“ door Claudia, Mireille en Bianca van de 
Grote en Kleine Poel. Hierna kwam vrijwilligster 
Guda in nachthemd compleet met slaapmuts en 
po het podium op. De voordracht “Ode aan de Po” 
was fantastisch. De twee W’s, Wilma en Wilma van 
de eerste etage & Welzijn zongen een kort maar 
zeer krachtig, zelf gemaakt afscheidslied voor onze 
pensionaris. Op het wijsje “ Hallo allemaal “ uit de 
tv serie De Luizenmoeder klonk twee maal luid 
door de zaal; “Dag lieve Joke…”

Als slot van deze middag hadden alle collega’s van 
Welzijn een afscheidslied ingestudeerd voor Joke. 
Op de wijs van Wim Sonneveld zijn lied, “Ik ben 
met Catootje naar de botermarkt geweest “. 
Alles wat onze Joke door de jaren heen zo typeerde 
werd uitgebeeld. Van haar plekkie op de camping 
tot vrijwilligerscoördinator, van zere knie tot zelfs 
haar eigen man die weer even terugkeerde 
als Sinterklaas. 19 jaar Zorgcentrum Aelsmeer en 
lief en leed kwam voorbij.

Het was een fantastische Bonte Middag en 
een geslaagd afscheid, waar nog lang over 
gesproken werd.
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Wij bedanken:
•  Alle aanwezigen

•  De fotograaf Frans Maarse
•  Pianist Ally Maarse

•  De Keuken en Counter medewerkers 
 voor de hapjes en drankjes

•  De vrijwilligers
•  De artiesten

En een speciale vermelding en dank aan 
Bertha, Bep en John van Dorcas Aalsmeer.

Zij stelden de kleding, gedragen bij de
  rollatordans, ter beschikking. MERCI !
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 2016 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 14 mei en 11 juni

De voorzitter memoreert het overlijden van 
mevrouw Schellekens. Zij had affiniteit en was 
zeer betrokken bij het werk van de Cliëntenraad. 

In-Uitgaande post
•  overlijdensbericht van mevr. Schellekens;
•  maandblad “Het Klokje “ juni 2018
•  conceptrapport inspectiebezoek
•  copy “Gesprek met dhr. de Lange, 
 Tweede kamerlid van de VVD portefeuille Zorg”

Het Ontmoetingscentrum
Gast vergadering mei is Ellen Millenaar. 
Aan de hand van een mooi, overzichtelijk, 
zelfontworpen naslagwerk, vertelt Ellen ons 
over doel, opzet en werkwijze van het 
Ontmoetingscentrum in gebouw Irene. 

•  Het Inloopcentrum is voor iedereen toegankelijk 
 en wordt gesubsidieerd. Het biedt een volledig 
 dagprogramma, vier dagen per week. 
 Geen indicatie noodzakelijk, geen behandelplan, 
 geen diagnose, wel advies en begeleiding.
• Maatwerk-groepen voor mensen met een 
 diagnose dementie/hersen gerelateerd (3). 
 Wel diagnose, wel indicatie. Gericht behandel-
 plan, individuele ondersteuning, subsidie
 gemeente én eigen bijdrage (C.A.K.). 
• Deze mogelijkheden in het Ontmoetings-
 centrum voldoen aan een grote behoefte 

binnen de gemeente Aalsmeer. Ook vanuit 
Rijsenhout zijn er deelnemers. 

We danken Ellen voor haar enthousiaste en 
uitgebreide toelichting op haar werkzaam-
heden en vervolgen onze vergadering.

 Algemeen: 
• Er is geen vergadering geweest in de maand 
 juli i.v.m. vakanties.
•  T.g.v. het overlijden van mevr. Schellekens is 
 binnen het bestuur de mutatie “vertegen-
 woordiger cliënten Zorgcentrum”. 
 Een onderzoekje door ons dagelijks bestuur 
 leert  dat er thans geen geschikte kandidaten  
 voorhanden zijn om deze functie in te vullen. 
 Overigens zal dit ook in de toekomst proble-
 matisch blijven, omdat voor toelating in het 
 zorgcentrum hogere criteria (moeten) worden 
 aangehouden. Besloten is nu binnen twee/drie 
 weken de eerder gebruikte oproep bij te stellen 
 en zodanig in te richten dat ze de directe familie 
 van de opgenomen cliënten uitnodigt 
 te reflecteren. Vervolgens de oproep ruim 
 verspreiden in het huis. 

Mededelingen directie
• Van het Ministerie van Volksgezondheid hebben 
 we een conceptrapport ontvangen van het 
 inspectiebezoek op 25 januari 2018. 
 We bespreken dit op de volgende vergadering. 
• Verwarmingsketels worden medio juni 
 vervangen. 
• Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden, ontvangen 
 we binnenkort. 
• Er wordt een nieuw organigram gemaakt van ZCA
• Er is een nieuwe (vervoers)bus voor Irene. 
• Er is een (anoniem) cliënttevredenheids-
 onderzoek gestart onder de bewoners, ook voor 
 de Thuiszorg. Het “Tevredenheidsonderzoek” 
 heeft de volgende onderdelen t.w: 
 -  medewerkers: inmiddels is daarvan 
  ca. 60% binnen.
 - cliënten: inmiddels is daarvan ca. 45% binnen.
 -  intramuraal; dit onderdeel heeft 
  vertraging opgelopen.
 Mogelijk zal de Cliëntenraad terzake in 
 haar  komende bijeenkomst nader worden 
 geïnformeerd. 
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• In een overleg met enkele 
 andere eveneens kleinere zorg-
 centra wordt afgetast of en in 
 hoeverre antwoord kan worden 
 gegeven op de rijzende vraag naar een 
 (vernieuwde?) vorm Bejaardenhuizen, 
 (lees Verzorgingshuizen). Blijkens de nu bekende 
 info zal mogelijk hiervoor een wetsaanpassing 
 noodzakelijk zijn.
•  De directie overlegt met Habion terzake het 
 onroerend goed m.b.t. onder meer onderhoud, 
 huur, investeringen, etc.
• Geadviseerd wordt mevr. Corry van Breemen uit 
 te nodigen in onze vergadering teneinde bijge
 praat te worden omtrent de Thuiszorg vanuit 
 het zorgcentrum.
• Driejaarlijks is er de kwaliteitsinspectie van 
 het zorgcentrum. Naast deze is een jaarlijkse 
 kwaliteitsinspectie ingesteld. Vanuit beide 
 inspecties wordt aan de directie gerapporteerd. 
 Op 25 en 26 juli as. is er een audit. 
 De driejaarlijkse inspectie is intensief en wordt 
 gewaarmerkt met een certificaat. Tot de 
 kwaliteitsbeoordeling behoort ook de inzet van 
 personeel. Een overweging is thans een geestelijk 
 verzorger in te zetten. 
•  Overlegd wordt het concept “Kwaliteitsverslag 
 juni 2018 Zorgcentrum Aelsmeer. De leden wordt 
 verzocht dit rapport te bestuderen en eventuele 
 aan-en/of opmerkingen direct doch uiterlijk 
 voor 1 juli as. te melden aan de directie.    

Wat verder ter tafel komt

• Babs vraagt Nanda of zij de welkomstbezoekjes 
 bij nieuwe bewoners op de 1ste verdieping van 
 haar over wil nemen (plantjes en folder cliënten-
 raad aanbieden). Nanda gaat akkoord. 
• Het schema van de woningen op de 2e etage 
 vraagt nog enige toelichting. Rie vraagt Ron. 

De eerstvolgende vergadering is op 13 augustus

Dhr Kipuw krijgt hoge 
militaire onderscheiding
Dhr. Kipuw, woonachtig in de aanleun-
woningen bij Zorgcentrum Aelsmeer, heeft 
op 30 juni tijdens de veertiende landelijke 
veteranendag het ereteken voor orde en vrede 
ontvangen. De 88-jarige veteraan, geboren in 
Nieuw Guinea, diende in het KNIL van 1948 tot 
1951. Toen de KNIL werd ontbonden in 1951 is 
hij naar Nederland gekomen. Dhr. Kipuw as bin-
nen het KNIL vooral werkzaam als elektriciën.  

Dhr. Kipuw was vergezeld door zijn zoon naar 
Den Haag gegaan. Daar werd hij door minister 
van Defensie Ank Bijleveld onderscheiden met 
het Ereteken voor Orde en Vrede. De minister 
erkende dat er voor de KNIL veteranen altijd te 
weinig aandacht is geweest: “Alhoewel het jaren 
te laat is, zeg ik namens de Nederlandse regering: 
dank u wel voor uw inzet en de door u gebrachte 
offers,” zo sprak ze in haar rede voorafgaande aan 
de uitreiking. De onderscheiden veteraan ontving 
vervolgens hoogstpersoonlijk de gelukwensen 
van koning Willem Alexander en minister-
president Mark Rutte. 

  bron:  www.aalsmeervandaag.nl

nog meer 
onderscheidingen
Rie Bakker van de clientenraad heeft een 
koninklijke onderscheiding gekregen 
o.a. voor vrijwilligerswerkzaamheden in 
Zorgcentrum Aelsmeer. 
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Team 
ontmoetingscentrum 
KRIJGT SCHOLING OVER DEMENTIE

In juni en juli heeft het team drie scholings-
avonden gehad onder leiding van 

neuropsycholoog Jolanda Snel. Omdat het 
ontmoetingscentrum maatwerk levert is het 

van belang om goed geïnformeerd te zijn over 
dementie en de gevolgen. In de eerste bijeen-
komst is veel aandacht besteed aan teamwork. 
Het is ontzettend belangrijk elkaars kwaliteiten 

te kennen zodat er goed samengewerkt 
kan worden. Naast kwaliteiten heeft iedereen
 ook uitdagingen en valkuilen waar je elkaar 

mee kunt helpen. De tweede bijeenkomst stond 
geheel in het teken van dementie. De oorzaken 
van veranderend gedrag en de manier om hier-
mee om te gaan. Hoe kun je iemand die boos is 

steunen, waarom helpt het niet altijd om iemand 
liefdevol en zacht aan te raken en hoe komt het 
dat naast het geheugen zoveel andere functies 
verloren gaan bij dementie. Bijeenkomst drie 

stond in het teken van de mogelijkheden. Hoe 
bied je goede dagbesteding. 

Het ontmoetingscentrum biedt naast dag-
besteding voor mensen met schade aan de 

hersenen ook informatie en leer bijeenkomsten. 
De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op 
dinsdagavond 2 oktober. Atie van Lieshoud is 

dan gastspreker. Haar partner kreeg de diagnose 
dementie en zij heeft hier een boekje over 

geschreven “dat dingetje waar jij van houdt”. 
De bijeenkomst geeft inzicht in de beleving van 
partners die mantelzorger worden. Wat komt er 
allemaal kijken bij het mantelzorgen en hoe kun 

je steun krijgen uit je omgeving. 
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 

In de afgelopen tijd werd er met de gemeente 
Haarlemmermeer een overeenkomst gesloten 
om te komen tot een zorgvoorziening in 
Rijsenhout. Het gaat om onze voorziening 
die sterk lijkt op het ontmoetingscentrum in 
gebouw Irene en is bestemd voor kwetsbare 
ouderen in Rijsenhout. 

Het project bevindt zich thans in de ontwikkelfase 
en het is de bedoeling dat na de zomer daad-
werkelijk gestart wordt met de zorgverlening. 
Het is een initiatief van de inwoners van Rijsenhout 
en Zorgcentrum Aelsmeer samen en zal worden 
gelokaliseerd in een van de zalen van de 
Ontmoetingskerk in Rijsenhout.

Van het dorp Rijsenhout zijn op z’n minst twee 
dingen te zeggen. Van oudsher is Rijsenhout altijd 
sterk georiënteerd geweest op Aalsmeer. 
Het is immers de dichtstbijzijnde grote plaats. 
En verder is het zo dat er in  Rijsenhout maar weinig 
voorzieningen zijn voor ouderen. De wens om iets 
te realiseren voor kwetsbare ouderen leefde er 
dan ook al heel erg lang. Maar hoe zet je dat op?

Uiteindelijk werd aansluiting gezocht bij 
Zorgcentrum Aelsmeer en met name bij het 
ontmoetingscentrum. Daar immers krijgt de zorg 
voor kwetsbare burgers van Aalsmeer op een 
goede manier gestalte en het is ook bij uitstek het 

expertisecentrum voor mensen met dementie. 

Er ontstond een plan en gewapend met dit plan zijn 
de voorzitter van de Ontmoetingskerk, John Peters 
en de bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer, Frans 
Knuit op pad gegaan om met de gemeente 
Haarlemmermeer te overleggen over dit initiatief. 
De gemeente vond het wel bijzonder dat de profes-
sionele zorg samen met de belanghebbenden 
dit verzoek bij hen neerlegden. Ook heeft het 
ontmoetingscentrum in Aalsmeer, waar ook 
cliënten uit de Haarlemmermeer worden opge-
vangen, een goede reputatie verworven bij 
gemeente Haarlemmermeer en dat hielp bij de 
gemeente om voortvarend een positief besluit te 
nemen.Kortom er ontstond enthousiasme om de 
nieuwe voorziening te realiseren en er kon een 
afspraak gemaakt worden voor meerdere jaren.

Net als in Aalsmeer zal de nieuwe voorziening 
worden opgezet volgens de principes van het 
Odensehuis. Dit  Deense begrip staat voor een 
plek waar enerzijds informatie en advies te krijgen 
is maar waar ook  activiteiten plaatsvinden. 
Maar vooral is het een veilige plek voor kwetsbare 
mensen naast de eigen woonomgeving, waar ze 
zich thuis kunnen voelen waar ze ondersteuning 
en advies kunnen krijgen en waar tevens informatie 
beschikbaar is voor een brede groep geïnteres-
seerden zoals mantelzorgers en familie.

Naast mensen met dementie richt het Odensehuis 
zich op kwetsbare ouderen, dat wil zeggen ouderen 
die eenzaam zijn en contact zoeken, ouderen die 
beginnende geheugenklachten ervaren en zich 
daarover  zorgen maken. De opzet is dan ook dat 
mensen hun gewone leven zo goed mogelijk 
kunnen blijven voortzetten dankzij de ondersteu-
ning die zij in het Odensehuis ontvangen.

In een Odensehuis is er sprake van een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid. Iedereen heeft wel enig 
organiserend vermogen en daar wordt ook een 
beroep op gedaan. Men neemt dus niet alleen deel 
aan de activiteiten, maar vervult ook een rol bij het 
het draaiende houden van het huis. De deelnemers 
zijn het hart van het Odensehuis. Daarnaast is er 
dagelijks tenminste één beroepskracht aanwezig 
die een coördinerende en ondersteunende rol 
heeft. Behalve deze beroepskracht zijn er vrij-
willigers actief die affiniteit hebben met dit werk.

Naast dit samen draaiende houden van het huis 
wordt er zinvolle invulling van de dag geboden 
waardoor het gevoel van eigenwaarde toeneemt.
Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Gedurende 
de week zijn er creatieve activiteiten om je in te 
kunnen uiten, er is een dagdeel Musica waarbij 
muziekbeleving op de voorgrond staat, in het kader 
van Totaal Vitaal wordt de fitheid van het lichaam 
bevorderd en onder het motto Breinzaken wordt 
aandacht besteed aan geheugentraining enzo-
voort. Daarnaast is er een gezellige lunch waarvoor 
deelnemers ook mede verantwoordelijk zijn voor 
de boodschappen, het opdekken en afruimen.

Zoals gezegd draait de voorziening op profes-
sionals en vrijwilligers. De werving van beiden is 
inmiddels gestart. De professionals zijn in dienst 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Om vrijwilligers te 
werven zijn onder andere de kerken en andere 
maatschappelijke organisaties aangeschreven. 
Eén dezer dagen is er een informatiebijeenkomst.

Het streven is circa 1 oktober te starten twee dagen 
in de week. Vanaf dat moment heeft Rijsenhout dus 
een mooie nieuwe zorgvoorziening voor iedereen 
in Rijsenhout die kwetsbaar is en wel wat onder-
steuning kan gebruiken. Zo gauw er gestart is 
zullen wij u daarover nader berichten.

Zorgcentrum Aalsmeer 
start een voorziening in Rijsenhout



Sinds een jaar woont echtpaar Wijtsma in één 
van de appartementen in de inleunwoningen 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Ze nemen beiden 
actief deel aan activiteiten in- en buitenshuis. 
Tijd voor een interview om meer te weten te 
komen over hun bezigheden en hoe ze het 
ervaren om in een appartement te wonen.

Dhr. Wijtsma is op 2 oktober 1936 geboren in 
de Haagse Schilderswijk. Daar heeft hij niet lang 
gewoond want in zijn eerste levensjaar verhuisde 
het gezin naar Alphen aan den Rijn. Met het begin 
van de oorlog in 1940 brak er een moeilijke tijd 
aan. Vader werd uitgezonden naar Duitsland om 
te werken en moeder overleed plotseling in 1941. 
Dhr. Wijtsma werd liefdevol opgevangen door 
familie maar vanwege de oorlog was er niet altijd 
voldoende te eten. Hierdoor verbleef hij kortere 
periodes bij familie, bij opoe in Woubrugge, een 
oom en tante in Burgerveen. Vanaf die tijd kan hij 
zich dingen herinneren, dat hij op z’n klompen 
lopend naar school ging in Nieuw-Vennep. De laat-
ste jaren van de oorlog bracht hij door bij een tante 
in Leiden en ging daar ook naar de lagere school. 
Hij speelde met z’n neefjes en nichtjes en behoorde 
tot het gezin. Toen in 1945 de oorlog voorbij was 

kwam vader terug uit Duitsland maar dit 
was voor hem een 

onbekende man.
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Interview met...
mw Wijtsma-Batenburg

en ...
dhr Wijtsma

geboren
05-04-1938 in Aalsmeer

geboren
02-10-1936 in Den Haag

Dhr. Wijtsma bleef nog een paar jaar bij tante in 
Leiden wonen en zag zijn vader in tussentijd regel-
matig en zo werd het contact opgebouwd. 
Vader woonde inmiddels op de Oosteinderweg in 
Aalsmeer en was hertrouwd. Vanaf die tijd, dhr. was 
toen twaalf jaar, is hij bij z’n vader en stiefmoeder 
gaan wonen. Vervelend genoeg werd het niet het 
liefdevolle gezinsleven waarop hij gehoopt had. 

Mw. Wijtsma - Batenburg werd op 5 april 1938 
geboren op Aalsmeerderweg 6 in Aalsmeer. 
Ze was de jongste van het gezin, dat bestond uit 
zes kinderen, twee jongens en vier meisjes. 
Vader had een rozenkwekerij achter het huis aan 
de Aalsmeerderweg. Mw. Wijtsma ging op school
in de Ophelialaan, nu basisschool de Hoeksteen. 
Ze weet nog dat ze veel speelde met Mien Visser 
uit de Berkenlaan. Zoals het spreekwoord al zegt; 
“ieder huisje heeft zijn kruisje” ging het in het gezin 
Batenburg ook mis. Vader overleed op 54 jarige 
leeftijd, de kinderen waren ondertussen volwassen 
en de jongste broer nam de kwekerij over. 
De meeste broers en zussen bleven in de buurt 
van het ouderlijk huis en woonden op de Aalsmeer-
derweg. De oudste zus is in de jaren 50 naar 
Canada geëmigreerd.

Mw. Wijtsma was een sportief type, ze deed aan 
korfbal en zo leerde ze Piet Wijtsma kennen. 
Een vriend van Piet deed ook aan korfbal en vroeg 
hem om een keer mee te spelen. Zo ontstond er 
een liefde voor elkaar maar ook voor het korfbal 
bij ODI, Ontspanning Door Inspanning. Er werd 
gespeeld op een stuk land van boer van Wees 
aan de Zwarteweg. Maar voordat er gespeeld kon 
worden moesten eerst de koeien terug naar de 
stal. Daarna kon het veld uitgezet worden en de 
koeienvlaaien verwijderd worden. Soms lieten ze 
expres een paar vlaaien liggen, vooral de Amster-
damse tegenpartij kon daar niet tegen. De bal werd 
dan heel toevallig in de richting van de koeienvlaai 
gegooid met als gevolg dat er natuurlijk iemand 
in trapte. Het was een goede club, ze zijn een paar 
keer kampioen geworden. En konden daardoor 
zelfs promoveren naar de hoogste klasse maar 
dat was niet haalbaar vanwege het feit dat veel 
mensen op zaterdag werkten. Het merendeel van 
de mannen werkte bij de bloemenveiling in die tijd. 

In 1959 is het stel getrouwd en ging bij moeder 
Batenburg inwonen aan de Aalsmeerderweg. 
Het huis werd verbouwd zodat het geschikt was 
voor een gezin en oma. Oma woonde boven en had 
daar haar eigen kamer en toen er later kinderen 
kwamen woonde het gezin beneden.

Na het behalen van z’n diploma aan de ambachts-
school ging dhr. Wijtsma aan het werk in de 
gieterij bij scheepswerf Verhoef. Ook is hij een 
tijdje lasser geweest en werkte hij ‘s avonds bij z’n 
zwager in de kwekerij om anjers te pluizen. 
Toch waren dit niet de banen waar hij gelukkig 
van werd. Waar hij wel veel plezier aan beleefde 
was sleutelen aan oude auto’s en autorijden. 
Hij vond een baan als taxichauffeur bij Met & Co 
in Aalsmeer. Ook mocht hij met de ziekenauto 
rijden. Ondertussen behaalde dhr. zijn vracht-
wagenrijbewijs en kwam terecht bij Vroom en 
Dreesman. Daar is hij 25 jaar vrachtwagenchauf-
feur geweest. Vanuit het expeditiecentrum dat 
gevestigd was in Bloemenlust in Aalsmeer bracht 
hij goederen thuis bij klanten. Zo reed hij heel 
Noord- en een deel van Zuid-Holland door om 
wasmachines, tapijten etc. bij mensen af te 
leveren. Later is het expeditiecentrum verhuisd 
naar Amsterdam. De laatste vijf jaar reed hij 
vandaar uit om de winkel te bevoorraden. 
Op 57½ jarige leeftijd kon hij met de VUT en 
was er tijd om meer z’n hobby’s uit te oefenen.

Mw. Wijtsma kon na het afronden van de huis-
houdschool, die gevestigd was in de Hadleystraat, 
thuis werken. Ze naaide stukjes kant op blousjes, 
de materialen werden vanuit de fabriek thuis 
gebracht en opgehaald. Ook heeft ze kleertjes 
gemaakt voor klederdrachtpoppetjes. Toen de 
kinderen al wat groter waren en zelf uit school 
naar huis konden gaan, heeft mw. bij Koket Mode 
in de Zijdstraat gewerkt. De kinderen gingen dan 
meestal uit school bij oma boven thee drinken. 

Privé
Kinderen: één zoon, één dochter,

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

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

Ontmoetingscentrum Aalsmeer
Inclusief Inloopcentrum & Odensehuis
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12  
1431 BW Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Gastvrouwen en Thuiszorg Aalsmeer 
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79

Inloopcentrum van maandag t/m vrijdag.
wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl
Telefoon: 06  834 41 313

Websites
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor informatie over het zorgcentrum, thuis-
zorg huishouding of verpleging en de ont-
moetingsgroep voor (licht) dementerenden.

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Hier kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen 
en activiteiten volgen.

Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in 
eigendom en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een 
beroep kan worden gedaan via ons reisburo ‘Op Stap’.  
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg van Thuiszorg Aalsmeer 
ontvangen en/of aan een Ontmoetingsgroep deelnemen. 

Als u van Vervoer op Maat 
gebruikt wilt maken dan kunt 
u op maandag-/woensdag- of 
vrijdagochtend tussen 09.00 
en 12.00 uur contact 
opnemen met het reisburo 
op telefoonnummer 
0297 – 32 60 50.

Wij raden u aan om tijdig te 
reserveren voor Vervoer op 
Maat omdat wij werken met 
vrijwillige chauffeurs die op 
afroep ingezet worden. 
Tevens moet er op de door
u gewenste datum en 
tijd een vervoermiddel
beschikbaar zijn. 

De kosten van het vervoer 
zijn als volgt:
• Er is een starttarief van
    € 2,50 en voor dit tarief 

kunt u maximaal 5 kilome-
ter weggebracht worden. 
Maar ook als u minder dan 
5 kilometer rijdt blijft het 
starttarief € 2,50. Auto en 
chauffeur moeten immers 
ook naar u toekomen. 

• Boven de 5 kilometer komt er
 € 0,50 per kilometer bij. 
 Deze service is bedoeld
 voor vervoer in onze
 eigen omgeving. 
• Vanaf 20 kilometer is de kilo-

meterprijs € 0,25

Wilt u bijvoorbeeld een reis 
maken van 100 kilometer dan 
kan het reisbureau dit wel voor 
u regelen, maar we zullen dat 
niet met de eigen auto’s doen. 
Het reisbureau kan echter wel 
voor u uitzoeken hoe u op de 
gewenste bestemming kunt 
komen en informeren wat de 
kosten zijn.

Behalve dit Vervoer op Maat zijn 
er ook allerlei excursies. Wilt u 
mee met een excursie dan kunt 
u bellen met ons reisburo. 

Met deze dienst hoopt 
Zorgcentrum Aelsmeer een 
extra bijdrage te leveren aan
het welzijn van onze cliënten 
en dorpsbewoners. Tot ziens!

reisburo
@zorgcentrumaelsmeer.nl

Vervoer ‘Op Stap’Het gezin heeft uiteindelijk achttien jaar met oma 
in huis gewoond. Jaren later moest het echtpaar uit 
het huis aan de Aalsmeerderweg vanwege de aan-
leg van een nieuwe weg. Ze zijn toen verhuisd naar 
een huis in de Spoorlaan. De weg is uiteindelijk niet 
op de plaats van het oude huis aangelegd maar een 
stuk verderop, de huidige Middenweg.

Toen dhr. Wijtsma met de VUT ging werd er een 
boot gekocht en heeft het stel drie maanden 
door Nederland gevaren. Dhr. Wijtsma was 
goed in boten kopen, opknappen en weer door 
verkopen. Er zijn in de loop der jaren heel veel 
boten de revue gepasseerd en er zijn heel wat 
vaartochten gemaakt. De meest verre bootreis was 
naar Antwerpen. Het fijne van varen is dat je alle 
spullen bij je hebt en als het ergens niet bevalt of 
slecht weer is, dan vaar je weer verder. 

Een andere hobby van dhr. Wijtsma is jeu de 
boules, ook daar is hij mee begonnen toen hij met 
pensioen ging. In het begin ging hij vijf dagen in de 
week, in weer en wind werd er gespeeld. 
Jaren geleden was dat met een groep van 35 
mannen, in de loop der jaren zijn er een aantal 
mannen afgevallen. Nu zijn ze toch nog met 25, 
het is een vaste club mensen. De oudste deelnemer 
is 98 jaar, blijven bewegen is het advies. Maar zo’n 
hoge leeftijd is niet iedereen gegeven, dhr. Wijtsma 
heeft zelf ervaren dat het leven ook aan een zijden 
draadje kan hangen. Zo was het echtpaar in 2008 
bij hun dochter op bezoek in Havelte en daar kreeg 
hij een hartinfarct. Hij heeft vijf omleidingen 
gekregen en heeft weken in Zwolle in het zieken-
huis gelegen. Gelukkig kon hun dochter dagelijks 

met mw. Wijtsma mee naar het ziekenhuis. 
Dhr. Wijtsma heeft een jaar nodig gehad 

om te revalideren.  

Ondertussen praten we verder over het leven en 
komt er een voor dhr. Wijtsma mooie ervaring ter 
sprake. Toen hij 67 jaar was werd hij door een neef 
van z’n vrouw gevraagd om als chauffeur mee 
te gaan naar Albanië. Er moesten goederen 
afgeleverd worden bij de politie academie in Tirana. 
Vandaar uit werden de goederen onder de 
plaatselijke bevolking verdeeld. Ze zijn met drie 
vrachtwagens vol hulpgoederen naar de laars van 
Italië gereden en daar met de boot overgevaren 
naar Albanië. Uiteindelijk zijn ze tien dagen 
onderweg geweest. 

Na veertien jaar in de Spoorlaan gewoond te 
hebben werd het qua mobiliteit van mw. Wijtsma 
tijd om gelijkvloers te gaan wonen. Ze wonen nu 
één jaar in een appartement van de inleun-
woningen bij het zorgcentrum. Beiden hebben 
ze nog hun eigen hobby’s en bezigheden.
Mw. Wijtsma gaat op maandagmiddag sjoelen 
in de grote zaal van het zorgcentrum. Op dinsdag-
ochtend is ze vrijwilliger bij kringloopwinkel Dorcas 
en sorteert daar samen met andere vrijwilligers 
kleding. Er wordt gekeken welke kleding in de 
winkel verkocht kan worden of dat het een andere 
bestemming krijgt. Ze is al vanaf het eerste uur 
vrijwilliger bij Dorcas, jaren geleden begon met 
een klein winkeltje in de Zijdstraat. Het echtpaar 
gaat samen naar het kienen en de spelmiddag in 
het zorgcentrum. En een gezamenlijke passie is 
zingen, al negentien jaar zijn ze verbonden aan het 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer, waarvan mw. Wijtsma 
ook nog voorzitter is geweest. Op vrijdagochtend 
neemt mw. Wijtsma deel aan de activiteiten bij de 
inloop in gebouw Irene, dhr. Wijtsma gaat dan in 
de tussentijd boodschappen doen. En als hij niet 
op de jeu de boules baan te vinden is kan het 
ook nog zijn dat hij op dinsdagochtend aan het 
biljarten is in het zorgcentrum. 

Kortom het echtpaar verveelt zich niet, ze vinden 
het fijn wonen in de inleunwoning. Ze hebben 
goed contact met de buren en kunnen nog aan 
allerlei activiteiten in- en buitenshuis deelnemen. 
Hopelijk kunnen/mogen ze dit nog een lange tijd 
voortzetten. Dhr. en mw. Wijtsma bedankt voor 
het interview (en voor de lekkere chocolaatjes 
bij de thee).

Wilma Groenenberg-Groot

20 21



23

De vorige puzzel leverde een aantal inzendingen op en bleek 
gewaardeerd te worden. Daarom nog een keer een spreekwoorden 

en gezegden puzzel. Vul de onbreekende woorden in en lever uw oplossing 
voor 1 september in bij de receptie t.a.v. mw Batenburg. Vergeet niet om uw 

kamernummer/adres te melden. U maakt kans op een cadeaubon! Doet u ook mee?

Puzzel 
van mw Batenburg

Oplossing vorige puzzel: WINNAAR 

VORIGE PUZZEL:

MW DEKKER
1. schijnt de zon
2. de mond gebrand
3. een lege dop
4. vuur
5. gelijk zetten
6. staan aan wal
7. aanbinden
8. verre vriend

9.  kopen
10. daden
11. krans
12. maneschijn
13. jaren
14. loop hebben
15.  zoet
16. de val

17. wind
18. kiespijn heeft
19. hond
20.  in huis vallen
21. al verloren
22.  gaatjes
23. deert
24. een weg

25. ontmoet
26. slim zijn 
27. het best 
28. blijft
29. Vertrouwt hij zijn gasten
30. droge hebben

1.  Aangeboden diensten zijn zelden...
2.  Als paddenstoelen uit de grond...
3. Beter één vogel in de hand, dan...
4. Dat is nog maar het topje van de...
5. Daar zit geen woord ... bij
6. De moed zakt hem in de...
7. De soep wordt niet zo heet gegeten 
 als ze wordt...
8.  De ... in het midden laten
9. Gedane zaken nemen geen...
10.  Hij heeft niets in te brengen dan lege...
11.  In het veen kijkt men niet op van een...
12. Iemand knollen voor ... verkopen
13. Iemand ... in de ogen strooien
14.  Klagers hebben geen nood,
 pochers hebben geen...
15.  Met kunst en ... iets voor elkaar krijgen 

16.  Goed gereedschap is het...
17. Hoog van de ... blazen
18. Ledigheid is des duivels...
19. Liefde maakt...
20.  Lange ... hebben
21.  Met de gebakken ... zitten
22.  Een huishouden van...
23. Ervaring is de beste...
24. Harde ... kraken

Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes
voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt denken aan rondvaarten, pannenkoeken
eten, dierentuin en musea. Maar bijvoorbeeld
ook de Keukenhof in de lente. Als u als cliënt van 
Zorgcentrum Aelsmeer of Thuiszorg Aalsmeer 
met ons mee wilt met een uitstapje dan kunt 
u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief per 
e-mail (reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl) of 
per telefoon (0297 – 326050).  Wij zorgen er dan 
voor dat u het twee maandelijkse programma 
tijdig krijgt toegestuurd zodat u zich kunt aan-
melden voor het uitstapje van uw keuze. 
Reserveringen kunnen ook worden gemaakt bij 
de medewerkers van Reisburo ‘Op Stap’. 

meer informatie
op onze facebookpagina

Het reisburo is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is dit geen 
belemmering om mee te gaan met een uitstapje. 
Wij regelen dan dat er een vrijwilliger meegaat 
om u te begeleiden. Sommige van de uitstapjes 
zijn helaas alleen toegankelijk voor cliënten 
die nog goed ter been zijn maar dit wordt dan 
door ons vermeld op het overzicht. Wilt u thuis 
opgehaald worden dan wordt hiervoor € 1,- in 
rekening gebracht (binnen Aalsmeer en 
Kudelstaart). Mocht u buiten deze regio 
woonachtig zijn dan brengen wij hiervoor € 2,50 
in rekening. Het is ook mogelijk om een 
lunchpakket te bestellen als u met een uitstapje
meegaat. De kosten hiervoor bedragen € 4,50. 
Het lunchpakket bestaat uit twee bolletjes met 
beleg, een krentenbol, melk/karnemelk, een 
plakje ontbijtkoek en fruit. 
Natuurlijk staat het u 
vrij om uw eigen 
lunchpakket van huis 
mee te nemen.
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REISBURO ‘Op Stap’



Expositie ZCA

z

Ortho Owen is een Canadese kunstenaar die naar 
Amsterdam is verhuisd voor de liefde en zijn kunst.
Wij hebben ooit de aanzet gegeven tot het drukken 
van series en hebben zijn werk jarenlang in Mimi’s

geëxposeerd en verkocht. Helaas is Ortho op 41 jarige 
leeftijd overleden. Wij bewonderen Ortho als 

kunstenaar, maar vooral als mens. 

Jan Bergisch en Richard Kilian


