
Allemaelvoor ons

Driemaandelijks magazine van Zorgcentrum Aelsmeer

Het belang van schoon water

Theo Rekelhof 
visser van de Westeinderplas

In gesprek met 
Henk van Leeuwen

Waterquiz

Mei -  Juni - Juli 2020



In deze uitgave van ‘Voor ons Allemael’ hebben wij voor het 
thema ‘water’ gekozen. Een thema dat voor ons allemaal een 
dagelijks gebruiksgoed is.

Wij drinken onze thee en koffie van heerlijk schoon drinkwater. 
Onze groenten zijn op het land gegroeid dankzij zon en regen-
buien, onze koeien hebben veel water gedronken en vervolgens 
melk kunnen geven. Wij wassen onze handen met zeep en water. 
Onze kleding blijft schoon dankzij de wasmachines en stomerij. 
Ook is water voor veel werkzaamheden een basisbehoefte. De vis-
serij kan niet zonder de grote meren of zeeën. In de landbouw en 
veeteelt is water een dagelijks gespreksonderwerp, te veel of te 
weinig regen lijken soms nog belangrijker dan zon, bewolking of 
de temperatuur. En Aalsmeer kent veel ondernemers die werken 
dankzij de bloemenkwekerij en de daarbij behorende veiling. 
Maar ook de scheepsbouw, waterrecreatie en de vele horeca-
gelegenheden. En natuurlijk hebben we in de zorg ook graag 
schoon water om onze cliënten goed te helpen.

In dit themanummer geven wij u wat gevarieerde informatie. 
Maar natuurlijk blijven ook de vaste rubrieken belangrijk, met de 
activiteiten die wij op de verschillende locaties bieden. Helaas 
is bij het ter perse gaan van dit nummer nog onduidelijk wat 
de komende maanden gaan brengen, of de activiteiten weer in 
normaal patroon zijn teruggekeerd. Door het coronavirus is onze 
samenleving een poos enorm veranderd, veel minder onderlinge 
contacten en groepsactiviteiten, verandering van gezondheid, 
veel onzekerheid. Wij hopen onze informatie hierover zo duide-
lijk mogelijk te geven, maar weten dat er altijd vragen blijven 
bestaan.

Soms zijn zaken groter dan wij als mens kunnen bedenken en 
voorzien. Naar elkaar omzien kan steun geven in onzekere tijden. 
Wij hopen dat u zich gesteund weet, al gaat het soms op andere 
wijze dan gedacht. Met elkaar kunnen we in Aalsmeer veel tot 
stand brengen.
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Als je Henk van Leeuwen vraagt wat hij met water 
heeft, dan is het antwoord: ‘Water is mijn leven. 
Zowel wat betreft mijn beroep als hobbymatig ben 
ik verbonden met het water. Als ik op vakantie met 
mijn boot door Nederland vaar en ik vergelijk, dan 
denk ik, wat hebben we het toch goed in Aalsmeer’.

‘‘Water was er altijd’’

Henk van Leeuwen is eigenaar van de Westeinder 
Rondvaart. Hij is een geboren en getogen Aals-
meerder. In zijn vroege jeugd woonde hij aan de 
Oosteinderweg en later in de Chrysantenstraat met 
een sloot achter het huis, dat wel. Dus het water 
was er altijd.

Al twintig jaar exploiteert Henk de Westeinder 
Rondvaart. Daarvoor was hij vertegenwoordiger in 
bouwmaterialen en in die functie zat hij heel veel in 
de auto. Teveel naar zijn zin.

Na het overlijden van de vorige eigenaar van de 
Westeinder Rondvaart, Piet Eveleens, kwam hij in 
contact met de familie en heeft hij het bedrijf over-
genomen. Henk van Leeuwen was toen al een 
redelijk bekende Aalsmeerder o.a. vanwege zijn 
werk voor de Pramenrace en door zijn vlotte 
babbel.

Dat heeft hem geen windeieren gelegd.
Inmiddels is hij eigenaar van twee rondvaartboten 
en twee fluistersloepen voor de particuliere ver-
huur. Daarnaast kan hij beroep doen op andere 
boten zodat het mogelijk is om 80 man tegelijk 
over het water te vervoeren. Het seizoen is van 
1 mei tot 1 oktober en de boten vertrekken vanaf 
het Praamplein.  ‘Ik kan er goed van eten’, zegt hij, 
‘en het is niet mijn ambitie om het uit te breiden
tot een groot bedrijf’.

In  gesprek 
met

eigenaar van de Westeinder Rondvaart
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Kijken we op de website, dan worden gasten met 
een wervende tekst naar de Westeinder Rondvaart 
gelokt: De Westeinder Rondvaart is meer dan een 
rondvaart: het is een ontdekkingstocht! Er gaat een 
wereld voor u open! Wij presenteren u een histo-
risch én boeiend verhaal over de ontstaansgeschie-
denis van Aalsmeer en zijn plassen. U bekijkt bij ons 
niet de binnenkant van de boot en u ruikt het water 
en de omgeving. Dit is de pure ‘Aalsmeerbeleving’!

Er zijn verschillende tochten die men kan maken. 
Zo zijn bijvoorbeeld winterse ‘Seringentochten’  
bekend in de regio en bij de bloemenexporteurs. 
Het eerste gedeelte van de tocht voert tussen de 
akkers door op de Westeinderplassen waar de trek-
heesters (seringen en sneeuwballen) het grootste 
gedeelte van het jaar staan. De bijzondere samen-
stelling van de grond en de aanwezigheid van 
water maken de akkers op de Westeinderplassen 
geschikt voor de teelt van de Syringa en Viburnum 
ofwel seringen en sneeuwballen. Vijfennegentig 
procent van de wereldproductie aan seringenbloe-
men is afkomstig uit Aalsmeer en wel van de akkers 
op het bovenland van Aalsmeer.

Bij het tweede gedeelte van de ‘Seringentocht’ ligt 
de boot voor het grootste gedeelte stil. En wel aan 
het erf van de Fa. Klaas Joren Gzn., alwaar de boot 
wordt verlaten en het ‘trekken’ (forceren) van de 
struiken wordt uitgelegd door de kwekers zelf. 

‘‘Na Amsterdam
is de Westeinderplas

een verademing
voor veel toeristen’’

Elk jaar worden wel 5000 tot 6000 mensen vervoerd 
waaronder heel veel buitenlanders. Het maakt voor 
Henk niet uit. Hij vertelt zijn verhaal net zo gemak-
kelijk in het Frans, Duits of Engels, al zal het gram-
maticaal misschien niet allemaal kloppen. En de 
reacties van de mensen zijn heel bijzonder. Vaak 

zijn zij al uitgebreid in Amsterdam geweest met 
alle drukte van dien en ervaren dan de tocht over 
de Westeinderplas als een verademing. Bovendien 
is wat zij daar zien authentiek Nederlands en dat 
wordt heel erg gewaardeerd.

Henk is getrouwd met Wilma Broere die piano heeft 
gestudeerd en pianolessen verzorgd. De kinderen 
zijn net zo enthousiast over het water en trekken 
er vaak met de boot op uit. Het gezin heeft een 
eiland op de Westeinderplas waar vaak vertoefd 
wordt. ‘Vanwege mijn werk kan ik zomers niet veel 
weg,’ zegt Henk ‘en dus moeten we ons in Aalsmeer 
vermaken. Dat is bepaald geen straf want het is een 
prachtig gebied’.

Hoe het dit jaar zal gaan is niet zo duidelijk. De 
eerste vaartocht zit er al op, maar vanwege het 
coronavirus zijn er ook veel afzeggingen en dat kan 
nog wel eens lang gaan duren. Kunt u dus van de 
niet met vakantie vanwege het coronavirus, dan is 
het misschien een aanrader om nog eens wat extra 
aandacht te besteden aan ons eigen unieke natuur-
gebied in Aalsmeer.

Ik dank Henk van Leeuwen voor dit gesprek met 
iemand die niet alleen zelf geniet van het water 
maar dat ook elke keer weer ontsluit voor velen uit 
binnen- en buitenland.
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Handwerken
Doe mee met handwerken voor het goede doel. U 
kiest zelf wat u wilt maken. Sokken breien is altijd 
gewenst, maar andere brei of haakwerkjes zijn 
ook welkom. Als uw handwerk klaar is, wordt het 
verkocht voor het goede doel.

Sjoelen
Op maandagmiddag staan de sjoelbakken klaar. 
Vrijwilligers sorteren de stenen en houden de score 
bij. Alleen het ‘echte’ werk is aan u: de stenen in de 
vakken met hoogste scores sjoelen.

Spellen spelen
Om de week kunt u op donderdag klaverjassen en 
rummikub spelen op de spelmiddag. U bent van 
harte welkom, kijk op het activiteitenoverzicht voor 
de data.

Zingen
Om de zoveel tijd organiseert Ingrid, onze activi-
teitenbegeleidster, een zingmiddag. Ally Maarse 
verzorgt de muzikale begeleiding, en u bent van 
harte uitgenodigd om mee te komen zingen. Of 
u nou wel of niet goed bij stem bent; het wordt 
sowieso gezellig!

Optredens
Een keer per maand is er een voorstelling in de 
grote zaal, van kooroptredens tot concerten. Hou 
het activiteitenoverzicht in de gaten voor de data.

Weeksluiting
Elke vrijdag is er om 16.00 uur weeksluiting, een 
moment van bezinning en overdenking, geleid door 
mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. 
Iedereen is welkom.

Zorgcentrum Aelsmeer

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn op het moment dat dit magazine naar de drukker gaat, 
alle activiteiten in Zorgcentrum Aelsmeer afgelast. Omdat we nu nog geen idee hebben hoelang de 
maatregelen nog zullen gelden, hier onder voorbehoud toch een overzicht van onze vaste en bijzon-
dere activiteiten. 

Elke dag kunt u bij ons ...

Koffiedrinken
Elke dag (behalve op zondag) staat om 10.15 
uur de koffie klaar. Kom gezellig in het restau-
rant even bijpraten met uw “buren” onder het 
genot van een lekker kopje koffie of thee.

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

Vr 1 mei 16.00 uur Weeksluiting met
  dhr. Maarsen
Zo 3 mei 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 4 mei 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Di 5 mei hele dag Restaurant gesloten
  (koffie, lunch)
Wo 6 mei 15.00 uur  Dansshow door
  Robert en Chantal
  Bogaart. Kom ook
  een dansje wagen!
Vr 8 mei 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Terlouw
Zo 10 mei 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 11 mei 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Do 14 mei 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 15 mei 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Kramer
Zo 17 mei 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 18 mei 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Wo 20 mei 15.00 uur  Jo Ann. Optreden
  met bekende
  Nederlands- en
  Engelstalige liedjes.
Do 21 mei hele dag Restaurant gesloten
  (koffie, lunch)
Vr 22 mei 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Wesselius
Zo 24 mei 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 25 mei 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Di 26 mei 15.00 uur  Zangmiddag
Do 28 mei 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 29 mei 16.00 uur  Weeksluiting met
  ds. Schrage
Zo 31 mei 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst

JUNI

Ma 1 juni hele dag Restaurant gesloten
  (koffie, lunch)
Wo 3 juni 15.00 uur Duo Lingua; klassiek
  hobo en harp concert
  met o.a. werken van
  Saint-Saëns en
  Piazolla.
Vr 5 juni 16.00 uur  Weeksluiting met
  pastor Creemer
Zo 7 juni 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 8 juni 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Do 11 juni 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 12 juni 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Vollmuller
Zo 14 juni 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 15 juni 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Wo 17 juni 15.00 uur  Jeu de Boules
Do 18 juni 19.30 uur  Optreden van het
  Bindingkoor uit
  Aalsmeer o.l.v.
  Henk Trommel
Vr 19 juni 16.00 uur  Weeksluiting met
  mw. van Houten
Zo 21 juni 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 22 juni 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Di 23 juni  15.00 uur  Zangmiddag
Do 25 juni 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 26 juni 16.00 uur  Heilig Avondmaal
  met collecte door
  ds. Prins
Zo 28 juni 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 29 juni 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen

Activiteitenoverzicht
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De aanwezigheid van schoon water, hoe 
kijkt een collega van de technische dienst 
hiernaar? Wilko Roodenburg vertelt hoe be-
langrijk schoon water is: in het Zorgcentrum 
maar ook thuis.

Omdat water van essentieel belang voor ons 
allemaal is, moet het van goede kwaliteit zijn. 
Ons water wordt dus regelmatig getest of 
er geen bacteriën in zitten, zoals legionella. 
Dat is een bacterie die het beste gedijt in 
stilstaand water tussen de 25 en 50 graden 
Celsius en kan leiden tot ernstige ziekte.

‘‘De laagste meting 
was 5° in april 2013;

toen vroor het
blijkbaar nog’’

Het water dat in het Zorgcentrum binnen-
komt van het waterleidingbedrijf, heeft in de
zomer – bij warm weer – een temperatuur van 
18 à 19 graden. Afgelopen augustus hadden 
we een uitschieter naar 20,5 graden, door de 
aanhoudende warmte. De laagste meting was 
5 graden in april 2013, dat is nu 7 jaar geleden 
en toen vroor het blijkbaar nog. Elke maand 

JULI

Wo 1 juli 15.00 uur “Snuffelen aan het
  Amsterdam van
  vroeger en nu.”
  Voorstelling met
  foto’s en verhalen
  van dhr. Voortallen
Vr 3 juli 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Maarsen
Zo 5 juli 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 6 juli 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Do 9 juli 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 10 juli 16.00 uur  Weeksluiting met
  dhr. Terlouw
Zo 12 juli 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 13 juli 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Vr 17 juli 16.00 uur  Weeksluiting met
  ds. De Ruiter
Zo 19 juli 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 20 juli 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Do 23 juli 13.45 uur  Klaverjassen 
 15.00 uur  Rummikub
Vr 24 juli 16.00 uur  Weeksluiting met
  ds. Schrage
Zo 26 juli 10.00 uur Uitzending
  kerkdienst
Ma 27 juli 14.00 uur Handwerken
 14.30 uur Sjoelen
Di 28 juli 15.00 uur  Zangmiddag
Vr 31juli 16.00 uur  Weeksluiting met
  mw. Gehrels

Activiteitenoverzicht
(vervolg) Het belang van schoon water

Wist u dat ...

water 5 minuten 
na het drinken 
alweer uit de maag 
is, op weg naar uw 
organen?

neem ik de
waterstand op
en dus ook de 
temperatuur en 
aan de hand van 
die cijfers weten 
we precies wat 
voor seizoenen
we hebben gehad.
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Komt het water met een hoge temperatuur binnen, 
zal het in het huis nog verder opwarmen door de 
omgevingstemperatuur. Het kan dan gemakkelijk 
naar de 25 graden kruipen en dat is aangenaam 
voor de legionella bacterie. Vóór 1999 had men het 
nauwelijks over legionella besmetting, eerder de 
veteranenziekte genoemd. Maar toen op de West 
Friese Flora een overdekte bloemententoonstel-
ling werd gehouden en een legionella besmetting 
plaatsvond, stond iedereen ineens op scherp.
Via een fontein die een neveleffect veroorzaakte 
raakten mensen besmet en overleden er 32 men-
sen. Dit was meteen het einde van de jaarlijkse 
tentoonstelling.

Het is dus zaak om de watertemperatuur laag te 
houden en regelmatig het water te controleren. Dit 
meten wij wekelijks, zowel koud als warm. Warm 
water moet het liefst boven de 60 graden zijn, wat 
behoorlijk heet is, maar dan gaat een legionella 
absoluut dood. Maar als je de warm waterleiding 
hoog opstookt, wordt de daarnaast gelegen koud 
waterleiding ook door de omgevingstemperatuur 
opgewarmd. En dat geeft dan weer problemen. Zo 
moet je een weg zoeken om het juiste resultaat te 
bereiken. Koud waterleidingen vormen het groot-
ste risico voor legionella. Met allerlei maatregelen 
proberen we dit probleem altijd te ondervangen.

‘‘Je kan legionella
water gewoon drinken’’

Ook bij je thuis is het van belang om als je bijvoor-
beeld van vakantie terug komt en gaat douchen  
eerst de douche flink door te laten spoelen op een 
goede warme stand. Daardoor dood je de bacte-
rie – mocht die aanwezig zijn. Overigens is alleen 
het inademen van de nevel schadelijk, je kan water 
waar legionella inzit wel gewoon drinken.

Wilko Roodenburg,
technische dienst Zorgcentrum Aelsmeer

Het belang van schoon water
Wist u dat ...

het kraanwater 
bij je thuis 
gewoon uit 
onze rivieren en 
meren komt? 
Natuurlijk wordt 
het eerst gezui-
verd.
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Dit stukje geeft 
in het kort 
weer wat wij in 
het zorgcen-
trum doen aan 
waterbehan-
deling. Dit is 
overigens van 
toepassing in 
elk openbaar 
gebouw en 
elke sport-
vereniging.



Anno 2020 is het heel normaal om de kraan aan 
te zetten en water te gebruiken. Om te drinken, 
te wassen, te douchen, om mee schoon te
maken, het toilet door te spoelen etc. Maar voor 
de generatie die rond 1930 geboren is, was dat 
heel anders.

Maandag wasdag
Vooral het wassen van kleding en linnengoed was 
een hele aangelegenheid. Op zondagavond al
werd de wasketel met water gevuld en op het
petroleumstel gezet. Zo kon het ’s nachts op een 
laag pitje rustig opwarmen en had het maandag-
ochtend de juiste temperatuur om de was te doen. 
Niet alle huizen hadden stromend water. Dan moest 
het water buiten bij de pomp gehaald worden.

Op maandagochtend werd de kleding eerst inge-
smeerd met groene zeep en met een wasbord in 
heet water gewassen. Bij gebrek aan wasbord werd 
er een plank en een borstel gebruikt. Er moest se-
cuur omgegaan worden met het water want je kon 
niet even schoon heet water pakken. Eerst werd de 
witte was gedaan, vervolgens de gekleurde en als 
laatste de donkere was: sokken en werkkleding. 

Alles werd met de hand uitgewrongen en op was-
lijnen te drogen gehangen. De was te zien drogen 
gaf een goed gevoel volgens bewoners. Na een 
hele dag bezig te zijn geweest, meestal in de keu-
ken, werd alles gedweild zodat er gekookt kon 
worden.  

sen in het water van de afgegoten aardappelen. 
En op zaterdag werd de teil voor de kachel in de 
kamer gezet en gingen de kinderen, meestal van 
groot naar klein, om de beurt in bad. Ook werd de 
lampetkan veel gebruikt als waskom.

Technologie in opkomst
Rond 1950 werd het gebruikelijk om een kleine 
wasmachine van het merk Hoover voor een halve 
dag te huren. Dat scheelde al veel tijd en werk, de 
natte spullen moesten alleen nog door de wringer 
gehaald worden. Nog weer later nam de centrifuge 
dit werk over.

Bewoners vertellen dat nieuwe huizen in die
tijd werden opgeleverd met aansluitingen voor
een douche of wastafel. Maar er was nog geen 
warm water voorziening en de zogenoemde
 ‘badkamer’ was niet getegeld, alleen ruw
afgewerkt of behangen.

Door de opkomst van de elektrische boiler in
het begin van de jaren 50, was er eindelijk warm 
stromend water. Natuurlijk met mate: zodra de 
boiler leeg was, was er alleen koud water beschik-

vroeger en nu
WASSEN

Wist u dat ...

meer dan 2 miljard 
mensen op aarde 
nog steeds geen 
schoon drinkwater 
hebben?
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Hergebruik
Water werd regelmatig
meerdere keren ge-
bruikt, met het afwas-
water kon ook de 
keuken nog schoon-
gemaakt worden. De 
handen kon men was-



baar. Men kon kiezen uit een vat met verschillend 
aantal liters, hoe groter de boiler des te duurder in 
aanschaf. 

De geiser zorgde er uiteindelijk voor dat er altijd 
warm water uit de kraan kwam, tenzij het waak-
vlammetje uit was. Vroeger werd er veel minder 
water verbruikt. Bewoners geven aan dat bij een 
kleine boodschap het toilet niet altijd werd door-
getrokken, dat scheelde toch weer iets. 

Watergebruik in 2020
Nu gaat het er heel anders aan toe. Als er nu door 
werkzaamheden een aantal uren geen water uit de 
kraan komt, moeten we nadenken en voorberei-
dingen treffen door emmers water klaar te zet-
ten. En we verbruiken veel meer. In Zorgcentrum 
Aelsmeer wordt ongeveer 1000 m3 per maand ver-
bruikt. Per bewoner is dat ongeveer 15.000 liter per 
jaar en voor een echtpaar zo’n 30.000 liter per jaar. 

Wassen, wassen, wassen
In Zorgcentrum Aelsmeer hebben we een eigen
linnenkamer, iets wat in deze tijd niet veel meer 
voorkomt. Er is een machine voor 18 kilo en 2 voor 
11 kilo linnengoed. Daar is veel water voor nodig, 
de grootste machine verbruikt bij 90º ongeveer
92 liter water. Van maandag t/m vrijdag wordt er
de hele dag door gewassen. 

Er is speciaal een warm water en koud water toe-
voer. Als we thuis de wasmachine aanzetten op een 
programma met hoge temperatuur warmt de
machine zelf het water op. Vanwege de hoeveel-
heid was in het Zorgcentrum worden de machines 
gelijk gevuld met heet water. Hierdoor duurt het 
langste programma van 90º maar 90 minuten en 
de andere programma’s ongeveer een uur. Op deze 

manier kunnen er dage-
lijks zo’n 20 wassen
gedraaid worden. 

Het hele wasproces
begint bij het inleveren
van alle kleding en
linnengoed. Vroeger
gingen de collega’s van
de linnenkamer met een grote kar over de afde-
lingen om alle wasmanden te legen die naast de 
kamerdeuren stonden. Iedere afdeling had een 
eigen ophaaldag. Maar de laatste jaren waren de 
wasmanden binnen een paar dagen alweer gevuld. 
Daarom kan men sinds 2 jaar dagelijks waszakken 
inleveren. 

Daarna begint het sorteren; handdoeken, boven-
kleding, wit/bont etc. Na het wassen en drogen, 
er staat een ontzettend grote wasdroger, wordt er 
gevouwen. Het linnengoed gaat door de pers zodat 
het weer netjes glad is. En bovenkleding en panta-
lons worden gestreken. De medewerkers van de
linnenkamer zien dat de generatie in het zorgcen-
trum verandert. Er zijn bewoners die geen panta-
lons meer dragen maar een spijkerbroek, deze zijn 
makkelijker om te strijken.

Als laatste wordt de was op naam gesorteerd en 
door het team van de linnenkamer bij bewoners op 
de kamer gebracht. Belangrijk is dat alle kleding en 
het linnengoed gemerkt is, anders komt het op de 
kar met ongemerkte stukken te liggen. Na verloop 
van tijd wordt dit opgeruimd en weggegeven aan 
een organisatie die ervoor zorgt dat de kleding een 
goede bestemming krijgt. 

Op dinsdag worden er ook twee grote karren met 
was van zorgcentrum Kloosterhof gebracht. De 
woensdag staat in teken van het wegwerken van 
al deze was. Kortom niet alleen op maandag maar 
iedere dag wasdag. Over het algemeen krijgen be-
woners van het zorgcentrum binnen 3 dagen hun 
kleding en linnengoed weer gewassen en gestre-
ken terug. Wat een verschil met een eeuw geleden!

Wist u dat ...

mensen in Europa 
ongeveer 190 liter 
water per dag ge-
bruiken?

11



Scheepsbouw
in Aalsmeer

Aalsmeer, gelegen aan het water van de Ring-
vaart en de Westeinderplassen, kent veel jacht-
werven en scheepsbouwers. Zodra het vaar-
seizoen in april weer begint komen alle boten 
uit de winterstalling. En als het voorjaars-
zonnetje in het weekend schijnt gaat menig 
booteigenaar een rondje varen over de Poel. 

Het diverse aanbod van schepen tegenwoordig
is niet te vergelijken met dat aan in het begin van 
de 19e eeuw. Vroeger werden er voornamelijk
roeiboten, pramen, grundels en bokken gebouwd.
De pramen werden door kwekers gebruikt voor
het vervoer van bloemen en planten naar de
bloemenveiling.

Dhr. Harting, wonend in één van de inleunwonin-
gen van Zorgcentrum Aelsmeer, vertelt over zijn 

schoonvader dhr. van Enthoven. Hij begon als
bouwer van roeiboten, pramen en bokken in 
Vrouwenakker. Het bedrijf lag aan de Amstel naast 
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waar nu de brug van Vrouwenakker ligt. De boten 
werden in de werkplaats gebouwd, over de weg 
heen getild en te water gelaten in de Amstel.

Kwekers uit de omgeving lieten hun boten bij Van 
Enthoven bouwen. Je kon ook een praam huren, 
daar maakten ook een aantal kwekers gebruik van. 
Dhr. van Enthoven heeft later een perceel van een 
oude kwekerij op de Uiterweg gekocht en daar een 
werf opgebouwd. Er werden pramen gebouwd 
maar ook gerepareerd (in de winter vroren de
boten vaak kapot). 

In het voormalige RAI gebouw in Amsterdam werd 
jaarlijks een botententoonstelling gehouden. 
Georganiseerd door HISWA Handel en Industrie op 
het gebied van Scheepsbouw en Watersport. Ook 
andere scheepsbouwers uit Aalsmeer zoals Otto, 
Hogervorst, De Vlijt waren op deze beurs vertegen-
woordigd. Bij De Vlijt lieten jachthavens zeilboten 
bouwen voor de verhuur. En particulieren gaven 
opdracht voor de bouw van zeilschepen of diverse 
soorten kruisers.

Dhr. Harting vertelt dat de jachtwerf van zijn 
schoonvader over werd genomen door zijn zwager. 
Maar er werden geen pramen meer gebouwd, het 
bedrijf richtte zich op het verhuren van ligplaatsen. 

‘‘Ik geniet er van als
tijdens de jaarlijkse 

Pramenrace de pramen 
en bokken weer

tevoorschijn komen’’

Er is nog een groot aantal oude pramen in omloop. 
Dhr. Harting geniet ervan als tijdens de jaarlijkse 
pramenrace in Aalsmeer overal de pramen en bok-
ken weer tevoorschijn komen. Het is nog steeds 
mogelijk om een praam te laten bouwen, scheeps-
werf Otto is gespecialiseerd in de bouw van alumi-
nium exemplaren.

‘‘Niets mooiers
dan een oude praam

vol met seringen’’

Dhr. Harting heeft vanuit zijn woning aan de
Kanaalstraat zicht op de ringvaart en ziet met enige 
regelmaat de enorme grote schepen voorbij gaan 
die bij De Vries worden gebouwd. Deze schepen 
zijn ook schitterend om te zien maar toch is er niets 
mooier dan een oude praam vol met seringen!

13



Ontmoetingscentrum Irene
Kanaalstraat 12, Aalsmeer

Het ontmoetingscentrum Irene, ook wel inloop 
Odense Aalsmeer/Rijsenhout, biedt verschil-
lende soorten begeleiding en dagbesteding aan 
ouderen uit de gemeenten Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout. Inwoners met een indicatie voor 
dagbesteding of groepsbegeleiding volgen een 
maatprogramma en dit kan zelfs individueel zijn, als 
nodig. Dit gestructureerde programma ondersteunt 
ouderen met een diagnose dementie of een hersen 
gerelateerde somatische diagnose, zoals de ziekte 

Sinds 5 februari 2020 hebben wij een prachtige 
duo fiets tot onze beschikking, met dank aan 
fietsenwinkel Waning en Stichting Vrienden 
van het Zorgcentrum. Bij het 25-jarig jubileum 
van het Zorgcentrum, hebben de Vrienden met 
elkaar bijgedragen aan de feestelijkheden en 
toekomst gericht aan deze mooie duo fiets. 

Wanneer de maatregelen rond corona voorbij 
zijn, gaan we weer heerlijk op pad en actief 
bezig in de buitenlucht. Heeft u interesse 
om een stukje uit te waaien in het mooie 
Aalsmeer? Neem dan contact op door te
bellen naar: 0622468574 of mail naar:
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl

van Parkinson of een doorgemaakte CVA. Cliënten 
worden geholpen om te gaan met de gevolgen van 
hun ziekte en aan naasten wordt informatie en steun 
geboden. De indicatie dagbesteding of groepsbege-
leiding komt vanuit de WMO bij de gemeente.

Het inloopcentrum Irene biedt een programma met 
laagdrempelige toegang. Ouderen die kwetsbaar 
zijn kunnen deelnemen aan verschillende activi-
teiten. Hiervoor is geen verwijzing of indicatie nodig. 

We hebben
een duo fiets!
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In een dementheek kun je van alles vinden 
omtrent het ouder worden met of zonder 
dementie. Van informatieve boeken, boeken 
van mantelzorgers die hun ervaring delen, 
tot elektronische pillendoosjes, telefoon of 
apparaatje met SOS-knop dat je locatie deelt.

Al die nieuwe technologien kunnen best 
moeilijk zijn om te begrijpen. Daarom is er 
altijd iemand aanwezig in de Dementheek 
die u uitleg kan geven.

De pillendoos met alarm!

Wat is een Dementheek?
U kunt de spullen uit de Dementheek 2 tot 
3 weken lenen. Zo kunt u kijken of het wat 
voor u is. Mocht het bevallen dan kunt u het 
geleende product van ons kopen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Tristan van der Jacht Hij is aanwezig op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Wilt u weten wat er nog meer in de Demen-
theek aanwezig is? Kom dan eens een kijkje 
nemen!

Vergeet u soms uw medicijnen in te nemen? Dan is 
de pillendoos met alarm misschien iets voor u!

Vergeet nooit meer uw medicijnen in
te nemen. Dit pillendoosje is voorzien
van 5 aparte vakken met ieder een
eigen alarm. De vakken zijn geschikt
voor meerdere pillen. Alle alarmtijden
 zijn instelbaar.

Zo kunt u elk dagdeel de juiste
medicatie nemen. Het vijfde vakje
kunt u naar eigen behoefte gebruiken.
Op de medicijndoos zit een duidelijk
beeldscherm met achtergrondverlichting.
Daarnaast kunt u de toetsen blokkeren,
is er een duidelijk alarmsignaal, maar ook
een trilalarm. En de pillendoos heeft een klok.

Heeft u interesse? Bel naar: 0622468574 of kom
een keer langs in onze Dementheek, Kanaalstraat 12, 
Aalsmeer. 

15
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Inloop Odense Aalsmeer
Kanaalstraat 12, Aalsmeer

Het inloopcentrum in Irene ofwel inloop Odense Aalsmeer biedt 
een programma met laagdrempelige toegang. Ouderen die 
kwetsbaar zijn kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. 
Hier is geen verwijzing of indicatie voor nodig en door aan 
meerdere activiteiten mee te doen kan een volledig 
dagprogramma worden gevolgd. Deelnemers en vrijwilligers 
werken samen om het programma vorm te geven. ‘Samen doen’ 
is het meest van toepassing op het programma. Vanzelfsprekend 
zijn de  activiteiten ook afzonderlijk te bezoeken.

ELKE DONDERDAG

10.00 uur   Koffie drinken
11.00 uur  Totaal vitaal
12.30 uur  Lunch
14.00 uur    Wandelen
14.30 uur  Breinzaken

ELKE DINSDAG

10.00 uur Koffie drinken
10.00  uur  Geheugentraining
12.30 uur  Lunch
14.00 uur  Wandelen
14.30 uur  Musica

ELKE WOENSDAG

10.00 uur  Koffie drinken
10.00 uur  Kookgroep

ELKE MAANDAG

10.00 uur   Koffie drinken
10.00 uur  Creatief
12.30 uur  Lunch
14.00 uur  Wandelen
14.30 uur  Breinzaken

ELKE VRIJDAG

10.00 uur   Koffie drinken
11.00 uur  Multimedia en creatief
12.30 uur  Lunch
14.00 uur    Wandelen
14.30 uur  Themagroep met   

  beeld en geluid

Geheugentraining en 
Breinzaken
Aan de hand van spellen 
en vragen prikkelen we het 
brein. 

Multimedia 
Heeft u vragen over uw 
mobiele telefoon, tablet 
of laptop, internet, e-mail 
en apps? Of wilt u gebruik 
maken van social media 
onder het genot van een 
kop koffie?

Themagroep met beeld 
en geluid
Aan de hand van beelden 
en geluid worden verschil-
lende thema’s behandeld 
en komen we met elkaar in 
gesprek.

Musica
Muziek staat deze middag 
centraal.

16
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Inloop Odense Rijsenhout                          
Werf 2, Rijsenhout

 Creatief
Bij creatief kunt u ontspannen 
door mee te doen aan onder 
andere tekenen, schilderen 
of kleuren voor volwassenen. 
Voor schilderen vragen wij een 
kleine bijdrage van € 2,50 per 
doek. 

Geheugentraining en 
Breinzaken
Aan de hand van spellen 
en vragen prikkelen we het 
brein. 

Kookgroep
Samen koken op een 
leuke en makkelijke 
manier. Als groep zorgen 
wij met elkaar voor een 
goede maaltijd en daarna 
gaan we gezellig tafelen. 

Totaal Vitaal
Een uitgebreide warming up 
(gedeeltelijk op muziek) met 
aansluitend een spelactiviteit 
waarbij ook een beroep gedaan 
wordt op het geheugen. Met 
evenwichtsoefeningen en een 
cooling down sluiten wij deze 
ochtend af. 

ELKE MAANDAG

10.00 uur   Koffie drinken
10.00 uur  Creatief
12.30 uur  Lunch
14.00 uur  Wandelen, koffie of  
  thee en aansluitend  
  Musica

ELKE DONDERDAG

10.00 uur   Koffie drinken
11.00 uur  Totaal vitaal
12.30 uur  Lunch
14.00 uur  Wandelen, koffie of   
  thee en aansluitend   
  Geheugen, spel en   
  Breinzaken

De inloop Odense in Rijsenhout is ook onderdeel van Ontmoetingscentrum Irene, maar bedoeld voor inwo-
ners uit Rijsenhout. Dus dichter bij huis en met bekenden uit de eigen omgeving. Het biedt een laagdrem-
pelige toegang voor mensen die kwetsbaar zijn. Voor deelname aan activiteiten is geen indicatie nodig. 
‘Samen doen’ is het meest van toepassing op het programma. 
De activiteiten zijn afzonderlijk te bezoeken, dit geldt ook voor de 
lunch, maar ook samen te brengen tot een dagprogramma. 



Vrijwilligers bedankt !

Vrijwilligers

Alle vrijwilligers wil ik hierbij hartelijk bedanken voor alle goede hulp in 
de afgelopen tijd. Maar ook voor het begrip van de vrijwilligers die hun 
taken moesten neerleggen vanwege de corona maatregelen. Vanwege 

het verplicht afstand houden en beperking van de sociale contacten, 
zijn veel activiteiten afgezegd. Een klein groepje vrijwilligers die de 

koffieronde en lunchhulp verzorgen zijn nog actief in het Zorgcentrum 
om de zorgmedewerkers te ontlasten. Zo ook de chauffeurs die een 

kleine groep bezoekers naar het Irenegebouw brengen. Dank hiervoor!
Het zijn gekke tijden, maar het is niet anders. Hopelijk zal het

gewone leven snel weer starten als het virus onder controle is.

Tanja Eichholtz
Vrijwilligerscoördinator

Met het nieuwe AutoMaatje naar 
Wijkpunt voor Elkaer in Kudelstaart
In de gemeente Kudelstaart en omgeving zijn er veel 
mensen minder mobiel. Zij kunnen zelf niet meer voor 
vervoer zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten 
gebruik maken. Vanaf 2 maart biedt ANWB-AutoMaatje 
hiervoor een oplossing. AutoMaatje is een service waarbij 
u door een vrijwilliger in zijn of haar eigen auto opgehaald 
wordt en weer thuis gebracht. Dit tegen slechts een kleine 
onkostenvergoeding. Handig toch?

U kunt AutoMaatje goed inzetten om eens naar het Wijk-
punt voor Elkaer te komen. Naast de gezelligheid, het weer 
eens lekker en samen met anderen te eten, is het Wijkpunt 
dé plek om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus, wilt u een 
keer komen eten in ons Wijkpunt maar bent u zelf niet 
mobiel? Schakel dan ANWB-AutoMaatje in via telefoon-
nummer 0297-303 141 of via info@automaatje-aalsmeer.nl. 

Zorgcentrum Aelsmeer
ondersteunt het initiatief van de 
ANWB-AutoMaatjes, het is een 
mooie aanvulling op Reisburo 
Op Stap. Omdat er steeds meer 
ouderen komen neemt de vraag 
om begeleiding bij vervoer toe. 
Het Wijkpunt speelt een belang-
rijke rol in het sociaal betrokken 
houden van (vroeg)ouderen.
Hoe lager de drempel dus om 
naar het Wijkpunt toe te komen 
hoe beter!  
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CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLAD
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IGLO
IJS
IJSBAAN
KERSTAVOND
KERSTDINER
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
OORWARMERS
SCHAATSEN
SINTERKLAAS
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
VORST
WANTEN
WINTER
WINTERMARKT
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Puzzel & Win
De woorden staan in alle richtingen ( ook diagonaal). Sommige letters worden  vaker gebruikt. 
Na oplossing vormen de overgebleven letters een woord. De oplossing kunt u inleveren bij de receptie t.a.v. 
Wilma Groenenberg. De winnaar krijgt zijn of haar prijs thuisgestuurd. Succes!
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Vindt u alle woorden? 
De woorden staan in alle richtingen, ook diagonaal, en kruisen elkaar soms.
Streep alle woorden weg. De letters die overblijven vormen samen de oplossing.
Succes! 

 R A S N N E N I H C A M S A W T

 O L C A P E C A R N E M A R P H

 N L H T L U O R K L E D I N G C

 D E E U E P T Z W R N I E R N O

 V N E U D Z R A I E A D N E I T

 A O P R N O T E M E N A L E D N

 A I S G U E R O D A S E N M I E

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

 T E O B G T I N T P I O A L L N

 F L U I S T E R S L O E P A N I

 P R W E K V T R G B V A T A V R

 M E R D O R O E I B O O T S A E

 O S E B U O R E C R E A T I E S

 P I T R D N E V A H T H C A J W

 Z E I L E N W A T E R T O R E N

 T G L A A R U U T A R E P M E T

Aal 
Aalsmeer
Boot
Bovenlanden
Doorspoelen
Dorst
Fluistersloep
Geiser
Grundel
Jachthaven
Kleding
Koud
Kraan
Legionella
Leiding
Liter
Nat
Natuurgebied
Pomp
Pramenrace
Put
Recreatie
Riet
Roeiboot
Rondvaart
Scheepsbouw
Seringentocht
Stromend
Temperatuur
Vaarseizoen
Wasmachine
Water
Watertoren
Westeinderplas
Zeilen
Zoet

Lever uw oplossing in bij de receptie t.a.v. Wilma Groenenberg.
Vergeet niet uw adres te vermelden, de winnaar krijgt zijn of haar prijs thuisgestuurd.

Oplossing:
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Aan de Herenweg in Kudelstaart is het bedrijf van 
Theo Rekelhof gevestigd. Je kunt er vis kopen door 
Theo zelf gevangen in de Westeinderplas. Theo is 
beroepsvisser. In 2009 werd hij zelfs uitgeroepen 
tot beroepsvisser van het jaar. Hij is de enige die 
een vergunning heeft om in de Westeinderplas te 
vissen en is daarmee ook een beetje de beheerder 
van het gebied. Ook was hij meerdere malen op TV 
te zien. Hij is, zoals hij het zelf zegt, ‘wereldberoemd 
in Kudelstaart’.

Op de website lezen we de voorgeschiedenis. Visse-
rijbedrijf Rekelhof is een traditioneel familiebedrijf 
dat vier generaties geleden is gestart door Kees
Rekelhof (1849-1929). Hij viste in de nog niet droog-
gemaakte Zuiderlegmeer, het gebied tussen Drecht 
en de Westeinderplas. Hij verhuisde ± 1880 van de 
Zuiderlegmeer naar de Herenweg 32, de plek waar 
het bedrijf nog steeds gevestigd is. Rond 1910 nam 
zoon Dirk Rekelhof (1879-1957) de visserij van zijn 
vader over. Hij heeft altijd erg hard moeten werken 

om het hoofd boven water te houden met de crisis 
en de Tweede Wereldoorlog als dieptepunten. De 
concurrentie was ook erg groot met veel vissers in 
het gebied als gevolg van de droogmakingen van 
het Haarlemmermeer en inpolderingen.

Na de Tweede Wereldoorlog stond de volgende 
generatie te trappelen om te gaan vissen tot afgrij-
zen van hun moeder. Elk beroep was beter, visserij 
betekende armoe. Cor (1924-2006) en Theo (1930) 
kregen en pakten hun kansen om te groeien. Ze 
hadden het geluk dat de visstand van zowel schub-
vis als aal zeer goed was door het voedselrijke 
water. Het aantal vissers in het gebied was toen 
al gereduceerd tot 2 bedrijven. In 1991 nam Theo 
(1957), zoon van Cor, het stokje over. Veel is er niet 
veranderd. Er wordt nog steeds gevist met fuiken 
en lijnen. De aalvangst wordt gerookt of gevild van-
uit de winkel aan de man gebracht. Ook de winter-
visserij op snoekbaars en pootvis gebeurt nog zoals 
toen.

‘‘Als je als visser
geboren bent dan 

kruipt het bloed toch 
waar het niet gaan kan’’

Op de vraag aan Theo of hij altijd al visser heeft 
willen worden is zijn antwoord: ‘visser word je niet, 
je bent als visser geboren’.  Toch heeft hij pas op zijn 

In  gesprek 
met

de visser van de Westeinderplas  

Theo Rekelhof 
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34ste het bedrijf van zijn vader overgenomen. Daar-
voor was hij 17 jaar zeeman op de grote vaart en 
zag zodoende een groot deel van de wereld. 

Theo’s dag begint ’s morgens om een uur of acht 
als hij het water opgaat om al zijn fuiken te inspec-
teren. Het gaat om 7 grote en nog een twintigtal 
kleine fuiken. Dagelijks wordt die tocht gemaakt. 
‘De ene keer ga ik linksom en de andere keer rechts-
om, maar dat is dan ook het enige verschil’ 

Bij thuiskomt om 10.30 uur wordt de vis verwerkt. 
De paling wordt gerookt en de netten worden 
gerepareerd. Tussendoor kan de winkelbel gaan en 
wordt er vis verkocht. Alles wat gevangen is wordt 
ook verkocht. Als de vraag erg groot is wordt er 
incidenteel elders bijgekocht.

Niet alles wat gevangen wordt mag verkocht 
worden. In de Westeinderplas zitten veel meerval-
len, een beschermde vissoort die dus moet worden 
teruggezet. De grootste meerval die Theo ooit ving 
was twee meter lang, maar werd weer in vrijheid 
gezet. ‘Een meerval smaakt overigens voortreffelijk’, 
zegt Theo, ‘maar dat mag ik niet weten. En dat is 
maar goed ook want voor een meerval van 2 meter 
moet je ook wel een hele grote pan hebben’. 

Behalve visser te zijn ontvangt Theo ook toeristen 
die kennis willen maken met de zoetwatervisserij 
en geeft hij lezingen. ‘Mijn tijd bestaat voor 70% uit 
vissen, 20% uit palingroken en voor de overige 10% 
procent ben ik beroepsouwehoer’ zegt hij. En het is 
waar, hij is goed van de tongriem gesneden en kan 
smakelijk vertellen over wat hij zoal meemaakt. Het 
gaat over vissen, maar ook over de schoonheid van 
de Westeinderplas en ook over de vele reddingen 
waarbij hij mensen van de plas gehaald heeft als 
hun boot bij slecht weer was omgeslagen.

Ook in Zorgentrum Aelsmeer is Theo Rekelhof een 
graag geziene gast. Zo eenmaal per twee jaar geeft 
hij een lezing over de visserij en ongeveer drie keer 
per jaar komt hij in huis om paling te verkopen. 
‘Maar het leukste’, zegt hij, ‘is als de mannensoos 
naar mijn bedrijf komt. Dan zitten we in een kring 
te genieten van de paling met stroop’.

We hebben het over het unieke van het Westein-
dergebied. ‘Het bijzondere is’, zegt Theo, ‘dat het zo 
uitgestrekt is. Met zijn 100 hectare is het de groot-
ste plas (dwz. uitgegraven water) van Nederland. 
Het is niet diep, er zijn geen zogenaamde putten en 
de vele eilandjes waar allerlei vormen van bedrijvig-
heid zijn geven een extra meerwaarde. Het is de 
mix van deze dingen die het gebied zo aantrekke-
lijk maakt. Je kunt er zwemmen, zeilen, windsurfen, 
roeien en motorbootvaren. Langs de oevers van de 
Westeinderplas zijn zo’n 50 jachthavens. Ook zijn er 
recreatiegebieden, onder andere bij Vrouwentroost 
en Aalsmeer (bij de watertoren). Daar zijn strandjes 
aangelegd en er is een schat aan flora en fauna:
vissen, vogels en (zeldzame) planten. 

Gaat de volgende generatie Theo opvolgen? ‘Daar 
is nu nog niets over te zeggen. De kinderen hebben 
hun eigen bezigheden. Maar je weet het niet. Ik ben 
ook pas op mijn 34ste begonnen.’
‘Het is ook de vraag of je er in de toekomst nog geld 
mee kan verdienen. Er zijn goede jaren geweest, 
maar ook wel tijden dat dat minder gemakkelijk 
ging. En voor de korte termijn ziet het er net als 
voor alle andere Nederlanders ook niet zo roos-
kleurig uit. Vanwege het coronavirus zijn er op dit 
moment al veel excursies afgezegd en is de verkoop 
matig. De tijd zal het leren’.

Ik dank Theo voor het gesprek in de hoop dat we 
hem nog veel in Zorgcentrum Aelsmeer zullen zien.
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Wijkpunt Voor Elkaer                          Nobelhof 1 Kudelstaart

Inloopcentrum
In Kudelstaart is ‘Wijkpunt voor Elkaer’ een 
inloopcentrum en ontmoetingsplek voor alle 
ouderen uit de omgeving. Het Wijkpunt is open van 
maandag tot en met vrijdag en geeft de mogelijk-
heid om koffie/ thee te drinken en rustig met elkaar 
samen te komen en bij te praten. Soms met een 
krant of een spelletje op tafel. 

Restaurant
Het restaurant biedt een gevarieerd menu. 
U kunt bij de lunch altijd terecht voor een broodje. 
De verse warme maaltijd wordt voorbereid in de 
keuken van het Zorgcentrum Aelsmeer en in het 
Wijkpunt geserveerd door de kok en de aanwezige 
gastvrouwen/ gastheer. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is de warme maaltijd tussen 12.00 – 
13.30 uur. Op woensdag en vrijdag is de warme 
maaltijd ’s avonds om 17.30 – 18.30 uur. Graag wel 
minimaal een dag van te voren opgeven wanneer u 
de warme maaltijd wilt gebruiken. 

Thema maaltijd
Op de laatste vrijdag van de maand wordt altijd een 
thema maaltijd bereid met een bijpassende wijntip. 

Activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten aangeboden, 
gedeeltelijk volgens een vast schema. Ook zijn 
er regelmatig extra activiteiten, deze staan op de 
maand-agenda, op de eigen Facebook pagina:
https://www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
 en deels in de Nieuwe Meerbode. 
Voor de middagactiviteiten kunt u zonder 
reserveren binnen lopen.

Openingstijden
maandag:       09.00 – 16.30 uur
dinsdag:          09.00 – 16.30 uur
woensdag:     09.00 – 18.30 uur
donderdag:    09.00 – 16.30 uur
vrijdag:             09.00 – 18.30 uur
zaterdag:       Gesloten
zondag:          14.30 – 16.30 uur

De Salon 
Op 6 september 2018 zijn we in “Wijkpunt voor 
Elkaer” te Kudelstaart gestart met één keer in de 
maand “De Salon”. In De Salon kunt u tegen een 
onkostenvergoeding de nagels laten knippen, 
vijlen en een mooi kleurtje laten lakken met een 
base- en een topcoat. Daarnaast kunt u komen 
voor een gezichtsverzorging: reinigen met een milk 
en lotion, wat haartjes verwijderen, een masker, 
korte massage met een dagcrème. Alle producten 
worden geleverd door de DA- drogisterij Anna uit 
Kudelstaart. U kunt alle producten die u bevallen bij 
hun verkrijgen. 

Zie ‘donderdag specifiek’ voor data. Als u interesse 
heeft meldt u zich dan aan bij de gastvrouw/man 
van ons wijkpunt Nobelhof 1, Kudelstaart. 
Tel. 0297-820979, Tanja Eichholtz
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Ontmoet elkaar in het Wijkpunt!
In Kudelstaart is ‘Wijkpunt Voor Elkaer’ een inloop-
centrum en ontmoetingsplek voor alle ouderen uit 
de omgeving. Op het moment van drukken van 
dit magazine, zijn in het Wijkpunt afgelast, in ieder 
geval tot 10 april. Omdat we nu nog geen idee
hebben hoelang de maatregelen nog zullen
gelden, hier onder voorbehoud toch een overzicht 
van onze vaste en bijzondere activiteiten.

22



2121

DINSDAG

10.00 - 12.00 uur  Geheugentraining 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant 
14.30 - 15.15 uur  Bewegen met Elkaer

14.30 - 16.30 uur  Creatieve middag
12.00 - 14.00 uur  Restaurant

MAANDAG

14.30 - 16.30 uur  Spelletjesmiddag 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant

WOENSDAG

DONDERDAG

10.00 - 12.00 uur  Bewegen: Totaal Vitaal 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant
14.30 - 16.00 uur  Sjoelen
14.30 - 16.30 uur  De Salon
14.30 - 16.00 uur  Bloemschikken

DONDERDAG SPECIFIEK

Donderdag 7 en 21 november 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 14 en 28 november
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 28 november en 23 januari 
14.30 uur De Salon

Donderdag 5 en 19 december 
14.30 uur Bloemschikken. Op donderdag 19 december 
worden er Kerststukjes gemaakt. 

Donderdag 12 en 26 december 
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 2, 16 en 30 januari 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 9 en 23 januari
14.30 uur Sjoelen

10.00 - 12.00 uur Themagroep
14.30 - 16.00 uur Musica

VRIJDAG

Vrijdag 1 november
‘‘Snert’’ concert met Sursum Corda. 17.30 uur Snert 
maaltijd, 18.30 uur ‘‘Snert’’ Concert

Vrijdag 22 november
Musica: 14.30 uur Optreden luister- en meezing 
liedjes met het ‘‘Josaria-Orkest’’. Entree € 5,- 

Vrijdag 29 november
Thema avond: Amerikaanse avond
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 20 december
Kerstdiner voor bewoners Mijnsheerlijckheid
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 31 januari
Thema avond: Italiaanse avond
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 10 januari
Musica: 14.30 uur Optreden ‘‘De hoed en de rand’’ 
Entree € 2,50.

VRIJDAG SPECIFIEK
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DONDERDAG SPECIFIEK

Donderdag 7 mei 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 14 mei
14.30 uur Sjoelen 14.30 uur De Salon

Donderdag 21 mei  
Hemelvaart: wijkpunt gesloten

Donderdag 28 mei
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 4 juni
14.30 uur Bloemschikken 14.30 uur De Salon

Donderdag 11 juni
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 18 juni
10.00 - 12.00 uur H en A Mode 14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 25 juni
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 2 juli
14.30 uur Bloemschikken 14.30 uur De Salon

Donderdag 9 juli
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 16 juli
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 23 juli
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 30 juli
14.30 uur Bloemschikken 14.30 uur De Salon

Vrijdag 29 mei 
Thema: Asperge-avond

Vrijdag 226 juni
Thema: Indische avond 

Vrijdag 31 juli 
Thema-avond: Saladebuffet

Maandag 1 juni 
2e Pinksterdag: wijkpunt gesloten

VRIJDAG SPECIFIEK

MAANDAG SPECIFIEK



De Bovenlanden
Stichting de Bovenlanden is een belangrijke 
partij om het waterlandschap in de omgeving van 
Aalsmeer in stand te houden. Veel bestuursleden 
en donateurs van de Bovenlanden ondersteunen 
ook het Zorgcentrum als vrijwilliger of via de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Aan de hand van het thema ‘water’ dus een
mooie gelegenheid om wat informatie te delen.

De oorspronkelijke doelstellingen van Stichting de 
Bovenlanden zijn natuurinrichting en behoud van 
teelakkers. Als belangrijkste uitgangspunt geldt 
daarbij het waarborgen van het unieke karakter van 
het (water)landschap met ook aandacht voor de 
invloed van recreatie en toerisme op het gebied.

In 2019 heeft de Stichting opnieuw een aantal 
percelen teelland, rietland en water kunnen 
aankopen met een totale oppervlakte van ruim
3 hectare. De teller staat eind 2019 op 165 stuks. 
Maar hoe komen zij aan het geld om dit te reali-
seren? Momenteel werkt de Stichting structureel 
samen met twee belangrijke partijen om gezamen-
lijke projecten vorm te geven: de provincie Noord
Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Met het Hoogheemraadschap Rijnland zijn al op 
een drietal locaties ‘luwteschermen’ gekomen. In 
het Eendengat, het Zwet en de Grote Brug zijn 
deze schermen geplaatst om de rietpercelen te 
beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren.

De provincie Noord-Holland legde in de beleidsnota 
Agenda Groen van 2013 de Groene AS vast als 
belangrijke ecologische en recreatieve verbindings-
zone aan de zuid- en westkant van Amsterdam. De 
Groene AS verbindt de veenweidegebieden van 
Amstelland met die van Spaarnwoude en loopt aan 
de zuidkant door tot aan de Westeinderplassen. De 
Stichting heeft aan de provincie voorgesteld om een 

Wist u dat ...

een boom 265 liter 
water per dag
verdampt?

groep percelen waar de 
trekheesteractiviteiten 
beëindigd werden, 
om te vormen naar 
natuur passend in de 
Groene AS. Stichting 
de Bovenlanden is nu 
aangewezen om in 
Aalsmeer delen van de 
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Groene AS te verwezenlijken. Al enkele jaren wordt 
op deze manier samen gewerkt aan natuurinrich-
ting en natuurbehoud. En inmiddels worden meer 
gebieden op deze manier omgevormd. Dit maakt 
het gebied ook voor recreatie aantrekkelijk.

Net als het Zorgcentrum Aelsmeer bestaat
Stichting de Bovenlanden 25 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan heeft de Stichting een boot als cadeau 
bedacht. Want steeds vaker varen zij met geïnteres-
seerde bezoekers en vertegenwoordigers van o.a. 
provincie in het Bovenlandengebied. Het hele jaar 
door. Daarom heeft de Stichting de bevolking van 
Aalsmeer gevraagd om hulp bij de aanschaf met een 
Bovenlandenboot. En met succes: van Scheepswerf 
De Vries hebben zij een prachtig authentiek ontwerp 
voor een landschuit, een Aalsmeerse Grundel, 
gekregen. De firma Gouwerok heeft op basis van 
dit ontwerp de aluminium onderdelen van de boot 
geproduceerd. Daniel Alderden gaat de onderdelen 
samenvoegen. Mark Koopmans schenkt een elektro-
motor met ruim voldoende actieradius om van de 
Jac. Takkade naar Leimuiden te varen en terug naar 
kantoor. Kortom, veel ondernemers en individuele 
betrokkenen uit Aalsmeer dragen bij aan de reali-
satie van het cadeau.

Vanuit het Zorgcentrum zullen bewoners de boot 
van de Stichting langs zien gaan over de Ringvaart, 
aan het werk om de natuur te behouden en het 
water ook toegankelijk te houden voor recreatie.
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Verslag uit de Cliëntenraad vergaderingen

De Cliëntenraad (CR) komt regelmatig bij elkaar. 
In de CR zitten leden namens de cliënten in het 
Zorgcentrum, van Ontmoetingscentrum Irene,
Inloopcentrum Rijsenhout en meer algemeen 
namens de oudere inwoners in Aalsmeer/ 
Kudelstaart die ook Thuiszorg of Huishoudelijke 
hulp ontvangen en maaltijden van Tafeltje Dek Je. 
De CR vergadert vrijwel iedere maand en stemt af 
over de beleidsontwikkelingen met de directeur-
bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer. 

Hier een samenvatting van de vergaderingen op
13 januari, 10 februari en 9 maart 2020.

Vergadering januari
De heer Demoed, lid van de Raad van Toezicht, is 
aanwezig. Een verbinding tussen deze twee raden 
maakt afstemming onderling goed mogelijk. 

De directeur licht het jaarplan en de begroting 
2020 toe. Het plan is opgesteld op basis van de acht 
thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
In het najaar is meegedaan aan de scan om te zien 
in welke mate de kwaliteit van zorg voldoet aan de 
criteria van het kwaliteitskader. Aandachtspunten 
hieruit zijn opgenomen in het jaarplan. Bovendien 
is de begroting 2020 opgesteld om de doelstel-
lingen van het jaarplan te kunnen uitvoeren. Er 
komen enkele punten ter sprake om toelichting te 
geven of een vraag voor verduidelijking. Over het 
algemeen vindt de CR het een ambitieus en ook 
passend plan. 

In 2020 moet het Zorgcentrum voldoen aan ver-
plichte kwaliteitsindicatoren. Dit wordt besproken.
Het rookbeleid is besproken vooral wat betreft de 
consequenties voor bewoners. Op advies van de 
CR schaft het Zorgcentrum zelf luchtzuiverings-

apparaten aan die vervolgens verhuurd worden 
aan bewoners die op de eigen kamer willen roken. 
Een overgangssituatie wordt afgesproken voor de 
huidige bewoners. Voor nieuwe bewoners gaat het 
beleid direct in. Daarnaast stemt de CR in met het 
beleid dat medewerkers verplicht zijn buiten te 
roken.

Vergadering februari
Rie Bakker meldt dat zij – mede vanwege haar leef-
tijd en gezondheid - zal stoppen met haar bijdrage 
aan de CR als secretaris. Zij heeft deze rol ruim 17 
jaar met veel plezier vervuld. De voorzitter bedankt 
haar voor al haar inzet en toewijding. De bezetting 
in de CR is nog voldoende om in deze samenstel-
ling door te gaan. AJ de Bruin zal de rol van secreta-
ris oppakken.

Een delegatie van de CR heeft met de Inspectie van 
Gezondheid en Jeugd gesproken bij hun oriën-
terend bezoek aan het Zorgcentrum. Het bezoek 
is bedoeld geweest om te bespreken hoe ver de 
organisatie is om de BOPZ om te zetten naar de Wet 
Zorg en Dwang (WZD). 2020 is een overgangsjaar. 
De WZD betreft ‘onvrijwillige zorg’ bijvoorbeeld bij 
mensen met dementie onder andere door afspra-
ken om te voorkomen dat zij gaan dwalen of dat 
mensen uit bed kunnen vallen. Het bezoek is goed 
verlopen. Informatie aan naasten en medewerkers 
over de WZD volgt voor de zomer.  

Vergadering maart
De ontwikkelingen rond het coronavirus worden 
besproken en de mogelijke maatregelen om
besmetting te voorkomen en verspreiding te
vertragen. Vervolgens is over de verlenging van
de huurovereenkomst van het Zorgcentrum
gesproken en over meer algemene zaken omtrent 
huisvesting op locaties binnen Aalsmeer. Daarnaast 
is gesproken over aanpassingen binnen de CR om 
nieuwe bewoners te begroeten.

De Cliëntenraad
Samenvatting vergaderingen
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1.  Wie controleert het 
zwemwater in Neder-
land? Is dat: 

 a. het Waterschap
 b. de gemeente 
 c. de politie
 d. het Ministerie

2.  Bij productie van voedsel 
wordt veel water ge-
bruikt. Waarvoor heb je 
het meeste nodig? 

 a. vlees
 b. frisdrank
 c. brood
 d. groente en fruit

3.  Hoeveel procent van alle 
water op aarde is zoet 
water? 

 a. minder dan 5%
 b. 10%
 c. 20%

4.  Het meeste water wordt 
thuis gebruikt met: 

 a. afwassen
 b. douchen
 c. wc doorspoelen
 d. de was doen

5.  Hoeveel duurder is mine-
raalwater uit een flesje 
ten opzichte van kraan-
water? 

 a. 10x
 b. 100x 
 c. 1000x zo duur

6.  Hoeveel van het lichaam 
bestaat uit water? 

 a. 30-55%
 b. 55 tot 75%
 c. 75-90%

7.  In 1853 werd de eerste 
waterleiding aangelegd. 
Tot wanneer duurde het 
voor driekwart van de 
Nederlanders schoon 
drinkwater had? 

 a. tot 1880
 b. tot 1925 
 c. tot 1949

8.  Waar diende de water-
toren voor? 

 a.  het bewaren van water 
voor droge tijden

 b.  de druk van het water 
op peil houden 

 c.  het oppompen van 
water uit de grond

 d.  om veel water tegelijk 
te kunnen leveren.

WATER
QUIZ

Oplossingen:
1. a. Waterschap   2. a. vlees   3. a. minder dan 5%   
4. b. douchen   5. c. 1000x   6. b. 55-75%
7. c. 1949   8. b. druk op peil houden
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Direct contact met 
Zorgcentrum Aelsmeer? 
Bel: 0297 32 60 50
Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

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

Ontmoetingscentrum / Inloop Odense 
Aalsmeer en Rijsenhout
Bezoekadres: 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12  
1431 BW Aalsmeer
Bezoekadres Inloop Odense Rijsenhout:
Ontmoetingskerk, Werf 2
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl
Tel. 0297 32 60 50
Mob. 06 224 68 574

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Gastvrouwen en Thuiszorg Aalsmeer 
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79
wspkudelstaart@icloud.com
Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06  834 41 313

Websites
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor informatie over het zorgcentrum, 
thuiszorg huishouding of verpleging en de 
ontmoetingsgroep voor (licht) dementerenden.

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer

www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
Facebookpagina van het Ontmoetingscentrum

www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Facebookpagina van Wijkpunt Voor Elkaer


