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‘Voor ons Allemael’ staat deze keer in het teken van een bijzonder 
jubileum. In 2019 bestaat  Zorgcentrum Aelsmeer 25 jaar en dit 
betekent dat wij uitgebreid terugkijken en door middel van veel 
interviews, foto’s en verhalen de geschiedenis in beeld brengen. 

Dit magazine is opgezet als ‘bewaar-exemplaar’ en wij zijn best trots op 
het resultaat. Wij hopen dat u met plezier kan lezen hoe de afgelopen 
jaren beleefd zijn en wellicht herkent u veel van wat opgeschreven is. 

In de maanden september en oktober gaan we dit lustrum vieren met 
verschillende feestelijke activiteiten. Hierbij zullen we zowel bewoners, 
vrijwilligers, medewerkers als onze externe relaties uitnodigen en 
trachten op gepaste wijze dit lustrum vorm te geven. Natuurlijk is 25 
jaar slechts een deel van een mensenleven, zeker in vergelijking met de 
levens van onze cliënten. Tegelijkertijd zijn wij dankbaar dat 
Zorgcentrum Aelsmeer zo goed ingebed is in deze gemeenschap.  

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam als directeur-bestuurder van het 
Zorgcentrum Aelsmeer en de Thuiszorg Aalsmeer. Ik kom dus nog maar 
net kijken in deze organisatie voor ouderenzorg, die gaat van hulp in de 
huishouding thuis tot intensieve zorg bij het (naderend) 
levenseinde. Sinds mijn aantreden heb ik al veel medewerkers en 
bewoners gesproken en hieruit blijkt vooral de grote warmte en 
betrokkenheid bij elkaar. De uitgebreide familiebanden, de nauwe 
relatie bij de kerkelijke gemeenschap, de zichtbare inbedding in deze 
‘bloemenkwekers- en veiling gemeente’ en de plaats in de centra van 
zowel Aalsmeer als Kudelstaart maken samen dat de organisatie 
duidelijk een sterke positie heeft. Met trots en kracht is een eigen 
identiteit voelbaar.
Aan de hand van mijn eerder opgedane kennis en ervaring in de 
gezondheidszorg wil ik met collega’s bijdragen aan het behoud van 
deze warme betrokkenheid en goede zorg. En tegelijkertijd zal ik 
stimuleren dat wij toekomstbestendig zijn en innovaties inbrengen om 
aan landelijke (kwaliteits-) eisen te blijven voldoen. 
De ouderenzorg kent momenteel veel ontwikkelingen waarmee we 
met elkaar te maken hebben. Tegelijkertijd zien wij in dit magazine dat 
mogelijke veranderingen van alle tijden zijn. Het motto ‘pluk de dag’ 
geldt ook zeker in deze kleurrijke omgeving. De agenda’s in Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn goed gevuld met mooie activiteiten en kunnen 
invulling geven om samen een goed leven te ervaren. Wij hopen hier 
een waardevolle bijdrage aan te mogen leveren. Namens de redactie 
wens ik u veel leesplezier,

Ellen Meily
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Mw. Joore is op 31 maart 1918 geboren in de 
Haarlemmermeer aan de overkant van de Pontweg 
in Aalsmeer. Haar vader zat in de laatste fase van de 
mobilisatie en kwam in november pas terug naar 
huis. Hij heeft daarna verschillende baantjes gehad 
en o.a. geholpen bij de bouw van bloemenveiling 
Bloemenlust. Het gezin verhuisde naar een ark aan 
de Pontweg, waar vader bij bakkerij de Eendracht 
werkte. Mw. Joore ging tot haar 13e jaar naar de 
Christelijk school in oost. Het gezin woonde onder-
tussen al een aantal jaren aan de Oosteinderweg 
eerst nog in een ark. Later in het huis op de plek 
waar nu de winkel van Hartelust gevestigd is. 
Hartelust was destijds bouwondernemer en had 
zijn bedrijf aan de Aalsmeerderweg. Vader en hij 
sloten een overeenkomst om te ruilen van plek. 
Vader startte een kwekerij op de Aalsmeerderweg 
en Hartelust zijn bedrijf op de Oosteinderweg.
Vanaf haar 13e jaar hielp mw. Joore mee op de 
kwekerij. Als er minder werk was werkte ze bij 
andere kwekers. Na haar trouwen zorgde ze voor 
het gezin en was haar man altijd aan het werk. 
Toen de kinderen zelfstandig waren kreeg ze meer 
tijd voor zichzelf en is op haar 50e weer gaan leren. 
Ze volgde cursussen Engels, Duits en spreken in 
het openbaar. Door Vooges werd ze gevraagd om 
tijdens het jaarlijkse bloemencorso de bloemen-
meisjes te begeleiden. Dit heeft ze 10 jaar lang met 
veel plezier gedaan. Helaas mocht het niet zo zijn 
om samen met haar man oud te worden en te 
kunnen genieten van de rust na jaren hard werken. 

Hij overleed op 66-jarige leeftijd.

Een paar jaar later kreeg ze een relatie met Piet, die 
zijn echtgenote was verloren. Mw. Joore kende hem 
al van kleins af aan. Ieder hield zijn eigen huis maar 
in de zomer woonde mw. Joore bij haar partner in 
de ark aan de Oosteinderweg. Lekker aan het water 
en om de ark lag een prachtige tuin, waar het
zomers heerlijk toeven was. Maar in de winter was 
het er erg stil en bij sneeuw en ijzel was het niet 
prettig om met de auto boodschappen te moeten 
doen. Daarom woonde het stel in de winter in haar 
huis in de Primulastraat. Alles in de buurt, vlakbij 
de winkels en meer aanspraak. Toen Piet slechter 
ter been werd hebben ze zich ingeschreven in het 
zorgcentrum. Er vond een oriënterend gesprek 
plaats met o.a. dhr. Dreschler, destijds directeur. 
Het duurde nog wel even voordat ze ook 
daadwerkelijk naar het zorgcentrum zijn verhuisd.

Mw. Bos is opgegroeid op een boerderij in Noord-
wijkerhout waar haar vader veehouder was. 
Tot haar 10e jaar ging mw. Bos naar school in 
Noordwijkerhout en de laatste jaren van de lagere 
school volgde ze in Leiden. Vervolgens ging ze één 
jaar naar de ULO in Leiden. Ze wilde heel graag 
lerares worden maar dat zou niet gebeuren. 
Haar moeder had voor haar bedacht dat ze typiste 
zou worden, lerares worden met al die luizenkin-
deren vond ze geen optie. Doordat haar vader op 
jonge leeftijd overleed ging haar broer op 12-jarige 
leeftijd van school om zijn moeder op de boerderij 
te helpen. Mw. Bos kon kiezen of typiste worden 
of thuis op de boerderij aan het werk, het werd het 
laatste. 

Toen mw. Bos ging trouwen trok ze met haar man 
bij haar schoonmoeder in op de boerderij in 
Abbenes. Na 7,5 jaar verhuisde het echtpaar naar 
hun eigen boerderij in Vijfhuizen. Het was altijd 
hard werken, in de zomer werden er haver en 
bieten verbouwd en in de winter hadden ze vee om 
te verzorgen. Alsof dat nog niet genoeg werk ople-
verde hadden ze ook nog 6 hectare met 
appelbomen. De geoogste appels brachten ze zelf 
naar de veiling in Amsterdam en er werden appels 
aan huis verkocht. Mw. Bos heeft 53 jaar met haar 
man in Vijfhuizen gewoond totdat ze een ernstig 
auto-ongeluk kregen. Haar man brak een aantal 
ruggenwervels en kwam na een lange ziekenhuis-
opname in verpleeghuis Rozenholm te wonen. 
Bij een rondleiding in Zorgcentrum Aelsmeer 
voelde de sfeer goed en koos Mw. Bos ervoor om zo 
dicht mogelijk bij haar man te gaan wonen. 
Twee maanden hebben ze nog samen door mogen 
brengen. Haar man werd dagelijks door de 

verzorging van Rozenholm bij mw. op de kamer 
gebracht of zij ging bij hem op bezoek. 

Bezigheden en activiteiten
Mw. Joore bleef toen haar partner nog leefde op 
hun kamer op de 2e etage. Ze dronken ’s morgens 
samen koffie en lazen de krant. Nadat hij na 3 
maanden plotseling was overleden ging ze meer 
meedoen aan de activiteiten in de grote zaal.
Mw. Joore en mw. Bos hebben beiden ervaren dat 
het niet meevalt om als “nieuwkomer” aansluiting 
te vinden bij de andere bewoners. Bij het koffie 
drinken in de grote zaal werd er bij verschillende 
tafels gezegd dat er geen plaats was. Gelukkig 
was dat niet overal zo en hebben ze jaren lang aan 
dezelfde tafel koffie gedronken. In het begin toen 
beide dames in het zorgcentrum kwamen wonen 
was er nog geen restaurant, alle bewoners aten op 
hun eigen kamer. Vanaf het moment dat het 
restaurant startte zit mw. Joore in de menucom-

Mw. Bos en mw. Joore zijn beide 101 jaar oud, een maand na elkaar jarig 
en een week na elkaar in het zorgcentrum komen wonen. Mw. Bos stond op 
01-08-2003 bij de receptie toen mw. Joore met haar partner het zorgcentrum 
binnen kwam vanwege de verhuizing. 

In  gesprek met
de langst inwonende cliënten van 
Zorgcentrum Aelsmeer
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missie samen met een aantal andere bewoners en 
Edwin den Hartog, hoofd keuken. De bewoners 
geven op- en aanmerkingen betreffende het menu 
en de gang van zaken in het restaurant. Daarnaast 
doet ze mee met het kienen in de grote zaal, gaat 
naar optredens en geheugentraining. Jarenlang 
heeft ze met mw. Wittebol gebridged samen met 2 
andere dames van buiten het zorgcentrum, 
waaronder oud-directrice van het zorgcentrum, 
mw. Ludwig. Omdat mw. Wittebol slecht ter been 
was, werd er bij haar op de kamer gespeeld. Mw. 
Joore vindt het belangrijk om mee te denken en te 
praten over wat bewoners nodig hebben in Zorg-
centrum Aelsmeer, en heeft dan ook 10 jaar in de 
cliëntenraad gezeten. Toen de appartementen aan 
de overkant van het zorgcentrum werden 
gebouwd, wilde supermarkt Deen iets aanbieden 
vanwege de overlast. Mw. Joore gaf aan dat het 
mooi zou zijn als er een grote kerstboom op de 
rotonde voor het zorgcentrum geplaatst zou 
worden. We kunnen er al een paar jaar met z’n allen 
van genieten, vooral in de wintermaanden als de 
lampjes branden.
Mw. Bos heeft jaren mee gedaan met geheugen-
training, tekenen/schilderen en kaarten maken. 
Momenteel leest ze veel kranten, tijdschriften, 
boeken, breit nog sokken en maakt veel uitstapjes 
met haar dochters. Ze gaat regelmatig logeren bij 
haar dochters die in haar ouderlijke boerderij in 
Noordwijkerhout wonen. De boerderij in Vijfhuizen 
is gesloopt, daar staat nu een grote bollenschuur 
van haar kleinzoon. Hij is bollenkweker en bewerkt 
ook het land bij de boerderij in Noordwijkerhout. 
Het is mooi dat beide bedrijven in de familie zijn 
gebleven. Mw. Bos woont nu al weer 16 jaar in het 
zorgcentrum, nog steeds in dezelfde kamer op de 
eerste etage. Mw. Joore is daar en tegen al een
 aantal keren noodgedwongen verhuisd. 
Toen haar partner overleed, verhuisde ze van een 
tweepersoonskamer naar een eenpersoonskamer, 
wel op dezelfde afdeling. Vier jaar geleden is er 
besloten om grotere appartementen te realiseren 
op de tweede etage en is ze naar de begane grond 
verhuisd.

Veranderingen
In de 16 jaar dat de dames in het zorgcentrum 
wonen hebben ze veel zien veranderen. Vroeger 
zat ’s morgens de zaal vol met bewoners tijdens het 
koffie drinken. Nu zijn er nog twee tafels gevuld 

met mensen die zelfstandig naar beneden gaan om 
tijdens het koffie drinken een praatje te maken met 
elkaar. Bewoners hebben veel meer zorg en 
begeleiding nodig. Er is een gesloten afdeling 
gerealiseerd. Jammer dat de tuin daardoor minder 
toegankelijk geworden is. Anders liep men vanuit 
de grote zaal de tuin in om aan de waterkant te 
gaan zitten. Genieten van de boten die voorbij 
gingen maar ook van de kinderen van Boerengrut 
die jaren de opvang op de begane grond hadden. 
In de tuin hadden ze een eigen speelplaats waar 
bewoners met veel plezier even gingen kijken.
Eén woensdag in de maand was er ’s avonds een 
optreden of werd een film gedraaid. Dit is naar de 
middag verplaatst doordat er steeds minder animo 
voor was. 

Beide dames zijn een aantal keren mee geweest 
met de jaarlijkse bewonersvakantie. De leukste 
vakantie was de bootreis over het IJsselmeer met 
vakantieschip Prins Willem Alexander. 
Er ging toen een grote groep personeelsleden mee, 
wat in die tijd nog mogelijk was. Niet alleen verzor-
genden en activiteitenbegeleidsters maar ook de 
kok, medewerkers van de linnenkamer, vrijwilligers 
enz. Het was een bijzondere vakantie doordat er 
zoveel verschillende disciplines meegingen, een 
week lang één grote familie. 

Toekomst
Mw. Joore en mw. Bos verwachten niet dat het 
zorgcentrum op deze manier blijft bestaan, het zal 
waarschijnlijk een verpleeghuis worden. Mensen 
moeten steeds langer thuis blijven wonen maar 
de vraag is of dat kan en goed is. Doordat 2 zoons 
van mw. Joore vrijwilliger zijn voor Tafeltje Dek Je, 
hoort ze soms trieste verhalen. Hulpbehoevende 
mensen die thuis vereenzamen en blij zijn als er 
iemand de maaltijd komt brengen en even een 
praatje maakt. Ze vraagt zich af hoelang dit goed 
kan gaan, de overheid zal op enig moment moeten 
inzien dat deze situatie niet houdbaar is. Het pand 
van het zorgcentrum bestaat 25 jaar. Daar zal ook 
iets mee moeten gebeuren, het is in feite verou-
derd. Mw. Joore en Mw. Bos hopen dat de overheid 
en zorgverzekeraars inzien dat er veel geld nodig is 
om goede hulp te bieden aan alle ouderen die het 
nodig hebben.
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Bewoners feest
 woensdag 25 september
Feestelijke koffie ochtend

met ‘‘Helga’’

Optreden ‘‘La Famila’’
15.00 - 17.00 uur

Personeelsfeest!
donderdag 17 oktober

19.00 - 23.00 uur

Vrijwilligers
dinsdag 8 oktober

‘‘ De Vrolijke VIP show’’
19.00 - 22.00 uur

Vrijwilligers
Tafeltje Dek Je
dinsdag 29 oktober

‘‘ De Vrolijke VIP show’’
19.00 - 22.00 uur

Receptie
genodigden

donderdag 24 oktober
16.00 - 17.30 uur

Save the date 
Festiviteiten Jubileum

Zorgcentrum Aelsmeer
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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 activiteiten-
ruimte 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 sjoel-
bakken 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.

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

Optredens
U bent van harte uitgenodigd om te komen luis-
teren bij de optredens van koren of andere muzikale 
gezelschappen. De optredens vinden één keer per 
maand plaats in de grote zaal.

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 
ontvangt 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:

2 augustus  dhr. Maarsen
9 augustus  dhr. Wesselius
16 augustus  dhr. Vollmuller
23 augustus  dhr. Terlouw
30 augustus  ds. Schrage

6 september  dhr. Terlouw
13 september  dhr. Kramer
20 september  mw. v. Houten
27 september  Heilig Avondmaal met collecte   
   door ds. de Ruiter

4 oktober  dhr. v. Leeuwen
11 oktober  ds. Prins
18 oktober  dhr. Maarsen
25 oktober  dhr. Verhoek

 ELKE ZATERDAG

 
10.15 uur Koffie drinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 14 augustus
15.00 uur Optreden van Pim en Nico zij spelen piano, saxofoon/
gitaar en zingen liedjes van o.a. Toon Hermans, Doris Day en Vera 
Lynn.

woensdag 28 augustus
15.00 uur Zomerspelen: spelmiddag met zomerse accenten. 

woensdag 11 september
15.00 uur Lezing over uilen onder andere de oehoe en de kerkuil. 
We mogen kennis maken met deze prachtige mysterieuze vogels 
en er is een mogelijkheid om met de dieren op de foto te gaan.

woensdag 25 september
15.00 uur Optreden van het zingende gezin La Familia: Ze zingen 
bekende opera en musicalliederen met als thema “Rondje Vrijt-
hof”. 

woensdag 9 oktober
15.00 uur Klassiek concert: Programma wordt nog nader bekend 
gemaakt.

woensdag 23 oktober
15.00 uur Nostalgische film van Siem Kooij en Wim Roodenburg 
met o.a. beelden van het oude Rustoord, Seringenpark en 
Zorgcentrum Aelsmeer.

DINSDAG SPECIFIEK 

dinsdag 13 augustus
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 24 september
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 29 oktober 
15.00 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 

 
    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 Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 

ELKE MAANDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken 
(niet op 5, 12, 19 en 26 
augustus)
14.30 uur Sjoelen 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant

MAANDAG SPECIFIEK

maandag 23 september
10.00 uur Kledingverkoop door de firma H en A mode.

Zorgcentrum Aelsmeer
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Op zoek naar oude Seringenparkers kwam ik 
terecht bij Ria Jongebloed en Maud Lenfers.
Zij ontmoetten elkaar ooit in verzorgingshuis 
Seringenpark en besloten de rest van hun leven 
samen op te trekken.

Ria werkte al vanaf 1977 in Seringenpark na korte 
tijd werkzaam te zijn geweest in verzorgingshuis 
Eigen Haard in Zwanenburg en Uitzicht te 
Badhoevedorp. Maar Seringenpark was het huis 
waar ze zou blijven tot aan de fusie met Rustoord 
en de start van Zorgcentrum Aelsmeer. Ria had 
het diploma helpende en was werkzaam in de 
zorg. Maud kwam later, in1982. Maud was ook 
helpende in de zorg. Zij is min of meer bij toeval in 
verzorgingshuis Seringenpark terecht gekomen. 
Indertijd werkte ze in verzorgingshuis de Luwte in 
Amstelveen. Eén van haar collega’s wilde wel naar 
een wat kleiner verzorginghuis, solliciteerde bij 
Seringenpark en werd daar aangenomen. Enigszins 
verbouwereerd kwam ze terug in de Luwte omdat 
het bleek te gaan om een functie van slaapwacht 
en dat zag ze helemaal niet zitten. ‘Is het misschien 
wat voor jou’, vroeg ze aan Maud. Afin Maud mocht 
op gesprek komen bij directrice de Koning en werd 
één van de steunpilaren van Seringenpark. Ria en 
Maud namen een flink deel van de zorg op zich. Ria 
heeft overigens ook nog een paar jaar in de  keuken 
gewerkt, 4 a 5 jaar, met Henk Cornelissen en later 
met Yusuf. Zij vond dat leuk werk. Behalve voor het 
eigen huis werd ook gekookt voor Tafeltje Dek Je.

In de aanloop naar de fusie werd Ria klaargestoomd 
voor de functie van afdelingshoofd in het zorgcen-
trum. Na de opleiding verzorgende volgde zij ook 
een managementopleiding waarna ze vele jaren 
leiding gaf aan de tweede etage. Na een reorgani-
satie zet ze zich daar nog steeds met veel liefde in 
voor de bewoners.

Maud ging een andere weg. Zij heeft een poos 
op de huiskamer in het zorgcentrum gewerkt en 
is uiteindelijk overgestapt naar Huize de Poel in 
Amstelveen waar ze als verzorgende werkt op een 
gesloten afdeling. Beiden hebben de zorg zich zien 
ontwikkelen naar wat het vandaag de dag is, veel 
hectischer dan toen. De bewoners hebben meer 
zorg nodig en hebben ook meer psychische klach-
ten. Er zijn continue veranderingen en er wordt veel 
gedaan aan scholing.

Seringenpark
We kijken terug naar de periode in Seringenpark en 
de fusie. Seringenpark was een bescheiden 
verzorgingshuis, er woonden ca. 50 mensen.
De bewoners hadden een kleine kamer met een 
piepklein keukentje en de badkamer was op de 
gang op de eerste verdieping. Er was wel eigen 
toilet. Mensen waren in betere conditie dan tegen-
woordig. Maar natuurlijk werd er wel de nodige 
zorg verleend. Er was ook veel sociale problematiek. 
Nogal wat mensen die maatschappelijk buiten de 
boot vielen vonden hun weg naar Seringenpark. 
Je begon ‘s morgens met vier personen in de zorg. 

In  gesprek 

medewerkers vanuit
het Seringenpark en Rustoord
die de fusie, die het begin was van Zorgcentrum Aelsmeer,
 nog hebben meegemaakt...

met

werk veel samen werd opgetrokken. 
Zo werden er regelmatig feestjes georganiseerd 
bijvoorbeeld 1 x per maand een avond vol muziek, 
dat was dolle pret. Wat dat betreft was het carnaval 
elk jaar een hoogtepunt. Iets wat in het 
zorgcentrum nooit meer uit de verf is gekomen. 
Maar ook de Sinterklaasfeesten werden op 
kolderieke wijze gevierd met soms meerdere 
Sinterklazen tegelijk en ook een keer met een echt 
paard. Er waren ook leuke vrijwilligers die zich 
inzetten. Er vallen spontaan namen: Cock Loogman, 
Maud Hofman, Annie Alderden, Ab en Ina Klunder. 
Er was een enorm saamhorigheidsgevoel. 

Voor Maud was het overigens in het begin wel wen-
nen. In het Seringenpark kwam je feitelijk terecht in 
een grote familie waarbij samen werd ontbeten  en 

Spontaan komen de namen van 
toen: Clazien, Tiny, mevrouw de 
Koning (directrice), Tiny Kuiper 
(waarnemend). Er was 1 avond-
dienst en er was een slaapwacht. 
Dat was overigens niet zo een-
zaam als het leek want sommige 
medewerkers woonden intern. 
Dat gold ook voor Ria en Maud. 
‘Ik had de grootste kamer’ herin-
nert Ria zich. ‘Maar ik had een ei-
gen badkamer’ weet Maud nog.

Als je hen vraagt hoe het was in 
die tijd beginnen ze allebei een 
beetje te stralen. Het was een 
mooie tijd, fijne collega’s. Col-
lega’s met wie er ook buiten het 

en ook werd door iedereen samen samen de warme 
maaltijd gebruikt. Dat moet je ook maar liggen.
Mw. De Koning werd uiteindelijk opgevolgd door 
dhr. Bert van Lienen. Een aardige man, maar wel 
met een bijzondere missie namelijk de fusie met 
Rustoord voorbereiden. Dat gaf veel onzekerheid. 
Er waren zoveel cultuurverschillen dat het 
algemene gevoel was dat dat bijna niet goed kon 
gaan. ‘s Morgens werd er in Rustoord nog 
gezamenlijk gebeden. Dat zag men toch echt niet 
zitten. En ook de eerste kennismaking met Mw. 
Ludwig en anderen was niet zo positief. Je had het 
gevoel dat er op je werd neergekeken als ‘dat 
stelletje goddelozen’. Iedereen zag er tegenop. 
Uiteindelijk is het erg meegevallen. Je kon ook wel 
het nodige van elkaar leren. In het Seringenpark 
was de omgang met elkaar wat vrijer, Rustoord 
was wat dat betreft wat formeler. Die twee culturen 
samen in één organisatie bleek een goede mix. 

Er zijn nog maar een paar oud Seringenparkers 
werkzaam in Zorgcentrum Aalsmeer. 
Er vallen namen: Jeannette Eveleens, Petra Adamse, 
Miranda van de Beitel, Bianca Meijer en Yusuf Aydin. 
Ook zij zullen, net als Ria en Maud, warme herinne-
ringen hebben aan hun tijd in Seringenpark.

‘‘ Die twee culturen 
samen in één 

organisatie bleek 
een goede mix’’

Maud LenfersRia Jongebloed
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Wilko Roodenburg is op 1 juli 1987 begonnen als 
technische man in het toenmalige Rustoord. 
Hij had een aantal jaren op Schiphol als 
elektromonteur gewerkt en als technische dienst 
in het Zonnehuis in Amstelveen. Daar hield hij zich 
specifiek bezig met technische klussen. In Rustoord 
behoorde het onderhouden van de tuin en het 
opknappen van kamers ook tot zijn takenpakket. 
Ook al was Wilko opgegroeid op een boerderij in de 
Kwakel, waar hij als 6-jarig jongetje al meehielp met 
aardappels rooien, een tuin bijhouden was toch 
een ander verhaal. Het grasmaaien daarentegen 
een leuke bezigheid maar verder had hij geen 
verstand van tuinieren. Dat is in de loop der jaren 
wel veranderd. Als er een bewoner overleden was 
had Wilko de taak om de kamer op te knappen. 
Meestal moest er dan geverfd en behangen 
worden, het laatste heeft hij in Rustoord geleerd. 
Vaak zaten er wel 7 lagen behang op de muur, wat 
een heel karwei was om er af te krijgen.

Rustoord
In Rustoord werd een opvolger voor dhr. Kniep 
gezocht. En met het oog op de nieuwbouw zoch-
ten ze een technische man. Wilko werkte in het 
Zonnehuis dat een relatief nieuw huis was en vond 
het wel een uitdaging om mee te denken over 
het nieuwe zorgcentrum in Aalsmeer. Doordat hij 
opgeleid was als elektromonteur had hij een voor-
deel bij de sollicitatieprocedure en zo werd hij de 
nieuwe technische man voor het nog te bouwen 
zorgcentrum. Wilko zat bij bouwvergaderingen 
samen met de toenmalige directrice mw. Ludwig. 
En werkte veel samen met de Landelijk Hervormde 
Bouwstichting voor Bejaarden, tegenwoordig Ha-
bion, eigenaar van het pand. Hij mocht meedenken 
over de inrichting van bepaalde ruimtes zoals de 
grote zaal en maakte hiervoor een plan betreffende 
de geluidsinstallatie. 

Op 20 mei 1992 begon de grote verhuizing van de 
1e fase, bewoners van Rustoord zijn verhuizen naar 
het eerste nieuwe deel van het zorgcentrum. Wilko 
heeft in die tijd heel wat kamers ingericht, lampen 
en schilderijen opgehangen. Het oude Rustoord 
werd gesloopt en de achterste punt van het zorg-
centrum inclusief inleunwoningen werd gebouwd. 
Hier heeft Wilko nog geholpen bij het heien, hij 
heeft de slagen geteld. Het zou toch vervelend zijn 
als de ene paal verder de grond in werd geslagen 
dan de andere. Maar Wilko was van alle markten 
thuis en kon gelukkig goed tellen.
In mei 1993 was de 2e fase gereed en heeft hij 
samen met John van Rijn, technische dienst van het 
Seringenpark, de bewoners van het Seringenpark 
verhuisd. Het was enorm veel werk, van sommige 
bewoners heeft hij werkelijk de hele kamer weer 
ingericht en alle schilderijtjes weer opgehangen. 

Takenpakket
Wilko werd soms voor van alles gevraagd, zelfs om 
bij een bewoner een tand te trekken. Dat ging hem 
toch iets te ver. In 25 jaar heeft hij veel mensen 
meegemaakt en kende hij ook iedereen. Zo moest 
hij ieder jaar de meterstanden van het water door-
geven en wist hij na een paar jaar precies hoeveel 
water men gebruikte. Naast de standaard taken 
zoals storingen oplossen en kamers opknappen 
behoorde ook het onderhoud van de tuin. Omdat 
Wilko in de tuin handschoenen droeg werd er al 
snel door sommige bewoners opgemerkt dat hij 
geen kwekerszoon was, die werken met de blote 
handen. Maar rozenstruiken hebben doornen en 
dan zijn handschoenen toch geen overbodige luxe. 
Wilko had geen idee wanneer en hoe hij de rozen 
moest snoeien maar daarover kreeg hij vakinhou-
delijk advies van bewoners. Grasmaaien was een 
van zijn favoriete bezigheden, lekker buiten. Zelfs 
zo leuk dat hij een keer heel groot “hallo” in het gras 
had gemaaid. Mw. Ludwig en bewoners kregen een 

Op zoek naar medewerkers uit de tijd van Rustoord kwamen wij 

terecht bij Wilko Roodenburg en Agnes van Leeuwen...

rondvlucht boven het nieuwe zorgcentrum 
aangeboden. Van bovenaf was de groet 
goed te lezen en werd het zelfs in de krant 
vermeld.

Het leukste van zijn werk is o.a. het oplossen 
van storingen, bewoners zijn blij als een 
storing verholpen is. Maar ook het contact 
met familie, hierdoor kent hij heel veel 
mensen. Vroeger knapte hij kamers op, 
schilderen en behangen. Helaas kan dit nu 
niet meer, hij zou iedere keer 
weggeroepen worden door de pieper of 
telefoon om andere problemen op te 
lossen. Het grasmaaien is sinds een paar jaar 
overgenomen door vrijwilliger Paul 
Combee.

Veranderingen
De bedrijfsvoering is zakelijker geworden 
en de bewonersgroep is verandert. 
Rollators of scootmobielen waren er 25 jaar 
geleden nog niet. Bewoners reden vaak nog 
auto en er stonden in die tijd zo’n 40 fietsen 
van bewoners in het fietsenhok. 
Qua takenpakket houdt hij zich nu bezig 
met het oplossen van storingen, 
onderhouden/vervangen van verlichting, 
hang-en sluitwerk, kranen en 
stortbakken. Maar ook onderhoud van het 
Verkerk systeem waarop de alarmeringen 
binnenkomen op de afdelingen. 
Legionellabeheersingen, brandveilig-
heid waaronder de brandmeldcentrale 
zijn tegenwoordig taken waaraan veel tijd  
besteed wordt. En het beheer van het wa-
genpark van het zorgcentrum valt binnen 
het takenpakket van Wilko. Bussen en auto’s 
aftanken en overleg met de garage bij 
reparaties of onderhoud. Gelukkig krijgt 
Wilko hulp van collega Ruud van Eijck, 
alleen zou hij al deze taken niet uit kunnen 
voeren.

Over 5 jaar mag Wilko met pensioen. 
Hij ziet zichzelf dan wel als vrijwillige 
chauffeur uitstapjes maken met bewoners. 
Dat staat bij deze genoteerd!

Wilko Roodenburg
Technische dienst
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Agnes van Leeuwen was 17 jaar toen ze in de 
vakanties in het oude Rustoord kwam werken. 
Ze had zich ingeschreven voor de opleiding 
verloskunde maar werd hiervoor uitgeloot. Agnes 
besloot een jaar in Rustoord te blijven werken en 
schreef zich nogmaals in voor de studie verlos-
kunde. In dit jaar kwam ze er achter dat werken met 
ouderen veel leuker was dan ze gedacht had. 
Ze werd voor de tweede keer uitgeloot en maakte 
dan ook de keuze om de opleiding tot verzorgende 
te gaan volgen. In die tijd lag de nadruk tijdens de 
opleiding veel meer bij de maatschappelijke vak-
ken in plaats van bij de technische handelingen. 
Dat sprak haar erg aan. Het is bijna niet meer voor 
te stellen maar mensen konden vanaf 65 jaar naar 
het bejaardenhuis. Het waren hele andere tijden,
 zo was er een echtpaar dat in de zomer met hun 
Dafje voor zes weken naar de camping ging. 
Zorghandelingen waren minder complex en er 
waren nog geen hulpmiddelen. Bij decubitus, 
wondjes op stuit of enkel door langdurig liggen/
zitten, waren er geen speciale kussens of matrassen 
om de drukplekken te verminderen.Bewoners en 
personeel waren in feite één grote familie. 
Op vrijdagmiddag hielp iedereen met was vouwen 
en iedere dag waren er mensen aardappels aan 
het pitten. Als verzorgende ging je ’s avonds in de 
centrale keuken pap koken en hielp je waar nodig. 
Bewoners hadden allemaal een blikken broodtrom-
mel die in de keuken gevuld werd met brood en 
beleg. De verzorgenden haalden de trommels op 
om ze vervolgens op de afdelingen uit te delen. 
En het was gebruikelijk om in de grote zaal na het 
koffie drinken met personeel en bewoners een 
psalm uit de zangbundel van Johannes de Heer te 
zingen om de dag te beginnen.
Toen Agnes zwanger was van haar eerste kind, wat 
in die tijd inhield dat je zou stoppen met werken, 
besloot ze te blijven werken en het zo te 
combineren dat ze ook voor het gezin kon zorgen. 

Ze gaf bij de toenmalige directrice mw. Ludwig, die 
net 1 dag werkzaam was, aan graag van 17:30 tot 
22:30 uur te willen gaan werken. Haar voorstel werd 
besproken in het bestuur en Agnes mocht als proef 
na haar zwangerschapsverlof voor een half jaar als 
avonddienst aan de slag. Hiermee was zij de eerste 
werkende moeder in het oude Rustoord en werd er 
een nieuw tijdperk ingeluid. Want als er één schaap 
over de dam is volgen er meer en verschillende 
collega’s gaven dan ook aan te willen blijven 
werken. De proeftijd van een half werd goed door-
staan en Agnes heeft uiteindelijk 23 jaar als avond-
dienst gewerkt. Het leuke is dat de oma van de 
schoonzoon van Agnes destijds bestuurslid was en 
in feite over haar toekomst heeft meebeslist.
Er was veel betrokkenheid zowel bij bewoners als 
personeel. Iedereen deed iets voor elkaar, 
bewoners namen elkaar mee naar de grote zaal, 
deden boodschappen voor elkaar etc. Zorgen voor 
elkaar was gemeenschapszin. Het was heel gewoon 
dat bewoners op kraamvisite gingen bij personeels-
leden en namens het zorgcentrum brachten ze een 
taart mee.

Veranderingen in de afgelopen 25 jaar
Het maatschappelijke aspect verdween meer naar 
de achtergrond. Er was minder tijd om bijvoorbeeld 
koper te poetsen bij een bewoner op de kamer en 
ondertussen een praatje maken. Ook het 
sociale stelsel veranderde, vroeger was er een groot 
verschil in klasse. Bewoners waren particulier of 
ziekenfonds verzekerd, iedereen is wat dat betreft 
nu gelijk en krijgt dezelfde zorg. Een grote 
verandering is dat bewoners nu meer 
hulpbehoevend zijn en dat er meer verschillende 
ziektebeelden zijn, zoals Parkinson, dementie etc. 
Vroeger overleden mensen aan onder andere de 
gevolgen van diabetes, wat tegenwoordig met 
goede medicatie onder controle te houden is.  
Zorghandelingen zijn complexer geworden,

‘‘Ieder jaar stel ik mezelf de vragen: 
Wat is er veranderd?, wil en kan ik dit werk nog steeds 

uitvoeren? Maar iedere keer kom ik tot de conclusie dat ik 

nog steeds voldoening haal uit mijn werk.’’  hierdoor zijn er meer bijscholingen nodig. Er is in 
de afgelopen jaren meer tijd naar administratieve 
taken gegaan dan naar de directe zorg voor be-
woners. Vroeger bestond er nog geen persoonlijk 
zorgdossier. Op iedere afdeling lag een boek waarin 
bevindingen van bewoners werden gerapporteerd. 
Toen vanuit de overheid alle wet-en regelgeving 
werd ingevoerd, kwam er voor iedere bewoner een 
eigen dossier waarin gelezen en gerapporteerd 
moest worden. Bij iedere verandering dachten 
Agnes en haar collega’s: hoe moet dit in de praktijk 
uitgevoerd gaan worden? Helemaal toen het com-
putertijdperk aanbrak en het elektronische zorg-
dossier werd geïntroduceerd. Agnes is toen met 10 
collega’s naar een computercursus voor “ouderen” 
in Rijsenhout gegaan om de basis computervaar-
digheden te leren. Doordat haar kinderen op school 
steeds meer met de computer werkten, werd ze 
thuis ook bijgeschoold. Achteraf kan Agnes er wel 
om lachen, ook deze verandering hebben ze met 
elkaar doorstaan. Door de grotere hulpbehoevend-
heid van bewoners zijn er gelukkig steeds meer 
hulpmiddelen om de zorghandelingen uit te kun-
nen voeren. Tilliften, verrijdbare postoelen, hoog/
laag bedden zijn nu niet meer weg te denken in de 
zorg. Maar doordat er vroeger niet gekeken werd of 
het werk arbotechnisch verantwoord was, heeft het 
er toe geleid dat Agnes nu 2 versleten schouderge-
wichten heeft.

Het leukste aan haar baan vindt Agnes het contact 
met mensen: bewoners, familie en collega’s. 
En samen met het team van collega’s de laatste 
levensfase van de bewoners mogen invullen. 
Ieder jaar stelt Agnes zichzelf de vragen: wat is er 
veranderd? Wil en kan ik dit werk nog steeds 
uitvoeren. Maar iedere keer komt ze tot de 
conclusie dat ze nog steeds voldoening haalt uit 
haar werk. Ze is dankbaar dat ze jaren geleden als 
eerste werkende moeder werd geaccepteerd en 
avonddiensten kreeg toegewezen en 43 jaar later 
nog steeds haar werk kan en mag uitvoeren 
hopelijk tot aan haar pensioen.
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Thuiszorg Aalsmeer

Lia van Erp, planner Verpleging en Verzorging bij 
Thuiszorg Aalsmeer. Ik probeer een beetje terug te 
gaan in de geschiedenis van de Thuiszorg Aalsmeer, 
Ik ben hier gekomen op 17 maart 2007. Het kantoor 
wat we samen met de verpleging van de tweede 
deelde, was op de tweede etage. We deden toen 
vooral de aan en inleunwoningen en enkele 
cliënten in de wijk. We timmerden aardig aan de 
weg, dus de ruimte werd al gauw te klein en we 
verhuisden naar een kantoortje tegenover de 
aanleunwoningen. Er kwamen steeds meer cliënten 
bij en we gingen ook steeds verder de wijk in, dat 
wil zeggen naar oost en zuid. We reden het hele 
dorp door met witte auto’s met het logo van 
Thuiszorg Aalsmeer erop. En inmiddels hadden we 
ook twee fietsen waarmee we door weer en wind 
de wijk in gingen.
Na twee jaar werd dit kantoor ook weer te klein 
en verhuisden we naar een pand achter de molen, 
waar we een héél groot kantoor kregen. En daar 
kwam ook de planning van de huishouding te 
zitten, Yvon Molenkamp de Casemanager en hoofd 
V&V.

En we groeiden weer verder. Er kwamen steeds 
meer collega’s en cliënten bij. En het was er altijd 
een gezellige boel. Ook hebben we daar nog een 
Welzorg winkel gehad waar men terecht kon voor 
hulpmiddelen zoals krukken, rollators, postoelen 
enz. Ook een hele leuke tijd. Inmiddels zijn we weer 

17

Mijn naam is Afra heeren, 56 jaar, getrouwd en heb 1 
zoon. Afgelopen april was ik 20 jaar in dienst bij Thuis-
zorg Aalsmeer. Ik heb eerst een jaar in de Olmenhof te 
Amstelveen gewerkt in de huishouding. Toen zag ik een 
advertentie staan in de Nieuwe Meerbode en ben daar-
na aangenomen bij Zorgcentrum Aelsmeer. Dat was per 
1-4-1999. Eerst heb ik in het zorgcentrum gewerkt voor 
een paar jaar. In 2003 werd ik gevraagd om volledig in 
de thuiszorg te werken. 
Toendertijd was de Thuiszorg Aalsmeer nog heel klein. 
Als hulp in de huishouding zijn mijn taken voornamelijk 
huishoudelijk werk, sociaal contact, luisterend oor en 
dingen signaleren is ook heel belangrijk. In het begin 
begon Thuiszorg Aalsmeer heel klein maar is nu uitge-
groeid tot wel 70 medewerksters.  Dat is een enorme 
groei. In al die jaren maak je ook leuke, grappige mo-
menten mee. Zo moest ik een keer van een client de 
grasmat op balkon zuigen. Ik zei nog ‘het is nat’, maar ik 
moest het toch doen, ze stond erop. Het gevolg: ont-
plofte de stofzuiger. Dat zou ik  nu niet meer zo gauw 
meer doen. 

Als Ik zie Zorgcentrum Aelsmeer over 25 jaar nog wel 
bestaan en misschien nog groter. Het is een goede or-
ganisatie, werk er altijd nog met heel veel plezier.

 

Mijn naam is Femke van der Zande, 7 jaar geleden ben ik als 
oproepkracht begonnen bij de thuiszorg. Mijn intentie was om 
na HBO-V in het ziekenhuis te gaan werken, de veranderingen 
in de wijkverpleging maakte mij nieuwsgierig en ondertussen 
ben ik alweer 4,5 jaar als wijkverpleegkundige verbonden aan 
Thuiszorg Aalsmeer.

Mijn takenpakket is zeer veelzijdig. Ik sta aan het bed, stel clas-
sificaties, overleg met andere disciplines, neem deel aan de 
bijeenkomsten van de alliantie ouderenzorg en geef leiding 
aan team Driekolommen. 

 In de jaren dat ik voor de thuiszorg werk is er veel veranderd 
en ik verwacht dat dit de komende 25 jaar ook zo zal zijn. Ik 
denk dat we over 25 jaar meer zorg op afstand zullen leveren. 
De meeste van onze cliënten zijn nog niet thuis in de wereld 
van tablets en internet, over 25 jaar zullen de tablets al weer 
ouderwets zijn. Misschien is het dan wel normaal om een robot 
te hebben die wij vanaf kantoor aan kunnen sturen. Het zal 
even wennen zijn maar ik vind het een mooie uitdaging om de 
zorg over 25 jaar net zo warm en persoonlijk te laten verlopen 
als wij nu doen.  

verhuisd en zitten we in het Gezondheidscentrum 
op het Drie Kolommenplein. Nu hebben we snel 
contact met de huisartsen, apotheek en fysio.
We zitten gezellig met de planning in één ruimte, 
waar regelmatig collega’s en cliënten komen 
binnenlopen om wat te vragen of een gezellig 
praatje. Inmiddels hebben we rond de 32 collega’s 
in de zorg, 3 wijkverpleegkundigen en rond de 70 
collega’s in de huishouding die alles draaiende 
houden.  Al met al is het fantastisch om bij de 
thuiszorg te werken. Ik heb namelijk vorige week 
mijn twaalf en half jarig jubileum mogen vieren, 
wat weer geweldig was verzorgd door onze eigen 
keuken. Daarvoor nog mijn hartelijke dank. 
Verder wens ik iedereen nog veel werkplezier bij  
Thuiszorg Aalsmeer.  

Lia van Erp en thuiszorg 
medewerkers
vertellen over hun werk bijThuiszorg Aalsmeer

Afra Heeren
Hulp in het huishouden

Femke van der Zande
Wijkverpleegkundige

Lia van Erp
planner V&V
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25 jaar Zorgcentrum Aelsmeer. In januari 1994 werd 
het huidige Zorgcentrum geopend,  ontstaan door 
het samengaan van het voormalig Rustoord en het 
Bejaardencentrum Seringenpark. Indertijd bood het 
huis plaats als verzorgingshuis aan 120 bewoners 
met 110 1-persoonskamers en 5 2-persoonskamers. 
Een ruime ontmoetingsruimte beneden met 
uitloop naar de mooie tuin aan het water. De keuken 
waar dagelijks maaltijden bereid werden voor de 
bewoners en indertijd ook al via Tafeltje Dek Je voor 
thuiswonende ouderen. En kantoorruimten voor 
ondersteunende functies. Nu 25 jaar later is het 
Zorgcentrum Aelsmeer nog steeds zeer actief voor 
de ouderenzorg in en om Aalsmeer. Samen met 
Thuiszorg Aalsmeer en waar nodig andere 
zorgverleners kunnen we ‘in de keten van zorg’ 
begeleiding bieden aan ouderen in Aalsmeer, 
Kudelstaart en deels daar buiten. 
Van huishoudelijke hulp en verzorging/ verpleging 
thuis, inloop- en ontmoetingscentra in de wijk, tot 
wonen en intensieve begeleiding in het 
Zorgcentrum. Goed ingebed in de gemeenschap 
met grote betrokkenheid en tevredenheid van 
bewoners, vrijwilligers en medewerkers. 
Een geschiedenis waar we trots op mogen zijn en 
dankbaar dat we dit met elkaar weten te realiseren.

Algemeen
Tegelijkertijd zien we dat de ouderenzorg in Neder-
land zich continu ontwikkelt. De gemiddelde leeftijd 
is in de afgelopen jaren verder is gestegen. Voor de 
gemeente Aalsmeer geeft de GGD aan dat de ge-
middelde levensverwachting nu ruim 83 jaar is. Voor 
mannen die geboren zijn in de periode 1950-2017 
is de levensverwachting toegenomen van 70,3 tot 
80,1 jaar. Voor vrouwen die in deze periode geboren 
zijn is de levensverwachting van 72,6 naar 83,3 jaar 
gegaan. Dit soort cijfers zegt niets over de individu-
ele inwoners van Aalsmeer, maar laat wel zien dat 
we gemiddeld genomen ouder worden.
Uit de statistieken weten we ook dat we gezonder 
oud kunnen worden doordat er meer preventie mo-
gelijk is en ziekten beter te behandelen zijn. Dit leidt 

er ook toe dat mensen met chronische aandoe-

ningen langer kunnen blijven leven. Een keerzijde 
van ouder worden is dat meer mensen te maken 
kunnen krijgen met de achteruitgang van het 
geestelijk vermogen. We zien een toename van 
mensen met dementie in Nederland. De wet- en 
regelgeving, inclusief financiering, is in de laatste 
paar jaar enorm gewijzigd en de voormalige bejaar-
denhuiszorg is vrijwel afgebouwd. Ouderen worden 
gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. 
Dit beleid is ingezet vanuit de verwachting dat de 
kosten voor zorg thuis lager zijn én dat er op termijn 
onvoldoende mensen in de zorg zullen werken om 
alle ouderenzorg in bejaardenhuizen te bieden.

Kwaliteit van leven, van wonen en van zorg zijn be-
langrijk thema’s. Er zijn landelijk normen opgesteld 
waar onder andere zorgorganisaties aan moeten 
voldoen en die noodzakelijk zijn om zorg te mogen 
bieden en vergoed te krijgen door de gemeente, het 
zorgkantoor en/of de zorgverzekeraars. Via diverse 
Inspectie organen vindt regelmatig toetsing plaats. 
Dit vraagt een nauwkeurige administratie en regis-
tratie. Deze trend ervaren we ook in Aalsmeer.

Zorgcentrum Aelsmeer
De ontwikkelingen in het landelijk beleid hebben 
vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mogelijk-
heden van het Zorgcentrum Aelsmeer, de in- en 
aanleunwoningen en de Thuiszorg in Aalsmeer. In 
het Zorgcentrum wonen, na enkele verbouwingen, 
115 ouderen met een indicatie voor intensievere 
zorg en begeleiding. Bewoners komen op hogere 
leeftijd in het huis wonen, zijn minder zelfstandig 
en meer bewoners hebben te maken met dementie. 
Om hier goed op in te spelen zijn huiskamers op de 
verschillende etages ingericht en wordt in nabijheid 
van de eigen kamer zorg en begeleiding geboden. 
Daarnaast zijn ontwikkelingen in gang gezet om 
door middel van techniek/ domotica een veilige 
afdeling te creëren, observatie met camera’s om te 
voorkomen dat bewoners verdwalen. Om voldoende 
gekwalificeerde zorg en begeleiding te blijven 
bieden zijn ook extra leerlingen aangenomen om 
tijdig in opvolging van oudere medewerkers te 
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kunnen voorzien. Momenteel werken in het Zorg-
centrum 168 medewerkers inclusief 9% leerlingen. 
En tot nu toe kunnen we de vacatures vrij goed 
invullen. In de gezamenlijke ontmoetingsruimte 
vinden (nog steeds) veel verschillende activiteiten 
plaats waar bewoners en omwonenden van 
genieten. Deels volgens een vaste agenda zoals: 
koffie drinken, bingo, sjoelen, de kerkdienst op 
zondagmorgen. Daarnaast zijn er regelmatig 
muzikale optredens of een presentatie, film, 
bloemschikken en dergelijke. En bewoners hebben 
de mogelijkheid mee te gaan met excursies via het 
reisbureau of met familie of vrijwilligers op stap te 
gaan. Deze activiteiten zijn mede mogelijk door 
sponsoring door de Stichting Vrienden van Aalsmeer 
en andere betrokkenen. En door de grote inzet van
 ongeveer 180 vrijwilligers in het Zorgcentrum! 
(Naast alle vrijwilligers die de maaltijden van Tafeltje 
Dek Je thuis bezorgen). 

Toekomst 
Het huidige pand biedt nog voldoende mogelijkhe-
den om naar tevredenheid aan de verwachtingen te 
kunnen voldoen. Om toekomstbestendig te blijven 
en aan te sluiten bij wensen en verwachtingen van 
bewoners, hun familie en van medewerkers zijn 
gesprekken gestart om scenario’s te verkennen en te 
kunnen anticiperen op nieuwe zorg- en woonvragen 
in de komende jaren. Landelijke trends en lokale 
ontwikkelingen zijn hierbij belangrijk en geven 

inspiratie. De inbedding in de gemeenschap blijft 
enorm waardevol en tegelijkertijd kijken we naar 
veranderingen in een grotere omgeving. 
Vragen die wij ons stellen zijn bijvoorbeeld hoe de 
bevolkingsgroei van ouderen in en om Aalsmeer 
zich ontwikkelt; hoe wij in de thuissituatie 
(meer/ vaker?) nabijheid en zorg kunnen 
organiseren en tegelijkertijd hierbij voldoende 
medewerkers op niveau kunnen inzetten; en in 
welke mate we (mogelijk in samenwerking met 
andere organisaties) verder kunnen innoveren met 
bijvoorbeeld de  digitalisering.
     
‘‘Het 25-jarig bestaan is een 
mooi moment om trots te zijn 
op de huidige locatie waar 
medewerkers en vrijwilligers 
met warme aandacht voor de 
bewoners zorgen en met 
gezonde ambitie uit kijken  
naar de toekomst’’  
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  Ontwikkelingen

Expositie
 

Geschiedenis van
Zorgcentrum Aelsmeer

Van 12 tot 30 september kunt u 
alle foto’s zien van de 

geschiedenis 
in de gang naar Rozenholm. 
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Ontmoetingscentrum
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Nieuws uit het 
Ontmoetingscentrum
Dementie is een verschrikkelijke ziekte met 
nare gevolgen voor alle betrokkenen. Mensen 
met dementie willen, ondanks de ontwrichtin-
gen die de ziekte met zich meebrengt, niets lie-
ver dan hun leven voortzetten samen met hun 
dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte 
aan invulling van hun leven en betekenisvolle 
relaties. Het zijn juist deze behoeften die door 
de ziekte en het beeld van dementie onder 
druk komen te staan. Het gevolg van de nadruk 
op de ziekte en het negatieve beeld is dat het 
doen en laten van mensen met dementie haast 
vanzelfsprekend wordt geïnterpreteerd als 
ziektesymptomen. 
Er wordt aan voorbij gegaan dat het ook voort 
kan komen uit gewone menselijke behoeften. 

Het ontmoetingscentrum is gericht op de 
menselijke behoeften die per persoon net 
zo kunnen verschillen als bij mensen zonder 
dementie. Zij hebben ook hun voorkeuren voor 
activiteiten die zij als zinvol ervaren. 
De verschillende groepen bieden verschillende 
mogelijkheden in de vorm van sociale, 
muzikale, creatieve en bewegingsactiviteiten. 
Mantelzorgers hebben onder andere behoefte 
aan informatie en aan erkenning. 
De verschillende bijeenkomsten bieden hier 
mogelijkheid toe. Kinderen van mensen met 
dementie kunnen met elkaar van gedachten 
wisselen op dinsdag 1 oktober over het thema 
‘hoe zorg ik goed voor mezelf’. 
Deze bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Op dinsdag 10 september is er een informatie-
bijeenkomst voor iedereen. Er wordt gesproken 
over dementie met een gastspreker. We probe-
ren Anne Mei The te benaderen om te praten 
over de sociale benadering. Anne Mei The is 
wetenschapper en onderzoeker op het gebied 
van dementie.
De bijeenkomst is van 19.30 – 21.00 uur

In 2007 zijn we begonnen met het opstarten van 
ontmoetingsgroepen in Gebouw Irene, dat in
september op feestelijke wijze werd geopend. 
Het ontmoetingscentrum biedt dagbesteding voor 
ouderen en mensen met dementie in de gemeente 
Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart. 
Er zijn meerdere vormen van dagbesteding. 
Er is een verwijzing of indicatie nodig.  
Het inloopcentrum biedt een laagdrempelig 
programma, hier is geen indicatie voor nodig. 
In Aalsmeer en Rijsenhout heeft het inloopcentrum 
de naam Odensehuis. Ouderen kunnen deelnemen 
aan de verschillende activiteiten.  En er is een 
volledig dagprogramma. Deelnemers en vrijwil-
ligers werken samen om het programma vorm te 
geven. Het maatwerk is bedoeld voor ouderen met 
een diagnose dementie of een hersen gerelateerde 
somatische diagnose, zoals de ziekte van parkinson 
of een doorgemaakte CVA. Cliënten worden 
geholpen te leren omgaan met de gevolgen van 
hun ziekte en we bieden naasten informatie en 
steun. Er is een indicatie dagbesteding of 
groepsbegeleiding nodig vanuit het WMO of een 
indicatie vanuit de WLZ. In totaal zijn er driemaat-
werkgroepen, de inzichtgroep, de dag sociëteit en 
de groep voor jongere actieve mensen die in okto-
ber 2017 gestart is; de 8teromgroep. 

Wat behoort er allemaal tot jouw 
takenpakket?
Mijn takenpakket is wel heel divers maar dat komt 
ook een beetje door mezelf. Ik vind dat je als 
coördinator precies moet weten wat er allemaal bij 
dagbesteding komt kijken ook al voer je niet alles 
zelf uit. Als coördinator probeer ik het team te on-
dersteunen om het beste uit zichzelf te halen zodat 
de deelnemers en bezoekers zich veilig, geliefd en 
nuttig voelen. De mantelzorgondersteuning neem 
ik voor mijn rekening. Dat betekent dat ik onder-
steunend ben bij gespreksgroepen en informatie-
bijeenkomsten leidt. Ik probeer er ook te zijn voor 
de deelnemers en bezoekers, mochten die met mij 
willen praten over wat hun bezig houdt. Dat sluit 
aan bij mijn achtergrond. Als coördinator ben je 
duizendpoot, moet je snel schakelen.

Wat is er veranderd in de afgelopen 25 jaar?
We zijn zoveel groter geworden! Af en toe verlang 
ik nog wel naar het kleine knusse. Slechts 1 groep in 
plaats van 5 groepen op 2 locaties. Er moet, in 
vergelijking met vroeger, veel meer verantwoor-
ding afgelegd worden, dat maakt dat er meer uren 
op kantoor doorgebracht worden en dat er veel 
overlegd moet worden. Een groter team, meer 
vrijwilligers die het team ondersteunen, geeft ook 
veel uitdaging en plezier. 

Ellen Millenaar
coördinator van het Ontmoetingscentrum

vertelt over het werk bij Ontmoetingscentrum Irene

Ellen Millenaar heeft tot de dag van vandaag de 
leiding bij het ontmoetingscentrum, dat in de 
afgelopen jaren enorm gegroeid is. 

Hoe ben je in het zorgcentrum terecht 
gekomen?
Ik werkte in Hoofddorp, was daar coördinator van 
een ontmoetingsgroep. Ik werkte nauw samen met 
de ontmoetingsgroepen Amstelveen en Uithoorn. 
Jan Dreschler had de collega’s in Uithoorn ingescha-
keld om meer te weten te komen over de dagbeste-
ding die daar werd geboden. Via Uithoorn hoorde 
ik van de plannen van zorgcentrum Aelsmeer en 
heb ik direct een open sollicitatie gestuurd. 

Hoelang ben je werkzaam bij Zorgcentrum 
Aelsmeer ?
In juni 2007 had ik mijn sollicitatiegesprek op het 
kantoor van Jan Dreschler. Marian en Margriet 
zaten daarbij. Ik werkte toentertijd in Hoofddorp en 
ik wilde graag de uitdaging aan gaan om een ont-
moetingscentrum vanaf de grond op te bouwen. 
Aalsmeer is mijn geboorteplaats en mijn woon-
plaats. In augustus 2007 ben ik begonnen, gebouw 
Irene moest ingericht, materialen moesten gekocht, 
personeel moest worden gevonden. In september 
2007 gingen de deuren van gebouw Irene open. 

Ellen Millenaar
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  Geschiedenis

Zorgcentrum Aelsmeer bestaat 25  jaar. Dat betekent dat de organisatie 
op zich nog niet erg oud is. Maar voor het huidige pand er stond en de 
organisatie Zorgcentrum Aelsmeer werd opgericht waren er natuurlijk 
rechtsvoorgangers Seringenpark en Rustoord die beiden gefuseerd zijn tot 
Zorgcentrum Aelsmeer. Rustoord stond op de plek waar tegenwoordig het 
zorgcentrum staat.  Het was een verzorgingshuis met 70 bedden dat in de 
jaren 60 is gebouwd. Daarvoor was er het oude Rustoord dat de oudere Aals-
meerders nog wel kennen. Maar ook daarvoor al was er sprake van ouderen-
zorg in Aalsmeer. Het zorgcentrum kent dus een hele lange geschiedenis. 

VOORGESCHIEDENIS RUSTOORD & SERINGENPARK

Het oudste gegeven is een missive van Hunne Edele Grootmogendheden van 
Holland en Westfriesland van 4 april 1761 waarbij toestemming werd verleend 
aan diaconie en kerkenraad van de Hervormde Kerk van Aalsmeer om een huis 
te openen voor wezen en behoeftigen. Dus moest er een huis gevonden worden 
waar deze mensen konden worden ondergebracht en dit werd voor 1600 gulden 
aangekocht door de diaconie.  Er waren zowel ouderen als jongeren in het huis. 
Het heette dan ook een wees- en bestedelingenhuis. Op den duur voldeed dit 
gebouw niet meer. Dat was in 1872 aanleiding voor de bouw van het eerste 
Rustoord dat werd aanbesteed voor de som van € 10.000,--. Dit gebouw was 
aanzienlijk groter. Het huis werd een vertrouwd beeld in Aalsmeer. In de twintig-
ste eeuw werd hier jaren leiding gegeven door het legendarische duo Mw. Bos-
huizen en zuster van der Meer die intern woonden.

Er werd nog gewoond in zalen. Er was een mannenkamer waar 22 mannen woon-
den en er was een vrouwenkamer waar 23 vrouwen woonden. Dan waren er 
boven ook nog 14 kamers, maar die waren niet voor de mannen en de vrouwen, 
want daar woonden dames en heren. Verschil moest er zijn. Ook de oorlog ging 
aan Rustoord niet voorbij. Met name in de hongerwinter was de toestand kritiek, 
maar dankzij enkele landbouwers in de omgeving was er toch steeds net genoeg 
te eten. Na de oorlog was er behoefte aan een nieuw modern bejaardenhuis.
Er werden plannen gemaakt voor nieuwbouw.

Na het afscheid van de zusters Boshuizen en Van der Meer in 1964 ging de bouw 
van start en op 1 april 1966 kon het nieuwe pand betrokken worden.
Het oude Rustoord werd vervolgens afgebroken. Alleen de twee oude beuken 
bleven staan en daaraan was nog te zien waar ooit de ingang van het oude 
Rustoord was geweest. Vanwege die beuken heet het complex inleunwoningen 
nog altijd Beukenhof. Het nieuwe Rustoord bestond uit 55 eenpersoonskamers en 
8 tweepersoonskamers. In het totaal waren er dus 71 bewoners. De leiding was op 
dat moment in handen van mw. A. Beukinga – Jurgens. Na viering van het eerste 
lustrum in 1971 nam zij afscheid van de organisatie en werd opgevolgd door 
mevrouw Kingma. Het waren rustige jaren. Er was een actief bestuur dat de direc-
trice ter zijde stond. Bovendien werden haar werkzaamheden voor een deel uit 
handen genomen door de evenementencommissie die allerlei evenementen voor 
de bewoners organiseerde. Daarnaast was er een actieve handwerkgroep onder 
leiding van mevrouw Boogaard. Mevrouw Kingma vierde haar 12 ½ jarig jubileum 
in Rustoord en vertrok kort daarna. 

van Zorgcentrum Aelsmeer

De
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Seringenpark
Tegelijk was elders in de gemeente verzorgings-
huis Seringenpark ontstaan. In 1956 waren aan het 
Seringenpark 24 woninkjes voor ouderen gereed 
gekomen. Daarna begonnen B&W te denken over 
een nieuw verzorgingshuis.  Er werd een architect 
gezocht die een ontwerp maakte. Het zou gaan om 
een verzorgingshuis met 50 plekken, namelijk 42 
eenpersoonskamers en  4 tweepersoonskamers. 
In de buurt van de  44 woninkjes was grond 
beschikbaar en zo kon  na een aantal jaren van 
plannenmakerij de bouw beginnen. De eerste steen 
werd gelegd in januari 1963 en daarna verrees een 
gebouw met drie woonlagen dat er ook tegen-
woordig nog staat, zij het dat het nu bestaat uit 
appartementen. Verzorgingshuis Seringenpark 
werd op 21 oktober 1964 geopend door de 
minister van maatschappelijk werk mevrouw Drs. 
J.F. Schouwenaar- Franssen.  
Het gebouw was gelegen in een prachtige 
ambiance. Het lag niet zoals Rustoord aan het 
water, maar was wel omgeven door het mooie 
Seringenpark en alle kamers hadden een fraai 
uitzicht daarop. Seringenpark was een gemeente-

lijke instelling. Dat betekende dat het beheer 

van de organisatie in handen was van burgemees-
ter en wethouders. Tot eerste directrice werd 
mevrouw M. Spit benoemd. Zij kreeg de leiding 
over tien man personeel. De kamers in Seringen-
park waren klein, 3,5 bij 3,10 meter. De kamers wer-
den wel vrij compleet ingericht. In de gemeente-
lijke stukken staat de volgende passage: ‘‘Voor wat 
betreft de stoffering in de kamers wordt 
medegedeeld dat er van gemeente verkregen zeil 
gelegd wordt, dat de vitrage voor de ramen door de 
gemeente wordt aangebracht. De bewoners krijgen 
voor de overgordijnen de keuze uit vijf dessins. 
Het ledikant, een divanbed, wordt beschikbaar 
gesteld. Het is de bedoeling dat de bewoners hun 
eigen beddengoed en dekens meebrengen. 
Lampen behoren bij het huis. De verdere inrichting 
wordt aan de bewoners overgelaten, een en ander 
onder het toeziend oog van de directrice. In de 
grote zaal kan de gehele bevolking van het tehuis 
bijeen komen, in de recreatiezaal zal een biljart 
komen en een televisie’’.

Men richtte zich vooral op gezonde bejaarden. 
Zo lezen we uit de krant van april 1964 het volgen-
de: ‘‘Degene die voor plaatsing in het fraaie gebouw 

in aanmerking wenst te komen, dient zich eerst aan 
een medische keuring te onderwerpen. Het is de 
bedoeling dat uitsluitend oude van dagen die niet 
aan een speciale verpleging eisende ziekte lijden in 
het huis worden opgenomen.’’ Over de verhouding 
met de andere Aalsmeerse zorginstellingen wordt 
gesteld dat er gestreefd wordt naar een 
vriendschappelijk overleg met Rustoord. 
Zo ging ook in verzorgingshuis Seringenpark het 
werk van start. Het huis functioneerde goed. 
Na mevrouw M. Spit kwam de leiding in handen 
van mevrouw E. Sweers. 

De aanloop naar Zorgcentrum Aelsmeer
In Rustoord was er een rumoerige tijd voorafgaand 
aan de komst van mw. Ludwig in 1985. Allereerst 
was mevrouw Kingma als directrice na 12,5 jaar 
met pensioen gegaan en vervolgens werd er een 
man benoemd als directeur van Rustoord, de heer 
Manangoe. In de maanden na zijn benoeming 
ontstonden er problemen en bleek een
vertrouwensbasis met het bestuur te ontbreken. 
Vandaar dat er met onmiddellijke ingang een 
einde gemaakt werd aan de arbeidsovereenkomst 
met dhr. Manangoe. De maanden daarna werd 
de leiding van de organisatie waargenomen door 
mevrouw Brouwer.  En toen kwam op 1 april 1985 
mevrouw Ludwig  in verzorgingshuis Rustoord 
werken. Zij was een verpleegkundige uit Rotterdam 
en had ook de docentenopleiding gedaan. 
Haar laatste baan  was bij de afdeling opleidingen 
in Academisch Ziekenhuis Leiden. Op haar 49e 
kwam ze in Zorgcentrum Aelsmeer werken en ze 
zou uiteindelijk tien jaar blijven. Dat waren 
overigens wel de tien jaren waarin er op de plek van 
Rustoord een geheel nieuw zorgcentrum zou 
verrijzen.  De discussie daarover  was voor de komst 
van mevrouw Ludwig al gestart. In 1984 gaf het 
bestuur van Rustoord aan over te willen gaan tot 
algehele nieuwbouw. Tekeningen daartoe waren 
ingeleverd bij de Provincie.  
Dit plan zou echter in de daaropvolgende jaren heel 
veel voeten in de aarde hebben. Wat dat  betreft is 
er in de periode 1984 - 1991 veel gebeurd. 

In 1986 ontstond het idee om de drie Aalsmeerse 
verzorgingshuizen te laten fuseren. Met name de 
gedeputeerde Korver, die toen de ouderenzorg-
instellingen in zijn portefeuille had, vond dit een 
goed plan en heeft zich ook in de daaropvolgende 
jaren op stimulerende wijze bezig gehouden met 

het idee van een fusie tussen de instellingen en 
nieuwbouw op de plek van Rustoord. Zijn naam 
is nog als eerbetoon ingegraveerd te lezen in de 
bronzen luidklok op het dak van Zorgcentrum 
Aelsmeer.  Bij een fusie tussen de drie instellingen 
was natuurlijk de signatuur een lastig onderwerp. 
Daarnaast gaf voorzitter M.J. Maarse aan dat, wat 
er ook gebeurde in het kader van een fusie, 
uitgangspunt was dat het totale aantal verzorgings-
huisplaatsen voor Aalsmeer behouden zou moeten 
blijven.  Uiteindelijk bleek een fusie tussen de drie 
Aalsmeerse instellingen te hoog gegrepen.  
Twee van de drie, Seringenpark en Rustoord, 
stevenden wel op een fusie af. Daar was ook wel 
aanleiding toe omdat de gebouwen van zowel 
Seringenpark als Rustoord niet meer voldeden aan 
de eisen van de moderne tijd en Seringenpark in 
een zorgelijke financiële positie verkeerde.  
De discussie over hoe zo’n fusie er dan uit zou moe-
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ten zien kwam in 1986 volop op gang.  
Met name het protestantse deel van Aalsmeer 
roerde zich voor een eigen plek voor ouderen met 
een protestants christelijke achtergrond en vond 
daarbij het CDA aan zijn zijde.  Een poosje werd 
gedacht aan twee verschillende afdelingen in één 
gebouw, elk met een eigen signatuur. Een jaar later 
waren er juist protesten  vanuit het Seringenpark 
die de boventoon voerden.  De medewerkers van 
verzorgingshuis Seringenpark waren bang om hun 
neutrale identiteit te verliezen. Met name door het 
behoud van de naam Rustoord en de bepaling dat 
er een christelijke directeur zou  moeten komen 
schoot in het verkeerde keelgat. Bovendien zouden 
medewerkers van Seringenpark hun status als 
ambtenaar verliezen. 

In twee raadscommissievergaderingen in het 
voorjaar van 1987 boog de gemeenteraad zich 
over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een 
fusie tussen de beide instellingen. Op 28 mei 1987 
viel de uiteindelijke beslissing. Die was overigens 
verre van unaniem. Een deel van het CDA en de 
PvdA fractie stemden tegen de fusie tussen beide 
instellingen, maar de overige leden van de raad 
schaarden zich achter wethouder Bep Heemskerk 
(eveneens CDA) die volgens de Nieuwe Meerbode 
het plan als een ’ijzeren dame’ verdedigde.  
Het voorstel van B en W werd uiteindelijk 
aangenomen met twaalf tegen zeven stemmen. 
Daarmee werd dus tevens ingestemd met de 
christelijke directeur en een verhouding binnen het 
bestuur van acht leden namens de diaconie en vijf 
leden namens de gemeente Aalsmeer.  

Een aantal maanden daarna gaven ook de 
kerkelijke organisaties toestemming aan de 
diaconie van  de Hervormde Kerk om tot fusie over 
te gaan.  Toen de fusie eenmaal rond was kwam er 
meer oog voor de ruimtelijke kant van de zaak. 
Er zou immers een veel groter gebouw komen dat 
meer ruimte nodig had. Daartoe moest er water 
opgeofferd worden. Het zou met name de 
Brandewijnsloot zijn die gedempt moest worden 
en de bewoners van arken in die sloot gaven uiting 
aan hun protest daartegen met borden als 
”Brandwijnsloot dempen, dat nooit!”  Vervolgens 
werd in de pers druk gespeculeerd over de 
contouren van het nieuwe verzorgingshuis en over 
wat er allemaal aan voorzieningen in

 zouden komen. Er passeerde van alles de 

revue. Een kapsalon, een grote zaal, Franse 
balkonnetjes, ziekenkamers, fysiotherapieruimte, 
een dagverblijf voor dementerende bewoners, 
pedicure, schoonheidsalon en zelfs een schuilkel-
der. In die begintijd waren er wat dat betreft ideeën 
te over.  

Eind 1987 werd duidelijk dat gebouw Irene 
verplaatst zou moeten worden, want anders was er 
onvoldoende ruimte voor het nieuwe 
zorgcentrum. Even leek in het kader van de nieuwe 
plannen de  hele Kanaalstraat te verdwijnen maar 
uiteindelijk werd Irene gesitueerd aan de 
rechterkant van  de Kanaalstraat naast de kerk. 
Echter, onderhandelingen ter verwerving van de 
grond met het aldaar gevestigde schildersbedrijf 
verliepen stroef en dit leidde tot vertraging. 
Pas drie jaar later, in 1990, kwam er overeenstem-
ming over de verplaatsing van het schildersbedrijf.  
Daarna kwamen er nieuwe problemen in de vorm 
van bezwaarschriften, onder andere van de 
Stichting Oud Aalsmeer. Het nieuwe Irene zou het 
zicht op de dorpskerk teveel ontnemen en de 
Brandewijnsloot zou uit historisch oogpunt 
behouden moeten worden. Kortom, de bouw van 
het nieuwe zorgcentrum en het verplaatsen van 
Irene was een ingewikkelde exercitie.  In 1988 werd 
duidelijk dat de flatjes die bij Rustoord gesitueerd 
waren als eerste gesloopt zouden gaan worden 
om plaats te maken voor de eerste vleugel van het 
nieuwe gebouw. De bewoners die dit vernamen 
reageerden geschokt op de mededeling dat ze nog 
voor Kerst hun woning zouden moeten verlaten. 
Aanvankelijk was  het plan om hen tijdelijk naar 
Hoofddorp te verhuizen, maar uiteindelijk is een 
Aalsmeerse oplossing gezocht. Het jaar daarop, 
1989, was er eveneens sprake van diverse vertra-
gingen. De problemen waren dit keer van financiële 
aard. Ook was er voor de eerste  keer sprake van 
een psychiatrische afdeling bij  het nieuwe gebouw.  
Er moest natuurlijk een nieuwe naam komen.  
De suggesties uit de bevolking buitelden over 
eIkaar heen. Enkele voorbeelden waren Ons 
Allerhuis, Hand in Hand, De Fusie, Het Kegelpad,  
De Bruine Beuk, De Gedempte Sloot, enzovoort. 
Ook was er in 1990 nog steeds een vlammend 
protest onder aanvoering van Oud Aalsmeer tegen 
het verdwijnen van de Brandewijnsloot.  
In datzelfde jaar, eind 1990, werden Bornholm en 
de nieuwe fusieorganisatie het eens over een 
nieuw te bouwen dependance van Verpleeghuis 

Bornholm. Dit zou echter pas later gebouwd wor-
den dan het zorgcentrum op een plek die voor dit  
doel werd opengelaten.  En toen startte eindelijk 
de nieuwbouw op 1 april 1991. De eerste paal 
werd geslagen op 6 mei 1991. Ruim een maand 
later sloegen de drie hervormde predikanten van 
Aalsmeer samen de eerste paal voor het nieuwe 
gebouw Irene. Daarna vorderde  de bouw gestaag.  
Ondertussen werd ook nagedacht over een 
bestemming voor het gebouw Seringenpark. 
Er ontstond een plan om appartementen te maken 
voor zelfstandig  wonende ouderen. 

De aanloop naar de nieuwbouw vergde dus veel 
tijd en energie, maar ondertussen ging het leven 
in de beide zorgcentra gewoon door. In Rustoord 
werd in die jaren afscheid genomen van meneer W. 
Kniep, de onderhoudsman, was er het verdrietige 
overlijden van administrateur J. Jongkind en werd 
in 1990 stilgestaan bij het overlijden van oud-
directrice zuster Boschhuizen op 89 jarige Ieeftijd. 

25 jaar Seringenpark
In Seringenpark vierde men in oktober 1989 het 
25-jarig bestaan. Hierbij werd stilgestaan door 
middel van een sobere receptie in het tehuis dat 
waarschijnlijk toch spoedig zou verdwijnen. 
In oktober 1990 werd daar een nieuwe directeur 
aangesteld in de persoon van Bert van Lienen, 33 
jaar.  Hij kreeg een aanstelling voor tenminste drie 
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jaar met een duidelijke taakstelling. Zijn taak was 
om samen met de bewoners toe te groeien naar 
de nieuwe situatie in een zorgcentrum, samen 
met Rustoord.  In 1991 was er in Seringenpark een 
Mokumse dag waarbij burgemeester Van Thijn het 
tehuis met een bezoek vereerde en daar een dansje 
maakte met de Aalsmeerse wethouder Bep Heems-
kerk. In Rustoord werden de gebruikelijke tradities 
voortgezet zoals de Aardbeienmaaltijd, het 
tuinfeest, de handwerkclub, enzovoort. 
Het jaar 1991 was een memorabel jaar voor de 
handwerkclub doordat bloemenexportbedrijf Zurel 
besloot om de opbrengst van de jaarlijkse verkoop 
te verdubbelen. Dit leidde in 1991 tot het 
astronomische bedrag van circa f 20.000,-  

Opening Zorgcentrum Aelsmeer
Op 20 mei 1992 verhuisden de bewoners  van Rust-
oord naar de gereedgekomen vleugel van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Daarna was er nog een oefening 
van de brandweer in het leeggekomen oude pand 
en vervolgens werd Rustoord afgebroken. Op de 
plaats van het oude Rustoord verrees de tweede 
vleugel van Zorgcentrum Aelsmeer en toen die 
gereed was volgden ook de bewoners van het 
Seringenpark. Nu was Zorgcentrum Aelsmeer een 
feit.  Op een winterse dag begin 1994 werd Zorg-
centrum Aelsmeer officieel geopend door  Drs. L.C. 
Brinkman, beoogd premier, met onder meer 
toespraken van M.J. Maarse, voorzitter,  J.l.M. 
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Hoffscholte, burgemeester, J. Vrije, directeur van de 
Landelijke Hervormde Bouwstichting. Dit gebeurde 
op 20 januari 1994. Bijna ging het mis met de ope-
ning want de heer Brinkman stond in de file voor 
de Schipholtunnel en arriveerde een half uur te laat 
bij de plechtigheid maar het kwam goed. Berichten 
van de opening stonden in alle kranten. Niet al-
leen met foto’s van de hoogwaardigheidsbekleders 
maar ook met interviews van lyrische bewoners die 
hoog opgaven over hun grotere kamer, de eigen 
badkamer enz. 

De eerste jaren
En daarna nam het leven in Zorgcentrum Aelsmeer 
zijn loop. Mw. Ludwig zwaaide nog een poosje 
de scepter, het hoofd verzorging was mw. Jos de 
Kleine en het voormalig hoofd verzorging van Rust-
oord, Willemien Kleij, was coördinator voor speciale 
projecten. Daarnaast was de heer Lolke van der 
Leeuw hoofd van de keuken en Wilko Roodenburg 
hoofd technische dienst. 

Toen Zorgcentrum Aelsmeer geopend was, kon de 
bouw van Rozenholm beginnen. Rozenholm als 
dependance van Verpleeghuis Bornholm in Hoofd-
dorp zou gebouwd worden in de open ruimte die 
was overgebleven tussen keuken en aanleunwonin-
gen. De eerste paal van Rozenholm werd geslagen 
op 25 mei 1994. In de maanden daarna kondigde 
het vertrek van mw. Ludwig zich aan. In september 
1994 verscheen er een advertentie in de landelijke 
bladen en daarna volgde een uitgebreide sollici-
tatieprocedure. Dit resulteerde uiteindelijke in de 
benoeming van de heer J.M. Dreschler, oud 44 jaar 
en tot dat moment directeur van een klein verzor-
gingshuis in Woubrugge.

In januari 1995 werd afscheid genomen van 
voorzitter Martin Maarse. Hij was maar liefst 22 jaar 
bestuurslid geweest, waarvan 10 jaar voorzitter. 
In die tijd was er veel gebeurd. Onder zijn leiding 
was het nieuwe complex Zorgcentrum Aelsmeer 
ontstaan en ook had hij de sollicitatieprocedure 
voor een nieuwe directeur tot een goed einde 
gebracht. Zijn vrouw Anneke zou schertsend 
gezegd hebben: ‘ik heb hem ooit als jonge man bij 
Rustoord ingeleverd en krijg hem terug als oude 
vent’. Van de heer Maarse werd een voorzittersha-
mer met inscriptie ontvangen die nog steeds in 

gebruik is. 

Vervolgens werd in maart 1995 afscheid genomen 
van mw. Ludwig. Ook werd in die periode afscheid 
genomen van de twee chef-koks uit Seringenpark 
en Rustoord nl. Gerard Cornelissen en iets daarna 
Jan Vreeken.

Jan Dreschler, de nieuwe directeur
 Op 1 maart 1995 trad de nieuwe directeur in dienst 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Hij was getuige de 
publicaties in de plaatselijke krant, vol 
enthousiasme om met zijn werkzaamheden aan 
te vangen. In het voorjaar van 1995 begon ook de 
start van de bouw van Verpleeghuis Rozenholm. 
Deze bouwwerkzaamheden verliepen vlot en het 
nieuwe pand kon in november 1995 opgeleverd  
worden. In de voorbereiding daar naar toe waren 
er veel gesprekken met Bornholm, met name met 
mevrouw Lidy Evenhuis die daar de scepter zou 
gaan zwaaien. Besloten werd tot een nauwe samen-
werking en dit is in de daaropvolgende  jaren ook 
gerealiseerd waarbij er veel activiteiten ontplooid 
werden voor zowel bewoners als medewerkers. Pas 
toen de organisatie Amstelring ontstond werd deze 
samenwerking minder omdat Rozenholm één van 
de vestigingen van Amstelring werd en er andere 
prioriteiten gesteld werden.

Eigen wasserij
In die eerste jaren van Zorgcentrum Aelsmeer werd 
ook gestart met een eigen wasserij. Dit heeft in het 
begin wel wat hoofdbrekens gekost maar werd 
daarna een eclatant succes. Het is misschien iets 
duurder dan een externe wasserij maar het heeft 
heel veel voordelen voor de bewoners: er zijn korte 
omlooptijden zodat er kleine voorraden linnen-
goed hoeven te worden aangehouden. Er wordt 
niet agressief gewassen zodat het wasgoed niet zo 
snel slijt en er raakt vrijwel niets weg omdat het het 
pand niet verlaat. Sinds dat moment werd er ge-
wassen voor Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm 
en later kwam Kloosterhof daarbij. Dit is jarenlang 
op voortreffelijke wijze zo gedaan. Op 1 januari 
2015 is door Rozenholm besloten om aan deze 
samenwerking een einde te maken. 

Zo gebeurde er in die eerste tien jaar van alles.
Enkele zaken die elk jaar terugkwamen waren 
onder andere de befaamde Kerstdiners. Wel werd 
op enig moment besloten dat een Kerstdiner met 
een meditatie en een volledig diner toch wel een 
flinke aanslag was op het uithoudingsvermogen 

van de bewoners en werd dit in tweeën gesplitst. 
Op een avond vlak voor Kerst werd het Kerstdiner 
gehouden en op de laatste weeksluiting van het 
jaar werd de kerkelijke viering gedaan. Enkele jaren 
werd voor dit laatste uitgeweken naar de Dorpskerk 
maar dit bleek logistiek voor veel bewoners toch 
ingewikkeld te zijn. Verder was er de jaarlijkse aan-
komst van Sinterklaas op het terrein van het zorg-
centrum, de jaarlijkse Pramenrace, die ook in volle 
glorie langskwam en waarbij op het terrein van het 
zorgcentrum opdrachten vervuld moesten worden 
en er werd jaarlijks een Kerstmarkt georganiseerd. 

Dat het goed toeven was in Zorgcentrum Aelsmeer 
bleek wel uit het feit dat er regelmatig verjaardagen 
gevierd werden met ouderen die de honderd 
gepasseerd waren. Ook waren er door de jaren 
heen vele activiteiten waarbij met name genoemd 
mag worden de bonte avonden die door de 
medewerkers werden georganiseerd ten behoeve 
van de bewoners. Dit gaf altijd veel gezelligheid 
en hilariteit. In de aanloop naar de tweedekamer-
verkiezing kwam de  CDA fractie op bezoek bij 
Zorgcentrum Aelsmeer om te discussiëren met de 
bewoners. Onder hen bevond zich ook het 
kersverse kamerlid Jan-Peter Balkenende.  

Met behulp van decorbouwers werd een gezellige 
koffiehoek aangelegd zodat iedereen die 
langskwam in het zorgcentrum altijd de
 mogelijkheid had om daar een kopje koffie te 
drinken. Met betrekking tot de zorg voor 
overledenen werd een volwaardig mortuarium 
gebouwd in samenwerking met Finnema, die dit 
mortuarium  sindsdien ook beheert. 

In 1998 kwam de peuterspeelzaal “Boerengrut” naar 
Zorgcentrum Aelsmeer en heeft daar jarenlang op 
een hele plezierige manier naast de ingang zijn 
onderkomen gehad. 

Zo verstreken de eerste jaren en diende zich het 
nieuwe millennium aan. De overgang naar het jaar 
2000 zou mogelijk grote problemen veroorzaken. 
Er werden scenario’s geschetst waarbij alle 
computers op hol zouden slaan en er chaos zou 
ontstaan bij de bevoorrading. Als je verantwoorde-
lijk bent voor de zorg voor zoveel oudere mensen 
is dat iets om rekening mee te houden. Er werd dus 
een werkgroep geformeerd en er werden plannen 
gemaakt om de zaken op een fatsoenlijke manier te 
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laten doorlopen, ook als er uitval van diensten zou 
zijn. In de aanloop naar 2000 werd in dat verband 
besloten om een warmtekrachtkoppelinginstallatie 
op het dak te laten plaatsen door Eneco. Dit had 
een dubbel effect. Het maakte de energiekosten 
goedkoper, maar kon ook als noodstroomvoorzie-
ning gebruikt worden. Uiteindelijk hadden we de-
zelfde ervaring als andere Nederlanders, hoe goed 
voorbereid we ook waren, er gebeurde helemaal 
niets. 
Wel hebben we in de jaren daarna heel veel plezier 
gehad van de warmtekrachtkoppelinginstallatie 
die een besparing geeft op het gebied van energie-
kosten en soms als noodaggregaat goede diensten 
doet. Zo kon het voorkomen dat heel Aalsmeer 
in het donker zat en bij ons alles gewoon functio-
neerde. 

Stichting Vrienden
Ook was er in het jaar 2000 de oprichting van de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Deze stichting begon klein, maar ging geleidelijk 
een steeds grotere rol spelen bij het realiseren van 
extra voorzieningen voor de ouderen van Aalsmeer. 
De eerste jaren gebeurde dat onder voorzitter-
schap van Ria Verboom. Zo werden de jaarlijkse 
vakanties door de vrienden bekostigd, werd een 
bus aangeschaft en werden allerlei voorzieningen 
voor ouderen gerealiseerd. Door de jaren heen en 
later ook onder voorzitterschap van Berry Philippa 
werd met succes kans gezien een beroep te doen 
op vele donateurs en werd ook het bedrijfsleven 
nauw betrokken bij de activiteiten van de Stichting 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer door middel 

van de zogenaamde 75+ club. Ook werden af 

en toe giften en legaten ontvangen die de stichting 
in staat stelde heel veel goed werk te verrichten. 

Vanaf 2001 waren er discussies over de bouw van 
seniorenwoningen in Kudelstaart. Er was daar een 
trapveldje in de buurt van het winkelcentrum en de 
gemeente wilde daar wel woningbouw voor seni-
oren realiseren. Uiteindelijk heeft het nog zo’n tien 
jaar geduurd voordat met de bouw van Mijnsheer-
lijckheid kon worden begonnen. 

In die tijd besloten een aantal organisaties te gaan 
samenwerken onder de naam Zorgnet Aalsmeer. 
Zorgnet Aalsmeer was een aparte stichting die zich 
ten doel stelde om nieuwe medewerkers op te 
leiden en klaar te stomen voor de zorgsector. 
Er was in die tijd nogal wat schaarste aan 
medewerkers. Zorgnet Aalsmeer heeft jaren goed 
gefunctioneerd. Het bijzondere van deze 
constructie was dat men in dienst kwam bij Zorgnet 
Aalsmeer, de opleiding vergoed kreeg en 
vervolgens werkervaring kon opdoen in vier 
organisaties. Na afloop van de opleiding kon men 
dan kiezen in welke organisatie men verder wilde 
werken. 

In het jaar 2000 werd afscheid genomen van het 
hoofd verzorging Jos de Kleine. Zij werd opgevolgd 
door Marjan Vogels als nieuw hoofd verzorging. 
In 2004 werd afscheid genomen van Willemien Klei. 
Bij haar afscheid werd het Willemien Klei s
ymposium georganiseerd.  Zorgcentrum Aelsmeer 
werd een levendige organisatie waar altijd van alles 
georganiseerd werd en dat ook steeds meer zijn 
deuren openzette voor de buitenwereld. Hoogte-
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punten waren bijvoorbeeld de thematische dagen 
die werden georganiseerd zoals Chinese dag, een 
Britse dag, een Noorse dag, een Indonesische dag, 
maar ook de bijeenkomsten waarbij de medewer-
kers een gezellige avond organiseerden voor de 
bewoners. Ook voor het werk van de vele vrijwil-
ligers werd de bijzondere erkentelijkheid tot uiting 
gebracht. Tenminste jaarlijks was er een uitje voor 
de vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer en alle 
vrijwilligers van Tafeltje Dek Je werden een keer per 
jaar onthaald op een gezellige avond. Ook was er 
jaarlijks een boottocht. 

In 2002 was er sprake van een legionellabesmet-
ting. Dit gaf nogal wat commotie waarbij het hele 
watersysteem moest worden afgesloten en ge-
spoeld met heet water door een gespecialiseerd 
bedrijf. Dit ging de hele nacht door en had het 
karakter van een militaire operatie. Daarna is er 
een voorziening aangebracht om legionella tegen 
te gaan en sindsdien zijn er geen problemen meer 
geweest. 

Thuiszorg Aalsmeer
Omstreeks die tijd ontstond ook Thuiszorg 
Aalsmeer waarbij de verzorgingshuizen 
Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcentrum 
Kloosterhof zich op een nieuw terrein begaven. 
De regelgeving liet vanaf dat moment toe dat 
zorgcentra zich ook op de extramurale markt 
manifesteerden en dit was voor ons aanleiding om 
te starten met Thuiszorg Aalsmeer. Medewerkers 
van het eerste uur waren Willemien Kleij, Marian 
Boelrijk en Nanda Peters. Zij hebben het opgezet en 
gepionierd, eerst vanuit het zorgcentrum en daarna 

vanuit een winkelpand in de Zijdstraat. 
En sindsdien is Thuiszorg Aalsmeer enorm gegroeid 
en niet meer weg te denken uit de Aalsmeerse 
gemeenschap. Voor Zorgcentrum Aelsmeer is 
Thuiszorg Aalsmeer een zeer belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsvoering geworden van waaruit thans 
vele honderden mensen zorg ontvangen. 
Daarbij werd een nieuwe stap gezet van een zuiver 
intramurale organisatie met veel zorg voor de eigen 
bewoners, naar een organisatie die een spilfunctie 
is gaan vervullen in de Aalsmeerse samenleving. 
Deze stap samenmet alle ontwikkelingen van de 
laatste jaren in de zorgsector heeft geleid tot een 
enorme dynamiek in de jaren 2005 tot 2015. 

Ontmoetingscentrum Irene
In de jaren daarna zijn we begonnen met het 
opstarten van ontmoetingsgroepen in Gebouw 
Irene. Dat in september 2007 op feestelijke wijze 
werd geopend. Het ontmoetingscentrum biedt 
dagbesteding voor ouderen en mensen met 
dementie in de gemeente Aalsmeer, Rijsenhout en 
Kudelstaart. Dit gebeurde onder leiding van Ellen 
Millenaar die tot op de dag van vandaag leiding 
geeft aan het ontmoetingscentrum dat in de 
afgelopen jaren enorm gegroeid is. 

Ook werd vanwege landelijk beleid van de overheid 
het anti-rookbeleid ingevoerd hetgeen resulteerde 
in de aanbouw van een aparte rookruimte zodat 
ook de rokers onder ons hun hobby konden 
uitoefenen zonder in de kou te hoeven staan. 
Vanaf 2008 is de organisatie ISO-gecertificeerd. 
Vanaf 2008 eerst 6 jaar volgens het HKZ-systeem en 
daarna volgens het systeem ISO voor de zorg. 
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In 2009 deed de behoefte zich voelen aan meer 
12-uurs meerzorg, omdat er in toenemend mate 
meer bewoners in het zorgcentrum kwamen 
wonen die last hadden van enige vorm van 
dementie. Er is toen op de kop van een van de 
punten een stuk van 100 vierkante meter 
aangebouwd waardoor een aantrekkelijke 
verblijfsruimte ontstond voor 12-uurs meerzorg 
7 dagen per week. Deze ruimte werd al gauw De 
Serre genoemd. Anno 2015 is De Serre verlaten en 
maakt nu onderdeel uit van de gesloten afdeling 
die eind 2015/begin 2016 is ontstaan. 

Mijnsheerlijckheid en wijkpunt Voor Elkaer 
geopend
Eveneens was er in 2009 een prijsvraag 
uitgeschreven door de Gemeente Aalsmeer om een 
woningbouwproject voor ouderen te realiseren op 
een open terrein nabij het winkelcentrum in 
Kudelstaart. Zorgcentrum Aelsmeer heeft 
samen met BAM-woningbouw en Habion een plan 
ingezonden en van de zes plannen die werden 
gepresenteerd was ons plan de winnaar. Dit heeft 
geresulteerd in de bouw van het complex 
Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. 

In 2010 bleek het winkelpandje van waaruit we de 
thuiszorg runden te klein geworden en werd er 
verhuisd naar een veel groter pand in de Zijdstraat. 
Hier was een ruime kantooraccommodatie voor de 
thuiszorg en tevens een winkeltje in hulpmiddelen 
dat we samen met Welzorg exploiteerden. Het jaar 

daarna, in 2011, werd het zorgcentrum enigs-

zins uitgebreid tot 125 
plaatsen en ontvingen we de 
functiebehandeling zodat we 
ook zwaardere categorieën 
mensen die de zorg van de 
verpleeghuisarts nodig had-
den konden accommoderen. 
In 2013 kwam het complex 
Mijnsheerlijckheid gereed en 
werd op feestelijke wijze 
Wijkpunt Voor Elkaer 
geopend. Het wijkpunt biedt 
ouderen in Kudelstaart en 
omgeving, een plek waar men 
elkaar kunt ontmoeten, kunt 
lunchen of dineren. 
Er worden verschillende

in Kudelstaart en in het Gezondheidscentrum Drie 
Kolommen in het dorp. 

Behalve de verbouwing, werd ook de financiering 
van de zorg steeds ingewikkelder. In 2014 was het 
nodig om zes verschillende aanbestedingen 
voornamelijk in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning te doen en in de 
jaren daarna is het aantal alleen maar gestegen. 
Het karakter van de organisatie veranderde 
geleidelijk. Het traditionele verzorgingshuis was 
verdwenen en het zorgcentrum werd een 
verpleeghuis. Nieuwe bewoners die werden op-
genomen waren in een veel mindere conditie dan 
voorheen en er was ook veel gedragsproblematiek. 

In 2015 werd overgegaan tot het realiseren van een 
gesloten afdeling op de begane grond met een 
verbindingsgang tussen beide punten zodat een 
aantrekkelijk leefgebied ontstond voor mensen 
met dementie. De nieuwe voorziening omsluit een 
prachtige afgesloten tuin die ook vrij gebruikt kan 
worden door de bewoners. De voorziening kwam in  
het voorjaar van 2016 geheel gereed. Het is zo ruim 
opgezet met zoveel mogelijkheden tot wandelen 
van het ene zitje naar het andere dat de bewoners 
geen opgesloten gevoel ervaren en tegelijk de
 omgeving voor hen geheel veilig is.

Verder was 2015 financieel een veel krapper jaar 
dan de jaren daarvoor. In de tijd van het 
verzorgingshuis kon er nog wel iets extra’s 
gerealiseerd worden en kon ook een fatsoenlijke 
reserve worden opgebouwd. De marges in de 
verpleeghuiszorg waren veel minder en we hadden 
bovendien te maken met krimp. Tegelijk was de 
financiële positie van het Zorgcentrum goed, dus 
grote problemen waren er niet.

Twee belangrijke functionarissen stopten met 
werken. Jose Toth, coördinator extramuraal en 
Jolanda Tock, hoofd thuiszorg. Deze laatste werd 
opgevolgd door Corrie van Breemen.

Niet alleen veranderde de doelgroep, ook de 
bekostiging van de zorg wijzigde enorm.
Vanaf 2014 begon het financieringssysteem in de 
AWBZ te schuiven. In 2015 had het zorgcentrum 
nog te maken met één zorgverzekeraar waarmee 
voor de thuiszorg afspraken werden gemaakt.

Vanaf 2016 moest met elke verzekeraar apart 
afspraken worden gemaakt over de te bieden zorg. 
Toen waren er ineens (samen met de WMO)  meer 
dan 15 financiers. Voor elke  verzekeraar moest 
een aanbestedingsdocument worden gemaakt en 
moest de geleverde zorg ook weer uitgebreid 
verantwoord worden. Met andere woorden er 
moest heel veel extra werk verzet worden om 
voldoende inkomsten te verwerven.Tegelijk werd 
er bezuinigd. Het werd dus gecompliceerder en 
er waren minder inkomsten. Actiz, de koepel van 
verzorgingshuizen, gaf aan dat  75% van de 
instellingen financiële problemen ondervond. 
Zo ook Zorgcentrum Aelsmeer.

Tot overmaat van ramp werd een aanbesteding 
voor de huishouding in Aalsmeer verloren. Men had 
bepaald dat er slechts drie partijen huishoudelijke 
zorg mochten verlenen in Aalsmeer en landelijke 
koepels deden het beter in de aanbesteding dan de 
plaatselijke partijen. Gelukkig kon onderdak 
gevonden worden bij Flexicura in Haarlem als 
onderaannemer maar dit had wel negatief effect 
op de inkomsten. Maar de werkgelegenheid werd 
behouden en het werk in de thuiszorg kon op 
dezelfde goede manier worden voortgezet.
Per 1 januari 2018 kwam de thuiszorg huishouding 
na een volgende aanbesteding gelukkig weer in 
eigen beheer en konden met de gemeente 
Aalsmeer redelijke tarieven worden 
overeengekomen.

Naast de gestaag voortgaande verbouwing van de 
tweede etage werd ook een verbouwing gestart 
in de ruimte naast de ingang waar peuterspeelzaal 
Boerengrut vele jaren gehuisd had. Dit werd omge-
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 (inloop) activiteiten geboden en u kunt er terecht 
voor (deskundig) advies.

Voorts was het wel een turbulent jaar omdat een 
nieuw regeerakkoord verscheen van de huidige 
regering. De maatregelen die daarin stonden met 
betrekking tot de zorg waren zeer verstrekkend. 
Het verzorgingshuis als voorziening zou al snel 
komen te verdwijnen en mensen met een licht 
zorgzwaartepakket konden niet meer in een 
intramurale instelling worden opgenomen. 
Dit heeft erin geresulteerd dat wij een plan hebben 
gemaakt voor de organisatie waarbij de 
intramurale organisatie zich meer ging richten op 
zware verpleegkundige zorg en de thuiszorg veel 
meer verspreid door Aalsmeer zou gaan opereren 
en onderdeel zou uitmaken van gezondheidscen-
tra. Dit plan dat overal gepresenteerd is aan de 
medewerkers werd breed gedragen en vervolgens 
zijn we daarmee aan de slag gegaan. 
Het plan besloeg drie jaar waarin  veel gebeurd is. 

In 2014 is aangevangen met een verbouwing van 
de tweede verdieping om aldaar van twee kamers 
een appartement te maken. Dit gebeurde in 
samenspraak met het zorgkantoor die instemde 
met een verminderde capaciteit zodat uit hetzelfde 
budget volwaardige verpleeghuiszorg kon worden 
gerealiseerd. Ook is de thuiszorg verhuisd naar 
het nieuwe Gezondheidscentrum Drie Kolommen 
op het Raadhuisplein. Daarmee was de thuiszorg 
volgens plan op drie locaties in de gemeente 
gevestigd namelijk op het Poldermeesterplein in 
Aalsmeer-Oost, in het complex Mijnsheerlijckheid 
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bouwd tot een activiteitencentrum met als naam 
‘de Voorkamer’.

Het inloopcentrum in Aalsmeer werd uitgebreid. 
Het bleek een vorm van dienstverlening die bin-
nen Aalsmeer en ook bij het gemeentebestuur zeer 
werd gewaardeerd. Eerst kwamen er meer groepen 
en dagdelen in gebouw Irene daarna kwam er een 
dependance in Kudelstaart en in 2018 werd ook 
een ontmoetingscentrum gestart in Rijsenhout op 
verzoek van de Rijsenhoutse burgerij en het
 gemeentebestuur van de Haarlemmermeer.

Project Zuiderkerk
Er werd druk nagedacht over het project 
Zuiderkerk. Een leegstaande kerk was de 
inspiratiebron om een plan te maken voor een 
nieuwe zorgvoorziening. Het zou een woonomge-
ving moeten zijn voor kwetsbare ouderen die nog 
niet op het verpleeghuis waren aangewezen. 
Eigenlijk was daarbij het idee om het oude 
vertrouwde verzorgingshuis in eigentijdse vorm 
terug te brengen. Het was een omvangrijk plan dat 
de nodige voeten in de aarde had en op het 
moment van het 25-jarig jubileum nog niet in 
uitvoering is genomen.

In het voorjaar van 2016 kwam er een nieuw 
automatiseringssysteem en nieuwe website en alles 
ging in de Cloud.

Op 1 juni 2016 ging dhr. Jan Dreschler met 
pensioen. Hij was 21 jaar directeur/bestuurder 
geweest van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg 

Aalsmeer. De laatste week  van mei waren er allerlei 
afscheidsbijeenkomsten en recepties. Dhr. 
Dreschler kreeg voor zijn werk een Koninklijke 
onderscheiding en werd ridder in de orde van 
Oranje Nassau.

Frans Knuit, Nieuwe directeur
In de maanden daarvoor was er een 
sollicitatieprocedure geweest die uitmondde in de 
aanstelling van dhr. Frans Knuit als nieuwe 
directeur/bestuurder van de organisatie. Alle zaken 
werden aan hem overgedragen. Dhr. Knuit was al 
jaren werkzaam in de sector ouderenzorg en goed 
bekend met de financiële- en wettelijke eisen voor 
de verpleeghuiszorg. Hij trad wel aan in een
financieel lastig jaar en dat maakte zijn start 
gecompliceerd. Ingrijpen in de organisatie was 
noodzakelijk om de kosten te beperken en aan te 
laten sluiten op de toenmalige inkomsten.
 
Er waren ook jubilea. In 2017 werd gevierd dat het 
ontmoetingscentrum tien jaar bestond. Het jaar 
daarop in 2018 bestond Mijnsheerlijckheid vijf jaar. 
In datzelfde jaar werd ook stilgestaan bij het feit 
dat er al 25 jaar weeksluitingen zijn in Zorgcentrum 
Aelsmeer. Daar was men dus al voor de officiële 
opening van het zorgcentrum mee begonnen.

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer 
was al die jaren zeer actief en in het recente 
verleden zijn enkele grote projecten ter hand 
genomen. Naast donateurs was er ook een 
bedrijvenclub met als naam de 75+ club. 
Deze oudere Aalsmeerse bedrijven dragen 
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financieel bij aan het werk van de stichting. Jaarlijks  
worden er twee bedrijfsbezoeken georganiseerd 
en ook is er elk najaar een concert voor de vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer. De laatste jaren werden 
verschillende nieuw busjes en andere vervoermid-
delen aangeschaft waaronder een duofiets. In de 
tuin van het zorgcentrum kwam een beweegtuin 
met allerlei toestellen afgestemd op ouderen en in 
huis werden o.a. een verhalentafel en een 
fietslabyrint aangeschaft.
Door de jaren heen is er door de Stichting Vrienden 
heel veel bijgedragen aan voorzieningen voor het 
huis en voor oudere inwoners van Aalsmeer.

Ook droeg de stichting bij aan het eigen reisbureau 
in Zorgcentrum Aelsmeer waarmee ouderen 
geholpen worden met hun mobiliteit. 
Het is mogelijk om mee te gaan met een van de 
vele leuke excursies maar ook kan er vervoer op 
maat geregeld worden als men ergens heen wil 
voor familiebezoek, doktersbezoek enz.

Na de financieel zware jaren 2016 en 2017 kwam 
Zorgcentrum Aelsmeer financieel weer op orde en 
kon men zich ook richten op ander zaken. 
Er kwam onder andere een nieuw kwaliteitsplan. 
Ook ging de discussie weer meer over de inhoud 
van de zorg. Dit gebeurde onder andere door het 
omarmen van het programma ‘Zie de mens’ waarbij 
er breed in de organisatie werd nagedacht over wat 
ons samen bindt.

Een verpleeghuis heeft meer algemene ruimten 
nodig dan een verzorgingshuis. Zo waren er op de 

verschillende etages huiskamers noodzakelijk, 
dichter bij de kamers van de bewoners. Het kantoor 
op de 1e verdieping werd daarvoor opgeofferd. 
Ook de koffiekamer voor het personeel op de 
begane grond onderging een wijziging van 
bestemming en werd een activiteitenruimte.  
De medewerkers drinken sindsdien koffie in de 
grote zaal die rond koffietijd toch al minder 
intensief gebruikt werd.

In de tweede helft van 2018 is er een discussie 
gestart over de toekomst van de organisatie en 
met name de topstructuur. Er werd in verschillende 
groepen gebrainstormd, los van personen. 
De conclusie was dat de organisatie het beste 
aangestuurd zou kunnen worden door een drie-
hoofdig managementteam,  bestaande uit een 
directeur/bestuurder, een hoofd bedrijfsvoering en 
een hoofd zorg. Toen dit plan er eenmaal was gaf 
dhr. Knuit aan dat zijn interesses en vaardigheden 
het beste aansloten bij de functie van hoofd 
bedrijfsvoering.
En dus moest de organisatie op zoek naar een 
nieuwe directeur/bestuurder en vond die in de 
persoon van Mw. Ellen Meily die per 1 juni 2019 in 
dienst is getreden.

Vijf en twintig jaar na het ontstaan van 
Zorgcentrum Aelsmeer is er dus een nieuwe start 
met een nieuwe structuur en een nieuwe 
bestuurder. Mogen zij de organisatie veilig door de 
volgende jaren loodsen.

20051995

In januari 1994 is het huidige Zorgcentrum 
geopend,  ontstaan door het samengaan 
van het voormalig Rustoord en het 
bejaardencentrum Seringenpark.

1994

2000

In 1998 kwam de peuterspeelzaal “Boerengrut” 
naar Zorgcentrum Aelsmeer 

1998

Oprichting van de
 Stichting Vrienden 

202020152010

In september 2007
werd Ontmoetingcentrum
 Irene geopend

2007

Start verbouwing
tweede verdieping

2014
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In 2013 kwam het complex 
Mijnsheerlijckheid en werd op 
Wijkpunt Voor Elkaer geopend.

2013
2003

Okober 2003 Start
 Thuiszorg Aalsmeer

2016

Opening van de gesloten 
afdeling op de begane 
grond
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Welkom bij het wijkpunt in Kudelstaart. Wij zijn hier bijna zes jaar geleden geopend om met elkaar bij het 
altijd prachtige Ad Verschuerenplein haar omwonenden te verbinden. Dit willen wij bereiken op meerdere 
manieren. Heeft u een vraag over onze maaltijden, zoekt u de gezelligheid op, wilt u meer weten over de 
zorg die wij te bieden hebben of komt u voor een lekkere kop koffie. Wij bieden ook allerlei activiteiten aan 
die u kunt terugvinden in ons activiteiten overzicht. U kunt vijf dagen in de week bij ons eten. Zo hebben wij 
op maandag, dinsdag en donderdag een verse warme maaltijd tussen de middag, maar u kunt ook lekker 
komen lunchen. Op woensdag en vrijdag kunt u ook ’s avonds een verzorgd driegangendiner gebruiken. 
Met al deze gezamenlijke activiteiten streven wij ernaar om ouderen uit de omgeving een gebonden 
gemeenschap te laten vormen.  Namens onze collega’s uit de zorg, alle vrijwilligers, koks, activiteitenbege-
leidsters en de gastvrouwen/-heer hopen wij u snel te zien in Wijkpunt Voor Elkaer.
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Activiteitenoverzicht
Wijkpunt Voor Elkaer

DINSDAG

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.

Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
U bent welkom voor een gratis proefles,
 vraag naar de brochure.

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

Tekenen/ schilderen kan je leren... 
14.30 - 16.30 uur
Tijdens deze lessen kunt u deelnemen aan 
basislessen tekenen/schilderen. De lessen 
worden verzorgd door Henk. De tekenlessen
kosten 3 euro per keer, incl. de materialen.

MAANDAG

Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek. 

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.

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! 

WOENSDAG

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 bou-
les, etc. Bewegen is niet alleen goed voor de lijn, 
maar ook voor het brein!

Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
8 en 22 aug / 5 en 19 sep / 3,17 en 31 okt
Lekker in beweging, goed voor de concentratie 
en heel gezellig! Deelname is vrij. (Even weken)

De salon 14.30 - 16.30 uur
8 aug / 5 sep /  3 en 31 okt
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 bv. 
reinigen, een masker, korte massage, haartjes 
verwijderen en een dagcrème.  

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
1, 15 en 29 aug/ 12 en 26 sep / 10 en 24 okt
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 
terugbrengt. (Oneven weken)

VRIJDAG

Nobelhof 1 Kudelstaart
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Augustus
Vrijdag 2 augustus
Musica: Spel
14.30 – 16.00 uur

Vrijdag 9 augustus
Musica: Spel
14.30 – 16.00 uur

Vrijdag 16 augustus
Thema groep: Bloemen 
en planten
10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 16 augustus
Musica: DVD
 ‘‘Toon Hermans’’
14.30 – 16.00 uur

Vrijdag 23 augustus
Thema groep:
Historische tuin
vertrek 09.30 uur

Vrijdag 23 augustus
Musica/ Expositie
14.30 – 16.00 uur

Vrijdag 30 augustus
Thema groep: Bos
10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 30 augustus
Musica: Optreden
 ‘’De Brulboeien’’
14.30 – 16.00 uur
Kosten: € 5,-

Vrijdag 30 augustus
Thema avond: Griekse 
Avond
Vanaf 17.00 uur

AGENDA

Oktober
Dinsdag 1 oktober
Workshop schilderen 
met Henk

Vrijdag 4 oktober
Dierendag 
Speciaal Vegetarisch menu
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 25 oktober
Thema avond: Wild Avond
Vanaf 17.00 uur

September
Vrijdag 6 september 
Thema groep: Bosmobiel
10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 13 september
Thema groep: Er op uit
10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 17 september
Prinsjesdag menu  
12.00 – 14. 00 uur

Donderdag 19 september 
Kledingverkoop H en A Mode 
Incl. modeshow
10.00 – 15.00 uur

Vrijdag 20 september 
Thema groep: Fietslabyrint in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Vertrek 09.30 uur

Vrijdag 27 september
Thema avond: Franse Avond
Vanaf 17.00 uur
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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. 

Mijn naam is Henk van Utrecht, woonachtig in 
Kudelstaart en vanaf het begin een regelmatig be-
zoeker van het wijkpunt Voor Elkaer. Mijn zoektocht 
naar een leuk plekje om een bakje koffie 
te halen en een stukje gezelligheid te vinden was 
al snel afgerond. Zelfs een hapje eten is ook moge-
lijk. Hoe goed kan je het treffen! En dat ook nog op 
loopafstand. Ook de activiteiten, andere bijzondere 
extra georganiseerde thema-avonden en 
feestjes worden door mij op prijs gesteld en met 
plezier aan meegedaan. 

Bij de gastheer/-vrouwen gaat regelmatig de klok 
erg snel om van de ene activiteit naar de andere 
te gaan en het restaurant op tijd om te bouwen. 
Respect hiervoor! Er worden regelmatig vrijwilligers 
gezocht om ze een handje te helpen. Onderge-
tekende is nu al een paar jaar één van hen. Het is 
leuk om zo op diverse manieren te kunnen helpen. 
Zelf heb ik nu mijn eigen activiteiten: de eerste 
twee jaar heb ik met een groep mensen “abstract” 
geschilderd en nu al weer een poosje een teken-
groepje. Regelmatig hoor ik  ‘Dat kan ik niet‘ Nooit 
tijd voor gehad!’ enz. Maar het leuke is dat iedereen 
met wat aansturing kan tekenen. Zo heeft elke 
deelnemer een eigen “opbergmap”. Het is mooi om 
te zien hoe iedereen zich ontwikkelt. Dit geeft mij 
voldoening en de deelnemers zijn soms verbaasd 
over hun eigen creaties. 

Misschien zien wij elkaar binnenkort! Loop eens 
binnen om een “bakkie” te doen. Dan kan U op 
uw gemak kijken wat er allemaal te doen is in het 
gezellige wijkpunt Voor Elkaer. En als het zo uitkomt 
schenk ik met plezier een consumptie voor u in.

Henk van Utrecht
Regelmatige bezoeker en vrijwilliger van Wijkpunt
Voor Elkaer

‘‘ Mijn naam is Bob J. Uitermarkt, bijna 71 jaar. Ik ben hier 
komen wonen  door een vriend van mij, die hier al 
woonde. Mijn eerste indruk toen ik hier kwam wonen 
was een warm bad, ontzettend aardige mensen zowel 
bewoners als de mensen die zich inzetten voor de me-
demens. Ik woon hier nu twee weken. Echt vakantie, kan 
niet mooier. Ook het wijkpunt voor Elkaer is een topper! 
Heerlijk eten daar!’’
Bob J. Uitermarkt

VOLG ONS OP 
FACEBOOK
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Zorgcentrum Aelsmeer heeft de algelopen 25 jaar een enorm grote groep aan vrijwilligers 
verzameld. Sommige vrijwilligers zijn al betrokken bij het zorgcentrum voordat het 
Seringenpark en Rustoord gingen fuseren. Zonder al onze vrijwilligers had het zorgcentrum 
er heel anders uit gezien. De vrijwilligers zijn van zo een grote waarde voor de bewoners en 
de cliënten. Ze geven extra aandacht en hulp en maken het voor bewoners mogelijk om ook 
contact buiten het zorgcentrum te hebben. Momenteel zijn er meer dan 200 vrijwilligers 
werkzaam in het zorgcentrum en ontmoetingscenTRA en ruim 120 vrijwilligers die Tafeltje 
dek Je rondbrengen.

Vrijwilligers

40

Mijn naam is Kees Kortenoeven, 11-03-1950 
geboren. Ik ben getrouwd met Gerda Piet, we 
hebben 3 kinderen gekregen, 8 kleinkinderen en de 
9 de is op komst. Ik ben al bijna 37 jaar betrokken bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. Als eerste ben ik begonnen in 
een bestuursfunctie. In die tijd was dat nog vrijwilli-
gerswerk ! Daar zat ik o.a. in de ontspanningscommissie  
met Heleen Rus en bedachten we diverse activiteiten. 
Vervolgens heb ik zitting genomen in de klachtencom-
missie, wat een interessante en goede zaak is voor het 
zorgcentrum. Het is belangrijk dat klachten van bewo-
ners serieus behandeld worden. Na een aantal jaren ben 
ik gaan helpen bij de kerkelijke weeksluiting op 
vrijdag middag, waarvan ik de coördinator ben. Ik kom 
altijd graag naar het zorgcentrum omdat er een 
ontspannen sfeer heerst. 

Een grote verandering die ik heb meegemaakt is de 
fusie van Seringenpark en het Rustoord tot het 
huidige Zorgcentrum Aelsmeer. Het christelijke 
Rustoord samengaan met het algemene Seringenpark, 
dat vond niet iedereen een goede zaak. Maar uitein-
delijk is het toch een goede keus geweest. Directrice 
mw. Ineke Ludwig, echt een mensen mens, heeft er een 
mooi geheel van gemaakt. Kijk maar naar het mooie 
Zorgcentrum van deze tijd.
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aan het woord...

Mijn naam is Adri Stoof, Ik heb twee kinderen en 
mijn partner is Bob Lanser. Ik ben nu ongeveer 7 
jaar vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum Irene, 
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer.

Op mijn 61ste ging ik met de VUT bij de Rabobank. 
Ik ben lekker gaan oppassen bij mijn 2 kleinkin-
deren. Maar ja, de hele dag thuis zitten is ook niet 
alles. Het was Janna van Zon, die een artikel schreef 
voor de krant, die mij vroeg. “Hé, jij houdt toch zo 
van zingen? Nou ze zoeken iemand voor de zang-
middag in Irene”. En zo ben ik daar begonnen. 
Elke dinsdagmiddag wordt er met een hele groep 
lekker gezongen in de grote zaal. Allemaal oude 
bekende liedjes. Wel of niet goed bij stem, 
iedereen kan meedoen. Daarna ben ik gaan helpen 
met krant voorlezen en spelletjes doen bij Saskia in 
de inloopgroep, het huidige Odensehuis. 
Momenteel ben ik gastvrouw en verzorg ik de 
koffie/ thee in de groep en daarna zorg ik ervoor 
dat de lunch klaar staat. Het is heerlijk om samen 
met de mensen/ bezoekers na het eten de vaat in 
de afwasmachine te doen en alles weer af te dro-
gen. Met geduld en humor begeleid ik de mensen. 

‘‘Ik vind het geweldig dat het ontmoetings-
centrum er is en het moet zeker blijven in de 
toekomst’’

Alles wat ik doe in Irene verrijkt mijn leven. Ik ben 
dol op de mensen die komen, het fascineert me 
om te zien hoe de mens ouder wordt en ik heb 
heel veel geduld met hen. Ik vind het leuk om een 
praatje te maken en naar hun verhalen van 
vroeger te vragen. Ook kom ik veel oude bekende 
van vroeger tegen uit mijn zangkoor, leesclub, van 
de tennis of uit mijn schooltijd. We hebben een 
band samen, ook al hebben de mensen een hersen-
probleem. Het Odensehuis is een plek voor de ou-
deren uit de wijk, die gezamenlijk activiteiten willen 
doen en elkaar willen ontmoeten. Je hoeft niet 
alleen thuis te blijven zitten. Het voelt voor mij net 
als één grote familie. De veranderingen die ik heb 
gezien zijn dat er meer soorten en grotere groepen 
zijn. We hebben nu ook een aparte groep voor jong 
dementerenden.

Een anekdote
Een van de bezoekers waar ik vroeger mee op de 
leesclub zat en die nu meehelpt met de afwas, zegt Kees Kortenoeven

Adri Stoof

elke week…..” Hè,  jij bent toch Fie Schouten“?
En dan zeg ik: “Nee, ik ben Adri Stoof”.
Na een tijdje zeg ik nu maar: “Ja, maar ik heb mijn 
naam veranderd “. 

Ik vind het geweldig dat het ontmoetingscentrum 
er is en het moet zeker blijven in de toekomst.

‘‘Mijn wens voor de toekomst is, 
dat ik hoop dat de bewoners het 
zorgcentrum een echt thuis 
blijven vinden. ’’ 

‘‘Ik wens dat de bezoekers van Irene 
op een mooie tijd kunnen 
terugkijken, waar  veel liefde is van 
medewerkers, chauffeurs, 
stagiaires en vrijwilligers’’
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Het bestuur, voltallig personeel, vrijwilligers doen 
er alles aan om dit mogelijk te maken, daarvoor 
dank.Tevens mijn felicitatie voor het 25-jarig 
jubileum.
 

Ik word blij van zo’n mooie lach.
Heeft u een klik met mensen met dementie?
Wij zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er die ons 
wil assisteren bij één van de activiteiten die plaats 
vinden op de psychogeriatrische afdeling.
Op dinsdag-, woensdag- of vrijdagochtend van 
10.30 -11.30 uur. Het gaat onder andere om de 
volgende activiteiten: creatief, gesprekken voeren 
over gebeurtenissen van vroeger of bloemschik-
ken ect. Wij zijn op zoek naar een geduldig per-
soon, die van gezelligheid en een grapje houdt. 
Het belangrijkste is dat de bewoners en u een 
gezellig ochtend hebben.

Bezoek aan de weekmarkt Aalsmeer
Maakt u even tijd voor onze bezoekers?
Ontmoetingscentrum Irene, onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer, is op zoek naar een 
vrijwilliger die met een paar bezoekers een 
wandeling over de markt wil maken.  
Op dinsdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur. 
Het ontmoetingscentrum/Odensehuis wordt 
bezocht door ouderen die kunnen deelnemen 
aan diverse activiteiten . Daarnaast zijn er drie 
maatwerkgroepen voor ouderen met de diag-
nose dementie of een hersenen gerelateerde 
ziekte bv. Parkinson of CVA.

365 dagen 5 minuten tijd?
Het is feest want onze vrijwilligers zijn jarig ! 
Heb jij af en toe 5 minuutjes tijd om een digitaal 
kaartje te versturen namens ons?
Ben jij digitaal ingesteld of wil je wat bij leren?
We zijn op zoek naar iemand die elk jaar een 
mooie digitale verjaardagskaart wil maken en 
deze dan wil versturen naar al onze vrijwilligers 
op hun verjaardag. Het zorgcentrum Aelsmeer 
heeft namelijk zo’n 365 vrijwilligers met klei-
nere- en grotere taken. De ouderenzorg kan niet 
meer zonder vrijwilliger. Daarom willen we ze 
graag even, op hun verjaardag, in het zonnetje 
zetten met jouw mail. Dan zijn we alle drie blij 
die dag.

Zie hier onze 
vrijwilligers vacatures !

Mijn naam is Nel van der Ven, geboren 13-09-1943 te 
Aalsmeer. Getrouwd  met Nol van der Ven, we heb-
ben een zoon en een dochter en vier kleinkinderen. 
Sinds 1994 ben ik vrijwilligster in het Zorgcentrum 
Aelsmeer. Ik ben gekomen via mijn schoonzuster 
Leni van der Ven, zij was al vrijwilligster in het Se-
ringenpark en door de fusie naar het Zorgcentrum 
gegaan. Samen met haar en haar tweelingzus Ria 
Dekker ben ik vrijwilligster geworden bij de avond-
activiteiten. Daarnaast heb ik ook een poosje op de 
vrijdagmorgen in het winkeltje gestaan. Ik geniet er 
van als we de bewoners een fijne activiteit kunnen 
bezorgen. Je ziet de bewoners altijd zo genieten. 
Aangezien de opzet van het ZCA ging veranderen 
en de gemiddelde leeftijd van de bewoners hoger 
werd, zijn de meeste  avond activiteiten naar de 

middag gegaan. Er zijn nog een paar avond activitei-
ten overgebleven zoals de koren die komen optre-
den.

Een anekdote
Er zijn er velen, maar onderstaande was wel heel 
leuk. We hebben een Oranjediner georganiseerd bij 
het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. 
Alle gerechten hadden iets van oranje, zoals 
worteltjes, oranjevla enz. enz. Dhr. Dreshler was 
Burgemeester en Heleen Rus was Hare Majesteit. 
Iedereen zat aan het galadiner en het podium had-
den we versierd met een decorstuk dat Paleis Huis 
ten Bosch voorstelde en etalagepop met een gala-
jurk aan. Zelfs het kapsel op de pop leek op dat van 
Beatrix. Iedereen vond het prachtig. 

Nel van der Ven

Mijn naam is  Til van Veen, ik ben geboren in Aalsmeer op 
28 november 1944. Getrouwd met Wim van Veen en we 
hebben 3 dochters, 3 schoonzonen en 7 kleinkinderen. 
Ik ben nu 20 jaar als vrijwilligster bij de weeksluiting 
betrokken. Daar ben ik toen voor gevraagd door een 
kennis van mij. Het is heel dankbaar werk. Elke week 
zijn er vier vrijwilligers die bewoners op halen om naar 
de weeksluiting te gaan. En er is een gastvrouw die de 
bewoners ontvangt in de grote zaal en een praatje met 
ze maakt. Het is vooral mooi om te zien en te horen als er 
makkelijke liederen worden gezongen zoals uit de bun-
del van Joh. De Heer en Psalmen, die men vroeger uit het 
hoofd heeft geleerd. Dan merk je dat iedereen mee kan 
zingen. Ook bewoners van de  grote Poel (de vroegere 
Serre) die graag nog willen komen, worden opgehaald. 
Samen met Wim brengen we sinds 12 jaar de maaltijden 
van Tafeltje Dekje rond. Leuk werk, vooral ook om toch 
even een praatje te kunnen maken als het kan. Soms ben 
je de eerste persoon die ze op die dag spreken. 
Tot afgelopen december was ik betrokken bij het 
handwerken. Toen nog namens Het Rode Kruis en nu 
onder de vlag van Het Zorgcentrum. Het is leuk om te 
zien dat de dames nog van alles haken, breien of 
borduren. Elke maandagmiddag weer. Ik vind het fijn om 
iets voor een ander te kunnen betekenen. 

‘‘Wim en ik wensen het ZCA met haar 
bewoners  en alle medewerkers en 
vrijwilligers nog vele goede jaren toe’’ 

‘‘Mijn wens voor de toekomst is 
dat we dit soort activiteiten in 
het  ZCA nog lang voor de bewo-
ners mogen organiseren. Dat dit 
mooie huis nog heel lang in onze 
gemeente aanwezig mag zijn en 
wij als vrijwilligers er mogen zijn 
voor de bewoners’’
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Wij zijn Marina en Jan Broere, geboren 
op 29-1-40 en  22-2-39 en wij hebben 4 
kinderen en 5 kleinkinderen.
Marina is in 1981 als vrijwilligster 
gestart in het Seringenpark om 
Tafeltje Dek Je rond te brengen. 
Ze had gehoord van een kennis dat ze 
nieuwe vrijwilligers zochten. In 1995 
ben ik haar gaan helpen, omdat het 
voor Marina te zwaar werd en nu zijn 
we al alweer 38 jaar verder. Ik doe het 
nog steeds met heel veel plezier. 
Al is het soms ook verdrietig te horen 
dat je de enige bent die ze die dag 
spreken.

Marina heeft vele jaren het 
Seringenkoor begeleid bij de 
concerten en de repetities. 
Het Seringenkoor is ontstaan in het 
gemeentelijke bejaardenhuis in het 
Seringenpark. Mee verhuisd naar het 
zorgcentrum maar niet christelijk, dus 
dat was wel even wennen (aan het 
repertoire). Aangezien het Rustoord 
christelijk was, toen nog zwaar op de 
hand, en Kloosterhof katholiek, 
hebben we destijds gekozen om bij 
het neutrale verzorgingshuis het 
Seringenpark te gaan helpen. 
Daarna is pas het Zorgcentrum 
Aelsmeer ontstaan door de fusie 
tussen Rustoord en het Seringenpark. 
Een tijdje later ben ik ook als 
vrijwilliger gaan helpen bij de 
weeksluiting op vrijdagmiddag.

In de toekomst zal het zorgcentrum 
mogelijk nog meer een verpleeghuis 
worden met kwetsbare ouderen, veel 
rolstoelen en rollators. Vroeger ging je 
met 65 jaar al naar het bejaardenhuis. 
Mensen stompten af en werden terug-
getrokken uit de maatschappij. Nu kom 
je pas in het zorgcentrum als je ook 
echt zorg nodig hebt. Dat vinden wij 
een goede ontwikkeling. Er is thuiszorg 
die je thuis komt helpen. Maar de keer-
zijde van de medaille is dat mensen 
vereenzamen. Hoe voorkom je dat?

44 45

Sinds 1976 bestaat er in de gemeente Aalsmeer de 
mogelijkheid om thuis een warme maaltijd te ont-
vangen via Tafeltje Dek Je. Deze voorziening is voor 
ouderen, zieken en gehandicapten die niet in staat 
zijn zelf hun maaltijd te verzorgen. 
De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de 
keuken van Zorgcentrum Aelsmeer en worden 
dan door vrijwilligers bij de cliënten thuis bezorgd. 
Bezorging van de maaltijden gebeurt van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11.30 en 13.00 uur. 
De cliënt ontvangt elke drie weken nieuwe menu-
lijsten waarop de menukeuzes kenbaar gemaakt 
kunnen worden. Het is ook mogelijk om individuele 
(dieet)wensen te bespreken zoals gemalen voeding 
en/of dieetmaaltijden.

AANVRAGEN TAFELTJE DEK JE
Tafeltje Dek Je is niet bedoeld als gemaksdienst 
voor zelfstandig wonende ouderen die nog 
zelfredzaam zijn. Bent u niet meer in staat om zelf 
een warme maaltijd te bereiden of te organiseren 
en is er niemand die u hierin kan ondersteunen? 
Dan kunt u bij het Zorgcentrum Aelsmeer een 
aanvraag indienen om in aanmerking te  komen 
voor Tafeltje Dek Je. Sandra de Jong (coördinator 
van Tafeltje Dek Je van Zorgcentrum Aelsmeer) 
verzorgt de inschrijvingen en coördineert de 
planning en de vrijwilligers die de maaltijden bij u 
thuis bezorgen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Sandra de Jong op telefoonnummer 
0297-326050 (op dinsdag,woensdag en vrijdag) of 
per email: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op onze web-
site: https://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/overige-
diensten/tafeltje-dek-je/ 

Tafeltje Dek Je

Een anekdote
Bij de weeksluiting kwam ik een mevrouw tegen 
die ik goed ken, maar een tijd niet gezien had. 
Ze vertelde dat zij erg doof geworden was. 
Dus een volgende keer nam ik een geheel 
uitgetypte versie van mijn verhaal mee. 
En toen zei ze dat zij ook bijna blind was... Tel uit 
je winst. Tijdens de Kringbijeenkomst hadden we 
een keer geen predikant en de pastoraal werker 
was ook afwezig. Daarom verzorgde ik een aan-
tal keren de Doopsgezinde kring. Het was altijd 
in hetzelfde zaaltje op de 1e verdieping, links 
achterin. Maar op een middag was het bezet en 
moesten we een ander zaaltje zoeken. Dat gaf 
veel verwarring bij de bezoek(st)ers. Van liever-
lee kwamen ze toch binnen.
Maar... de laatste kwam binnen toen we bijna 
klaar waren…. Hé hé.

Jan en Marina Broere
Vrijwilligers Tafeltje Dek je

Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig 
enthousiaste en gemotiveerde 

vrijwilligers vanaf 18 jaar. 
Mensen die extra handen en/of hulp 

kunnen bieden binnen het zorgcentrum, 
Tafeltje Dek je, in het inloopcentrum, 
bij de dagbesteding of wijkpunt Voor 
Elkaer. U werkt samen met onze vaste 
medewerkers. We zoeken mensen die 

affiniteit hebben met ouderen. 

Op onze website: 
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/over-

ons/vacatures/vacatures-vrijwilligers/ 
kunt u onze vacatures bekijken. 
Schroom niet om contact op te

nemen als u een vraag heeft over één 
van de vacatures. 

Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Tel. 0297-326050

‘‘Onze wens is dat je voor 
kwaliteit van leven kan kiezen en 
dat je kan kiezen om in het 
zorgcentrum te wonen’’TE
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AELSMEER
BINNENTUIN
FEEST
FITNESSTUIN
FUSIE
GROTE ZAAL
HUISKAMERS
JUBILEUM
KOFFIECORNER
RECEPTIE
REISBURO OPSTAP
RUSTOORD
SERINGENPARK
TAART
TAFELTJE DEK JE
VERBOUWING
VERPLEEGHUIS
VIJVENTWINTIG
VRIJWILLIGERS
VROEGER
WIJKPUNT
ZORGCENTRUM

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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Martien Maarse
De eerste voorzitter van het bestuur van 
Zorgcentrum Aelsmeer was Martien Maarse. 
Hij zat al jaren in het bestuur van Rustoord, een van 
de voorgangers van Zorgcentrum Aelsmeer. Hij 
was daar Berend Vollmuller opgevolgd en toen de 
functie van voorzitter vrij kwam was hij wel bereid 
de taak op zich te nemen. Dat leek een betrekkelijk 
simpel klusje maar er ontstond een geheel nieuwe 
dynamiek. Het gevoel was dat Rustoord niet meer 
voldeed aan de eisen die aan een moderne zorgin-
stelling gesteld mochten worden.
En dus kwam er een plan om de kamers en de leef-
kwaliteit te vergroten door te kiezen voor minder 
kamers. Het oorspronkelijke plan was dus om Rust-
oord te verkleinen. De provincie Noord-Holland 
was het hier niet mee eens. En in die tijd had de 
provincie het voor het zeggen. Verzorgingshuizen 
vielen indertijd onder de Wet op de Bejaardenoor-
den en die werd uitgevoerd door de provincie. En 
er waren flinke wachtlijsten voor de drie verzor-
gingshuizen in Aalsmeer, dus een vermindering van 
de capaciteit leek hen geen goed idee. 
Men wilde dat er een overleg op gang zou ko-
men tussen de drie verzorgingshuizen Rustoord, 
Kloosterhof en Seringenpark om na te gaan of het 
mogelijk zou zijn om samen tot een nieuwe, grote 
zorgvoorziening te komen. In het overleg bleek dat 
Kloosterhof dit eigenlijk niet wilde maar bij Serin-
genpark lag dat anders. Als algemene stichting 
werd Seringenpark bestuurd vanuit de gemeente 

Aalsmeer en die wilde deze taak wel afstoten. 

Dus dat was gemakkelijk onderhandelen. 
Rustoord was groter dan Seringenpark en stond er 
ook financieel beter voor en dit werd ook zichtbaar 
in hoe de taken en verantwoordelijkheden, ook in 
het bestuur, werden geregeld. En toen begon er 
een drukke tijd van plannen maken. Soms werd er 
wekelijks vergaderd. Er werden voorbeeldprojec-
ten bezocht en uiteindelijk werd er met zorg een 
architect gekozen om een ontwerp te maken. Het 
bestuur had ook veel baat bij de deskundigheid van 
de LHBB, later Habion, waar veel kennis 
aanwezig was. Maar ook, zo benadrukt Martien, 
werd er veel werk verzet door Mw. Ludwig, de 
toenmalige directeur. En zo begonnen de inten-
sieve contacten tussen Rustoord en Seringenpark. 
Martien herinnert zich hoe er over en weer nogal 
wat ‘vooroordelen’ waren. Toen de vertegenwoor-
digers van beide instellingen  met elkaar lunchten 
was er verbazing dat de vertegenwoordigers van 
Rustoord wijn bij het eten namen. Dat paste niet in 
het beeld dat men binnen Seringenpark had: dat 
het leven in Rustoord louter bestond uit bijbel lezen 
en psalmen zingen.Iedereen zette zich erg in voor 
de fusie. Er is nooit ruzie geweest, er was juist over 
en weer veel begrip voor elkaars standpunten.

In een later stadium ontstond er onder invloed van 
de provincie contact met Bornholm. Er zou een 
dependance komen waarbij Bornholm overigens 
niet wilde dat dit onder de directie van het zorgcen-
trum zou vallen. Wel zou men allerlei diensten gaan 
afnemen, waardoor onder andere de keuken groter 

moest worden dan gepland. Twaalf jaar was Martien Maarse 
betrokken bij Rustoord en Zorgcentrum Aelsmeer. Een jaar 
na de opening is hij vertrokken. Zijn stelling is: als je leiding 
hebt gegeven aan een fusie dan moet je na de voltooiing 
daarvan weg wezen. Als we terugkijken naar toen zegt hij 
‘de fusie met Seringenpark en de bouw van Zorgcentrum 
Aelsmeer is het mooiste wat ik in mijn leven gedaan heb. 
Mijn taak was om de partijen bij elkaar te houden en dat is 
achteraf gezien uitstekend gelukt’. Het meest versassend 
was de integratie van de bewoners. Er waren vooraf allerlei 
beelden. De hervormde bewoners hadden zorg over het 
contact met de ‘socialisten’ van Seringenpark en omgekeerd 
maar na een week was iedereen bijzonder gelukkig met de 
nieuwe situatie. Dat de bewoners de hele transitie als iets 
positief hebben ervaren mag wel blijken uit het feit dat in 
die periode minder bewoners overleden dan doorgaans het 
geval was.

Dionijs Brugman
Toen moest er een nieuwe voorzitter komen en werd de 
voorzittershamer die Martien Maarse bij zijn afscheid aan het 
zorgcentrum schonk overgenomen door Dionijs Brugman.
Ook Dionijs Brugman zat al in het in het bestuur van Rust-
oord. Hij was voorzitter geweest van de bouwcommissie 
voor het nieuwe zorgcentrum. Daaraan heeft hij veel plezier 
beleefd. Dhr. Brugman is bij uitstek een technisch iemand 
aan wie die functie wel was toevertrouwd.
In de bouwcommissie was veel aan de hand. Er is behoorlijk  
gediscussieerd met overheden, financiers, gemeenten 
enzovoort. Ook moest alles afgestemd worden met de ker-
kelijke gemeente. Al met al kun je zeggen dat het 
voorzitterschap voor Dionijs Brugman niet het hoogtepunt 
was van zijn periode in het bestuur. Dat was vooral gelegen 
in de bouw.Het belangrijkste element was daarbij wel de 
selectie van een architect. Achteraf stelt hij vast dat dit goed 
aangepakt is. Een programma van eisen werd  opgesteld en 
diverse referentieprojecten werden bezocht waarna 
uiteindelijk de keuze is bepaald. Een aantal van de strijd-
punten herinnert hij zich nog wel. Zo was het belangrijk 
om de provincie erbij te betrekken en het commitment te 
hebben van de gedeputeerde. Een van de elementen die de 
gedeputeerde daarvoor enthousiast maakte was het feit dat 
zijn naam in de luidklok zou worden gegraveerd. Een ander 
punt was dat de tekeningen op enig moment door de LHBB 
veranderd werden waarbij er 30% van de zaken geschrapt 
zou worden. Het bestuur is toen met 4 man naar Haarlem 
gegaan en alles is teruggedraaid naar de oude tekeningen.
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Dionijs Brugman

Martien Maarse

Voorzitters
blikken terug...

Als het gaat om de leiding van zorgcentrum Aelsmeer is de directeur/bestuurder de meest zichtbare 
persoon in de organisatie. Daarboven is echter nog een bestuurslaag namelijk de Raad van Toezicht. 
In de beginjaren van Zorgcentrum Aelsmeer was dit het bestuur. Hier werden alle belangrijke beslis-
singen genomen die vervolgens door de directeur moesten worden uitgevoerd. In latere jaren werd er 
gewerkt volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model waarbij de verantwoordelijkheid voor 
de organisatie in handen is van de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht stelt hem of haar aan en 
houdt toezicht op diens functioneren. Het is een beetje zoals met de regering: de regering regeert en 
het parlement controleert. In de vijf en twintig jaar van zijn bestaan had de Raad van Toezicht van 
zorgcentrum Aelsmeer zes verschillende voorzitters. We spraken deze zes voorzitters over hun tijd in 
Zorgcentrum Aelsmeer.

Joop Ravesloot
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Een volgend punt waren de woningen. Er waren teke-
ningen gemaakt waarbij de aan- en inleunwoningen 
bestonden uit ‘ platte dozen’  zoals Dionijs het uitdrukt. 
Het was een buitengewoon saai geheel. Hij heeft er toen 
voor gezorgd dat er ‘nepdaken’ op de panden werden 
geplaatst. Tot slot besloot de gemeente op enig moment 
dat het zorgcentrum maar op een andere plek moest 
worden gebouwd, bijvoorbeeld in Kudelstaart. Daartegen 
is massaal verzet gekomen van het bestuur en de bouw-
commissie. Ouderen horen midden in de gemeenschap, 
zo werd betoogd en het belangrijkste argument was ‘de 
sterke verbondenheid met de grond waarop Rustoord 
altijd had gestaan’. Er is dus wel wat afgestreden maar het 
resultaat mag er zijn.

Zoals gezegd heeft Dionijs Brugman de voorzittershamer 
overgenomen van Martien Maarse en gedurende drie 
jaren leiding gegeven aan het bestuur. Het ware jaren 
waarin een nieuwe directeur zijn werkzaamheden startte 
en waarin de beide organisaties steeds meer één geheel 
werden.

Joop Ravesloot
Joop Ravesloot was actief als lid van het college van 
diakenen en werd door dominee Hans Eschbach gesti-
muleerd om deel te nemen in het bestuur van Rustoord. 
Nu zat hij daar niet echt op te wachten. Hij had zich als 
aannemer  teruggetrokken uit zijn bedrijf en was vooral 
bestuurlijk actief in allerlei organen binnen de bouwnij-
verheid. Op dat moment had hij 44 bestuursfuncties en 
dus in het geheel geen behoefde aan extra werk.
Toch begon het zorgcentrum voor hem te leven zozeer 
dat hij twee volle periodes als bestuurslid aanbleef
waarvan een groot deel als voorzitter. Dingen die hij zich 
uit die tijd herinnert waren bijvoorbeeld de belangstel-
ling van de grote organisatie Amstelring om Zorgcentrum 
Aalsmeer in te lijven. Dit soort grote organisaties daar 
was Joop niet van onder de indruk. Hij was ervan over-
tuigd dat  kleinschalige lokale organisaties de beste zorg 
boden. De Samenwerking in het bestuur heeft hij altijd 
als plezierig ervaren. Met name noemt hij dhr. Ton Dijk 
die namens de gemeente deel van het bestuur uitmaakte, 
als de ideale samenwerkingspartner. ‘Je had aan een half 
woord genoeg’. Verder herinnert hij zich de oprichting 
van de Stichting Vrienden als een van de succesvolle 
wapenfeiten uit zijn periode. Joop Ravesloot was ook 
degene die Eelco Brinkman binnenhaalde om de officiële 

opening te verrichten. Daar is nog wel een aardige  
anekdote aan verbonden. Bijna was dhr. Brinkman 
niet gekomen omdat hij in de file terecht kwam. 
Uiteindelijk was hij er toch. Als dank kreeg hij een 
boompje voor zijn tuin. Dat boompje is overigens 
later dood gegaan. Eén van de nieuwe bestuurs-
leden die door hem als voorzitter geronseld werd 
was de heer Martin Borst. Ook deze zat er niet om 
te springen bestuurslid van zorgcentrum Aelsmeer 
te worden. Maar ook bij hem groeide de belangstel-
ling voor de organisatie en uiteindelijk volgde hij  
Joop Ravensloot op als voorzitter van de Raad van 
Toezicht.

Martin Borst
Martin Borst maakte deel uit van de diaconie. Vanuit 
die functie nam hij kennis van de rapportage door 
de vertegenwoordigers die namens de diaconie 
in het bestuur van het zorgcentrum zaten en was 
soms kritisch daarover. Dus toen de vraag kwam om 
toe te treden had hij het gevoel: ‘dat moet ik dan 
ook doen!’. Het was wel een totaal nieuwe ervaring. 
Als financieel directeur van een handelsonderne-
ming was de zorgsector ver van zijn bed. Maar het 
werd wel een leuke en leerzame ervaring. Al snel 
werd hem gevraagd aan te schuiven bij het dage-
lijks bestuur. En zo begon iemand die niet veel met 
de zorg had het steeds leuker te vinden om kennis 
te nemen van de wereld achter de cijfers.
Er waren uitdagingen genoeg maar die was hij 
nooit uit de weg gegaan. Uiteindelijk maakte Mar-
tin negen jaar deel uit van de Raad van Toezicht 
waarvan een groot deel als voorzitter. Hij kijkt daar 
met veel plezier op terug. Vooral de samenwerking 
met de directie is iets wat hij als waardevol heeft 
ervaren. 
Als belangrijkste ‘wapenfeit’ noemt hij de omvor-
ming van het hele grote bestuur (13 personen) naar 
de handzame Raad van Toezicht van zeven perso-
nen. Dit moest wel ‘tegen de stroom in’ gebeuren 
maar de nieuwe topstructuur kwam er.
Wat hij zich ook herinnert is de goede samenwer-
king binnen de Raad van Toezicht en de leerzame 
uitjes die er soms waren zoals naar het Dolhuis in 
Haarlem, Kamp Amersfoort, het Leerhotel in Amers-
foort enzovoort.

Als anekdote vertelt hij smakelijk hoe je als nieuwe 
voorzitter ook wel voor verrassingen kunt komen 
te staan. Met het Kerstdiner werd hij voor het blok 
gezet: de voorzitter werd wel geacht het Kerst-
evangelie voor te lezen. Dus gewapend met een 
papier waarop Lucas 2 in duidelijke bewoordingen 
was uitgeprint betrad hij het podium. Het com-
mentaar achteraf was dat het beter zou zijn voor de 
vorm een boek mee te nemen zodat de bewoners 
tenminste het gevoel zouden hebben dat er uit de 
bijbel gelezen werd en niet van een papiertje.
Al met al is het zo dat de man die met enige aarze-
ling toetrad tot de wereld van de zorg nooit met 
tegenzin naar het zorgcentrum is gegaan en die 
lange periode in de Raad van Toezicht een mooie 
tijd in zijn leven noemt.

Casper van de Schilden
Na het vertrek van Martin Borst als voorzitter stond 
er niet meteen iemand klaar om dat over te nemen. 
Uiteindelijk was Casper van der Schilden bereid 
deze taak voor een beperkte periode op zich te 
nemen. Nu had Casper een geweldige staat van 
dienst in de laatste Rustoord jaren en het begin 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Als accountant was hij 
een waardevolle penningmeester in de tijd dat het 
gebouw werd neergezet. Hij onderhandelde met 
overheden en financiers en was er altijd op bedacht 
dat het zorgcentrum niets tekort kwam. Twee jaar 
na de start van Zorgcentrum Aelsmeer was hij 
afgezwaaid. Later werd  hij door Martin Borst 
gevraagd terug te komen in de Raad van Toezicht 
vanwege zijn financiële expertise. Toen in de 
opmaat naar het aftreden van Martin Borst de 
beoogde opvolger voor de functie van voorzitter 
het liet afweten nam Casper die taak op zich. ‘Maar 
ik was daar eigenlijk niet zo geschikt voor’ zegt hij 
zelf. Dus als we praten over het zorgcentrum dan 
valt het accent veel meer op die eerste tijd en veel 
minder over de latere jaren van het voorzitterschap.
Toch is niet niet zo dat er in die tijd geen dingen 
bereikt werden. Zo waren er de onderhandelingen 
over het gebruik van Irene waar zijn onderhande-
lingsvaardigheden goed van pas kwamen en een 
goede deal kon worden bereikt.
De samenwerking binnen de Raad van toezicht was 
goed waarbij Casper aangeeft veel steun te 
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hebben gehad van de secretaris Joke van Klink.
Hij was blij toen RvT lid Bart Hulsbos bereid bleek 
de functie van voorzitter over te nemen en na een 
gezellig afscheid heeft hij die functie dan ook over-
gedragen.

Bart Hulsbos
Dhr. Bart Hulsbos stopte als kerkenraadslid en zag 
in het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een 
mooie nieuwe uitdaging. De problematiek was 
nieuw voor hem. Als aannemer in de waterbouw 
had hij niet veel ervaring met de wereld van de 
zorg. En toen de vraag kwam om voorzitter te 
worden stond hij aanvankelijk niet te juichen in 
verband met tijdsbesteding. Maar een wisseling 
van omstandigheden in zijn bedrijf maakte dat hij 
op een gegeven moment meer ruimte kreeg en 
toen ging hij er ook voor.  Bart Hulsbos is vanaf 
2012 lid van de Raad van Toezicht, waarvan het 
grootste deel als voorzitter. Terugkijkend heeft hij 
het ervaren als enorm hectisch en dynamisch. 
Er kwamen veel veranderingen op het pad van het 
zorgcentrum. Onder andere een totale wijziging 
van de bekostiging van de zorg met daarbij de 
nodige onzekerheden. Op een gegeven moment 
was daar ook de aankondiging van de toenmalige 
bestuurder dat hij met pensioen ging en moest er 
uitgekeken worden maar een opvolger.

Bij alle financiële en organisatorische vraagstuk-
ken is de zorg voor ouderen altijd zijn belangrijkste 
drijfveer geweest. ‘Ik wilde graag iets goed doen 
voor ouderen van Aalsmeer’.

Als ik hem vraag wat hij ziet als zijn belangrijkste 
‘wapenfeit’ dan noemt hij de samenstelling van de 
Raad van Toezicht en de professionalisering 
daarvan. Er zijn op dit moment zes leden van de 
Raad van Toezicht met gevarieerde deskundighe-
den namelijk juridische zaken, financiën, 
communicatie, personeelsbeleid, zorg en toekomst-
bestendige zorgontwikkeling. Op de vraag wat zijn 
mooiste ervaring is voor Zorgcentrum Aelsmeer 
noemt hij de verandering van het organogram en 
met name de topstructuur. Het bijzondere is dat 
deze vernieuwing van het organogram, met een 
kleine aanzet, vanuit de organisatie ontstaan is en 
ook gedragen wordt. En deze zelfkennis, inzet en 
visie voor de toekomst, typeert de betrokkenheid 
van de medewerkers.

 

‘‘Ik zie voor me dat er veel meer 
computer gestuurd wordt gewerkt. 

Zouden er al robots worden ingezet voor de 
zorg? Als we nu kijken naar de tekorten zou 

het een reële oplossing kunnen zijn. 
Ook denk ik dat er tegen die tijd een ander 

gebouw staat dat veel meer is aangepast aan 
de huidige doelgroep en van vele moderne 

snufjes is voorzien.’’ 

Jesssica
Activiteitenbegeleider
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‘‘Ooit zal het Zorgcentrum gebouw een 
zwembad in de tuin hebben en 

binnen overal airconditioning. (Want het 
klimaat warmt op.) Op de begane grond en 

op de 1ste etage wonen ouderen in ruime 
kamers/appartementen. Op de bovenste, 4 extra 

bijgebouwde etages wonen jonge gezinnen, 
studenten etc. die verplicht zijn zorg, hulp en 

welzijn te bieden aan de ouderen die in het 
multiculturele wooncomplex wonen.’’ 

Laura
Activiteiten begeleider

‘‘Ik denk dat er over 25 jaar een 
heel nieuw gebouw is gebouwd, het  

oude gebouw  is dan gesloopt. 
Er zijn geen rookruimtes meer. Elke kamer 
heeft een airco. Er zijn stokoude bewoners

 van 110 jaar en wat jongere bewoners met
 meer tattoo’s en piercing’s.

 Grotendeels dementeerden’’ 

Sebastiaan
Hulp in het huishouden

‘‘Er zullen altijd zorgplekken zoals het
 zorgcentrum nodig blijven. Mensen moeten 

zolang mogelijk thuis blijven wonen met 
allerlei vormen van zorg wat veel geld kost. 

Mogelijk komen erin de toekomst meer particuliere 
woonzorggroepen en kangoeroewoningen om de zorg 

voor ouderen op te vangen. Ook over het onderwerp 
bewust levenseinde zal waarschijnlijk meer gesproken 

gaan worden zodat mensen hier ook daadwerkelijk 
bewust voor kunnen kiezen’’.  

Agnes 
Verzorgende

‘‘ Er zal iets met het huidige pand 
moeten gebeuren. Na 25 jaar zijn bepaalde 

zaken verouderd. De deuren zijn bijvoorbeeld nu 
te smal om de hoog/laag bedden te verplaatsen. 
Vroeger bestonden de kamerdeuren uit 2 delen, 

dit is nog zichtbaar door de balkjes in het midden 
op de deuren. Ik zie de toekomst rooskleurig in.
Er zal altijd een zorgcentrum nodig zijn voor de 

oudere medemens. Dat als zelfstandige organisatie 
kan blijven bestaan en waar oog is voor de individuele 

mens. Het zal in de toekomst misschien nog wel 
zakelijker worden met alle wet-en regelgeving maar 

dit mag niet ten kosten gaan van de bewoners’’.

Wilko
Technische dienst

‘‘ Ik ben een hier en nu mens, ik 
probeer in te spelen op het moment. 

Lastig om 25 jaar in de toekomst te kijken. 
Ik hoop dat dagbesteding nog bestaat; ik vermoed 
van wel want dementie zal ook blijven bestaan en 

mensen zullen lang zelfstandig blijven wonen. 
Ik hoop dat dagbesteding eerder ingezet zal worden, 

dat het meer gaat horen bij een actief leven. En ik 
hoop dat de wetenschap ons een handje zal helpen 

als het gaat om dementie.’’  

Ellen
coördinator

Ontmoetingscentrum

      er over        
Zorgcentrum       

  Aelsmeer
Hoe ziet 
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Zorgcentrum Aelsmeer heeft  1  auto en 1 busje 
tot haar beschikking en verschillende vrijwil-
lige 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. 

Vervoer op Maat
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 

Reisburo ‘Op Stap’
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

Reisburo “Op Stap”
Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes voor 
de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer. U kunt 
denken aan rondvaarten, pannenkoeken eten, die-
rentuin en musea. Maar bijv. 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 telefoon (0297 – 326050) of per 
e-mail: reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

Wij zorgen er dan voor dat u het twee maandelijkse 
programma tijdig krijgt toegestuurd zodat u zich 
kunt aanmelden voor het uitstapje van uw keuze. 
Reserveringen kunnen ook worden gemaakt bij de 
medewerkers van Reisburo ‘Op Stap’. 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 vermeld op 
het overzicht. Wilt u thuis opgehaald worden dan 
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wordt hiervoor € 1,25 in rekening gebracht
(binnen Aalsmeer en Kudelstaart). 
Mocht u buiten deze regio woonachtig zijn dan 
brengen wij hiervoor € 3,- in rekening. Het is ook 
mogelijk om een lunchpakket te bestellen als u met 
een uitstapje meegaat. De kosten hiervoor 
bedragen € 5,50.  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.

chauffeurs die op afroep ingezet worden.  Tevens 
moet er op de door u gewenste datum en tijd een 
vervoermiddel beschikbaar zijn. Wij hebben één 
liftbus voor uitjes en één Kangoo voor vervoer op 
maat. 

De kosten van het vervoer zijn als volgt:
• Er is een starttarief van € 3,- en voor dit tarief kunt 

u maximaal 5 kilometer weggebracht worden. 

   Maar ook als u minder dan 5 km rijdt blijft het 
 starttarief € 3,-. Auto en chauffeur moeten immers 

ook naar u toekomen. 
• Boven de 5 km komt er € 0,60 per km bij. 
 Deze service  is bedoeld voor vervoer in onze eigen 

omgeving. 
• Vanaf 20 km is de kilometerprijs € 0,35. Wilt u bijv. 

een reis maken van 100km 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 be-
stemming kunt komen en informeren wat de

   kosten zijn.

Vervoer op Maat 

Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer .

Geef onze ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart 
‘dagen met een gouden randje!’
De Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer kunnen dankzij
uw donatie deze ouderen eens extra verwennen.
Met uw donatie zorgen wij voor o.a. sociale en culturele
voorzieningen die het dagelijks leven van de ouderen 
meer kleur geven.

Stel het niet uit: word nu donateur van onze stichting
uw bijdrage is hard nodig!
Voor meer informatie zie onze website:
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/donatie-stichting-vrienden/
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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 Aalsmeer
Inclusief Inloopcentrum & 
Odensehuis
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 
Bezoekadres: 
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79
Inloopcentrum Kudelstaart
wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl
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. Hier 
kunt u de ontwikkelingen, uitnodigingen en 
activiteiten volgen.

www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
Facebookpagina van Wijkpunt Voor Elkaer. Hier 
kunt u de ontwikkelingen,maaltijden en activiteiten 
volgen.


