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Misschien heeft u het gemerkt, maar waarschijnlijk ook
niet, we hebben een nieuwe vormgever bij ons
magazine “Voor ons Allemael.” We hebben afscheid
genomen van Anne Verheul en sinds kort verzorgt
Denise Ris de vormgeving. Denise heeft een opleiding
in de grafische sector gevolgd en veel ervaring met het
opzetten van lay-outs. Daarnaast is Denise achter de
schermen bij Zorgcentrum Aelsmeer ook
verantwoordelijk voor de vormgeving van onze website.
Dus ik zou zeggen, neem eens een kijkje op onze site:
www.zorgcentrumaelsmeer.nl.
En zo blijven wij als Zorgcentrum Aelsmeer voor
iedereen bezig, want ons motto blijft: dichtbij mensen.
Ik wens u veel leesplezier!
Ron Szarafinski

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

Tijd blijft sowieso een bijzonder fenomeen, zo attendeerde
mijn mobiele telefoon mij er kort geleden op waar ik precies
een jaar geleden verbleef en welke foto ik destijds maakte.
Wij waren gezellig een wandeling aan het maken in de
Amsterdamse Waterleidingduinen en wat lag er toen een
sneeuw. We stonden diep verzonken met muts en sjaal in
de sneeuw. Dat blijven toch mooie plaatjes. Waarschijnlijk
herkent u dit.
2019 belooft een beter jaar te worden voor de ouderenzorg.
Kunt u zich nog alle plannen herinneren die met Prinsjesdag
voorgesteld zijn? Er komt meer geld voor de ouderenzorg
waarbij vooral extra geïnvesteerd gaat worden in kwaliteit
van zorg. Zorgcentrum Aelsmeer heeft er onder andere voor
gekozen om meer leerlingen een kans te geven een opleiding
te volgen voor verzorgende of verpleegkundige. We gaan dan
ook ruim 10 mensen die kans geven. Want zeg nu zelf, het
blijft een mooi beroep. In deze “Voor ons Allemael” een mooi
gesprek tussen Jan Dreschler en Mw. Balk. Mw. Balk woont in
Kudelstaart in het wooncomplex Mijnsheerlijckheid en ontvangt thuiszorg van Thuiszorg Aalsmeer. Hoe is het om hier te
wonen? Hoe bevalt het wijkpunt van Zorgcentrum Aelsmeer
in Mijnsheerlijckheid? Een complex dat alweer 5 jaar bestaat.

Direct contact met
Zorgcentrum
Aelsmeer?
Bel: 0297 32 60 50

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

Voor ons Allemael
Magazine
ook digitaal !
Ga naar:
https://www.zorgcentrumaelsmeer.nl
/wp-content/uploads/feb_mrt_apr_2019.pdf

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
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Activiteitenoverzicht

Zorgcentrum Aelsmeer

ELKE MAANDAG

MAANDAG SPECIFIEK

10.15 uur Koffiedrinken
(niet op 22 april)
12.15 uur Restaurant
(niet op 22 april)
14.00 uur Handwerken
(niet op 22 april)
14.30 uur Sjoelen
(niet op 22 april)

maandag 29 april
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door firma H en A Mode

dinsdag 26 februari
15.00 uur Zangmiddag
ELKE DINSDAG

U bent welkom bij alle activiteiten die in het
schema worden aangeduid. Hieronder volgt een
beschrijving van de verschillende onderdelen,
zodat u kunt bepalen welk onderdeel u aanspreekt
en u graag wilt bijwonen. Bij bijna elke activiteit
wordt er gratis thee of koffie geserveerd en ook
als u ‘s morgens op de koffie wilt komen, zijn daar
geen kosten aan verbonden. Slechts voor een
enkele activiteit wordt een bijdrage gevraagd,
zoals voor de warme lunch of het avondeten.
Handwerken
Het handwerken vindt plaats in de activiteitenruimte van het zorgcentrum. U kunt zelf aangeven
wat u graag wilt doen. Als uw handwerk klaar is,
wordt het verkocht voor het goede doel. Sokken
breien is altijd gewenst, want dat kunnen niet
veel mensen meer, maar andere breisels, hand- of
haakwerkjes zijn ook welkom.
Sjoelen
Op maandagmiddag staan er een aantal sjoelbakken klaar en wordt er in groepjes gesjoeld.
Vrijwilligers sorteren de stenen en houden de
score bij. U zelf zal het ‘zware werk’, de stenen in de
vakken werpen, moeten verrichten.
Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er
zangmiddagen georganiseerd, waarbij u kunt
meezingen, ongeacht of u wel of niet zo heel goed
bij stem bent. Het is een gezellige melodieuse
samenkomst die onder leiding staat van onze
activiteitenbegeleidster Ingrid met muzikale
begeleiding van Ally Maarse.
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Optredens
U bent van harte uitgenodigd om te komen
luisteren bij de optredens van koren of andere
muzikale gezelschappen. De optredens vinden één
keer per maand plaats in de grote zaal.

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

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.

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

1 februari		
8 februari		
15 februari		
22 februari		

ds. Haeck
dhr. Verhoek
ds. de Ruiter
ds. Westerman

1 maart		
8 maart		
15 maart		
22 maart		
29 maart		

mw. v. Houten
dhr. Broere
dhr. Kramer
ds. v. Dalen
dhr. Terlouw

5 april		 ds. Westerman
12 april		 dhr. Vollmuller
19 april		 Heilig Avondmaal door ds. 		
			Schrage
26 april		 dhr. Buchner

dinsdag 26 maart
15.00 uur Zangmiddag
dinsdag 30 april
15.00 uur Zangmiddag

ELKE WOENSDAG

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

DINSDAG SPECIFIEK

10.15 uur Koffiedrinken
12.15 uur Restaurant

ELKE VRIJDAG
10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting

ELKE ZATERDAG

WOENSDAG SPECIFIEK
woensdag 27 februari
15.00 uur Oud Hollandse koffievisite met de Zingende
Koffiemeisjes. Ze zetten voor u een lekker kopje koffie en zingen
ondertussen allerlei Nederlandse liedjes
woensdag 13 maart
15.00 uur Klassiek concert: programma wordt nog nader bekend
gemaakt
woensdag 27 maart
15.00 uur Lezing over uilen, onder andere de oehoe en de kerkuil.
U zal kennis maken met deze prachtige mysterieuze vogels
woensdag 10 april
15.00 uur Circus Ronellie: het podium wordt tijdelijk omgetoverd
tot circuspiste, er worden 4 spectaculaire dierenacts opgevoerd
woensdag 24 april
15.00 uur Jeu de Boules

10.15 uur Koffie drinken
ZONDAG SPECIFIEK
ELKE ZONDAG
10.00 uur Uitzending kerkdienst

zondag 3 februari
15.00 uur Pianoconcert uitgevoerd door leerlingen van Hanneke
Maarse
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Ontwikkelingen
Zorgcentrum Aelsmeer

Bij het schrijven van dit artikel is de officiële winter
aangebroken. Inmiddels is de eerste sneeuw
gevallen en hebben we de kortste dag van 2018
achter de rug. Het is de periode waarin we met de
bewoners/cliënten, vrijwilligers en medewerkers de
nodige bijeenkomsten hebben waar ontmoeting,
gezelligheid, terugblikken en kort vooruitblikken
centraal staan.
Als ik terugblik op 2018 dan was opnieuw sprake
van een zeer intensief jaar met vele hoogtepunten.
Ik denk dan aan de gegunde aanbesteding voor de
huishoudelijke zorg in Aalsmeer. Eindelijk konden
we met ingang van 2018 weer rechtstreeks met de
gemeente zaken doen. Dat was nog wel een spannend proces, maar uiteindelijk hebben alle bestaande cliënten voor ons gekozen en vond bovendien
groei plaats. Daardoor ontstond weer een nieuwe
uitdaging, maar gelukkig zijn we er met elkaar ook
goed in geslaagd om nieuwe medewerkers te vinden om deze groei op te vangen.
Een andere mijlpaal was de start van een nieuw ontmoetingscentrum in Rijsenhout. Ellen en haar
medewerkers hebben zich enorm ingezet om dit tot
een succes te maken en we zijn erg blij dat het ook
dankzij de vele vrijwilligers zo’n succes blijkt te zijn.
Bijzonder was bovendien de verwelkoming van zo’n
10 nieuwe leerlingen bovenop de leerlingen die
we al hadden. Dit is een grote inspanning geweest,
want niet eerder waren er zo veel leerlingen. Maar
als we mensen niet opleiden wordt het personeelstekort in de zorg alleen maar groter. Het is inmiddels
geweldig om te zien hoe mensen bewust kiezen
voor werk in de ouderenzorg en we zijn dan ook erg
blij met ze.
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We hebben intern cliënttevredenheidsonderzoeken
en een medewerkertevredenheidsonderzoek
gehouden en daarnaast bezoek gehad van de
externe controleurs zoals de Inspectie en de GGD.
En als we de uitkomsten van die onderzoeken
mogen geloven, dan doen we het goed en dat is
natuurlijk erg verheugend. We hopen volgend jaar
ook een tevredenheidsonderzoek onder de
vrijwilligers te houden om te zien hoe het gaat en
wat we kunnen verbeteren.
Mooi was het 5-jarig bestaan van het wooncomplex
Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart in augustus van dit
jaar. We hadden gerekend op zo’n 50 belangstellenden, maar uiteindelijk werden het er zo’n 150.
In tenten op het plein hebben we een hele
gezellige middag gehad met muziek, dans en lekker
eten, uiteraard uit de keuken van het Zorgcentrum.
Speciaal was bovendien het 25-jarig bestaan van de
weeksluitingen dat we herdachten met een indrukwekkende bijeenkomst in september. Het is bijzonder dat vrijwilligers zich al 25 jaar inzetten om deze
door de bewoners zeer gewaardeerde bijeenkomsten mogelijk te maken.
Een belangrijk moment in het afgelopen jaar was
de gedeelde opvatting dat een aanpassing van de
organisatie nodig is om beter tegemoet te komen
aan alle uitdagingen die op ZCA afkomen. Dit is een
proces geweest van bijna een jaar. De OR, de
cliëntenraad, de Raad van Toezicht en het MT
hebben nagedacht over wat goed zou zijn voor de
organisatie. Een voor iedereen spannend, maar ook
een goed proces met het belang van ZCA voorop.
Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn
de verschillende procedures in volle gang.

Natuurlijk waren er ook weer de inmiddels gebruikelijke hoogtepunten zoals het Sinterklaaskienen, diverse
concerten, de giften van de Stichting Vrienden van en dergelijke. Bovendien zullen we, door de enorme
inzet van iedereen, zoals het er nu uitziet, dit jaar gelukkig opnieuw zwarte cijfers schrijven en ook dat is
goed en belangrijk nieuws. Toch moeten we ook de komende jaren goed blijven opletten want de
ontwikkelingen gaan razend snel. Al met al meer dan genoeg redenen voor dankbaarheid! Er waren ook
dieptepunten, zoals ernstige ziekte of het overlijden van familieleden van bewoners/cliënten, vrijwilligers en
medewerkers. De zorgzwaarte van onze bewoners neemt de laatste tijd toe waardoor we steeds sneller en
sterker worden geconfronteerd met verlieservaringen. Ups en downs horen zo bij het leven en dat gaat ook
aan onze gemeenschap niet voorbij.
Als we kort wat vooruitblikken dan ontstaat een beeld van opnieuw veel veranderingen in de verschillende
regelgeving en externe omgeving in algemene zin. Het verlenen van zorg lijkt niet alleen voor de bewoners/
cliënten, maar ook voor onze medewerkers steeds ingewikkelder te worden en ook het komende jaar moeten de zeilen worden bijgezet om overal aan te voldoen.
In het Zorgcentrum, de thuiszorg en het ontmoetingscentrum wordt door alle ontwikkelingen dus veel van
onze medewerkers en vrijwilligers gevraagd, maar we doen het werk met liefde. Ik ben het afgelopen jaar
opnieuw diep onder de indruk geraakt en ongelooflijk trots op de niet aflatende inzet en betrokkenheid van
medewerkers en vrijwilligers voor ons zorgcentrum. Ik hoop van harte dat het ons als individuele mensen
en als organisatie gegeven zal zijn om deze lijn in het nieuwe jaar voort te zetten.
Ik wens u allen een heel voorspoedig 2019 toe!
Frans Knuit

Expositie mvr. Fase
februari en maart

Sinds 2016 begeleid ik mevrouw Fase op de vrijdagochtend in tekenen en schilderen.
Ze kijkt met veel plezier uit naar deze ochtenden. Zoals het een echte Zeeuwse dame betaamt, werkt ze zo
ijverig dat haar koffie zelfs koud staat te worden. In haar
werk heeft de passie voor het abstracte tekenen kans
gezien zich te ontplooien en raakt het je hart door de
kleuren en lijnenspel. Nu krijgt ze haar eerste grote expositie. In de gang naar Rozenholm hangen vele van haar
schilderingen over de periode van twee jaar.
Het is prachtig om te zien hoe mevrouw Fase zich heeft
ontwikkeld in haar tekeningen, die een kleurrijke en
zelfverzekerde indruk maken. Wanneer u de moderne
kunstwerken bekijkt, zult u zich verbazen over de levensfase van onze kunstenares!
Ik wens u een inspirerend bezoek aan de expositie!
Engelien van der Weijden (begeleidster)

Plaats:
op de gang naar Rozenholm
Periode: februari en maart 2019
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Wijkpunt Voor Elkaer

Welkom in Wijkpunt ‘‘Voor Elkaer’’ !
Een ontmoetingsplaats voor iedereen in het
centrum van Kudelstaart.
Wij zijn er voor Elkaer, De naam zegt het al,
voor “Elkaer”. Niet voor jezelf maar voor Elkaer.
Een ontmoetingsplek waar mensen welkom
zijn en naar elkaar omzien is het mooiste
wat er is. Toch horen “we” vaak, ik ben er nog
niet aan toe om naar het wijkpunt te komen.
Dat is jammer, het wijkpunt is er JUIST voor
Elkaer. Ook als u denkt dat het nog niet voor
u geschikt is, kan uw komst een meerwaarde
hebben, ook juist voor die ander! Vaak genoeg
zien we dat men elkaar na een lange tijd in het
wijkpunt weer tegen komt. Er ontstaan nieuwe
vriendschappen door ontmoetingen in het
wijkpunt. Wat een praatje met een kopje koffie
toch teweeg kan brengen! Graag willen we u
van harte uitnodigen om naar Kudelstaart te
komen en… over die drempel heen te stappen.
Van maandag t/m vrijdag zijn we vanaf
09.00 uur geopend. Op zondag is er een
gezellige “op de koffie/ borrel” middag van
14.30 - 16.30 uur. Maandag t/m vrijdag van
12.00 - 14.00 uur kunt u bij ons lunchen, ook
warme gerechten. Op woensdag en vrijdagavond is het restaurant geopend, waar u vanaf
17.00 uur kunt genieten van een drie-gangen
diner. Graag vooraf reserveren. Heeft u een
dieet, is dat geen probleem, alles is mogelijk!
Wij zijn er voor u, neem gerust contact met ons
op als u vragen heeft. Tel. 0297- 82 09 79
Wij zien naar u uit, tot snel!
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MAANDAG
Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugenfitness. 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.
Warme maaltijd of lunch van de kaart
12.00 - 14.00 uur
Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
U bent welkom voor een gratis proefles,
vraag naar de brochure.

DINSDAG
Warme maaltijd of lunch van de kaart
12.00 - 14.00 uur. U kunt om 13.15 uur in het
restaurant aansluiten bij de wandeling.
Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor Stichting
Heppie. 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.

WOENSDAG
Multimedia 9.30 – 11.30 uur
Met de tijd meegaan is een uitdaging.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw mobiele telefoon, tablet, e-reader of laptop, dan kunt
u binnen lopen bij Multimedia.
Warme maaltijd of lunch van de kaart
12.00 - 14.00 uur
Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 uur
Kom gezellig spelletjes doen zoals rummikub of
klaverjassen. Spelletjes zijn voor iedereen. Heeft u
zelf een kaartgroepje dan bent u
ook van harte welkom. Wilt u een groepje
samenstellen neem dan gerust contact op met
het Wijkpunt!
Avondrestaurant, inloop 17.00 - 18.00 uur.
Reserveren gewenst.

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

Warme maaltijd of lunch van de kaart
12.00 - 14.00 uur. U kunt om 13.15 uur in het
restaurant aansluiten bij de wandeling.
EVEN WEKEN
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
Lekker in beweging, goed voor de concentratie en
heel gezellig! Deelname is vrij. Voor data zie
specifiek.
De salon 14.30 - 16.30 uur
In de Salon kunt u tegen een onkostenvergoeding 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. Voor data zie specifiek.

De soos 14.00 - 16.00 uur
Een gezellig samen zijn. Kom gezellig naar de Soos
om een praatje te maken, leer nieuwe mensen
kennen of ontmoet oude bekenden weer eens
onder het genot van een kopje koffie of thee.
U bepaalt zelf wat u wilt doen deze middag. Bv. de
krant lezen, verder werken aan u eigen handwerk,
puzzelen, een keer op pad gaan, winkelen in
Aalsmeer, Kleuren voor senioren of tekenen.
Voor dit laatste zijn materialen aanwezig.
(tegen kostprijs).
Ideeën en wensen zijn altijd welkom.
De Soos is er 1x per maand op donderdagmiddag
van 14.00-16.00 uur. Voor data zie specifiek.
ONEVEN WEKEN
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
Altijd willen weten of u groene vingers heeft?
Kom dan gezellig bloemstukjes maken.
De kosten zijn 4 euro per bakje, maar u krijgt
€ 0,50 retour als u het lege bakje weer
terugbrengt. Voor data zie specifiek.

VRIJDAG
Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek.
Warme maaltijd of lunch van de kaart
12.00 - 14.00 uur. U kunt om 13.15 uur in het
restaurant aansluiten bij de wandeling.
Musica 14.30 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning.
We komen terug op verschillende bekende
artiesten, muziek, beeldfragmenten en spellen.
Ook wisselen we het programma af met
interactieve middagen als zang, zelf muziek
maken of een film, muziek op het grote scherm in
het restaurant.
Avondrestaurant, inloop 17.00- 18.30 uur.
Reserveren gewenst.
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VOOR ELKAER
Februari
dinsdag 5 februari

Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 7 februari

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

dinsdag 5 maart

Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 7 maart

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

De Soos
14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.

De Soos
14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.

donderdag 14 maart

donderdag 14 februari
Bloemschikken
14.30 - 16.00 uur.

dinsdag 19 februari

Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 21 februari

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Salon
14.30 - 16.00 uur. Nagel -en gezichtsverzorging
(tegen betaling).

vrijdag 22 februari

Musica: Boom hacker workshop
Vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

dinsdag 26 februari

Workshop spanendoosjes maken
14.30 - 16.30 uur.

donderdag 28 februari

Geen Bloemschikken
i.v.m de jaarlijkse bewonersvergadering

Maart
vrijdag 1 maart

Thema avond
De elfstedentocht. (Op reservering).
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donderdag 4 april

De Soos
14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.

donderdag 11 april
Bloemschikken
14.30 - 16.00 uur

vrijdag 12 april

Musica: Muziekgroep Nostalgie
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Entree € 2,50

dinsdag 16 april

Bloemschikken
14.30 - 16.00 uur

Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

vrijdag 15 maart

donderdag 18 april

dinsdag 19 maart

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

Musica: Musica groot met operette en
musicalmuziek
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Entree € 5,Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 21 maart

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

vrijdag 19 april

Goede vrijdag, Paasbrunch.
(Op reservering)

Kleding verkoop en show, H&A mode
10.00 - 15.00 uur. Vrij entree

zondag 21 april

Sjoelen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

maandag 22 april

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

dinsdag 23 april

donderdag 28 maart
Bloemschikken
14.30 - 16.00 uur

1e paasdag

2e paasdag gesloten
Workshop Memo schilderijtje maken.
14.30 - 16.30 uur.

donderdag 25 april
Bloemschikken
14.30 - 16.00 uur

April

zaterdag 27 april

dinsdag 2 april

dinsdag 30 april

Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

Koningsdag
Wijkpunt geopend v.a. 9.00 uur. Vrij entree
Kaarten maken
14.30 - 16.30 uur. Kosten 2 euro.
Materialen aanwezig. Vrij entree.

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.
Wijkpunt Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Telefoon: 0297-82 09 79.
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Ontmoetingscentrum

Informatiebijeenkomsten voor
mantelzorgers van mensen met
dementie
Datum: dinsdag 12 februari, 19.30 tot 21.00 uur
Thema: “Omgaan met dementie”
Gastspreker: Marijke Trappenburg
Internist Ziekenhuis Amstelveen
Er wordt gepraat over dementie, welke klachten
hebben mensen met dementie, kan het ook wat
anders zijn als dementie? Is de zorg terecht als het
gaat om symptomen? De gast die we hebben
uitgenodigd is Marijke Trappenburg.

Wat is een dementheek?

Partner praatuurtje

In een dementheek kun je van alles vinden
omtrent het ouder worden (met dementie).
Van informatieve boeken tot boeken geschreven
door mantelzorgers die hun ervaring delen.
Ook zijn er handige hulmiddelen om uit te proberen, zoals een elektronische pillendoos, een radio,
senioren smartphone, een klein apparaatje waarbij
je de SOS-knop kan inschakelen en dan de locatie
deelt met de de mantelzorger en nog meer…
Al die nieuwe technologieën kunnen best moeilijk
zijn om te begrijpen, daarom is er altijd iemand
aanwezig in de dementheek die u uitleg kan geven.
U kunt de spullen uit de dementheek een aantal
weken lenen. Zo kunt u kijken of het wat voor u is.
Mocht het bevallen dan kunt u het product bij ons
kopen.

In 2018 was het aantal partners dat de partnergroep bezocht afgenomen ten opzichte van 2017.
Het valt mij op dat er ruim 35 partners betrokken
zijn bij het ontmoetingscentrum. Een aantal
redenen waarom men niet naar de partnergroep
komt

De dementheek is iedere woensdag geopend van
10.00 uur tot 13.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellen
Millenaar of Jennifer Jansen.
Wilt u weten wat er nog meer in de dementheek
aanwezig is? U bent van harte welkom bij ons in het
ontmoetingscentrum.
Gebouw Irene
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer
U kunt ons ook altijd mailen:
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
Of bel gerust naar: 0622468574
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* Druk leven, soms met werk, vrijwilligerswerk of
andere afspraken
* Geen mogelijkheid om te komen (vervoer)
* Geen interesse
Omdat de groep al relatief klein was en er best een
verloop is binnen het ontmoetingscentrum zijn we
gestopt met de gespreksbegeleiding vanuit Participe. De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten moet
wel gehandhaafd blijven. Maar dan op een vaste
dag en tijdstip. De partnergroep moet laagdrempelig zijn. Een uur lijkt wat betreft tijdsinvestering het
meest te voldoen aan de behoeften
Het voorstel is:
ELKE LAATSTE MAANDAGOCHTEND VAN DE
MAAND van 10.30 – 11.30 uur
PARTNER PRAATUURTJE.

Gespreksgroepen voor kinderen
van een ouder met dementie
Dinsdag 5 maart van 19.30 tot 21.00 uur
Hoe ga ik om met veranderend gedrag, hoe doen
anderen dat?

Marijke Trappenburg studeerde Geneeskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. In 2006 startte zij aan het
AMC met de opleiding tot medisch specialist Interne
Geneeskunde. Zij vervolgde deze opleiding met het
aandachtsgebied Ouderengeneeskunde. In 2013
promoveerde ze op het proefschrift “Contribution of
cellular microparticles in pre-thrombotic states’’.
Mevrouw Trappenburg is vanaf december 2013
vanuit het VUMC werkzaam in Ziekenhuis Amstelland
als internist oudergeneeskunde.
Het ontmoetingscentrum is een ontmoetingsplaats
voor mensen die te maken hebben met dementie,
deze avond kunt u hier zijn omdat u partner, kind,
vriend of buur bent van iemand met dementie.
Deze avond kunt u beroepshalve te maken hebben
met dementie en het kan om uzelf gaan.
In het ontmoetingscentrum wordt dagbesteding
geboden, voor ouderen en mensen met dementie
in het bijzonder. Men kan antwoorden vinden op
vragen; er is een kenniscentrum en een mogelijkheid
materiaal uit te proberen. Er zijn informatiefolders en
de deur staat open. Tot 20.00 uur gaan we in gesprek
met de gastspreker, van 20.00 tot 20.30 uur is er
pauze en kunt u wat te drinken kopen aan de bar, na
20.30 uur praten we verder over het thema en kunt u
uw vragen stellen aan de gastspreker of de mensen
om u heen.
U bent van harte welkom om bij deze informatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Voor meer informatie
en/of aanmelding (is wenselijk) kunt u contact
opnemen met Ellen Millenaar (06-22468574),
coördinator Ontmoetingscentrum Aalsmeer of
Hanneke ten Brinke( 020-3335353)
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Vrijwilligers

Vrijwilliger Sjoelen

De vrijwilligers van het kienen
Al meer dan 20 jaar is het 2 keer per maand op
woensdagmiddag een drukte van je welste.
Bewoners gaan met z’n allen naar de grote zaal van
het zorgcentrum vanwege het kienen.
In de volksmond wordt het ook wel bingo genoemd
maar in het zorgcentrum bekend als kienen.
Het begon onder leiding van vrijwilligster Annie
Alderden, die samen met een vaste groep
vrijwilligers bewoners een leuke middag bezorgde.
Zo’n 12 jaar geleden nam Heleen Rus de taak van Annie Alderden over. Heleen en Joke Zaal zorgen voor
de inkoop van de prijzen. Onder andere
planten van de Historische Tuin en de plaatselijke
bloemist en andere bruikbare, eetbare cadeautjes.
Als bewoners niets gewonnen hebben krijgen ze
toch nog een reep chocolade of iets dergelijks.
Het team vrijwilligers is een geoliede machine, ieder

heeft een eigen taak. De een zorgt er voor dat
bewoners een kienbordje krijgen, de ander zet de
kop en schotels klaar. Nel van der Steeg is al jaren
de bingodraaier, nummeroproeper, hoe je deze taak
ook mag omschrijven. Als Nel afwezig is, wordt
andere Nel (van Arkel) ingezet als omroeper.
Er worden per middag 3 rondes gespeeld in
opperste concentratie want iedereen wil graag iets
winnen. Bij iedere tafel zit een vrijwilliger om de
bordjes te controleren als er een bewoner ‘‘kien’’
heeft en er voor te zorgen dat iedereen het naar z’n
zin heeft. Daarom is het na al die jaren nog steeds
een succes en gaan bewoners graag naar het kienen.
Dank aan alle vrijwilligers: Heleen, Joke, Ina,
Margriet, Klaas, Nel, Nel, Marleen, Alie, Jannie,
Marjan, Marijke, Leen, Nazifa, Gerda, die zich hier al
jaren voor inzetten.

Word ook vrijwilliger bij
Zorgcentrum Aelsmeer!
Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers vanaf 18 jaar. Mensen
die extra handen en/of hulp kunnen bieden binnen het zorgcentrum, in het inloopcentrum of bij de
dagbesteding. U werkt samen met onze vaste medewerkers. We zoeken mensen die affiniteit hebben met
ouderen. Op de volgende pagina ziet u een paar vacatures staan. Schroom niet om contact op te nemen als
u een vraag heeft over één van de vacatures.
Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Tel. 0297-326050
1414

Houdt u ook van sjoelen? Bij het Wijkpunt
voor Elkaer, Nobelhof 1, te Kudelstaart
zijn wij op zoek naar een sjoelvrijwilliger. Op donderdagmiddag, om de week,
wordt er in kleine groepjes gesjoeld.
Als vrijwilliger helpt u de gastvrouw/man
met het serveren van de koffie/thee.
U helpt met het klaarzetten van de
sjoelbakken en tijdens het sjoelen kijk u
bij elk groepje of alles naar wens gaat.
Indien nodig helpt u met de puntentelling. Gezelligheid staat voorop en er is
voldoende tijd om een praatje te maken
met de bezoekers.

Vrijwilliger Klaverjassen
In het ontmoetingscentrum Irene zijn wij
op zoek naar een vrijwilliger die wil
meehelpen met de klaverjasmiddag voor
senioren. Klaverjassen is op donderdagmiddag 1x in de 14 dagen van 14.30 –
16.00 uur. Het ontmoetingscentrum/
Odensehuis is onderdeel van Zorgcentrum
Aelsmeer en bevindt zich in het Irene
gebouw. Dit wordt bezocht door ouderen
die kunnen deelnemen aan diverse
activiteiten. Het adres van het
ontmoetingscentrum Irene is: Kanaalstraat
12, 1431 BW in Aalsmeer.

Anekdote vrijwilliger Paul Combee
In mei 2012 is Paul Combee als vrijwilliger gestart met het rijden van de bus voor
het reisbureau. Naderhand is Paul ook op de bus gaan rijden voor het
ontmoetingscentrum Irene. In augustus 2015 ging Wilco, onze man van de technische dienst,
drie weken op vakantie. Maar ja, wie moest dan het gras maaien rondom het zorgcentrum?
Wilco is gaan vragen of Paul het misschien zou willen doen. En ja hoor, dat wilde hij wel en zo
kreeg Paul les met de grasmaaier. Tot op de dag van vandaag maait Paul nog steeds het gras
van het zorgcentrum, want hij vond het zo leuk dat hij het is blijven doen.
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Interview met...
dhr. Coos Buis

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
stelt zich ten doel om extra zaken te regelen voor
ouderen binnen Zorgcentrum Aelsmeer maar ook
daarbuiten. De opzet is om hen zodoende dagen
met een Gouden Randje te bezorgen. De stichting
ontvangt zijn inkomsten uit donaties van particulieren, giften en legaten en bijdragen van bedrijven.
Die bedrijven zijn verenigd in de zogenaamde 75+
club. Het gaat om bedrijven die ouder zijn dan 75
jaar. Zij leveren niet alleen een bijdrage aan de
stichting, maar komen ook tweemaal per jaar bij
elkaar voor een bedrijfsbezoek bij een van de leden.
Het is een groeiende enthousiaste groep van inmiddels bijna 60 ondernemers. In dit interview maken
we kennis met één van hen.

de Rozenstraat.
Dat was wel een overgang want aan de overzijde
van de provinciale weg kenden de kinderen elkaar
al van de kleuterschool, maar dat gold niet voor de
kinderen uit het Oosteinde. En er waren verschillen.
Uit het dorp ging het doorgaans om kinderen van
winkeliers, vanuit het Oosteinde kwamen vooral
kwekerskinderen. Overigens wende het snel en had
hij het er goed. De keuze na de lagere school en
de ULO lag voor de hand, namelijk de middelbare
tuinbouwschool aan de Stationsweg. ‘Wij waren de
laatste generatie daar’, vertelt hij, ‘we hebben nog
meegeholpen bij de verhuizing naar de
Linnaeuslaan’.

Het gaat om Coos Buis wonende op de Oosteinderweg bij zijn bedrijf Mediaverdi. Dit bedrijf werd
gestart in 1900 en voldoet dus ruim aan het leeftijdscriterium van de 75+ club. Jacob Oor begon
destijds met de teelt van seringen en chrysanten.
Maar rond 1930 startte hij ook met de teelt van
snijanjers (Dianthus) In 1958 nam zijn schoonzoon
Jan Buis het bedrijf over, de seringenteelt werd
verlaten en de specialisatie kwam te liggen bij
grootbloemige anjers en forsythia.

‘‘ Een meisje uit Drenthe’’

‘‘ Met anjers verdiend!’’

Privé
Kinderen:
1 zoon
Vrouw: mw. Aaltje Buis
geboren
1948 in Amsterdam
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Coos Buis, over wie dit artikel gaat, nam het bedrijf
in 1971 over van zijn vader. Op dat moment
ontstond ook de naam Mediaverdi. Die naam
heeft niets te maken met een Italiaanse componist of zoiets dergelijks. Het is zijn de eerste
letters van woorden die aangeven hoe het bedrijf
heeft kunnen groeien tot zijn huidige vorm: ME(t)
DIA(nthus=Anjer)VERDI(end). Met anjers verdiend!
Sinds 1997 is zoon Johan Buis ook toegetreden
tot het bedrijf en heeft inmiddels het bedrijf overgenomen. Naast de anjers zijn ze toen ook met
Sneeuwballen begonnen.
Als ik aan Coos vraag of hij zijn hele leven in
Aalsmeer heeft gewoond is zijn antwoord: ‘op één
dag na’. Het was medisch noodzakelijk dat zijn
moeder in het ziekenhuis beviel en dus kwam hij
in Amsterdam ter wereld. Maar hij groeide op op
de kwekerij. De kleuterschool was in het Oosteinde
want dan hoefde hij de provinciale weg niet over,
maar voor de lagere school toog hij elke dag naar

In zijn klas zat een meisje uit Drenthe, Aaltje, maar
dat was niet meer dan een klasgenootje. Van hormonen hadden we in die tijd nog geen last, zegt hij.
Aaltje was afkomstig van de boerderij van haar
ouders in Koekange bij Meppel, maar liever dan
in het boerenbedrijf wilde zij zich ontwikkelen in
de tuinbouw en zo kwam zij in het verre Aalsmeer
terecht waar ze inwonend was en de tuinbouwschool bezocht.
Na de tuinbouwschool werd Coos opgeëist door
dienstplicht bij het onderdeel Luchtmacht. Een
bestemming ver van Aalsmeer werd voorkomen
door uit te leggen dat het toch wel heel druk was
en hij niet gemist kon worden op de kwekerij.
Dit leidde ertoe dat hij in Hilversum dienst mocht
doen op een telefooncentrale van de luchtmacht
en thuis kon wonen om te helpen.

‘‘ Liefde gaat door de maag’’
Toen hij eens naging wat er van zijn klasgenoten
was geworden bleek Aaltje te werken in een
bloemenwinkel in datzelfde Hilversum. Toen ze
elkaar weer ontmoetten en vooral toen zij hem
onthaalde op biefstuk en tomatensoep was het
pleit beslecht. En goed voorbeeld van dat de
liefde van de man door de maag gaat. Aaltje werd
mevrouw Buis. En zo vond de Drentse haar draai
in Aalsmeer. Aanpakken was ze wel gewend op
de boerderij in Drenthe en dat deed ze ook op de
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Een ritje met de strandrups

kwekerij. Daarnaast zijn Aaltje en Coos actief in het
maatschappelijk leven, Aaltje met Tafeltje Dekje,
Coos als veilingmeester op de Historische tuin en
beiden in de Doopsgezinde gemeente. De band
met de Stichting Vrienden ontstond toen de
voorzitter, Berry Philippa eens opperde dat ze met
zo’n oud bedrijf toch eigenlijk wel lid zouden
moeten worden. Het doel sprak hen aan, het is
dicht bij huis en je ziet direct wat er met het geld
gebeurt. Omdat Mediaverdi een budget heeft voor
goede doelen was de keuze niet moeilijk om lid te
worden en ze hebben er geen spijt van gehad.
De bedrijfsbezoeken die tweemaal per jaar
plaatsvinden ziet hij als verrijkend. Het is
inspirerend om bij een ander in het bedrijf te kijken,
vooral omdat er zo’n diversiteit in bedrijven is. Er is
ook een grote openheid naar elkaar. Ook bezoeken
Aaltje en Coos de vriendenconcerten die eenmaal
per jaar worden gegeven.

‘‘ Unieke samenwerking tussen
bedrijfsleven en zorgsector’’
Op de vraag of het verder nog wat oplevert voor
het bedrijf om lid te zijn van de stichting 75+ wordt
de positieve uitstraling genoemd en ook het feit
dat er met de 75+ club een unieke samenwerking is
ontstaan tussen bedrijfsleven en zorgsector,
twee sectoren die verder een gescheiden
18

leven leiden. Ik dank Coos en Aaltje Buis voor dit
interview waarin zij zo enthousiast vertelden over
hun bedrijf maar ook over de Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer.
Jan Dreschler

Op 4 oktober was het Nationale Ouderendag met als
thema: Vervul een Wens. Dit werd georganiseerd door
het Nationale Ouderenfonds dat zich inzet voor het
welzijn van ouderen in Nederland. In Mijnsheerlijckheid
in Kudelstaart en Zorgcentrum Aelsmeer kon men een
wens invullen en op 4 oktober kreeg een groot aantal
bewoners te horen dat hun wens in vervulling zou gaan.
Veelal kleine wensen zoals een boswandeling maken, op
bezoek bij familie in Friesland, pannenkoeken eten
of een ritje maken over het strand.
Zo gingen onder andere mw. Smit, echtpaar Buijs en
mw. Keessen eind oktober naar het strand van
Langevelderslag. Daar stond een rit met de strandrups
op het programma. De strandrups is in feite een soort
huifkar op grote wielen maar dan zonder paard.
Het was een grijze winderige dag maar in de strandrups
zaten de mensen uit de wind. De chauffeur vertelde van
alles over de omgeving en ze hadden een mooi uitzicht
op de hoge golven. Er waren die dag verschillende
kitesurfers, die de harde wind en hoge golven
trotseerden. Eén van hen kwam uitleg geven aan de
bewoners over het grote scherm waar ze aan hangen
en wat voor techniek ze gebruiken. De rit over het strand
werd vervolgd en dankzij het commentaar van de
chauffeur werd er veel gelachen. Vooral toen ze het
naaktstrand naderden, waar overigens niemand te zien
was.
Na afloop werd er nog koffie gedronken en
appeltaart gegeten in een restaurant bij de
strandopgang. Ook dat was genieten, speciaal toen mw.
Smit om een grote toef slagroom op haar koffie vroeg,
dat heeft ze geweten. Kortom het was een zeer
winderige maar geslaagde dag!
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Interview met...

de Cliëntenraad

Femmie Balk

Samenvatting vergadering

2019- Verslag Rie Bakker
Samenvatting vergadering

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op
maandag 19 november 2018
Notulen d.d. 22-10- 2018
Geen opmerkingen . De notulen zij
goedgekeurd.
Rapporten cliënttevredenheidsonderzoek:
langdurige zorg en thuiszorg
Beide rapporten tonen aan dat men tevreden is
over de verleende zorg. Bij de rapportage
betreffende de langdurige zorg (=zorgcentrum)
wordt opgemerkt dat niet duidelijk is wie de
enquête heeft ingevuld, de cliënt of een familielid.
Een aantekening hierbij zou o.i. meer duidelijkheid
geven.
Mededelingen directie
- GGD bezoek aan Irene en aan huishouding
zorgcentrum i.v.m. de kwaliteit van zorg, de
hygiëne enz. Er zijn geen bijzondere dingen naar
voren gekomen. We kunnen tevreden zijn met de
uitkomsten. De rapportage wordt ons toegestuurd.
- In gebouw Irene wordt getracht een aparte ruimte
in te richten voor wat onrustige deelnemers.
- De straat voor de nooduitgangen van gebouw
Irene is opgehoogd.
- Per 1 september zijn weer nieuwe leerlingen in
het zorgcentrum aangenomen.

2020

Wat verder ter tafel komt
- Van de huiskamer op de 1e etage wordt veel
gebruik gemaakt. Voor een prettige zit aan de grote
tafel zou het beter zijn de wielen eronder te verwijderen. De tafel is nu te hoog. Graag ook de mogelijkheid om de kamer gezelliger in te richten.
Rondvraag
Geen.
Afsluiting
De volgende vergadering is op maandag 21 januari
2019. Aanvang 13.30u.
Op de agenda staat:
- Personeelskostenbegroting 2019
- Voortschrijdend jaarplan 2018-2019
- Begroting Zorgcentrum Aelsmeer 2019
De documenten worden ons toegezonden.
Rie Bakker

Oplossing vorige puzzel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

raad
bureau
stoel
boek
deur
glas
lamp

8.
9.
10.
11.

kamer
water
damp
lijn

12.
13.
14.
15.
16.

kam
blad
toren
volk
beren

17.
18.
19.
20.

recht
aard
oer
deel

21. stal
22. punt

Winnaar
vorige puzzel:
dhr. Liewes

Privé
Kinderen:
twee zoon en twee kleinkinderen
man: dhr. Balk
geboren
1949
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Ik ging voor het interview met een gebruiker van
onze voorzieningen langs bij Femmie Balk in de
Boerhaavehof en werd daar gastvrij ontvangen.
De opzet was om eens na te gaan hoe het is om in
het complex Mijnsheerlijkckheid te wonen. Femmie
en haar man wonen er niet alleen sinds het begin,
maar Femmie is ook betrokken bij vele ontwikkelingen in en rond het wijkpunt ‘Voor Elkaer’.
Maar daarover later.
Femmie Kwint, zoals ze toen nog heette, werd
geboren aan de Akerdijk in Badhoevedorp. Dat is
dezelfde dijk als de Aalsmeerderdijk, maar dan wat
verderop. Dat wonen aan het water kwam goed van
pas want Femmie was dol op schaatsen en met de
strenge winters van toen was dat goed mogelijk.
Het midden van de Ringvaart bleef meestal open
voor vrachtschepen, maar langs de oevers kon je
heerlijk schaatsen. Ook zwemmen leerde zij in
diezelfde Ringvaart. Gewoon aan een touw te water
gelaten en dan maar proberen. Zo ging dat in die
tijd. In Badhoevedorp doorliep ze de lagere school,
in Hoofddorp de ULO en daarna werd er gezocht
naar een baan. Ze werkte een poosje voor een
bedrijf in Sloten, Famous Artist Schools, een bedrijf
dat tekenopleidingen verzorgde, waar ze
secretarieel werk deed maar ook rondleidingen gaf
door het gebouw.

‘‘We hebben twee zoons, twee schoondochters en twee kleinkinderen’’’
Al vroeg in haar leven kwam ze de ware tegen, ook
iemand uit Badhoevedorp en werd op twintigjarige
leeftijd mevrouw Balk. Al gauw diende het eerste
kind zich aan en daarna volgde er nog een tweede.
‘We hebben twee zoons, twee schoondochters en
twee kleinkinderen’ vat ze samen. Passende huisvesting in Badhoevedorp zat er niet in dus werd
in eerste instantie uitgeweken naar een woning in
Weteringbrug en later naar Hoofddorp. Hier woonde
het gezin gedurende 18 jaar. Aangezien dhr. Balk
werkzaam was op de Bloemenveiling werd wel eens
overwogen om naar Aalsmeer of Kudelstaart te verhuizen. Wat dichter bij het werk en wat dorpser dan
Hoofddorp. Op de veiling werd daarvoor gewaarschuwd. Aalsmeer zou een gesloten gemeenschap
zijn waar je niet zo gemakkelijk werd geaccepteerd.
Nu weet ze wel beter en zou ze willen dat ze veel
eerder de stap had genomen, want het is een
heerlijke plek om te wonen.
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‘‘Het voelde goed vanaf het
eerste moment’’
In plaats daarvan waren er nogal wat
omzwervingen, waarbij een deel van de tijd
gewoond werd in een vakantiewoning in Overijssel
en later in Voorthuizen. Uiteindelijk kwamen
Femmie en haar man in Amstelveen terecht.
Daar werd Femmie ook actief in het vrijwilligerswerk.
Haar moeder woonde in die tijd in Horizon in
Hoofddorp en toen zij zag hoeveel daar door de
vrijwilligers werd gedaan besloot ze om ook haar
steentje bij te dragen. Ze deed dat in verzorgingshuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen. Maar echte
Amstelveners voelden ze zich niet. Bij het klimmen
der jaren en het besef dat verzorgingshuizen steeds
meer gingen verdwijnen was de logische gedachte
om om te zien naar een plek waar in geval van nood
zorg en hulpverlening aanwezig zou zijn. Een kennis
tipte hen over het nieuwe complex in Kudelstaart en
toen ze er gingen kijken voelde het meteen goed.
Toen kwam er een fase van papieren invullen,
opsturen en afwachten. En ze kwamen in
aanmerking, mochten zelfs kiezen tussen een
woning op de eerste etage en een woning op de
derde etage. Het werd de derde en sindsdien
wonen ze met veel plezier in Kudelstaart. ‘Het voelde
goed vanaf het eerste moment’. Wat zowel Femmie
als haar man aantrekt is de gemoedelijkheid en het
dorpse gevoel. Verder is het een heerlijk rustig huis
en ze voelen zich opgenomen in de gemeenschap.

‘‘ Het positieve van de
woonomgeving overheerst’’
Wat wel confronterend is, is dat er zo vaak een
ambulance voor de deur van het complex staat.
Dat is de keerzijde van het wonen in een wat
beschermde woonvorm, er wonen oudere mensen
en die tobben vaker met hun gezondheid. Dat is de
verdrietige kant. Maar het positieve van de
woonomgeving overheerst. Dat komt niet in de
laatste plaats door het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ waar
ze in begin veel en de laatste tijd nog geregeld de
maaltijd gebruiken of om andere redenen binnenwippen. Maar ze eten er nog steeds met smaak en
de thema-avonden worden trouw door hen bezocht.
Het ontspanningsprogramma dat er geboden werd
was wel een beetje volgens het aloude stramien in
verzorgingshuizen en Femmie had het er met de

gastvrouwen wel eens over dat er misschien ook
dingen zouden moeten worden georganiseerd voor
een wat jongere en actievere doelgroep. Ze werd
uitgenodigd om met ideeën te komen, maar
ondernemend als ze is, deed ze meer. Samen met
Clazien Kerzaan werd een Line dance groep
opgericht die wekelijks bij elkaar komt onder leiding
van iemand die lesgeeft in Line dansen. Inmiddels
zijn er 16 deelnemers en daarmee is het eigenlijk vol.
Mochten er nog meer aanmeldingen zijn dan moet
een tweede groep worden gestart. Ook creëerde
Femmie een bibliotheekvoorziening. In een kast in
het wijkpunt staan boeken die men kan lenen.
De afspraak is dat als je een boek leent, je er ook
weer een terug zet. Elke week houdt Femmie de kast
bij en let erop dat het geen rommeltje wordt.

‘‘ Plannen voor nieuwe activiteiten ‘‘
Ook op andere manieren maakt zij zich nuttig,
bijvoorbeeld als onbezoldigd medewerker bij
iemand die zeepjes maakt van geitenmelk, maar ook
door elke week te gaan wandelen met iemand die
de ziekte van Parkinson heeft. Niet voor niets moest
ze begin december bij Sinterklaas komen en was er
een gedicht voor haar waarin al haar activiteiten en
initiatieven werden bezongen. Je vraagt je af wat
er nog meer door haar bedacht zal worden. En er
blijken inderdaad volop plannen te zijn waarover ze
in gesprek is met de leiding van ‘Voor Elkaer’.
Zo zou zij graag yoga voor senioren willen
organiseren. Een vorm van yoga waarbij je niet
allerlei grondoefeningen hoeft te doen, maar het
gebeurt vooral staande of op de stoel. Ze is in
contact gekomen met iemand die dat kan
verzorgen. Ook de oprichting van een voorleesgroep
maakt onderdeel uit van de plannen. Soms is het
best wel fijn om samen te luisteren naar een verhaal
en het er over te hebben in plaats van alleen met
een boekje in een hoekje. Ook is er nog het plan om
een Karaoke avond te organiseren. Kortom het is
nooit saai in de Mijnsheerlijckheid en met name in
wijkpunt ‘Voor Elkaer’ en dat is mede dankzij
Femmie Balk.
Ik dank haar voor haar enthousiaste verhaal en
wens haar veel sterkte toe bij al haar initiatieven.
Jan Dreschler
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Expositie
Teken & Schilderclub: De Losse Streken.
Misschien wel de jongste club van Kudelstaart en Aalsmeer.
Een stel enthousiaste hobbyschilders volgde een cursus in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Sommigen nog maar net en anderen al wat langer toen de toenmalige lerares aangaf ermee te gaan
stoppen. Het enthousiasme van de groep was aanleiding om met elkaar rond de tafel te gaan zitten en de
vraag te stellen of dit nu wel de bedoeling was. Al snel was de mening dat dit in veel gevallen zou
betekenen dat er van de teken & schilderhobby daarna wel eens niet veel meer terecht zou komen.
Eenmaal thuis zijn er de verleidingen van het dagelijks leven en de drukte die dat met zich meebrengt.
Men voelde dat het iedere donderdagmiddag in gezelligheid bij elkaar komen niet zou mogen stoppen en
dus werd er naar een mogelijkheid gezocht om door te gaan. Die werd al snel gevonden en toen er ook een
andere lerares gevonden was heeft men dus een “doorstart” gemaakt. Een nieuwe lerares werd
gevonden in de persoon van Resi van Zijl-Reuring uit Mijdrecht die al direct vanaf het begin de groep goed
aanvoelde, wat nodig was voor sturing en advies. Het niveau van de club is verschillend maar het
enthousiasme van ieder is even groot en omdat je met deze hobby nooit uitgeleerd bent werd gestart met
een nieuwe cursus en gelukkig ook weer in ons Dorpshuis. De leeftijd van de groep verschilt van midden 40
tot in de 80 en is samengesteld uit zowel mannen als vrouwen. Maar het geheim van de groep is toch wel
dat een gezamenlijke hobby met als aanvulling een al even enthousiaste lerares kan uitgroeien tot een club
die nog iedere les weer leert en nieuwe ideeën opdoet. Zij zijn er trots op hun werkstukken ook dit jaar weer
aan u te kunnen tonen en hopen dat u zult binnenlopen in het centrum om ze te bekijken.
Is het bovenstaande voor u aanleiding om dat ook eens te proberen of misschien wel weer op te pakken.
Er is twee maal per jaar een cursus van 12 weken in voor en najaar. Voor informatie: Tel. 0613939685

Plaats:
op de gang naar Rozenholm
Periode: april en mei 2019

Vervoer op Maat &
Reisburo ‘Op Stap’
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in
eigendom en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een
beroep kan worden gedaan via ons reisburo ‘Op Stap’.
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van Zorgcentrum
Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg van Thuiszorg Aalsmeer stapje dan kunt u zich aanmelden voor
ontvangen en/of aan een Ontmoetingsgroep deelnemen.
onze nieuwsbrief per telefoon (0297 –
326050) of per e-mail: reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl
Vervoer op Maat
kilometerprijs € 0,25. Wilt u
Als u van Vervoer op Maat
bijv. een reis maken van 100
gebruikt wilt maken dan kunt
km dan kan het reisbureau dit Wij zorgen er dan voor dat u het twee
maandelijkse programma tijdig krijgt
u op maandag-/woensdag- of
wel voor u regelen, maar
vrijdagochtend tussen 09.00
wezullen dat niet met de eigen toegestuurd zodat u zich kunt aanmelden voor het uitstapje van uw keuze.
en 12.00 uur contact opnemen auto’s doen. Het reisbureau
met het reisburo op telefoonReserveringen kunnen ook worden
kan echter wel voor u
gemaakt bij de medewerkers van
nummer 0297 – 32 60 50.
uitzoeken hoe u op de
Reisburo ‘Op Stap’. Het reisburo is
gewenste bestemming kunt
Wij raden u aan om tijdig te
geopend op maandag, woensdag en
komen en informeren wat de
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
reserveren voor Vervoer op
kosten zijn.
Maat omdat wij werken met
Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is
vrijwillige chauffeurs die op
Behalve dit Vervoer op Maat
afroep ingezet worden. Tevens zijn er ook allerlei excursies.
dit geen belemmering om mee te gaan
moet er op de door u gewenste Wilt u mee met een excursie
met een uitstapje. Wij regelen dan dat er
datum en tijd een
dan kunt u bellen met ons reis- een vrijwilliger meegaat om u te begeleiden. Sommige van de uitstapjes zijn
vervoermiddel beschikbaar zijn. buro. Met deze dienst hoopt
helaas alleen toegankelijk voor cliënten
Wij hebben één liftbus voor
Zorgcentrum Aelsmeer een
uitjes en één Kangoo voor
die nog goed ter been zijn maar dit
extra bijdrage te leveren aan
vervoer op maat.
wordt dan vermeld op het overzicht.
het welzijn van onze cliënten
Wilt u thuis opgehaald worden dan
en dorpsbewoners. Tot ziens!
wordt hiervoor € 1,- in rekening geDe kosten van het vervoer zijn
bracht (binnen Aalsmeer en Kudelals volgt:
reisburo
• Er is een starttarief van
staart). Mocht u buiten deze regio
@zorgcentrumaelsmeer.nl
€ 2,50 en voor dit tarief kunt u
woonachtig zijn dan brengen wij
hiervoor € 2,50 in rekening.
maximaal 5 kilometer wegge- Reisburo “Op Stap”
bracht worden. Maar ook als
Het reisburo “Op Stap” orHet is ook mogelijk om een lunchpaku minder dan 5 km rijdt blijft
ganiseert uitstapjes voor de
het starttarief € 2,50. Auto en cliënten van Zorgcentrum
ket te bestellen als u met een uitstapje
chauffeur moeten immers ook Aelsmeer. U kunt denken aan
meegaat. De kosten hiervoor bedragen
€ 4,50. Het lunchpakket bestaat uit twee
naar u toekomen.
rondvaarten, pannenkoeken
bolletjes met beleg, een krentenbol,
eten, dierentuin en musea.
melk/karnemelk, een plakje ontbijtkoek
• Boven de 5 km komt er
Maar bijv. ook de Keukenhof
€ 0,50 per km bij. Deze service in de lente. Als u als cliënt
en fruit. Natuurlijk staat het u vrij om
is bedoeld voor vervoer in
uw eigen lunchpakket van huis mee te
van Zorgcentrum Aelsmeer
nemen.
onze eigen omgeving.
of Thuiszorg Aalsmeer met
• Vanaf 20 km is de
ons mee wilt met een uitMEER INFORMATIE
OP ONZE FACEBOOKPAGINA
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Voorjaar en Pasen
Het voorjaar komt er aan. Een nieuw seizoen dat meteorologisch gezien altijd op 1 maart begint en
astronomisch gezien rond 21 maart. Het woord lente is oorspronkelijk afgeleid van lengen (der dagen).
Vroeger hadden we het in februari wel over voorjaarsvakantie maar dat is niet juist. Daarom heet de
februarivakantie in Brabant tegenwoordig Carnavalsvakantie en in Calvinistischer streken Krokusvakantie,
omdat dan de eerste krokussen al de kop opsteken.
Al die feiten doen er echter niet zo heel veel toe. Lente is vooral ook een gevoel. Het blijde gevoel dat alles
weer uitspruit en ontkiemt en het weer licht wordt. Wat daarbij voor velen de doorslag geeft is de
temperatuur. Na de korte dagen, donkere avonden, schemerige namiddagen en koude nachten is een mens
daar echt aan toe. Hoe kan je zo’n gevoel onder woorden brengen? Het beste met gedichten. Dat is toch een
manier van zeggen die uitstijgt boven een normaal gesprek. En ze zijn er ook altijd geweest, gedichten die
de vreugde over de nieuwe lente uitzingen. Het bekendste is wel van Herman Gorter.
Ik hoop dat u opnieuw van de lente zult genieten.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
1889 Gorter, mei epos
Ook daarvoor al dichtte A.C.W. Staring

Meizang.
't Is Lente! Lente! Het feestgeschal
van ‘Lente! Lente!’ klinke overal!
Hoe geurt de wasem der berkenspruit!
Hoe zacht is de asem van 't vriendlijk zuid!
De bijtjes dragen weêr honig aan;
De tortels klagen; de wachtels slaan.
In weide en dreven, langs vliet en poel Is 't leven wakker - is blij gejoel.
Maar ook tegenwoordig inspireert de lente dichters tot mooie verzen.
Zoals dit gedicht met een wijze raad van Toon Hermans
Ik zie het aan de bomen
Het zit er aan te komen
Het voorjaar roert zich in een blauw gewelf
Laat binnen alle geuren
De ramen en de deuren
Gooi alles open..... maar vooral jezelf.
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En dan is het Paasfeest. Dat valt dit jaar op 21 en 22 april. Voor Christenen is dat eigenlijk het belangrijkste
feest. Belangrijker dan Kerst. Dat kerstkind dat in we in december herdachten is inmiddels een man
geworden, heeft onder ons gewoond en geleefd en ons geleerd hoe je moet leven. Op Goede Vrijdag staan
we stil bij zijn sterven aan een kruis, om de zonde van mensen op zich te nemen en met Pasen vieren we
Zijn overwinning op de dood. Iemand vatte dat eens kernachtig samen als volgt: Vanwege Goede Vrijdag
kun je achterom kijken zonder bang te zijn. Vanwege Pasen kun je vooruit kijken zonder bang te zijn
Kun je nog iets meer zeggen over de betekenis van het Paasfeest voor mensen die geloven? Geloven …..
in iets wat lang geleden gebeurd is, geloven….. in iets wat je niet kunt zien, geloven…. in iets waarvan de
rationele 21ste eeuwse mens niet zoveel meer moet hebben?
Ik vond het wel mooi verwoord in onderstaand gebed, geschreven door Joke Verweerd. Het is misschien
een beetje zwaar, maar het is wel de oorsprong van het Paasfeest.

Wat moet er gebeuren voordat wij het kunnen geloven?
Lijkt niet alles in tegenspraak met de opstanding?.
Als we om ons heen kijken is dood toch dood?
En blijft gemis toch gemis;
Heer God leer ons het licht herkennen in de belofte
die vandaag nog niet wordt vervuld.
Leer ons het licht zien terwijl het nog donker is.
Leer ons te leven met zicht op een betere toekomst dan het bestaan van hier en nu.
Leer ons te leven met de belofte van dan en straks.
Dan zullen wij U zien opstaan tegen de leegte van ons bestaan
dan vervult U ons met uw geestkracht en licht.
Dan zullen wij U tegenkomen overal waar mensen in nood zijn,
dan bent U daar waar pijn en verdriet is.
Dan zult U te vinden zijn in de oorlog van het bestaan,
helend en troostend zult U onder ons rondgaan.
In de gedaante van een machtige Redder, misschien.
In de gedaante van een engel die ons aanraakt, misschien.
In de gedaante van een mens die ons een helpende hand reikt, misschien.
In de gedaante van de wind die ruimte schept,
in de gedaante van vuur dat warmte geeft,
in de gedaante van water, levend water, dat ons optilt en draagt.
Wij kunnen nooit dieper vallen
dan tot op de bodem van ons bestaan.
En wij vragen U, Heer Jezus:
wees die bodem, vang ons op als wij vallen.
Elke dag opnieuw, ons leven lang.
Opdat wij uiteindelijk, vallend en struikelend,
uitkomen bij Uw Koninkrijk,
het land van licht en liefde, waar het leven goed is
en goed blijft tot in eeuwigheid.
Amen
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Voorjaar Puzzel
De afgelopen 2 jaar heeft mw. Batenburg de puzzel verzorgd voor de Allemael.
Ze genoot ervan als ze hoorde dat veel lezers de puzzel daadwerkelijk invulden.
In de Allemael van november, december, januari stond haar laatste ingezonden puzzel.
Op 5 december 2018 is mw. Batenburg overleden.
U kunt de oplossing inleveren bij de receptie t.a.v. Wilma Groenenberg. De winnaar
krijgt zijn/ haar prijs thuisgestuurd. Succes!

BESCHILDEREN
BLOEMEN
BLOEMKNOPPEN
BLOESEM
FIETSEN
GOEDEVRIJDAG
GROEN
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HYACINT
INSECTEN
KALFJES
KIKKERDRIL
KLEURIG
KONIJNEN
KUIKEN

LAMMETJES
LENTE
NESTKASTJE
PAASHAAS
PAASSTUKJE
PAASTAK
PASEN

REGENBOOG
SNEEUWKLOKJES
TULPENBOL
VIOOLTJES
VLINDERS
VOGELHUISJE
VOGELNESTJES

VOORJAAR
VROLIJK
WANDELEN
WARMER
WATERKANT
ZONNESTRAAL

