
Allemaelvoor ons

Driemaandelijks magazine van Zorgcentrum Aelsmeer

Kunst en Cultuurproject

In gesprek met 
Ingrid van Zijverden- Buijs

Op bezoek bij 
Geertje van Ewijk  

Februari -  Maart - April
2020



2 3

Het tijdschrift ‘Voor ons Allemael’ is een uitgave voor alle cliënten 
(en hun naasten) van Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg Aalsmeer, 
Ontmoetingscentrum Irene en de Inloopcentra Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout. Wij proberen via dit tijdschrift informatie te verstrekken 
over de activiteiten die wij organiseren en ontwikkelingen die spelen 
bij de ouderenzorg zowel lokaal als landelijk. 

In de inleiding kunt u lezen welk thema we voor deze uitgave hebben 
gekozen en waarom. Aan de hand van thema’s geven we invulling aan 
het tijdschrift en proberen we verschillende kanten van een onderwerp 
te laten zien. Deze keer hebben we als thema gekozen voor 
‘creativiteit’. Wij zien dat mensen op veel manieren creatief zijn. 
in spel, sport en kunst, maar ook in werk en samen zijn. De interviews 
en bijdragen geven een divers beeld vanuit allerlei gezichtspunten.
Creatief met de feestdagen door het versieren van een ruimte of door 
het maken van een leuk menu. We hebben de Kerstdagen achter de 
rug, Valentijnsdag en Pasen komen er aan. Denkt u na over versieringen 
en dergelijke? Of wacht u af of een ander iets voor u gaat doen? 
Ook door de week zijn mensen creatief, met muziek, kleuren of 
handwerken. Creativiteit kan een invulling geven aan de dag, lekker 
bezig zijn en iets moois uit je handen laten komen. En wanneer u zelf 
niet zo creatief bent, kunt u misschien gaan kijken bij een expositie of 
luisteren naar een mooi concert. Variatie in de dag houdt een mens 
actiever. Ook bij veranderingen in de persoonlijke gezondheid of bij 
vermindering van mogelijkheden zien wij  veel creativiteit. Sommige 
mensen pakken een rollator en gaan dankzij dit steuntje weer op pad. 
In Aalsmeer is zelfs een rollatorclub opgericht. Wij hopen dat er in 2020 
op meerdere plaatsen groepen mensen met een rollator kunnen gaan 
wandelen. Wij zullen creatief meedenken met de organisatoren en 
hopen de initiatieven verder mogelijk te maken. En ook de duo-fiets zal 
in het voorjaar weer uit de berging komen zodat mensen samen naar 
buiten kunnen als het niet meer lukt om alleen te gaan fietsen. 
Gelukkig zijn er al veel mensen bereid om als vrijwilliger mee op te 
stappen. Wellicht gaan nog meer mensen zich hiervoor aanmelden.
Kortom, creativiteit is op allerlei manieren om ons heen. Het geeft de 
mogelijkheid om plezier te hebben voor ouderen en voor vrijwilligers 
of familieleden, ook als de leeftijd invloed heeft op onze 
mogelijkheden. Wij hopen u op ideeën te brengen om activiteiten uit te 
proberen of voort te zetten.
En vanzelfsprekend horen wij het graag als er nieuwe creatieve ideeën 
en initiatieven zijn om met ouderen in onze omgeving een goede 
invulling te geven aan de dag. 

Voorwoord

Ellen Meily is 
directeur-bestuurder van 
Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer.
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Zomaar een ochtend op huiskamer ’t Trefpunt.
De bewoners komen binnen voor een kopje koffie, 
een praatje met elkaar en daardoor is het al snel 
gezellig. Het gesprek komt op creatief: wie was en is 
creatief, hoe en met wat. En dat creativiteit 
verschillend is, horen wij al snel.
Een mevrouw vertelt dat ze vroeger een 
naaimachine had, maar deze nooit gebruikt heeft. 
De machine is nu bij haar schoondochter die er veel 
gebruik van maakt voor het herstellen van kleding 
o.a. broeken inkorten. Ze is dus duidelijk veel 
creatiever dan mevrouw. Andere dames waren wel 
meer creatief. Zo werden er heel wat dekkleden 
geborduurd, mutsjes gebreid, maar ook kleding 
genaaid voor het hele eigen gezin.
In een heus naaiatelier was een mevrouw actief die 
op bestelling en zonder patroon truien en vesten 
etc. breide in allerlei kleuren en maten. Het leuke 
aan dit werk vond mevrouw dat ze haar eigen 
creativiteit hierin kwijt kon . Maar ook van haar 
hobby haar beroep heeft gemaakt en andersom.
Creatief met koken kwam ook ter sprake. Je kan 
immers een tafel heel mooi dekken, maar ook de 
borden voor het serveren decoreren. Decoreren kan 
door het op kleur leggen van bijv. de groente, door 
de jus/saus over het bord te “napperen” omdat het 
oog ook wat wil.
Teksten op verjaardags- en Kerstkaarten etc. 
schrijven is creatief met woorden zijn. Een kaart 
met een persoonlijk gedicht is leuker ontvangen 
dan alleen met de naam van de afzender. Het 
bedenken van deze gedichten kwam vanzelf of er 
werd inspiratie gehaald uit bestaande gedichtjes 
van bijv. Toon Hermans.
De heren aan tafel bleken wat minder actief in de 
creativiteit. Er moest gewerkt worden, maar zo af en 
toe was er tijd voor het maken van kapstokken voor 
kinderjassen of met de figuurzaag 
ornamentjes voor in de kerstboom. Een van de he-

ren had een kleurrijke hobby: het houden van 
bepaalde gekleurde vogels. Nu is meneer nog 
steeds met kleuren in de weer tijdens de creatieve 
inloop. Hier is meneer bezig met mandala’s in te 
kleuren tot ware kunstwerken.

Op de Grote Poel wordt er ook aan creatief gedaan.
De bewoners kunnen mee doen aan verschillende 
workshops. Zo zijn er onder deskundige leiding 
al dienbladen met mozaïek steentjes bewerkt en 
kunstwerken als vogelhuisjes en dieren gemaakt 
met foamklei. In de thema’s van de seizoenen wordt 
er ook gewerkt. Zo worden er in het voorjaar 
bloemen decoraties gemaakt die opgehangen 
worden en met kerst zijn er persoonlijke 
kerstkaarten gemaakt die de familie heeft mogen 
ontvangen.
Ook het bloemschikken is en blijft een succes net 
als het bakken van appeltaarten en koekjes wat 
veel herinneringen oproept.

In  gesprek met
de bewoners  op de huiskamer ‘t Trefpunt en de Grote Poel
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Deze ‘‘Voor ons Allemael‘‘ staat in het teken van ‘‘creativiteit’’ daarom is er gekozen voor een kleurplaat 
i.p.v. een puzzel. Wij wensen u veel  kleur plezier!
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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 welke 
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.

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.

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:
7 februari dhr. Kramer
14 februari ds. Schrage
21 februari dhr. Terlouw
28 februari dhr. Buchner

6 maart mw. Van Houten
13 maart dhr. Wesselius
20 maart dhr. Terlouw
27 maart dhr. Buchner

3 april ds. De Ruiter
10 april Heilig Avondmaal met collecte   
  door ds. Schrage
17 april dhr. Wesselius
24 april dhr. Vollmuller

Zorgcentrum Aelsmeer
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 ELKE ZATERDAG

 
10.15 uur Koffie drinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 12 februari
15.00 uur Klassiek concert door duo Gimenez-Iskhakova, saxofoon 
en piano. Ze spelen werken van o.a. Schubert, Franck en Creston.

woensdag 26 februari
15.00 uur Optreden van Aqua Azul. Zangeres Maybelline heeft 
een sfeervol repertoire van jazz, samba, Latin en wordt begeleid 
door pianist Gerard Vogel. 

woensdag 11 maart
15.00 uur Een Bonte middag met optredens van personeelsleden 
in Broadway stijl. 

woensdag 25 maart
15.00 uur Jeu de Boules

woensdag 8 april
15.00 uur Jazzconcert uitgevoerd door het Martien Oster Trio, 
gitaar, contrabas en drums.

woensdag 22 april
15.00 uur Lezing over koning Willem Alexander: van kind tot 
koning.

DINSDAG SPECIFIEK 

dinsdag 25 februari, 24 maart en 28 april
15.00 uur ZangmiddagELKE 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 
14.30 uur Sjoelen 
(sjoelen niet op 13 en 27 april)

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant

MAANDAG SPECIFIEK

maandag 20 april
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door de firma H en A 
mode.
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DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april
13.45 uur Spelmiddag Klaverjassen en om 15.00 uur rummikub

VRIJDAG SPECIFIEK

vrijdag 7 februari
10:30 uur Opening Graffiti expositie van leerlingen van de 
Praktijkschool uit Uithoorn. 

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 29 maart
15.00 uur Pianoconcert leerlingen Wilma 
Broere
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Het thema van deze Allemael is creativiteit. 
Maar wat is dat? De meest eenvoudige definitie is:  
‘Creativiteit is iets nieuws maken of bedenken’. Dat 
betekent dat je op vele manieren creatief  kunt zijn. 
Dat kan in een kunstvorm zoals tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, muziek componeren. Maar ook op 
andere manieren kun je creatief  zijn bijvoorbeeld 
in het koken, naaien, spreken enzovoort. Bij elk 
mens is wel sprake van creativiteit. Dat heb je als 
het ware bij je geboorte meegekregen. Kinderen 
bijvoorbeeld zijn creatief. Ze leren, ontdekken en 
ondervinden dingen. En het zijn allemaal nieuwe 
ontdekkingen. Later gaan we ons gedragen zoals 
het hoort en de dingen precies doen zoals we ze 
geleerd hebben en daarmee gaat veel van die 
creativiteit verloren.

Weet u nog hoe het was toen u nog jong was? 
Denk eens terug aan hoe een vrije 
woensdagmiddag een oceaan van tijd was en hoe 
geconcentreerd je dan bezig kon zijn met je spel. 
Dat kan ook nog op oudere leeftijd, maar we doen 
het niet vaak. Toch levert het heel veel op. Het is 
ontspannend.  Je bent geconcentreerd met iets 
anders, iets positiefs bezig. Dat weerhoud je ervan 
te piekeren over wat geweest is of je zorgen te 
maken over wat nog komt. Met je handen bezig 
zijn en creatieve dingen ondernemen zorgt ervoor 
dat je geest rustiger wordt en de stresscyclus wordt 
doorbroken en dat je alleen maar bezig bent met  
het nu.

Recent is onderzocht wat de impact is van het 
creëren van kunst op cortisol-niveaus. Cortisol is 
een hormoon dat door het lichaam wordt uitge-
scheiden als we veel stress hebben. Wat blijkt, 75% 
van de deelnemers ervaart dat cortisol-niveaus 
verlagen na slechts 45 minuten creatief bezig zijn.

Het geeft je ook een gevoel van vrijheid. Er is geen 
juiste of verkeerde manier om creatief te zijn. Er zijn 
geen regels. Dat is het mooie ervan. Bij creatief 
bezig zijn maak je iets wat uit jezelf komt en wat 
niet mooi of lelijk, goed of fout is. Op deze manier 
keren we terug naar het gevoel van vrijheid dat we 
hebben ervaren tijdens de kindertijd. Toen waren 
we nog geen experts en legden we nergens nog 
druk op voor onszelf.

Iets als schilderen verbetert je concentratie.
Door je te concentreren op het onderwerp dat je 
schildert of je te concentreren op het verbeteren 
van de details in wat je al hebt geschilderd.
Creatief bezig zijn geeft zelfvertrouwen. Iets moois 
maken geeft veel zelfvertrouwen. Iets creatiefs 
doen begint vaak met onzekere vragen als: Kan ik 
dit wel? Ik kan niks bedenken? Maar als je doorzet, 
blijkt dat iedereen iets moois en nieuws kan 
creëren. En dat geeft vertrouwen in de eigen 
talenten. Het is dan ook niet voor niets dat er in 
zorgcentra veel stimulansen zijn om creatief bezig 
te zijn. Er is zelfs zoiets als creatieve therapie, een 
veelgebruikte methode bij allerlei problemen en 
stoornissen. Voorbeelden daarvan zijn:
Muziektherapie waarbij je je beter voelt door 
middel van muzikale ervaringen. Uitgangspunt is 
dat muziek in staat is om je in een bepaalde 
stemming te brengen. Muziek kan ook 
herinneringen oproepen aan mooie momenten.
Dramatherapie waarbij mensen wordt geleerd om 
zich te uiten, bijvoorbeeld in een rollenspel. 
Dat kan een soort oefening zijn hoe je met dingen 
om moet gaan.
Beeldende therapie waarbij vooral gewerkt wordt 
met teken- en schildersmaterialen. De therapeut 
stimuleert mensen om daarmee hun eigen 
mogelijkheden te ontdekken, maar ook om eigen 
emoties of conflicten te uiten via een tekening of 
schilderij. Soms schieten woorden tekort, maar kun 

je het wel in een beeld kwijt.
Dans- en bewegingstherapie is ook een 
belangrijke vorm. Bewegen is heel erg goed voor 
een mens. Dat is in lichamelijk opzicht zo, maar 
zeker ook in geestelijk opzicht. Het spreekwoord 
zegt niet voor niets ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’. Dansen is nog iets meer dan 
alleen bewegen, het kan ook helpen om toegang te 
krijgen tot gevoelens die anders minder goed 
toegankelijk zijn. Ik zal u de wetenschappelijke 
onderbouwing besparen, maar wil in elk geval 
hiermee zeggen dat creatief bezig zijn een helende 
invloed kan hebben op mensen.

Wanneer was de 
laatste keer dat u echt 
creatief bezig was?
 Als  je die vraag stelt, loop je de kans dat je een 
antwoord krijgt als:  ‘Wat moet een oud mens als ik 
daar nu nog mee. Dat is toch meer iets voor jonge-
ren’. Creativiteit stopt niet bij het ouder 
worden. Oudere werknemers bijvoorbeeld kunnen 
net zo creatief zijn als jongere werknemers en 
waarschijnlijk zijn de ouderen nog wel creatiever.
Daar is onderzoek naar gedaan door onderzoekster 
Elske van Erp van de Universiteit van Maastricht. 
De algemene conclusie van Van Erp is dat 
creativiteit niets te maken heeft met verouderde 
vaardigheden, geslacht of scholing. Iets wat wel 
heel erg waar is, wordt wel aangeduid met de 
Engelse term: ‘Use it or lose it’.
(vertaling: gebruik het of verlies het). 
Daarmee wordt bedoeld dat als je bepaalde 
vaardigheden niet meer uitvoert of bepaalde 
hobby’s niet meer uitoefent, je dan vanzelf 
achteruit gaat. Dat is misschien wel de belangrijkste 
boodschap bij het ouder worden: blijf actief op zo 
veel mogelijk gebieden, want dat komt zowel de 
lichamelijke als de geestelijke fitheid ten goede.

Dan nog iets over de kunst. U denkt misschien dat 
u niet 'goed' bent in het maken van kunst of dat 
het je tijd niet waard is. Maar kunst is eigenlijk een 
waardevol tijdverdrijf. Zelfs voor diegenen die 
zichzelf niet artistiek vinden of zichzelf niet als 
kunstenaar beschouwen. Bovendien wat is kunst? 
Daar is door de tijd heen heel verschillend over 

gedacht. In oude tijden waren dat vooral Bijbelse 
taferelen of afbeeldingen uit de oudheid. 
Vanaf 1800 ontstond de moderne kunst waarbij de 
ontwikkelingen zich in snel tempo opvolgden. 
De ene stroming na de andere. En u kent er vast wel 
een paar: impressionisme, expressionisme, kubisme 
enz. En het werd steeds moderner, tot zelfs, zoals 
een paar weken geleden bleek, een op de muur 
geplakte banaan ook tot de moderne kunst 
gerekend moet worden.

Welnu we leven inmiddels in het postmoderne 
tijdperk en laten al dat moderne goeddeels achter 
ons. (Postmodern betekent ‘dat wat volgt op het 
moderne’). In het postmoderne tijdperk mag alles 
weer. Alles wat u leuk of mooi vindt is goed. Ook 
dingen van vroeger. Is het niet zo dat alles, als het 
maar lang genoeg verouderd is, vanzelf weer nieuw 
wordt? Schrijven, fotograferen, schilderen, tekenen, 
koken. Dus mijn oproep is: zoek een manier van 
creatief zijn die bij u past en ga er voor. Er zijn in 
het zorgcentrum vele activiteitenbegeleiders die u 
daarbij kunnen helpen. Het houdt u in betere 
conditie en verrijkt uw leven.

Creativiteit is 
iets nieuws maken of bedenken
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Mopjes 
over schilderen
Jeroen Krabbé is op een feestje. Hij vraagt aan 
iemand: “Wat zal ik worden, schilder of 
dichter?” Bezoeker: “Nou, je kunt het beste 
dichter worden.” Jeroen: “Oh, kent u mijn 
gedichten?” Bezoeker: “Nee, ik ken uw 
schilderijen.”

Er was een Belg zijn dakgoot aan het verven en 
telkens klom hij naar beneden om zijn kwast 
in de verf te dopen en weer omhoog om te 
verven enz. Toen kwam er een Hollander langs, 
hij bleef even staan kijken en zei toen: "Hé, 
waarom neem je die pot verf niet mee naar 
boven, dan hoef je niet de hele tijd omhoog en 
omlaag te klimmen." "Nee" zegt de Belg" dat 
kan niet want dit is grondverf!"
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Ingrid heeft 25 jaar als activiteitenbegeleider in een 
psychiatrische instelling in Vogelenzang gewerkt. 
Samen met bewoners/cliënten dingen bedenken 
om te maken of om te doen. Ze is nu alweer 9 jaar 
werkzaam als activiteitenbegeleider in 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

Ingrid is als 16-jarig meisje begonnen met de 
opleiding kinderverzorging. Tijdens de opleiding 
kwam o.a. de techniek waardeloos materiaal 
aan bod. Wat te maken van lege wc rolletjes, 
eierdozen etc. Maar ook themagericht werken; met 
de kinderen werkjes maken rondom alle feestdagen 
en jaargetijden. In die tijd was er geen werk in de 
kinderopvang, crèches waren er minimaal. 
Daarom besloot Ingrid de opleiding arbeidsthera-
pie te gaan volgen. Helaas was dit zeer theoretisch, 
ze miste het praktijkgedeelte en startte met de 
opleiding creatieve handvaardigheid. Hierin heeft 
ze veel basistechnieken geleerd, creatief bezig zijn 
met hout, stof, karton etc. Dit was precies wat ze 
zocht en gaf haar de inspiratie om verdere 
cursussen te volgen maar ook zelf te geven. 

Eind jaren 70 was de trend wandkleden maken.
Ingrid maakte zelf weeframen. Wekelijks werd er 
met haar schoonmoeder, schoonzus en 
vriendinnen afgesproken en zijn er tijdens goede 
gesprekken heel wat wandkleden gemaakt. 
In de jaren 80 heeft ze thuis een cursus poppen 
maken gegeven aan dezelfde groep vriendinnen. 
Het bleef niet alleen bij de basismaterialen, 
het creatieve bloed bleef stromen en bracht haar 
samen met vriendin Hansje bij stichting de 
Werkschuit in Aalsmeer voor een cursus 
edelsmeden. In het ontwerpen van sieraden kon ze 
haar creativiteit kwijt en vooral het schuren en 
polijsten gaf haar rust. De technische kant van het 
sieraden maken vond ze minder prettig, 
bijvoorbeeld het solderen was te veel gepriegel. 
De sieraden werden tijdens de Kunstroute in 
Aalsmeer verkocht. 

Eind jaren 90 kwam het tekenen in opkomst en 
volgde Ingrid een cursus Mandala’s ontwerpen, een 
rustgevende bezigheid. Ingrid zoekt naar technie-
ken die haar rust geven, even weg uit de dagelijkse 
sleur. Het sieraden maken bleef interessant. 
In Bennebroek volgde ze een cursus sieraden 
maken met kralen. Niet het fijne gepriegel maar 
verschillende technieken zoals kettelen met kralen.
Kralen kun je ook zelf maken. Bij de Werkschuit 
werden van fimoklei kralen gemaakt. De uitdaging 
was om met verschillende kleuren klei een mooie 
gemêleerde kraal te maken. Deze werden 
gebakken in een speciale oven en daarna 
verwerkt als sieraad. In het zorgcentrum heeft 
Ingrid een aantal jaren met bewoners dezelfde

In  gesprek 

Ingrid van Zijverden-Buijs
Creativiteit is voor Ingrid een heel breed begrip. Je kunt creatief zijn door iets 
te maken met verschillende materialen. Maar ook creatief zijn in het bedenken 
van oplossingen of creatief met dingen omgaan.

met techniek uitgevoerd. Bewoners maakten zelf de 
kralen en het ontwerp voor de armband of ketting. 
Tijdens de jaarlijkse wintermarkt is er groot aantal 
sieraden verkocht. Momenteel is Ingrid bezig met 
een cursus schilderen. Zo’n vier jaar geleden heeft 
kunstenares Sunny Neeters met bewoners een 
kunstwerk gemaakt voor de Kunstroute in 
Aalsmeer. Het werk is toen tentoongesteld in de 
rozenkas van de Historische Tuin en hangt sinds-
dien in de activiteitenruimte in het zorgcentrum. 

Sommige bewoners weten nog precies welk 
onderdeel van het kunstwerk door hen is gemaakt. 
Een paar jaar later tijdens de kunstroute kwam 
Ingrid weer in contact met Sunny en schreef zich in 
voor een cursus schilderen. Maar het is geen 
standaard schildertechniek, er wordt gebruik 
gemaakt van zand, verschillende soorten stof/kant 
en papier zodat er een reliëf ontstaat. Ingrid wordt 
geïnspireerd door medecursisten die andere 
materialen meenemen.

Ook in haar werk als activiteitenbegeleider komt de 
creativiteit van pas. Op donderdagochtend is er in 
het zorgcentrum een creatieve inloop. Er wordt die 
ochtend met verschillende technieken gewerkt. 
Een aantal bewoners is aan het handwerken, 
breien/haken. Kleuren is nog steeds een trend, 
sommige bewoners nemen hun eigen kleurboek 
mee. En ondertussen wordt er gezellig met elkaar 
gepraat. Daarnaast is er een groepje mensen dat 
met vilt of andere stof bijvoorbeeld bloemenslin-
gers maakt. Helaas wordt het lastiger om andere 
technieken te gebruiken, deze zijn vaak te moeilijk. 
Tijdens de activiteit bloemschikken komt de 
basistechniek aan bod die ze bij het Boerma 
Instituut in Aalsmeer heeft aangeleerd. 
Bij de inkoop van bloemen wordt het creatieve 
brein al geprikkeld want welke kleuren passen goed 

bij elkaar en welke takken of bladeren zijn daarbij 
een mooie combinatie. Achteraf gezien heeft ze de 
creativiteit ook van huis uit meegekregen. 
Haar vader was seringen- en potplantenkweker 
en vroeger al bezig met bloem- en Kerststukjes te 
maken. Moeder kon goed naaien, was heel precies 
in het maken van kleding. En heeft ook een cursus 
sieraden maken gevolgd. Ingrid kan zich 
herinneren dat ze vanaf de puberteit begonnen is 
met creatieve vaardigheden.

Ze vindt het jammer dat ze niet de opleiding 
creatieve therapie heeft gevolgd. Maar door alle 
cursussen heeft ze ondertussen wel heel veel 
creatieve kennis opgedaan. Ingrid wijkt graag af 
van de beschrijving en werkt het liefst zonder 
patronen. Vroeger breide ze truitjes voor de 
kinderen uit het hoofd, zonder voorbeeld. 
Dat geeft een creatieve vrijheid en zo kunnen er 
nieuwe ideeën ontstaan. Eigenlijk is creativiteit een 
rode draad in haar leven, in vaardigheden maar ook 
in denken en in het vinden van oplossingen.
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‘‘Creativiteit is een 
rode draad in mijn 

leven’’
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Ontwikkelingen
in Zorgcentrum Aelsmeer
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De ouderenzorg in Aalsmeer kent vele aspecten. 
De langdurende en dagelijkse zorg wordt geboden 
in de verpleeghuizen zoals Zorgcentrum Aelsmeer, 
Rozenholm – Amstelring en ‘t Kloosterhof – de 
Meerlanden en thuis via de thuiszorgorganisaties 
van de verschillende organisaties. 
In de inloopcentra en bij de dagbesteding zoals in 
Irene kunnen ouderen terecht voor structuur en 
gezelligheid. Daarnaast zijn er veel ouderen die 
geen specifieke zorg nodig hebben of waar de 
kinderen hulp geven. En natuurlijk is de vraag 
terecht: over wie hebben we het wanneer we het 
over ‘ouderen’ hebben. Zijn het de mensen die met 
pensioen zijn? Veel gepensioneerden voelen zich fit 
en gaan geregeld op pad in binnen- en buitenland. 
Ook zijn veel gepensioneerden nog heel actief als 
oppas-opa en -oma, in verenigingen en als 
vrijwilliger. Fijn om na het werkzaam leven ook 
eigen keuzes te kunnen maken en de tijd plezierig 
in te vullen. We weten dat in de komende 20 jaar 
zowel het aantal (alleenwonende) 65-plussers als 
het aantal 90-plussers sterk toeneemt. Deze laatste 
groep verdubbelt zelfs mede dankzij goede 
gezondheidszorg en bij een goede leefstijl. 
Tegelijkertijd zien we ook dat het aantal mensen 
met dementie verdubbelt. Dit leidt mede tot een 
toenemende vraag aan verpleeghuiszorg. Tegelij-
kertijd daalt het aantal werkenden in de zorg en 
ook het potentieel aantal mantelzorgers neemt af.  

Het Centraal Plan Bureau stelt dat de vergrijzing de 
samenleving in de komende tijd gaat veranderen. 
Er komen steeds meer mensen met een 
zorgbehoefte en de potentiële beroepsbevolking 
daalt. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de 
zorg in verpleeghuizen hoog houden en ook de 
zorg voor thuiswonende ouderen goed 
organiseren. De branchevereniging voor zorg, Actiz, 
benoemt dat goed nagedacht moet worden hoe 
we willen omgaan met de toenemende vraag naar 
ouderenzorg en de verwachting van de 
maatschappij en politiek dat de kwaliteit hiervan 
blijvend hoog is. Kan dit? Wat is daar voor nodig? 
Hoe moet dit worden gefinancierd?
Deze vragen gaan ook in Aalsmeer spelen. 

Als organisatie in de Ouderenzorg Aalsmeer 
streven wij dagelijks naar goede zorgverlening en 
wij doen dit met veel gemotiveerde medewerkers. 
Samenwerking met andere organisaties in de zorg, 
bij de gemeente, rond huisvesting en bij het 
Zorgkantoor is van het grootste belang. 
Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar 
willen ons wel flexibel opstellen om veranderingen 
op te kunnen vangen. Hiervoor gaan we in overleg 
binnen en buiten het zorgcentrum met betrokken 
organisaties en we zullen elkaar goed op de hoogte 
moeten houden en mogelijkheden uit gaan 
werken.

In het najaar ‘19 hebben we een scan uitgevoerd 
om te bepalen in hoeverre we momenteel voldoen 
aan de criteria van het landelijk Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. We hebben een hoge respons 
gehad en gelukkig een hoge waardering voor de 
kwaliteit van de verleende zorg en dienstverlening.  
Tegelijkertijd is er geconstateerd dat we op het 
gebied van beleidsontwikkeling extra 
ondersteuning nodig hebben. De wettelijke 

ontwikkelingen volgen elkaar snel op en moeten 
worden ingevoerd. Een voorbeeld is de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans waarbij we goed kijken 
naar de (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten om 
onnodige kosten te voorkomen. Ook de wet rond 
de medische hulpmiddelen en de wet Zorg en 
Dwang vragen aandacht. Voor een individuele 
bewoner heeft het vaak geen directe invloed, 
maar als organisatie moeten we ons beleid 
aanpassen en medewerkers bijscholen.

De speerpunten in het komend jaar zijn daarom 
gericht op de manier van leren en verbeteren 
door onze eigen medewerkers, zodat we 
flexibeler omgaan met noodzakelijke 
veranderingen. En we vragen advies om in de 
komende jaren voldoende en goed gekwalifi-
ceerde medewerkers in dienst te hebben en te 
houden. Daarnaast zijn we erg blij met al onze 
vrijwilligers en we bespreken intern hoe we de 
samenwerking op een prettige en professionele 
manier goed kunnen vasthouden.

Het thema in deze uitgave van ‘Voor ons 
Allemael’ is creativiteit. In de komende tijd zullen 
we zeker creatief moeten nadenken over de 
toekomstige ouderenzorg in Aalsmeer en 
omstreken met een positieve én realistische 
insteek. Een heel praktisch voorbeeld van een 
verandering is het tonen van het maandelijkse
activiteitenoverzicht op de website 
(www.zorgcentrumaelsmeer.nl), waarbij de 
activiteiten van alle verschillende locaties naast 
elkaar worden vermeld. 
Thuiswonende ouderen kunnen op deze manier 
bekijken of ze ergens aan willen deelnemen al is 
het soms op een andere locatie dan gebruikelijk. 
Medewerkers en vrijwilligers zullen informatie 
en kennis uitwisselen om elkaar waar mogelijk te 
helpen en mogelijk minder tijd nodig te 
hebben voor de voorbereiding en uitwerking van 
activiteiten, tijd die dan direct aan cliënten kan 
worden geboden. De structurele en incidentele 
activiteiten blijven daarnaast ook in dit tijdschrift 
en per locatie vermeld worden.

Afsluitend, wij zijn erg blij dat we goed 
gewaardeerd worden voor onze dienstverlening 
en streven ernaar dit op een constructieve en 
toekomstbestendige manier voort te zetten.

Vraagstuk: groeiende zorgkloof
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Beschikbare zorg

Zorgvraag

2015 2040

Aantal 65-plussers 3,1 miljoen 4,8 miljoen

Aantal alleenwonende 65-plussers 920.000 1,73 miljoen

Aantal 90-plussers 117.000 340.000

Aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen 4,3 miljoen 5,5 miljoen

Aantal mensen met dementie 154.000 330.000

Aantal mensen met dementie met indicatie verpleeghuiszorg 76.000 165.000

10 op één 85-plusser 4 op één 85-plusser

1 op 7 1 op 4

1 op 3 1 op 2

2015 2040

Aantal niet-werkenden  

t.o.v. werkenden

Aantal werkenden in de zorg (beschikbaarheid 

personeel) t.o.v. het totaal aantal werkenden

Aantal 50-64 jarigen per 85-plusser  

(mogelijke mantelzorgers)

Beschikbare zorg in relatie tot capaciteitsontwikkelingen

Bron: RIVM en arbeidsmarktgegevens VWS
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Ontmoetingscentrum Irene
Kanaalstraat 12, Aalsmeer
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MAANDAG SPECIFIEK

Steun voor mantelzorgers
Partner praatuurtje
Maandag 24 februari, 30 maart en 4 mei

Partners van mensen met dementie komen bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen, tips aan 
anderen te geven en te ontvangen, moeilijke 
besluiten te overleggen, te luisteren en te 
praten. Maandag 24 februari, 30 maart en 20 
april staat om half 11 de koffie klaar in de grote 
zaal van gebouw Irene. U hoeft zich niet aan te 
melden.

Dinsdag 21 april van 19.30 – 21.00 uur staat 
het casemanagement centraal. Wat is nou 
precies casemanagement en wanneer kom je 
daarvoor in aanmerking. Hoe kom je ermee in 
contact. Wat kan de casemanager voor iemand 
betekenen. Tevens komt aan bod hoe het 
verloop van dementie is en welke thema’s je 
tegen kunt komen. Yvon Molenkamp is als 
casemanager verbonden aan Zorgcentrum 
Aelsmeer. Tevens zullen we andere casemana-
gers werkzaam in Aalsmeer uitnodigen. 
De informatiebijeenkomsten zijn toegankelijk 
voor iedereen. Vooraf aanmelden is wenselijk 
door te bellen met het ontmoetingscentrum 
06 22468574 of te mailen naar 
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl

DINSDAG SPECIFIEK 

Bijeenkomst dementie
Dinsdag 11 februari van 19.30 – 21.00 uur 
komt notaris Kienhuis om meer te vertellen 
over het levenstestament. Hij  zal ons uitleg 
geven over rechtsbescherming en algemene 
juridische kwesties. De vraag: hoe lang is 
iemand handelingsbekwaam en wie bepaalt 
dat dat anders is. Als iemand de diagnose 
dementie krijgt is hij/zij niet direct 
onbekwaam. Wel komt er een moment dat 
iemand in zijn/haar eigen mogelijkheden 
beperkt wordt en de gevolgen van zijn 
handelen niet meer kan overzien. Het is goed 
te weten dat er gevolgen zijn aan 
handelingsonbekwaamheid.  Over het 
algemeen maakt ouder worden kwetsbaar-
der. Een goede voorbereiding op  ‘later’ is erg 
belangrijk. Maar wat houdt die voorbereiding 
precies in. Gaat het vooral om de bankadmini-
stratie en is het belangrijk iemand te machti-
gen? Moet er een levenstestament zijn en wat 
levert dat precies op. 

Ezelsbruggetje van Dementie 
Vriendelijk: GOED in gesprek

De G van Geruststellen: praat op kalme 
toon, niet met een hoge stem, niet 
corrigerend, maar bemoedigend.
De O van Oogcontact: check of je wordt 
begrepen, geef de tijd om te reageren.
De E van Even meedenken: vraag of je 
mag helpen, leef mee, betrek hem/haar; 
doe het samen.
De D van Dank je wel: sluit het gesprek 
goed af.

De meest gebruikte term bij de 
dagbesteding:
USE IT OR LOSE IT: De hersenen hebben 
stimulans en prikkels nodig en dat is de 
reden om actief te blijven, ook als je oud 
bent.

De beste reden voor dagbesteding:
Omdat iedereen behoefte heeft aan 
Nuttig zijn, Geliefd zijn, Veiligheid, en 
Emoties kunnen uiten, Elke activiteit bij 
dagbesteding voorziet in 1 of meer van 
deze behoeften. 

Elke situatie is gebaat bij de 3 R-en:
Rust, Reinheid, Regelmaat

Als de gelegenheid zich voordoet zijn 
we een OEN: Open, Eerlijk en 
Nieuwsgierig

Er is 1 weg naar LSD:
Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen

Een mantelzorger is iemand die vanuit persoonlijke 
betrokkenheid, vaak jarenlang, onbetaalde hulp 
biedt aan een zorgbehoevende naaste. Het motief 
om mantelzorg te verlenen is betrokkenheid, liefde, 
vanzelfsprekendheid en genegenheid.
Mantelzorger zijn is vaak geen keuze, het overkomt 
je, het is vanzelfsprekend. Dat wil niet zeggen dat 
het wenselijk is. Veel mensen bevinden zich in een 
positie waarin zij ervaren dat het moet.  

Mantelzorg en dementie
Zorgen voor iemand met dementie is omvangrijk, 
in driekwart van de gevallen heeft de dementiepa-
tiënt 24 uur per dag zorg en toezicht nodig. In bijna 
de helft van de gevallen rust die zorg geheel of 
gedeeltelijk op de schouder van de mantelzorger. 

Iedere Allemael zullen wij een product dat wij in ons 
bezit hebben toelichten. Deze keer de Seki afstandsbe-
diening. Drukt u vaak op de verkeerde knopjes of weet 
u niet hoe de afstandsbediening te gebruiken? Probeer 
dan de Seki afstandsbediening! Afstandsbediening 
met grote en tactiele toetsen, die ruim uit elkaar staan 
voor eenvoudig gebruik. Deze afstandsbediening kan 
de oude infrarood afstandsbediening voor TV, decoder 
en audio vervangen en neemt de signalen van de oude 
afstandsbediening over nadat deze geprogrammeerd 
zijn. Met de SeKi Grande kunnen onder andere de vol-
gende functies aangestuurd worden:
 - apparaat aan / uit
- geluidsvolume omhoog / omlaag
- directe zenderkeuze door middel van de cijfers
- apparaat A of B

LET OP! U heeft een originele afstandsbediening 
nodig om de Seki afstandsbediening te installeren!

Seki Afsftandsbediening

Creatieve 

woordspelling
bij begeleiding van iemand met dementie

Ontmoetingscentrum Aalsmeer en
mantelzorgondersteuning 
Doelstelling van het ontmoetingscentrum is systeembe-
geleiding bieden. De mantelzorger staat er niet meer 
alleen voor. Binnen het centrum vindt men advies, 
steun en begrip voor iedere situatie. Veel mantelzorgers 
vergeten zichzelf en worden psychisch of lichamelijk 
ziek omdat alle aandacht gaat naar de naaste. 
In gespreksgroepen is juist de aandacht voor de man-
telzorger zelf aan de orde. Informatie is een belangrijk 
onderdeel van de mantelzorgondersteuning. 
Omdat dementie een ziekte van de hersenen betreft is 
het beeld heel divers en beïnvloedt de ziekte het 
karakter en gedrag van de persoon in kwestie. Het 
begrijpen van de symptomen geven de mantelzorger 
meer mogelijkheden in de omgang.

Wijziging!
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Voor mail naar 
het ontmoetingscentrum komt er per 01-02-2020 
een nieuw mailadres: ontmoetingscentrum@
zorgcentrumaelsmeer.nl. Mails naar emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl zullen voorlopig worden 
doorgestuurd.
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Inloop Odense            Aalsmeer & Rijsenhout                          
Het inloopcentrum in Irene ofwel inloop Odense Aalsmeer en 
inloop Odense Rijsenhout ( onderdeel van Ontmoetingscentrum 
Irene, bedoeld voor inwoners van Rijsenhout) biedt een pro-
gramma met laagdrempelige toegang. Ouderen die kwetsbaar 
zijn kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Hier is 
geen verwijzing of indicatie voor nodig en door aan meerdere 
activiteiten mee te doen kan een volledig dagprogramma wor-
den gevolgd. Deelnemers en vrijwilligers werken samen om het 
programma vorm te geven. ‘Samen doen’ is het meest van 
toepassing op het programma. Vanzelfsprekend zijn de
 activiteiten ook afzonderlijk te bezoeken.

ELKE DONDERDAG

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

ELKE DINSDAG

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

ELKE WOENSDAG

10.00 uur  Koffie drinken
10.00 uur  Kookgroep

ELKE MAANDAG

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

ELKE VRIJDAG

10.00 uur   Koffie drinken
11.00 uur  laptop en tablet les
12.30 uur  Lunch
14.00 uur    Wandelen
14.30 uur  Themagroep met   

  beeld en geluid

ELKE MAANDAG

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

ELKE DONDERDAG

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

Activiteiten Aalsmeer:

Activiteiten Rijsenhout:

Contact

Tel: 06 - 224 68 574
ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.nl

Inloop Odense Aalsmeer  Inloop Odense Rijsenhout
Irene, Kanaalstraat 12   Ontmoetingskerk, Werf 2
1431BW Aalsmeer   1435 KP Rijsenhout 
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Verslag uit de Cliëntenraad vergaderingen

De Cliëntenraad (CR) komt regelmatig bij elkaar. 
In de CR hebben leden zitting namens de cliënten 
in het Zorgcentrum, van Ontmoetingscentrum 
Irene, Inloopcentrum Rijsenhout en meer algemeen 
namens de oudere inwoners in Aalsmeer/ 
Kudelstaart die ook Thuiszorg of Huishoudelijke 
hulp ontvangen en maaltijden van Tafeltje Dek Je. 
De CR vergadert vrijwel iedere maand en stemt af 
over de beleidsontwikkelingen met de directeur-
bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer. Om meer 
bekendheid te geven aan de (leden van de)
Cliëntenraad is afgesproken om binnenkort een 
foto in het magazine te plaatsen.

Wij geven u hierbij een overzicht van de 
onderwerpen die ter sprake zijn geweest in de ver-
gaderingen van 11 november en 9 december 2019.

Begin november vierde Inloopcentrum Rijsenhout 
haar 1-jarig bestaan. Er zijn nu gemiddeld 14-16 
bezoekers per dag, begeleid door 1 medewerker en 
3 vrijwilligers en gecoördineerd vanuit Irene. 

Het rookbeleid in het zorgcentrum zal worden 
geactualiseerd zowel voor bewoners die op hun   
eigen kamer mogen roken als voor medewerkers 
en vrijwilligers. Gesproken wordt hoe we op een 
passende wijze kunnen omgaan met tegengestelde 
regels in de wetgeving. 

Met een afvaardiging van Zorgkantoor Zorg en 
Zekerheid heeft een gesprek plaatsgevonden. Aan 
de orde kwam onder meer ons standpunt t.a.v. de 
ervaren kwaliteit van (thuis-)zorg, financiën, 
dagbesteding (in Irene), personeel, verhouding met 
directie, etc. Het gesprek verliep in goede sfeer. 
Aandachtspunten uit het locatiebezoek zullen in 
het jaarplan 2020 worden opgenomen.

In hoeverre wordt tegemoet gekomen aan de 
problematiek eenzaamheid onder de cliënten, c.q. 
is er überhaupt sprake van. Het gesprek leidt tot 
een oproep ter zake alert te zijn. 

Hoe worden cliënten gecontroleerd op het 
voldoende tot zich nemen van het aangereikte 
voedsel? Hierover is gesproken en ook vermeld dat 
vanaf 2020 een landelijk verplichte 
kwaliteitsindicator ‘eten en drinken’ volgt. 
De manier waarop dit wordt opgepakt zal nog in de 
CR komen. 

Er is volgens (theoretische) berekening van de 
inkomsten vanuit zorgindicaties versus personele 
inzet geen tekort aan personeel in het hele 
zorgcentrum. Incidenteel kan zich een tekort voor-
doen bijv. bij ziekte. In 2020 krijgen de berekening 
en inzet van medewerkers verder aandacht.

Er wordt gewerkt aan verandering in de manier 
waarop activiteiten worden gecommuniceerd om 
een breder bereik te krijgen en meer ouderen 
(of hun naasten) te informeren. De website zal 
hierbij worden gebruikt evenals het magazine en 
het afdrukken van het overzicht.

Praktische zaken waarover gesproken is zijn o.a. de 
verlichting van de buiten opgestelde kerstboom en 
de verwarming. In januari zal in de CR vergadering 
worden gesproken met een lid van de Raad van 
Toezicht.

De Cliëntenraad
Samenvatting vergaderingen
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Thuiszorg Aalsmeer
Drie Kolommenplein 1 , Aalsmeer

Mevrouw Geertje van Ewijk, een leven lang creatief.
In  het kader van het thema creativiteit bracht ik een 
bezoek aan mw. Geertje van Ewijk. Zij woont in de 
aanleunwoningen bij Zorgcentrum Aelsmeer.
Geertje van Ewijk werd geboren in Alphen aan de 
Rijn als één na oudste in een groot gezin met twaalf 
kinderen. Zij bracht een groot deel van haar leven 
door in Aarlanderveen. Zoals wel vaker, was het na 
de lagere school en de AVS (Algemene Vormings 
School) aanpoten geblazen. Op haar 11de deed zij 
al de grote was in het gezin en daarna was ze actief 
als kraamverzorgster. Dat was een zware taak met 
lange dagen dus op een gegeven moment koos 
Geertje er voor om in een boekhandel te gaan 
werken, hetgeen zij 8 jaar heeft gedaan.

De man van haar dromen bleek een vriend van haar 
zwager. Hij werkte als bedrijfsleider op een kwekerij 
in Ter Aar. Hij was er één van 9 kinderen. Dat geeft 
wel aan dat het bij de Van Ewijk’s op verjaardagen 
heel erg druk was met al dat bezoek. ‘Ik heb ook 
heel wat bruiloften meegemaakt’ zegt ze.
In 1976 begon haar man een nieuw avontuur door 
samen met een vriend een kwekerij in Aalsmeer 
over te nemen. Een paar jaar later in 1980 kochten 
Geertje en haar man een woning aan de 
Mendelstraat in Aalsmeer, waar zij heeft gewoond 
tot zij ruim een jaar geleden naar de aanleunwoning 
verhuisde.

Geertje was en is een toonbeeld van actief bezig 
zijn. Ze zat op een Aalsmeers koor, was lid van de 
vrouwenbond Passage, zong in musicals, deed 
dienst in de spelotheek en was op zondag actief bij 
de oppasdienst in de Zuiderkerk.
Ook handvaardigheid is iets wat zij van jongsaf aan 
gedaan heeft. 

‘Ik speelde niet met mijn poppen’ zo 
zegt ze ‘maar breide kleertjes voor ze’.

En die creativiteit is een rode draad in haar leven. 
Vroeger werd er veel gebreid en genaaid voor de 
twee kinderen die het echtpaar kreeg. Later deed 
zij trouw mee aan de handwerkclub van het Rode 
Kruis en maakte daar onder andere veel 
geborduurde kussens voor de verkoop. Geertje 
heeft zelfs een keer een vloerkleed ontworpen en 
zelf geknoopt.

De laatste jaren richt ze zich vooral op het 
borduren. Als ik haar vraag naar wat ze haar 
mooiste werk vindt wijst ze naar een portret van 
een oude zeeman. Het is een geborduurd portret 
van Dorus Rijkers. Dorus Rijkers, van oorsprong 
visser, werd één van de bekendste redders van 
schipbreukelingen uit de Nederlandse 
geschiedenis. Zijn grootste faam als redder verwierf 
hij in 1887 met een aantal barre reddingsoperaties 
vanuit Den Helder. De inspiratie voor dit 

geborduurde portret is echter indirect. Haar man 
teelde twee soorten trosrozen, namelijk ‘Gloria 
Mundi’ en  ‘Dorus Rijkers’ (uiteraard genoemd naar 
de beroemde visser). En daarom vond mw. van 
Ewijk het wel aardig om juist zijn portret te 
vereeuwigen.

Acht jaar geleden is mw. Van Ewijk gevallen bij de 
C1000. Sindsdien is zij slecht ter been. Een poosje 
daarna overleed haar man. Op den duur was het 
forse huis en de tuin een te grote belasting voor 
haar en zij schreef zich in voor een aanleunwoning.
Ze stond een poosje op de wachtlijst maar is nu 
erg gelukkig met haar woning. Het contact met de 
buren is prima en voorzieningen zijn dichtbij.
Wat betreft het bezig zijn met iets creatiefs, dat kan 
ze iedereen aanraden. En dat doet ze ook o.a. door 
vriendinnen te ronselen voor de handwerkclub. 
Borduren is misschien niet meer voor iedereen 
weggelegd. Soms worden je vingers wat stijf of 
reumatisch en dan gaat dat niet meer zo goed. 
Maar er zijn tal van andere leuke dingen om te 
doen. Tot zover ons bezoek aan een creatieve en 
enthousiaste mw. Van Ewijk.

Op bezoek bij  
Geertje van Ewijk
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Wijkpunt Voor Elkaer                          

21

Nobelhof 1 Kudelstaart

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

Restaurant
Het restaurant biedt een gevarieerd menu. 
U kunt bij de lunch altijd terecht voor een broodje. 
De verse warme maaltijd wordt voorbereid in de 
keuken van het Zorgcentrum Aelsmeer en in het 
Wijkpunt geserveerd door de kok en de aanwezige 
gastvrouwen/gastheer. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is de warme maaltijd tussen 12.00 – 
14.00 uur.  Op woensdag en vrijdag is de warme 
maaltijd ’s avonds om 17.30 – 20.30 uur. 
Graag minimaal een dag van te voren opgeven 
wanneer u de warme maaltijd wilt gebruiken. 
Dit kan bij een van onze gastvrouwen/ heer 
Tel. 0297 - 820979 of loop eens bij ons naar binnen.

Themamaaltijd
Op de laatste vrijdagavond van de maand wordt 
altijd een themamaaltijd bereid met een 
bijpassende wijntip. 

Activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten aangeboden, 
gedeeltelijk volgens een vast schema. Ook zijn 
er regelmatig extra activiteiten. Deze staan in de 
maandagenda op de eigen Facebook pagina:
https://www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
en op onze website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Voor de middagactiviteiten kunt u zonder 
reserveren binnen lopen.

Openingstijden
maandag:       09.00 – 16.30 uur
dinsdag:          09.00 – 16.30 uur
woensdag:     09.00 – 20.30 uur
donderdag:    09.00 – 16.30 uur
vrijdag:             09.00 – 20.30 uur
zaterdag:       Gesloten
zondag:          14.30 – 16.30 uur

DONDERDAG SPECIFIEK

Donderdag 13 en 27 februari 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 6 en 20 februari
14.30 uur Sjoelen  Salon: 20 februari

Donderdag 12 en 26 maart  
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 5 en 19 maart
14.30 uur Sjoelen  Salon: 19 maart

Donderdag 26 maart
Kledingverkoop H en A Mode 
10.00 – 15.00 uur incl. modeshow

Donderdag 9 en 23 april 
14.30 uur Bloemschikken ( 9 april Paasstukjes maken )

Donderdag 2, 16 en 30 april
14.30 uur Sjoelen  Salon: 16 april

Vrijdag 14 februari 
Vanaf 17.00 uur Valentijn diner

Vrijdag 28 februari
Thema-avond: Stamppotten buffet 
Vanaf 17.00 uur 

Vrijdag 27 maart 
Thema-avond: Verrassingsmenu 
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 10 april
12.00 - 14.00 uur Paasbrunch 

Vrijdag 24 april
Thema-avond: Koninklijk diner
Vanaf 17.00 uur 

VRIJDAG SPECIFIEK

12.00 - 14.00 uur  Restaurant
14.30 - 16.00 uur  Musica
17.30 - 18.30 uur  Restaurant

VRIJDAG

DINSDAG

10.00 - 12.00 uur  Geheugentraining 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant 
14.00 - 16.00 uur  Creatieve middag 
( in de even weken)
14.30 - 15.15 uur  Bewegen met Elkaer

12.00 - 14.00 uur  Restaurant
14.30  - 16.00 uur Breien
14.00 - 16.00 uur  Schilderen/Tekenen
( in de oneven weken)

MAANDAG

14.30 - 16.30 uur  Spelletjesmiddag 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant
17.30 - 18.30 uur  Restaurant

WOENSDAG

DONDERDAG

10.00 - 12.00 uur  Bewegen: Totaal Vitaal 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant
14.30 - 16.00 uur  Sjoelen/ Salon
14.30 - 16.00 uur  Bloemschikken
(zie voor Sjoelen, Salon en Bloemschikken 
donderdag specifiek)

MAANDAG SPECIFIEK

Maandag 13 april
Tweede Paasdag is het wijkpunt gesloten

Maandag 27 april 
09.00 uur - 13.00 uur geopend.  Koffie met oranje gebak
Op Koningsdag is er geen warme maaltijd.

Muziek met Musica
 
Wanneer je luistert naar mooie muziek wordt het 
hele brein in vervoering gebracht. 
Muziek beïnvloedt je stemming, gedrag en 
emoties. Dit in tegenstelling tot veel andere 
activiteiten waarbij veel minder breingebieden 
tegelijk actief zijn. ‘Muziek is zó goed voor je 
algehele ontwikkeling. Het raakt ons in het hart, 
maakt ons gezonder, verwondert, verbaast, 
emotioneert, brengt herinneringen boven en 
verbindt je met anderen. Muziek grijpt in op de 
diepste structuren van het brein. Iedereen is 
muzikaal. Alleen mensen realiseren het zich vaak 
niet! Bedenk eens hoe makkelijk je een liedje uit je 
jeugd herkent. Dat vermogen alleen al maakt deel 
uit van je muzikaliteit. Muziekgevoel is meegebak-
ken in de biologische aanleg van de mens. 
Muziek helpt je emoties te reguleren, het gevoel 
van saamhorigheid tussen mensen te stimuleren 
en het helpt bij de vorming van je identiteit. 
Allen belangrijk om goed te kunnen functioneren in 
het leven.’

 (bron Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie)

Wat is en doet MUSICA? (op vrijdag)
het is een beleving, herinneringen komen boven, 
het is gezellig, luisteren d.m.v. plaatjes draaien. 
Een grote stapel grammofoonplaten op tafel en 
draaien maar. Ook een dvd kijken en luisteren 
hoort hierbij. Het zet je in beweging bijvoorbeeld 
door op muziek te bewegen in de ruimte. Maar ook 
zitdansen en aan tafel bewegen d.m.v. Ritme en 
Tikvormen met vingers/handen en de Boomhacker 
(gekleurde buizen).
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Kunst en Cultuurproject
Zorgcentrum Aelsmeer werkt regelmatig samen 
met scholen uit de omgeving om de jongeren met 
de ouderen in contact te brengen. 
De Praktijkschool uit Uithoorn is september vorig 
jaar gestart met een kunst en cultuurproject om 
de scholieren met verschillende doelgroepen uit 
de samenleving te laten samenwerken. Het project 
wordt geleid door Stichting Tamino. Deze 
organisatie deelt haar kennis en expertise met 
organisaties die een visie op cultuureducatie 
(willen) ontwikkelen. Tevens ondersteunt zij bij de 
vertaalslag van deze visie naar de praktijk. 
Ook helpt Tamino bij praktische zaken zoals het 
schrijven van projectplannen, het doen van 
subsidieaanvragen bij fondsen, het opzetten en 
inrichten van een projectorganisatie en de inzet van 
cultuurdocenten die zijn opgeleid om te 
werken met kinderen en jongeren met een 
beperking. (Bron: www.stichtingtamino.nl)

De leerlingen van de praktijkschool hebben met 
elkaar thema’s bedacht om samen met de 
begeleiders van school en Tamino tot uitvoering te 
brengen. Doordat ze zelf voor een thema gekozen 
hebben zijn ze gemotiveerd om aan het project 
mee te werken. Zo gaat er een groep leerlingen een 
tekenworkshop geven aan kinderen uit groep 3 van 
de basisschool. Een andere groep gaat zelf 
ontworpen t-shirts verkopen en de opbrengst 
hiervan met een stapel t-shirts afgeven bij de 
voedselbank. Voor het zorgcentrum is er gekozen 
voor de activiteit graffiti en een bezoek aan het 
Tropenmuseum in Amsterdam.

Bij de activiteit graffiti gaan de leerlingen een 
moderne graffiti interpretatie maken van de kunst 
die in de gangen van het zorgcentrum hangt. 
Op 4 oktober 2019 zaten er 14 leerlingen aan de 
koffie met een groep bewoners om kennis te 
maken. Voor de meeste scholieren was dit de eerste 
keer dat ze een bezoek brachten aan een 

zorgcentrum en was het ontzettend spannend om in 
gesprek te gaan met de bewoners. Maar al snel ver-
dween de spanning dankzij de openheid van bewoners 
en durfden de leerlingen vragen te stellen over kleur en 
compositie voorkeur. Maar ook vragen over het leven 
van bewoners, wat mooie gesprekken opleverde, jong en 
oud samen. De leerlingen zijn ook naar de NDSM-werf in 
Amsterdam geweest om graffiti kunstwerken te bekij-
ken en zelf een eerste werk te maken. Daarna zijn er op 
school verschillende oefensessies geweest om de uitein-
delijke kunstwerken te realiseren. 

Op vrijdagochtend 7 februari worden de kunstwerken 
tentoongesteld in de gang naar Rozenholm. De leerlin-
gen zullen een presentatie geven over de uitwerking van 
de graffiti kunstwerken. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Om 10:15 uur in de grote zaal 
van het zorgcentrum.

Voor het museumbezoek gaan de leerlingen bewoners 
een rondleiding geven in het Tropenmuseum in Amster-
dam. De nadruk ligt hierbij op het presenteren en door-
geven van informatie en de vaardigheden die er nodig 
zijn om dit op een goede manier te doen.

Op 18 oktober 2019 kwamen er 7 leerlingen speeddaten 
met 4 bewoners. Ook hier waren de zenuwen merkbaar 
maar onder het genot van een kopje koffie en een stukje 
taart werd er gezellig met elkaar gepraat. En durfden 
de leerlingen allerlei vragen aan de bewoners te stellen. 
De bewoners kozen uiteindelijk door wie ze rondgeleid 
willen worden tijdens het museumbezoek op vrijdag 31 
januari. In november hebben de leerlingen een bezoek 
gebracht aan het Tropenmuseum om zich voor te kun-
nen bereiden op de rondleiding. 

Daarna hebben er op school verschillende oefenses-
sies plaatsgevonden hoe te presenteren. Want dat is 
waarschijnlijk de grootste uitdaging, de informatie in 
het museum op een leuke manier over te brengen naar 
de bewoners. Op het moment van verspreiding van het 
magazine ‘‘Voor ons Allemael’’ heeft het bezoek al plaats-
gevonden. We gaan er vanuit dat het een geslaagde dag 
is geweest.

Door de succesvolle samenwerking met de 
Praktijkschool zullen er waarschijnlijk vervolg 
projecten gaan plaats vinden. Zo kunnen we de jeugd 
kennis laten maken met de ouderenzorg en blijven 
bewoners verbonden met de maatschappij.

 Praktijkschool Uithoorn en Zorgcentrum Aelsmeer Praktijkschool Uithoorn en Zorgcentrum Aelsmeer
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Vrijwilligers

Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Tel. 0297-326050 

Emma is 68 jaar en woont in Kudelstaart . Zij is 
getrouwd met Wim van Zwieten. Samen hebben ze 
twee zoons, één dochter en acht kleinkinderen.
Emma werkte als datatypiste bij de salarisadministra-
tie van DCO, een stichting van meerdere scholen bij 
elkaar. In 1996 heeft ze de overstap gemaakt naar de 
zorg. Lolke van der Leeuw vroeg haar om in de 
keuken in te vallen voor een zieke medewerker. En zo 
is Emma nooit meer weggegaan en heeft ze 19 jaar 
bij het zorgcentrum gewerkt.
Ze is vijf jaar werkzaam geweest in de keuken en 
daar hielp zij o.a. met het ontbijt klaarmaken: kaas 
en worst snijden, broodtrommels vullen, maar ook 
het brood snijden. “Dit deden we toen nog zelf. Het 
werk in de keuken was ook zwaar, met grote potten 
en pannen sjouwen, dweilen etc.”  Vandaar dat ze op 
een gegeven moment heeft gesolliciteerd als coun-
termedewerkster. Daar heeft ze geen spijt van gehad 
en heeft dit met veel plezier gedaan. Hier heeft ze 
meegeholpen met het opzetten van het restaurant 
en het uitserveren van de warme maaltijd in de grote 
zaal. Dit vond ze altijd erg leuk om te doen. Vooral het 
contact met de bewoners vond ze waardevol. Later 
ging ze ook meehelpen met de menu-commissie.

Emma is 10 jaar actief geweest in de personeels
vereniging. “Het was leuk om te doen. We hebben 
vele uitstapjes gemaakt. Zo gingen we een keer naar 
het casino in Zandvoort. En het was altijd leuk om 
te zien dat er zoveel medewerkers meegingen met 
bowlen”. Daarnaast hielp Emma mee met het maken 
van een magazine “de Klokkentoren”, samen met Ina 

Klunder, Lenie van de Ven en Jan Dreschler. Emma 
zorgde altijd voor een lekker recept in het maga-
zine. Tegenwoordig heet dit magazine “Voor ons 
Allemael “. In 2014 is Emma met pensioen gegaan, 
maar ze wilde ons toch nog graag blijven helpen 
en toen heeft ze de aankleding van de grote zaal 
en hal op zich genomen. Bij alle wisselingen van 
jaargetijden of feesten tovert Emma de zaal weer 
om en zorgt ze voor een gezellige en mooie sfeer. 
Het ziet er altijd super mooi uit. 

“In de loop der jaren is er veel veranderd. Vroeger 
zaten er wel 50 bewoners koffie te drinken in de 
grote zaal. Dit is in de loop der jaren steeds minder 
geworden”. Op mijn vraag wat ze jammer vindt dat 
er veranderd is de afgelopen jaren, zegt ze: “ Ik vind  
het jammer dat er geen tafellakens meer op tafel 
liggen tijdens het eten. Ik ben misschien ouder-
wets, maar dat eet toch veel gezelliger”.

Deze keer ben ik in gesprek met 
vrijwilligster Emma van Zwieten, zij 
verzorgt de aankleding in de grote 
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer.
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Stichting SAM zoekt vrijwilligers voor 
rolstoelwandelen en -fietsen. Helaas is het 
aantal rolstoelwandelaars iets teruggelopen 
maar bij het rolstoelfietsen is er juist een 
kleine toename van vrijwilligers in de 
afgelopen maanden. Terugloop betekent dat 
er minder mensen mee naar buiten genomen 
kunnen worden terwijl ze er zo ontzettend 
van kunnen genieten.

Omdat de meeste vrijwilligers van Tafeltje Dek 
Je, die ook dit blad lezen, fitte mensen zijn 
zouden zij misschien ook wel eens willen 
wandelen of fietsen met mensen ‘uit de wijk’.  
Wekelijks of 1 x of 2 x per maand met iemand 
een of anderhalf uur in een rolstoel erop uit te 
gaan, is dat niet mooi?

Hoe meer vrijwilligers wandelen of fietsen des 
te meer mensen kunnen we een enorm plezier 
doen. Kom een keer proeffietsen of mee 
wandelen.  Alle fietsen zijn elektrisch 
ondersteund. Bel even naar Marie Kluinhaar 
(tel 06-20893879) over rolstoelwandelen en Jan 
Kwak (tel 06-53928043) over rolstoelfietsen. 

Vrijwilligers 

maken 
het verschil

Het Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig 
enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers 
tussen de 18 en 80 jaar. Mensen die affiniteit 
hebben met ouderen. Wij vragen de hulp van 
vrijwilligers voor een bepaalde taak of activiteit. 
Schroom niet om contact op te nemen als u een 
vraag heeft over één van de vacatures.

Lees meer op
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures-vrijwilligers

Gezocht! 
Vrijwilliger voor de Salon

Emma van Zwieten

Wie, o wie... Wie heeft de verkeerde jas aangetrok-
ken na de kerstborrel voor de vrijwilligers.
We zijn opzoek naar een donkergrijze jas van Van 
Uffelen, de gene die is blijven hangen is van de 
C&A. Graag weer omruilen bij de receptie.

Oproep!
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Reisburo Op Stap
en Vervoer op Maat
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In 2012 is Reisburo “Op Stap” opgericht voor cliënten 
van het zorgcentrum. Destijds zijn wij met z’n drieën 
gestart, Sandra de Jong, ook bekend van de 
coördinatie voor Tafeltje Dek Je, Ivon Portegies, 
bekend gezicht op de tweede etage en ik, Ilona 
Harting. We zijn begonnen met als doel uitjes te 
organiseren voor de bewoners van het huis. Er ging 
dan altijd een verzorgende van het zorgcentrum 
mee. Helaas werd het te kostbaar om drie keer in de 
week een verzorgende mee te laten gaan met een 
uitstapje omdat hij of zij hard nodig was/ is in de 
zorg.  

Vanaf 2016 organiseer ik de uitjes voor de cliënten 
vanuit de wijk, die Thuiszorg ontvangen of 
maaltijden gebruiken van Tafeltje Dek Je, en 
bewoners uit het zorgcentrum die hier wonen. 
De medewerkers van het zorgcentrum komen 
regelmatig met verzoeken om een uitje voor 
bewoners van de afdeling te organiseren en dit plan 
ik dan in, samen met de desbetreffende afdeling.  
Daarnaast is er ook ‘‘Vervoer op Maat”. Hierbij is het 
mogelijk om bijvoorbeeld ritten naar het ziekenhuis 
of familiebezoek te plannen. De vrijwilliger die als 
chauffeur de rit verzorgt kan ook in het ziekenhuis 
begeleiding bieden aan de cliënt. Daarnaast kan er in 
overleg een naaste mee rijden.
Het is iedere keer weer een uitdaging om leuke uitjes 
te bedenken. Per twee maanden maak ik een 
planning die verspreid wordt aan cliënten van het 
zorgcentrum en de Thuiszorg, die zich hebben 
aangemeld om het overzicht te ontvangen. 
Ik kijk naar de periode van het jaar welke uitjes ik 
bedenk. In de kerstperiode gaan we vooral naar 
tuincentra vanwege de kerstshows. In de zomer is het 
heerlijk om bij het water te zijn dus gaan we naar de 
Biesbosch voor een rondvaart of naar IJmuiden om 
een visje te eten. 

Ik struin internet af om ideeën op te doen. Als ik iets 
leuks heb gevonden ga ik kijken of het voor onze 
doelgroep geschikt is. Vervolgens maak ik een 
prijsberekening om te kijken of het betaalbaar is. 
Ik probeer de prijs zo laag mogelijk te houden. 
In mijn berekening zit de benzine en ook de 
toegangsprijs of lunch voor de vrijwilliger inbegre-
pen. Ook krijg ik regelmatig tips van cliënten of vrij-
willigers/ chauffeurs met leuke ideeën voor een uitje. 
Hier ben ik heel blij mee.  Daarnaast is er 
financiële steun voor de uitstapjes door bijdragen 
van Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer! 
Wij werken volledig met vrijwilligers en hebben één 
busje (max. 9 personen incl. chauffeur)  en 1 perso-
nenauto (ook geschikt voor rolstoel vervoer) tot onze 
beschikking. Voor de planning is het raadzaam om zo 
vroeg mogelijk uw gewenste rit door te geven. 

Reisburo “Op Stap” / ‘Vervoer op maat’
Op maandag- woensdag- en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur kunt u bij mij terecht voor al uw vragen of 
inschrijvingen. Tel. 0297-326050 of e-mail naar 
reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl of door persoon-
lijk een bezoek aan het reisburo te brengen. 

Tot slot zal ik me nog even voorstellen. Mijn naam is 
Ilona Harting en ik werk inmiddels al vanaf 1998 in 
het zorgcentrum. Ik ben begonnen als stagiaire bij 
de receptie en tegelijkertijd om het weekend bij de 
receptie als avond-weekendreceptioniste. Inmiddels 
heb ik een prachtige dochter Tamar van alweer 12 
jaar. In de vakanties mag ze altijd een dag mee met 
mij, dan mag ze helpen bij Lia op “Het Trefpunt”. 
In mijn vrije tijd zing ik in de band bij ons in de 
Dorpskerk, wat ik met veel plezier doe. Daarnaast kan 
ik genieten van de kleine dingen in en om het huis.

De keuken

CCreativiteit reativiteit in de keuken
Iedere dag werken meerdere koks aan de verse maaltijden 
voor bewoners van het zorgcentrum en alle cliënten die via 
Tafeltje Dek Je een warme maaltijd ontvangen. In de keuken 
moeten wij elke dag creatief zijn, er gebeuren altijd 
onverwachte dingen waar we een oplossing voor moeten 
zoeken want onze gasten willen altijd eten. De koks kunnen 
hun eigen creativiteit in de gerechten kwijt, wij werken niet 
met vaste recepturen voor de gerechten. Daardoor smaakt 
bijvoorbeeld een tomatensoep elke keer anders omdat hij 
dan door een andere kok is gemaakt. De koks komen ook 
met nieuwe ideeën voor gerechten en die gaan we dan op 
het menu zetten. Aan de hand van de reacties van de gasten 
gaan we verder met een gerecht of we halen het gerecht 
van het menu af. Ook voor de menu’s die we maken voor 
speciale gelegenheden en feestdagen kunnen we creatief 
zijn. Vroeger gingen we gerechten uitproberen, maar 
tegenwoordig halen we heel veel van internet af.
We hebben een keer stroomuitval gehad in Aalsmeer. 
Omdat we een noodaggregaat op het dak hebben staan 
bleef er gelukkig één oven in de keuken werken maar verder 
deed niks het. Wij hebben toen alle bewoners en de mensen 
van Tafeltje Dek Je eten gegeven door met die ene oven 
alles te koken. Helaas deed de vaatwasmachine het ook niet, 
dus moesten we daarna alles met de hand afwassen…
Ik kan u zeggen: dat is een aardig klusje.
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      Lekkere en leuke Paastip!
Met deze decoratietip heb je gegarandeerd succes aan de ontbijttafel. 
Je hebt alleen hardgekookte eitjes, servetjes, stukje lint, en eierdopjes nodig. 
Vouw de servet helemaal uit en vouw hem diagonaal dubbel. 
 Rol hem op via de lange zijde. Bind hem om het eitje en knoop hem bovenaan 
vast met een lintje en zet hem in het eierdopje.

Het gezicht achter... 



Direct contact met 
Zorgcentrum Aelsmeer? 
Bel: 0297 32 60 50
Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres: 
Molenpad 2 , 1431 BZ Aalsmeer
Postadres: 
Postbus 125, 1430 AC Aalsmeer
Tel. 0297 32 60 50
Fax 0297 34 37 25
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
info@zorgcentrumaelsmeer.nl

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

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

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

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

www.facebook.com/zorgcentrumaelsmeer
Facebookpagina van Zorgcentrum Aelsmeer

www.facebook.com/ontmoetingscentrumaalsmeer
Facebookpagina van het Ontmoetingscentrum

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


