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Voor u ligt de ‘Voor ons Allemael’ van 1 mei. Door omstan-
digheden ontvangt een deel van de lezers het blad ruim een 
week later, waarvoor onze excuses. 

Als u deze Allemael leest is de R weer uit de maand. We 
hoeven geen levertraan meer en de voorjaarsschoonmaak is 
weer achter de rug. Althans zo was het vroeger. De wereld is 
wel veranderd. In de meeste gezinnen werd tot in de zestiger 
jaren met een strak weekprogramma gewerkt bij de huishou-
delijke klussen. Er waren vooral op het platteland veel grote 
gezinnen en dus veel huishoudelijk werk. Al jong werden de 
kinderen ingeschakeld om na schooltijd behulpzaam te zijn in 
de huishouding en zo nodig ook in de landbouw. Er stonden 
minder hulpmiddelen ter beschikking zoals wasmachine, 
droger of stofzuiger en het goed kunnen verzorgen van de 
huishouding was voor de meeste gehuwde vrouwen een van 
de belangrijkste doelstellingen in hun leven. De eigen week-
indeling verschilde niet zoveel van die van de buren of familie 
en men wist dan ook precies op welke momenten er onderling 
even tijd was voor een kopje koffie of thee. De maandag was 
helemaal bestemd voor de was. Dit betekende niet alleen dat 
de was werd gedaan, maar tevens dat met het overgebleven 
sop nog verschillende vloeren werden schoongemaakt. 

Voor het strijken op dinsdag was ook een vaste volgorde. 
Een deel van de was werd eerst vochtig gemaakt en ingerold. 
Er was slappe was en gesteven was. Bont en wit, bijna alles 
werd gestreken. Was ergens een knoopje af of was een 
scheurtje in het linnengoed ontstaan dan werd dit meteen 
na het strijken versteld. Als op woensdag de keuken en toilet 
werden schoongemaakt dan kreeg ook het fornuis een extra 
beurt. Als er een houtfornuis was dan moesten de ringen 
apart worden schoongemaakt en met zwarte smeer gepoetst. 
De kranen werden met koperpoets gepoetst en de vloeren 
werden gedweild. Op donderdag werden de bedden goed 
opgeschud. U kunt zich misschien nog herinneren hoe een 
matras uit meerdere delen bestond en ieder deel moest apart 
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worden opgeschud. De dekens werden buiten 
gehangen en het beddengoed werd wekelijks 
verschoond. Bovenlaken naar onder en onderlaken 
in de was, zo hoorde dat. De vloer werd dagelijks 
met een zwabber gereinigd maar op donderdag 
werd er gedweild en de ramen werden gezeemd. 
Wanneer je als kind uit school kwam op vrijdag 
dan was de kans groot dat alle eetkamerstoelen 
in de gang stonden. Deze werden in de boenwas 
gezet. Op de vloer lag vaak zeil en het kleed wat op 
het zeil lag werd buiten geklopt. Ook de traploper 
werd van de trap gehaald en buiten geklopt. De 
ramen zowel binnen als buiten werden gezeemd. 
Op zaterdag werd de tuin geharkt en de stoep werd 
geschrobd. De bel bij de voordeur werd gepoetst. 
Boodschappen werden gehaald en de soep werd 
vast getrokken voor zondag. 
Ook werd de pudding voor de zondag bereid en 
koel weggezet. Zo was het leven tot begin zestiger 
jaren van de vorige eeuw. 

Er is wat dat betreft wel veel veranderd.
De was wordt door wasmachine en droger gedaan, 
voor het schoonmaken is er beter materiaal, veel 
zaken zijn onderhoudsarm, geen meubels meer 
in de boenwas enz. Je kan het hele jaar door verse 
dingen eten, dus levertraan is niet meer zonodig. 
En aangezien we geen kolenkachel meer hebben is 
in het voorjaar ook niet meer alles met zwart gruis 
bedekt. Wat daarvoor in de plaats is gekomen is 
afhankelijkheid van systemen en een wereld die 
ingewikkelder geworden is. Als de stroom uitvalt 
en telefoon en internet het niet meer doen dan 
komt de samenleving vrijwel tot stilstand. Zo heeft 
elke tijd ook zijn eigen ongemakken. Wat een 
veranderingen hebben velen van u in hun leven 
meegemaakt! Toch is het diezelfde wereld, we heb-
ben het alleen wel heel erg ingewikkeld gemaakt. 
Gelukkig zijn er ook dingen hetzelfde gebleven: 
bomen botten uit, bolgewassen steken hun kopje 
boven de grond en de vogels - misschien wel iets 
minder dan vroeger - fluiten, want de zomer is op 
komst.

Deze ‘Voor ons Allemael’ staat dan ook vooral in het 
teken van de zomer. Er is zoals altijd wel iets nieuws 
te melden. Een inventarisatie binnen de organisatie 
heeft uitgewezen dat het goed zou zijn de taken in 
de top wat anders te verdelen. Ons redactielid Ron 
Szarafinski heeft die gelegenheid aangegrepen om 
elders een functie te aanvaarden. Wij danken hem 
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voor het werk dat hij voor ons blad heeft gedaan. 
Corrie van  Breemen en Frans Knuit gaan leiding 
geven aan respectievelijk de patiëntenzorg en 
de bedrijfsvoering en voor de algehele leiding is 
een nieuwe directeur/bestuurder aangetrokken. 
Inmiddels is de naam bekend, Mw. Ellen Meily, 
woonachtig in Woubrugge.
De redactie had het voorrecht om nog voordat zij 
in dienst treedt (per 1 juni as.) kennis met haar te 
maken. In een interview vertelt zij iets over zichzelf, 
maar uiteraard nog niets over het zorgcentrum.
Na 1 juni is er voor haar eerst een ontdekkingstocht 
door de organisatie en kennis maken met allen die 
daar wonen en werken. Daarna zullen we mw. Meily 
uitnodigen voor een tweede interview om iets te 
horen over haar bevindingen en plannen.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

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

Handwerken
Het handwerken vind plaats in de activiteiten-
ruimte van het zorgcentrum. U kunt zelf aangeven 
wat u graag wilt doen. Als uw handwerk klaar is, 
wordt het verkocht voor het goede doel. Sokken 
breien is altijd gewenst, want dat kunnen niet 
veel mensen meer, maar andere breisels, hand- of 
haakwerkjes zijn ook welkom.

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

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd, waar bij u kunt meezingen, 
ongeacht of u nu niet zo heel goed bij stem bent. 
Het is een gezellige melodieuse samenkomst die 
onder leiding staat van onze activiteiten begeleid-
ster Ingrid met muzikale begeleiding van Ally 
Maarse.
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Optredens
U bent van harte uitgenodigd om te komen luis-
teren bij de optredens van koren of andere muzikale 
gezelschappen. De optredens vinden één keer per 
maand plaats in de grote zaal.

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

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

3 mei  dhr. Verhoek
10 mei  ds. Haeck
17 mei  pastor Creemer
24 mei  dhr. Terlouw
31 mei  dhr. Kramer

7 juni  dhr. Maarsen
14 juni  dhr. Broere
21 juni  Heilig Avondmaal met collecte   
   door ds. v. Dalen
28 juni  ds. de Ruiter

5 juli  pastor A.Creemer   
12 juli  Dhr. Buchner   
19 juli  Dhr. W.H.Verhoek    
26 juli  Dhr. J. Terlouw

 ELKE ZATERDAG

10.15 uur Koffie drinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 8 mei 
15.00 uur Bruidsmodeshow; verschillende personeelsleden sho-
wen hun bruidsjurk.

woensdag 22 mei
15.00 uur Quatriola Hobo Klarinet Fagot Trio spelen o.a. werken 
van Mozart, Beethoven, Verdi en Joplin.

woensdag 5 juni
15.00 uur Optreden van Smartlappenkoor Denk aan de Buren uit 
Aalsmeer.

woensdag 19 juni
15.00 uur Filmmiddag; informatie over welke film er gedraaid zal 
worden volgt nog.

woensdag 17 juli
15.00 uur Het Vera Marijt Trio; piano/zang, gitaar en contrabas 
geven een jazz concert.

woensdag 31 juli
15.00 uur Jeu de Boules

DINSDAG SPECIFIEK 

dinsdag 28 mei
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 1 juli
15.00 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 
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    ELKE ZONDAG

10.00 uur Uitzending kerkdienst

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
(niet op 30 mei)
12.15 uur Restaurant 
(niet op 30 mei)

ELKE MAANDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
(niet op 10 juni)
12.15 uur Restaurant 
(niet op 10 juni)
14.00 uur Handwerken 
(niet op 10 juni)
14.30 uur Sjoelen 
(niet op 10 juni)

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 19 mei
15.00 uur Pianoconcert uitgevoerd door leerlingen van Wilma 
Broere.

Zorgcentrum Aelsmeer
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DONDERDAG SPECIFIEK 

donderdag 27 juni
19:30 uur Optreden van het Bindingkoor uit Aalsmeer.
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Ontwikkelingen 
Zorgcentrum Aelsmeer

Hoewel het weer op het moment dat ik dit schrijf 
grillig is (gisteravond werden we verrast door een 
stevige onweersbui), is overduidelijk dat de lente in 
aantocht is. En wat is het heerlijk om te zien dat de 
zon schijnt en dat de natuur in allerlei aspecten weer 
tot leven komt!

Ook in en rond het Zorgcentrum en alle andere 
activiteiten die we doen is genoeg te beleven. 
Natuurlijk denk ik dan aan de komst van de nieuwe 
directeur-bestuurder, Ellen Meily over wie u elders in 
dit magazine meer kunt lezen. We hebben uitgezien 
naar haar komst en bijdrage in het leiden van de 
organisatie de komende periode en heten haar dan 
ook zeer welkom bij onze gemeenschap. 
En ook met de benoeming van mevrouw Corrie van 
Breemen als hoofd zorg en welzijn voor de hele or-
ganisatie is na vele voorbereidingen een belangrijke 
stap gezet waar we blij mee zijn.

Ook in allerlei andere opzichten vinden veranderin-
gen plaats en wordt hard gewerkt. Ondanks allerlei 
goede initiatieven om de werkdruk te beheersen 
ervaren we dagelijks de druk die vooral van buiten 
op ons wordt gelegd. Nieuwe controles en 
verantwoordingseisen vragen veel van de 
medewerkers en de leiding, vooral omdat we een 
breed pakket van zorg en diensten aanbieden en in 
al die segmenten wel veranderingen gaande zijn. 
Veranderen lijkt wel een doel op zich te zijn 
geworden. We zouden als organisatie geen moeite 
hoeven te doen om helemaal op te gaan en 
meegezogen te worden in deze dynamiek. 
En hoewel dat voor een deel ook gewoon zo is en 
veel van een ieder vraagt is dat  naar mijn volle
overtuiging niet de reden waarom we in deze mooie 

sector werkzaam zijn als medewerkers en 

vrijwilligers. In de ouderenzorg in Nederland ligt de 
laatste jaren steeds meer nadruk op marktdenken. 
Procedures, formulieren en een bedrijfskundige 
aanpak zijn belangrijker dan in het verleden. 
De zorg is zakelijker geworden. De laatste jaren 
heeft de bedrijfsvoering om die reden veel aandacht 
gehad binnen ZCA. We willen werken volgens de 
wettelijke normen en er worden belangrijke stappen 
gezet om waar nodig verder te verbeteren en dat 
blijft nodig.

Er zit echter ook een andere kant aan de ouderen-
zorg. Je zou het de menselijke kant kunnen noemen 
of compassie. Het gaat dan om aandacht voor elkaar, 
een luisterend oor en een goed gesprek. Elementen 
die minstens zo belangrijk zijn als het precies werken 
volgens een vastgesteld protocol of op de meest ef-
ficiënte wijze. De komende tijd willen we meer aan-
dacht besteden aan die andere kant van onze zorg: 
een hechte gemeenschap waarin we samen op weg 
zijn en elkaar kunnen dienen. Niet de regels, maar 
de mens vormt dan het uitgangspunt als balans ten 
opzichte van de zakelijke kant.

De afgelopen maanden hebben verschillende 
gesprekken plaatsgevonden over hoe we dit traject 
het beste zouden kunnen oppakken en onder-
zoekers van de Christelijke Hogeschool Ede zullen 
de komende periode een onderzoeksprogramma 
uitvoeren onder de titel ‘Zie de mens’. Ben Tiggelaar 
(een organisatiedeskundige) verwoordde het 
onlangs mooi: het gaat om het opnieuw –actief, een 
beetje tegen de stroom in- doordenken van een 
verbinding tussen de dagelijkse handelingen en de 
dingen die we uit oogpunt van de menselijke kant 
echt belangrijk vinden.
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We gaan dus opzoek naar hoe we de –zo nodig hierop aangepaste- missie en visie van Zorgcentrum 
Aelsmeer kunnen vertalen naar een manier van werken waarbij de mens centraal staat. We willen 
onderzoeken waarom mensen bij ons werken en welke zorg bewoners wensen. Dat doen we niet door 
mooie woorden te schrijven in beleidsplannen, maar door naar de verhalen van medewerkers, bewoners en 
andere betrokkenen te luisteren en ze te analyseren. Want al die verhalen samen vormen het verhaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer. En al die verhalen kunnen ons helpen om te bedenken hoe we de menselijke kant 
van de ouderenzorg nog beter tot zijn recht kunnen laten komen. We zullen u op de hoogte houden van de 
vorderingen die we maken en als u wilt meedenken dan vernemen we dat graag!

Ik hoop van harte dat we op deze wijze medewerkers en vrijwilligers kunnen blijven inspireren om te kiezen 
voor onze mooie sector en in Aalsmeer gewortelde organisatie. 

Frans Knuit

Expositie 
Henny Bax
Mijn naam is Henny Bax, geboren en getogen in 
Aalsmeer. Getrouwd ben ik met Marry Joren een echte 
Aalsmeerse. In mijn vrije tijd schilder en teken ik graag. 
Hoe dat gekomen is? Ik zal een jaar of negen zijn
 geweest in 1953 toen er een artikel in de Margriet stond 
over van Gogh, dat was omdat het zijn honderdste 
geboortejaar was. Door dat artikel ben ik geinteresseerd  
geraakt in tekenen en schilderen. 

Ik zal een jaar of vijftien geweest zijn dat ik in de winkel 
van Dirk Schoen (Het Hobby Huis) in de Ophelialaan een 
schilderkist zag staan. Die kist kostte 25 gulden. Ik heb 
daar lang voor moeten sparen om hem te kopen. Het 
schilderen stelde nog niet zoveel voor maar ik deed het 
wel. Ik ben toen ik bijna 17 jaar was gaan werken op de 
veiling.  Je weet hoe dat gaat: je wordt ouder, gaat op 
stap, krijgt verkering en trouwt. Het schilderen stond dan 
ook op een laag pitje. Eind jaren negentig (de kinderen 
waren bijna afgestudeerd) heb tegen mijn vrouw ge-
zegd: ‘‘ zo nu ga ik bij iemand les nemen om te tekenen 
en te schilderen’’. Ik ben toen bij Liesbeth van Keulen 
begonnen in Amsterdam. Na een jaar stopte zij even 
met les geven en ben ik bij twee andere docenten terecht 
gekomen. Met Liesbeth van Keulen ben ik vier keer mee 
geweest naar Frankrijk om te tekenen en te schilderen. 

Op een zondag in november 2002 ging ik naar een open 
dag van De Zondagsschilders in Amsterdam op de 
Geldersekade. Bij de deur stond een oude buurjongen 
van mij, Sam van de Pol. Hij heeft mij daar van alles 
laten zien en vertelt hoe het er was. Eind van die rond-
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leiding heb ik mij opgegeven als lid van De Zondags-
schilders. Inmiddels ben ik daar al zestien jaar lid en 
vrijwilliger. Een keer in de week ga ik daar naar toe om 
te schilderen. Het liefst schilder ik met olieverf en teken 
ik met houtskool of met inkt. Thuis is het wat lastiger 
geworden omdat mijn vrouw de ziekte van Parkinson 
heeft met een vorm van dementie. Zij is opgenomen 
hier in het Zorgcentrum Aelsmeer. 
Dit heb ik geschreven naar aanleiding van een 
expositie in de gang van het zorgcentrum. Ik vind het 
erg leuk dat mijn schilderijen en tekeningen er mogen 
hangen. Bedankt Henny Bax

Plaats:        op de gang naar Rozenholm
Periode:     juni en juli



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 ontmoetings-
plek 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 want 
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, 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 uitnodi-
gen om naar Kudelstaart te komen en… over 
die drempel heen te stappen. 

Van maandag t/m vrijdag zijn we vanaf
09.00 - 17.00 uur geopend. Maandag-, dinsdag- 
en donderdagmiddag kunt u tussen 12.00 
- 14.00 uur bij ons terecht voor een warme 
maaltijd.Op woensdag en vrijdagavond is het 
restaurant  geopend, waar u vanaf 17.00 uur 
kunt genieten van een drie-gangen diner. 
Graag vooraf reserveren. Ook met een speciaal 
dieet kunt u bij ons eten, graag even door-
geven bij reservering. 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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Wijkpunt Voor Elkaer
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DINSDAG

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

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

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

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

MAANDAG

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

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

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

WOENSDAG

DONDERDAG

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

Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
2 en 16 mei  / 13 en 27 juni / 11 en 25 juli 
Lekker in beweging, goed voor de concentratie en 
heel gezellig! Deelname is vrij. (Even weken)

De salon 14.30 - 16.30 uur
16 mei / 13 juni / 11 juli 
In de Salon kunt u tegen een onkosten-
vergoeding de nagels laten knippen, vijlen 
en een mooi kleurtje laten lakken. Daarnaast 
kunt u komen voor een gezichtsverzorging bv. 
reinigen, een masker, korte massage, haartjes 
verwijderen en een dagcrème.  

Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
9 en 23 mei / 6 en 20 juni / 4 en 18 juli 
Altijd willen weten of u groene vingers heeft?  
Kom dan gezellig bloemstukjes maken. 
De kosten zijn 4 euro per bakje, maar u krijgt 50 
cent retour als u het lege bakje weer 
terugbrengt. ( Oneven weken)

VRIJDAG

per 1 april zijn we weer 
van start gegaan met het 
fietsen met de duofiets
Lekker sportief, gezond voor lijf en leden, er even 
tussen uit op een ontspannen en sportieve manier. 
Samen met een vrijwilliger van de Stichting SAM 
( sociale activiteiten medemens) kunt u een leuke 
fietstocht maken. De bestemming is aan U! 
U mag zeggen waar u naar toe wilt fietsen. 
Het is geheel kosteloos. Fietsen is op afspraak, 
u kunt zich opgeven bij een van de gastvrouwen/ 
gastheer van het wijkpunt.
Voor informatie kunt u bellen met het wijkpunt 
Tel. 0297 820 979.

Vier uw verjaardag bij ons!

Kopje koffie ? 
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Mei
vrijdag 3 mei
is er geen musica

vrijdag 10 mei
Musica:  Pianospel 
met Bert Groen
vanaf 14.30 – 16.00 uur. 

Opening nieuwe expositie 
Jan Dreschler vanaf 14.30 uur. 
Samen met Bert Groen wordt 
het een gezellige middag. 

dinsdag 14 mei
kaarten maken
Er is deze dag geen kaarten 
maken.

dinsdag 28 mei
kaarten maken
Er is deze dag geen kaarten 
maken.

Bingo
14.30 uur - 16.30 uur. 
Entree € 10,-

donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
i.v.m Hemelvaart is het
 wijkpunt gesloten!

vrijdag 31 mei
Musica:  
Er is deze dag geen musica.

vrijdag 31 mei
Thema avond: Asperge avond
Vanaf 17.00 uur.

AGENDA

Juli
vrijdag 12 juli
Musica: IJsje met een wijsje
vanaf 14.30 – 16.00 uur.

vrijdag 26 juli
Thema avond: Salade buffet
Vanaf 17.00 uur.

Juni
Maandag 10 juni
Tweede Pinksterdag
i.v.m Pinksteren  is het 
wijkpunt gesloten!

Woensdag 13 juni
Kledingverkoop H en A Mode
10.00 - 12.00 uur

vrijdag 21 juni
Musica: Optreden Vrienden 
van het Levenslied
vanaf 14.30 – 16.00 uur. 
Entree € 5,-

vrijdag 28 juni
Thema avond: Belgische avond
Vanaf 17.00 uur.
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Blijf op de hoogte 
van alle activiteiten
 Helaas lukt het ons niet om alle activiteiten 
ver vooruit te plannen. U kunt meer 
details over de activiteiten tijdig vinden 
op Facebook en in de Nieuwe Meerbode. 
U kunt ook altijd even binnenlopen voor
een maandagenda.  
Voor al onze middagactiviteiten kunt u 
zonder reserveringen binnen lopen. 

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

Mevrouw Gemma van As
Het was even wennen maar voel 
me nu helemaal thuis.
Ik ben Gemma van As en woon samen met mijn 
man Piet. Voordat we hier in Mijnsheerlyheid kwa-
men wonen, hebben we 50 jaar op de Mijnsheren-
weg gewoond. De kinderen vonden het huis waarin 
we woonden te groot worden. Op een avond 
kwamen de kinderen allemaal. Heel gezellig maar 
wij vonden dat wel raar. Ze vertelden dat ze een flat 
voor ons hadden gevonden. Dat was wel schrikken 
hoor! Het was heel erg wennen maar nu gaat het 
erg goed. Er is in het wijkpunt veel te doen. Dinsdag 
is er haken, tekenen of kaarten maken, leuk werk! 
Woensdagmiddag klaverjassen en ‘s avonds eten 
wij er erg lekker. Donderdagmiddag is er sjoelen of 
een bloemstukje maken. De laatste avond van de 
maand is er een maaltijd met een speciaal thema. 
Al met al is hier genoeg te doen. Zondagmiddag 
gaan we koffie drinken met een borrel. We vervelen 
ons hier niet dus kom gerust eens langs...

Paaskransen maken in Kudelstaart
Op 11 april hebben we Paaskransen gemaakt in Wijkpunt Kudelstaart. Het was een drukte van je welste 
met 30 dames bloemschikken. Gelukkig hebben 4 trouwe vrijwilligers die ons helpen:  Arda, Wil, Marianne 
en Rita. Het bloemschikken wordt mogelijk gemaakt door Duoplant van de Legmeerdijk. Zo kunnen de 
bezoekers voor een klein prijsje elke 14 dagen een bloemstukje maken. Daarnaast krijgen we af en toe nog  
bloemen gesponsord door Lodewijk de Vries (Schoonmaakbedrijf de Vries).
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Ontmoetingscentrum

een deelnemer zichzelf in iemand met de ziekte 
van Alzheimer.  Ook bij lewy body, pps en vasculaire 
dementie wordt stilgestaan. In de groep heerst een 
vertrouwde sfeer, er wordt open gesproken over de 
beperkingen en de behoeften. De mogelijkheden  
die er nog zijn en de mensen om ons heen die we 
nodig hebben. Mensen moeten een beetje regie 
overnemen zegt een dame. Het is kenmerkend voor 
deze groep dat er vertrouwen is. Ellen, coördinator 
van het ontmoetingscentrum, kan alles ter sprake 
brengen en het is duidelijk dat niemand in de groep 
dat vervelend vindt. 

‘‘Jong en fit maar ook inzicht’’
Tristan is begeleider. Hij leert voor begeleider 
specifieke doelgroepen. In september 2017 begon 
hij aan deze studie omdat dat een bruggetje was 
naar zijn toekomstdroom ambulancechauffeur. 
Als leerling solliciteerde hij bij het ontmoetingscen-
trum en mocht starten. Tristan voelde zich meteen 
op zijn plek. Het voelt helemaal niet als werk vertelt 
hij. De Inzichtgroep waar hij op dinsdag werkt is 
wel anders. Daar sta je als begeleider meer in de 
schijnwerpers, je bent meer bepalend voor het 
programma op de groep. Er is een andere structuur 
in vergelijking met de 8teromgroep en er is een 
verschil in aantal deelnemers. Bij inzicht kan het 
gebeuren dat je met 14 mensen bent, dat is niet zo 
als het gaat om de 8terom groep. 

‘‘Kenniscentrum en Dementheek’’
In 2017 begon ook de opzet van kenniscentrum 
Dementie. Naast dagbesteding wil het ontmoe-
tingscentrum een centrum zijn waar mensen te 
allen tijden terecht kunnen met vragen. De infor-

matiebijeenkomsten en gespreksgroepen zijn al 
vast onderdeel en in 2018 is de dementheek daar 
bij gekomen. Jennifer heeft gezorgd dat het project 
van de grond kwam, zij heeft de contacten gelegd 
en het bestuur van het zorgcentrum overtuigd van 
het nut. Nu Jennifer een andere baan heeft in haar 
woonplaats Zaandam vond zij het belangrijk dat 
haar project in goede handen kwam. Tristan is en-
thousiast en leergierig. Hij is geïnteresseerd in die 
technologie die het leven met dementie zou kun-
nen veraangenamen. Voor hem is het een uitdaging 
om de mogelijkheden naar buiten te brengen. 

‘‘Dementheek’’
Tristan vertelt wat hij onder andere in de 
dementheek heeft. De ‘dayclock’ is een klok met 
agenda. Er kunnen foto’s op gezet worden en 
kleuren aan toegevoegd. Veel mensen met 
geheugenproblemen doen erg hun best om 
afspraken te onthouden. Soms teveel. Als de 
hersenen op die manier overbelast worden met het 
onthouden en daarbij de angst om het te vergeten 
dan is er geen ruimte meer voor het 
werkgeheugen.  Dus geheugensteuntjes zijn erg 
belangrijk. Tristan noemt ook de afstandbediening 
voor de tv. Omdat de meeste afstandsbedieningen 
heel veel knopjes bevatten is er geen overzicht. 
Het gevolg is vaak dat men of maar wat probeert 
zonder gewenst resultaat of de televisie maar niet 
meer aanzet. Overzicht is bij dementie erg belang-
rijk. Hoe minder knopjes hoe beter om te zorgen 
dat men het wel zelf blijft doen. 
De dementheek heeft ook een eenvoudig te bedie-
nen magnetron, een afasiekoffer en verschillende 
gps mogelijkheden. 

Informatie over thuistechnologie 
Dinsdag 21 mei - 19.30 uur

Dinsdagavond 21 mei zal Tristan wat materiaal laten 
zien en uitleggen aan belangstellenden. De avond 
staat in het teken van praktische hulp en steun bij 
dementie. Een breed onderwerp waar technolo-
gische snufjes ook in passen. De zaal is open om 
19.30 uur. Voor persoonlijk contact over de artike-
len in de dementheek kunt u op woensdagochtend 
terecht in gebouw Irene.  Voor informatie over on-
dersteuning bij dementie en inloopmogelijkheden 
kunt u bellen met Ellen Millenaar, 06 22468574.

De werkmaatschappij van het geheel

Tristan vd Jagt neemt stokje 
“Dementheek” over van Jennifer 
Jansen 

In Irene, vrijdagochtend. De groep ‘Jonger en Fitter’ 
zit aan de koffie en discussieert over de naam die ze 
zichzelf geven. Hoeksteen als fundament komt ter 
sprake, maar ook ‘ons clubje’ of werkmaatschappij. 
Tristan beschrijft de groep 8terom in gebouw Irene 
als een familie; het delen van alle mooie en minder 
mooie kanten van het leven.  Samen met Jeantine 
en vrijwilliger Teun zou hij zichzelf beschrijven als 
regisseur van een groep van 8 mensen die allen te 
maken hebben met een vorm van hersenschade. 

Als het gesprek in 8terom daarop komt herkent 

Inloop Odense in gebouw Irene
Het ontmoeten van andere mensen, gezelligheid, 
meer sociale contacten, geheugentraining, een 
spel, muziek, dat allemaal is te vinden bij de inloop 
Odense. U kunt deelnemen aan de geboden activi-
teiten of aan het gehele dagprogramma met lunch 
en wandelen. Het programma begint alle dagen 
om 10:00 uur tot 15:45 uur. De middagactiviteiten 
beginnen om 14:30 uur.

Een greep uit de activiteiten
Elke vrijdagmiddag is een thema. De eerste vrijdag 
van de maand is dat Oud Aalsmeer. Er zijn mensen 
die zich verdiept hebben in de historie van Aals-
meer. Er is veel foto -en filmmateriaal waarover 
gesproken kan worden. Naast Oud Aalsmeer zijn 
er ook andere thema’s die in een maandkalender 
staan. De thema’s worden bedacht door de groep 
vaste bezoekers die graag de inbreng van andere 
dorpsgenoten willen. Iedereen is dus van harte 
welkom. Op de vrijdag is het mogelijk om de hele 
dag te komen. In de ochtend is er multi media. De 
maatschappij is gericht op internet, ipads, tablets 
en social media. Vanaf 10 uur kan men aanschui-
ven en hiermee bezig zijn of gewoon een praatje 
maken. Maandagmiddag is er geheugen training! 
Met geheugenkaartjes, geheugengroep, spreek-
woorden en taalspelen. Geheugentraining is geen 
test, het gaat om het prikkelen van het brein. Niets 
is fout , alles is goed. Dinsdagmiddag staat in het 
teken van muziek, veel ouderen zijn met zingen 
opgegroeid. Tegenwoordig is tv vanzelfsprekend, 
vroeger ging je naar de zang. Muziek heeft grote 
invloed op de vitaliteit van het brein. Of het nu gaat 
om luisteren, een instrument bespelen of zingen. 
Ook praten over muziek kan onderdeel zijn van het 
programma. Op donderdagmiddag is men in de 
inloop Odense begonnen met klaverjassen in de 
oneven week. Daar kunnen zeker nog wat enthou-
siastelingen aanschuiven. 

Informatie
Naast de activiteiten is de inloop Odense ook een 
ontmoetingsplek om mee te praten en ergens 
bij te horen. Samen bespreken we ook zaken die 
dan groter aangepakt worden. Een voorbeeld zijn 
de trottoirs in Aalsmeer dorp. Op 16 april was dat 
onderwerp van gesprek met een meneer van de 
gemeente. 
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Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers vanaf 18 jaar. Men-
sen 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 onze website en op de volgende pagina ziet u vacatures staan. Schroom niet om contact op te 
nemen als u een vraag heeft over één van de vacatures. 
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Zie hier onze vrijwilligers vacatures !

Vrijwilligers

Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Tel. 0297-326050 
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Vrijwilliger voor het begeleiden van het 
Fietslabyrint 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het 
fietslabyrint wil begeleiden. 
Op vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. 
Als vrijwilliger gaat u een klein groepje 
bewoners begeleiden tijdens het fietsen op een 
motomed. Dit is een bewegingstrainer, waar op 
je zittend op een stoel of rolstoel, met je benen 
kan trappen als op een fiets. De fiets staat in 
verbinding met het fietslabyrint, een systeem 
waarmee de bewoners op een groot scherm 
kunnen kijken en een interactieve fietstocht 
kunnen maken door steden en natuurgebieden 
in binnen- en buitenland.Tijdens het fietsen is er 
gelegenheid om gezellig een praatje te maken 
en een kopje koffie/ thee te drinken.

Kienen/ Bingo altijd prijs!
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die wil 
helpen bij het Kienen voor de bewoners. 
Op woensdagmiddag om de week van 14.00 
- 17.00 uur. Tijdens de Kienmiddag assisteert u 
aan een tafel de bewoners die wat hulp nodig 
hebben tijdens het kienen. In de pauze helpt u 
met het uitdelen van koffie en thee. Daarnaast 
is er tijd om een gezellig praatje te maken met 
de bewoners en maken we er met elkaar een 
gezellige middag van.

Spelmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Op donderdagmiddag om de week in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer is er spelmiddag. Aan 4 
ronde tafels zitten totaal 16 mensen geconcentreerd met kaarten in de handen. Er wordt fanatiek gekaart 
en klaverjas gespeeld om precies te zijn. Troef, nat, en punten gehaald, zijn enkele termen die uitgespro-
ken worden. Maar natuurlijk wordt er ook gelachen, want hoewel het er heel professioneel uitziet, gaat het 
vooral om het plezier, de gezelligheid met elkaar. Tijdens het kaarten wordt er koffie/thee geserveerd door 
een enthousiaste vrijwilligster die ook wat later op de middag voor de borrel of het glaasje fris zorgt. Want 
dat hoort er natuurlijk wel bij en soms is er zelfs als extra een lekkere snack. Een klein uurtje later komen er 
nog meer bezoekers voor de spelmiddag, dit zijn de fanatieke Rummikub spelers. Meestal zijn dit 8 dames 
die in 2 groepjes de nummerseries op tafel spelen. Ook zij krijgen koffie/thee en een borreltje of sapje van 
de vrijwilligster. De spelmiddag op de donderdagmiddag is altijd een gezellige bijeenkomst. Om deze mid-
dag doorgang te laten vinden, zijn wij echter wel opzoek naar vrijwilligers m/v van 13.30 - 17.00 uur.

Chauffeurs gezocht voor maatwerk bij het 
reisbureau
We zijn op zoek naar chauffeurs die we kunnen 
oproepen als er een individuele vraag is van 
een bewoner om bijv. weggebracht te worden 
naar het ziekenhuis. U rijdt met kangoo van het 
zorgcentrum. Een paar dagen ervoor wordt u 
gebeld door het reisbureau of u tijd heeft.

Vrijwilliger gezocht die samen wil fietsen op 
een duo- of rolstoelfiets.
Houdt u ook van fietsen?
Gezamenlijk gaat u met een van de cliënten een 
uurtje fietsen op een duofiets of rolstoelfiets 
met trapondersteuning,  Het is fijn voor de 
cliënt om naar buiten te gaan, oude bekende 
plekjes te zien en er even lekker tussen uit te 
zijn. Er wordt gefietst in de periode van april t/m 
oktober. U krijgt vooraf instructie/ training hoe u 
de fiets moet gebruiken.

Houdt u ook zo van wandelen? 
Eén van onze bewoners gaat graag met u mee, 
want wat is er niet heerlijker dan even naar 
buiten gaan en een frisse neus halen.
We zijn op zoek naar vrijwilligers bij het 
wandelen zowel in groepsverband als
 individueel.

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

Heet u onze bewoners hartelijk welkom 
tijdens de borrelmiddag?
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die wil 
helpen bij de borrelmiddag voor de bewoners. 
Op zaterdagmiddag om de week van 15.30 
tot 17.00 uur. 
Tijdens de borrelmiddag helpt u met het verzor-
gen van een lekker drankje en hapje. Daarnaast 
is er tijd om een gezellig praatje te maken met 
een van de bewoners. We willen er met elkaar, 
in een informele sfeer een gezellige middag van 
maken.

Word ook vrijwilliger !

Klaverjassen
Ontmoetingscentrum Irene, onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer is op zoek naar  een 
vrijwilliger die wil meehelpen met de klaverjas-
middag voor senioren. U helpt met de drankjes 
inschenken, gezellig een praatje maken en u kan 
eventueel meespelen indien er iemand te kort is. 
Klaverjassen is op donderdagmiddag 1x in de 
14 dagen van 14.30 – 16.00 uur.
Dit wordt bezocht door ouderen die kunnen 
deelnemen aan diverse activiteiten.



Zoals u waarschijnlijk weet is er het afgelopen jaar 
nagedacht over de topstructuur van Zorgcentrum 
Aelsmeer en besloten om een nieuwe directeur/
bestuurder aan te trekken. In de afgelopen maan-
den volgde de sollicitatieprocedure. Dat begon met 
het plaatsen van een advertentie.

Die advertentie in de krant trok de belangstel-
ling van Ellen Meily wonende in Woubrugge en 
directeur Klinische zorg bij de organisatie SEIN, 
centrum voor epilepsiebestrijding. Na daar 10 jaar 
actief te zijn geweest was zij wel enigszins toe aan 
iets anders, zij het dat dit zich nog beperkte tot 
met wat meer interesse de personeelsadvertenties 
door te bladeren. De advertentie van Zorgcentrum 

Aelsmeer viel haar op door de sfeer die er 
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organisatie die veel eerder in het ziekteproces een 
zinvolle rol vervult.

Privé is Ellen Meily getrouwd en heeft twee kinde-
ren. Haar man is zeevarend dus nog wel eens van 
huis. Het water speelt trouwens een grote rol in 
hun leven, want de eerste ontmoeting was tijdens 
het zeezeilen. De droom om eens aan het water te 
wonen werd bewaarheid toen zij zich een aantal 
jaren geleden in Woubrugge vestigden.
Naast haar werk is Mw. Meily actief op maatschap-
pelijk gebied bijvoorbeeld als voorzitter van de Des 
vereniging, maar ook als lid van het Woubrugse 
koor Trattiori Cantati, een koor met een breed 
repertoire. Ze houdt van tuinieren.
Maar op het water zijn is toch wel het belangrijkste, 
hetzij met de motorboot maar ook door door te 
Suppen.
SUP staat daarbij voor Stand Up Peddling. Het is 
een soort wandelen op het water staande op een 
soort surfplank en kalm peddelend vooruit komen. 
‘Zeer ontspannend’, zo zegt ze.
Dus de nieuwe directeur kan er naast per fiets en 
auto er ook voor kiezen om al varend of Suppend 
naar haar werk te komen. 

Op 1 juni begint ze aan haar nieuwe baan. 
‘Ik zie er naar uit en heb er veel zin in’, zegt ze.
 Het lijkt me mooi om samen met alle nieuwe colle-
ga’s te ontdekken wat voor Zorgcentrum Aelsmeer/
Thuiszorg Aalsmeer de beste koers is.

‘‘ Ik hoor en luister graag naar mensen. Het is 
niet zo dat ik moeilijke dingen of conflicten uit 
de weg ga maar ik wil altijd samen met andere 
werken aan een oplossing’’.

Daarbij staat de kwaliteit van ons werk voorop en 
daarbij denk ik vooral aan kwaliteit van leven, meer 
nog dan aan kwaliteit van zorg.

Ik dank mw. Meily voor dit buitengewoon prettige 
gesprek en wens haar een goede start toe in haar 
nieuwe functie.

Jan Dreschler

Interview met...
Mw. Ellen Meily
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Privé

Kinderen: 2 kinderen
een dochter en een  zoon

gehuwd
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‘‘Ik denk aan kwaliteit van leven, 
meer nog dan aan kwaliteit van zorg’’

uit sprak en de kleinschaligheid van de organisa-
tie. Ouderenzorg had altijd al haar belangstelling. 
Ze was ook veel mee geweest met vakantiereizen 
voor ouderen zowel als activiteitenbegeleidster als 
verpleegkundige en heeft graag direct contact met 
mensen. Kortom het kwam tot een sollicitatie, er 
volgden gesprekken en de rest is geschiedenis.

Op 1 juni as. treedt Mw. Ellen Meily in dienst 
als directeur/bestuurder bij Zorgcentrum 
Aelsmeer/Thuiszorg Aalsmeer.

Een goede reden om met haar kennis te maken 
en na te gaan hoe zij aankijkt tegen deze nieuwe 
uitdaging.

Toen ik haar vroeg waar ooit haar wieg gestaan 
heeft, was het antwoord verrassend: ‘Tunesië’.
Haar vader was actief in de tropische landbouw en 
daardoor was het gezin telkens voor een paar jaar 
in een ander land. De meest levendige herinnerin-
gen heeft ze aan Indonesië waar ze van haar zesde 
tot negende jaar woonde. Toen de oudere broer 
naar de middelbare school moest werd voor een 
standplaats in Nederland gekozen, voorlopig in het 
centrum van het land: Amersfoort, Utrecht.
Toen ik haar vroeg of dat geen turbulente jeugd 
was zei ze: 

‘Eigenlijk niet. Je wist als kind niet beter en zo 
lang het in het gezin een veilige plek was deed 
het er ook niet zo toe waar je woonde’.

Na de middelbare school volgde Ellen Meily de 
opleiding tot verpleegkundige in het Antonius 
Ziekenhuis in Utrecht en was na haar diplomering 
werkzaam bij de Cardiocare. Het Antonius Zieken-
huis is beroemd om zijn hartchirurgie. Ellen koos 
echter niet voor de technische Intensive Care, maar 
voor de cardiocare omdat voor haar het contact 
met mensen toch voorop stond.

Ze had een positief kritische instelling en zag ook 
wel dingen die voor verbetering vatbaar waren.

‘Soms moet je dat accepteren, maar soms ook 
moet je besluiten daar een rol in te willen 
spelen om patiëntenzorg te verbeteren’.

Het leidde ertoe dat zij in Rotterdam de studie 
Beleid en management volgde, met als oogmerk 
om actief te zijn in het leidinggeven aan organisa-
ties of delen van organisaties.
Daarna volgde een aantal functies als leidingge-
vende in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, bij de 
bloedbank in Leiden, als stafmedewerker palliatieve 
zorg bij het Integraal Kankercentrum West en uit-
eindelijk dus bij de organisatie SEIN.
Daar was ze actief in het beschikbaar maken van de 
expertise van dit epilepsiecentrum voor patiënten 
die elders in algemene ziekenhuizen verbleven. 
Daartoe was er een ambulant team dat naar de 
ziekenhuizen toe ging. Maar ook werden patiënten 
bij SEIN uitgenodigd om daar te worden ingesteld 
op medicatie waarna ze weer terugkonden naar de 
eigen omgeving. Zo werd SEIN van een organisatie 
waar je pas in laatste instantie terecht kwam tot een 
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Thuiszorg Aalsmeer

Wat heeft de Huishoudelijke Verzorging 
van  Thuiszorg Aalsmeer u te bieden?

Medewerkers HV
Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers u zo 
goed mogelijk van dienst kunnen zijn en zoeken ie-
mand die bij u past en waar u zich prettig bij voelt. 
U krijgt hulp voor de werkzaamheden die u zelf 
in huis, wegens omstandigheden, niet meer kunt 
doen. 

Afhankelijk van wat er noodzakelijk en afgesproken 
is in de indicatie maakt uw medewerker uw huis 
schoon, verzorgt eventueel was- en strijkgoed of 
maakt het bed op.

Meer dan alleen maar schoonmaken
Ook voor een luisterend oor kunt u terecht bij onze 
medewerkers. Een kopje koffie en een gesprek op 
zijn tijd, is net zo waardevol als een schoongemaakt 
huis. Onze HV-medewerkers krijgen jaarlijks scho-
ling over onderwerpen als dementie, oudermishan-
deling, communicatie, etc. dus dat maakt hen ook 
heel waardevol in andere opzichten.
Zij hebben een signalerende functie. Dat betekent 
dat wanneer zij zich zorgen maken over uw welzijn 
zij contact kunnen hebben met de planners van 
Thuiszorg Aalsmeer die dagelijks op kantoor aan-
wezig zijn èn met collega’s van de Thuiszorg verple-
ging & verzorging voor overleg en advies.

De medewerkers zijn op de hoogte van:
* De Thuiszorg Verpleging en Verzorging
* Tafeltje Dekje
* Aalsmeer Voor Elkaar voor boodschappen en 

   vervoer

deze medewerker heeft geen inzicht in de planning 
en maakt desgewenst een terugbel-verzoek aan.
Het is onze wens dat u mede door onze inzet zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. 
In deze editie van “Ons Allemael” wil ik graag een 
medewerker HV “de pen” geven. Zij zijn namelijk 
met 65 man/vrouw sterk vijf dagen per week in 
weer en wind op pad om uw huishouden te helpen 
organiseren en maken van alles mee. Die verhalen 
mogen, met respect voor de privacy uiteraard,  wel 
eens opgeschreven en gedeeld worden. 
Thuiszorg HV heeft heel veel gezichten die wij u 
graag laten zien. Ik hoop op veel leesplezier, her-
kenning en mooie herinneringen! Maar vooral ook 
dat collega’s enthousiast gaan schrijven want de 
échte belevenissen komen toch bij hen vandaan.

De eerste medewerkster die u graag 
iets wil vertellen is : Karin 

Deze werkdag begon met een telefoontje.
Kun jij.... voor een zieke collega...En zo stapte ik die 
middag een zonnige huiskamer binnen. Ontvangen 
door een opgewekte heer van hoge leeftijd.
We maakten kennis en bespraken waarmee ik zou 
beginnen. Stoffen, zuigen en o ja graag de keuken,
want het was een rommeltje geworden met het 
maken van de wekelijkse pan soep. ‘‘U kookt zelf?’’, 
vroeg ik. Ja, dat had zijn zieke vrouw hem geleerd, 
want hij moest als zij er niet meer was toch voor 
zichzelf kunnen zorgen. Hij miste haar erg, maar 
kinderen en kleinkinderen zorgden er voor dat hij 
zich niet hoefde te vervelen. Hij voelde zich nuttig.
Elke week kookte hij soep voor de kleinkinderen. 
Aan de kruimels in de bank was te zien dat het 
gezellig was geweest die zaterdag. Hij vertelde over 
zijn leven van vroeger en nu terwijl ik luisterend het 
huis door werkte. We dronken thee en het viel mij 
op dat hij een tevreden mens was. In de volgende 
weken die ik bij hem werkte leerde ik dat hij slecht 
zag  en dat het weer heel gezellig was geweest dat 
weekend. En met veel liefde en begrip zoog ik de 
kruimels en het omgevallen potje zout weer op.
Tot de dag dat mijn collega weer beter was.
Een jaar later zag ik toevallig hoe twee jongelui een 
oudere heer hielpen met instappen in een klaar-
staande auto. ‘‘Meneer gaat een weekje weg met 
zijn kleinzoons’’, vertelde een van de buren. 
Met voorpret op elk gezicht zette de wagen zich in 
beweging..

* Het reisbureau 
* Overige afdelingen van Zorgcentrum Aelsmeer 
waar iedereen zich dagelijks inzet om u een 
plezierige oude dag te bezorgen. 

Het Zorgdossier
Eén van onze planners komt bij u op huisbezoek, 
maakt kennis met u en bespreekt uw wensen. 
De afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk 
zorgdossier dat bij u thuis blijft liggen.
Bij vervanging van uw vaste medewerker is het 
voor de collega fijn als het zorgdossier voor handen 
is. Tevens wordt in dit dossier de verleende zorg 
geaccordeerd en wekelijks genoteerd door u.

Foto: Diana, Heidi, Anja, Dorien

De planners Anja , Dorien en Heidi staan u dagelijks 
van 8.00-15.30 uur telefonisch te woord en probe-
ren wekelijks alle cliënten weer aan de medewer-
kers te koppelen. Buiten deze tijden om wordt u 
ook te woord gestaan door een medewerker maar 

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

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

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

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

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

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

www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
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Verslag van de Cliëntenraadvergadering op 
maandag 8 april 2019

Opening
- We verwelkomen twee nieuwe leden: mevr. 
Moenis, bewoner van het zorgcentrum en dhr. 
Poortvliet uit Kudelstaart. Beiden vertegenwoor-
digen de belangen van de zorgcentrumbewoners in 
de Cliëntenraad. De voorzitter wenst hen een goede 
tijd toe in de Raad.

Notulen d.d. 21-01-2019
- Men is er nog niet in geslaagd in Gebouw Irene 
een aparte ruimte te creëren voor onrustige 
deelnemers. 

Ingekomen stukken
- Per 1 februari 2019 is mevr. Corrie van Breemen 
benoemd als hoofd zorg en welzijn bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. 
- Per 1 juni 2019 is mevr. Ellen Meily benoemd tot 
nieuwe directeur/bestuurder van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dhr. Frans Knuit zal de functie van Hoofd 
Bedrijfsvoering gaan vervullen.

Cursus L.O.C. door Tiske Boonstra, adviseur 
L.O.C. op 27 mei a.s.
- In verband met veranderingen in de Wet 
Zeggenschap in Zorg, maar ook t.b.v. de (meren-
deels) nieuwe leden in onze Cliëntenraad, nodigen 
we Tiske uit voor een middagcursus: opfrissen/
bijspijkeren van de letter van de wet. Maar ook voor 
vragen en uitwisseling en tips.

Mededelingen directie
- Er is een voorstel voor een 2e huiskamer op de 
1e verdieping. Wordt een agendapunt volgende 
vergadering. 
- Per 1 april is Leonie Rieval het nieuwe hoofd op 

de 1e verdieping (interne procedure). Ook wordt 
gewerkt aan het aanstellen van een hoofd 2e 
verdieping, zodat Leonie Lek zich helemaal op de 
begane grond kan richten.
- Nog steeds is er op hoog niveau beraad over 
extra ruimte in Irene voor onrustige mensen. 
De behoefte wordt steeds groter. Het gesprek 
hierover met de kerkvoogdij is gaande.
- (Op onze vraag) hoe lang mogen kamers leeg-
staan in het zorgcentrum en op de 2e verdieping 
met Volledig Pakket Thuis? In het zorgcentrum 
maximaal 13 dagen. 2e verdieping alleen 
huurwoning (Habion) 1 maand opzegtermijn 
(in overleg evt. korter). 
- Toelichting voortschrijdend jaarplan ’18 –’19: 
het rapport bevat de hoofdlijnen van het 
voorgenomen beleid. De voortgang wordt 1x per 
halfjaar gecheckt. 
- Traject ‘zie de mens’: onder deze titel wordt in 
de komende periode een onderzoeksprogramma 
uitgevoerd waarin gezocht wordt naar een manier 
van werken waarin de mens weer centraal staat. 
De laatste jaren is de zorg zo zakelijk geworden 
(procedures/formulieren) dat de nadruk kwam te 
liggen op bedrijfsvoering. Naast de regels willen 
we dat de mens centraal staat. Onderzocht wordt 
waarom mensen bij ons werken en welke zorg de 
bewoners wensen. 

Rondvraag
- Op de 2e verdieping worden de kamers niet 
warm genoeg. Dit zal worden nagevraagd. 
- Het rookbeleid op de kamer is zeer gericht op 
veiligheid, dus op brandgevaar! De rookmelder 
slaat zo nodig aan met een melding naar de 
brandweer.  De volgende vergadering is op 
maandag 27 mei 2019 m.m.v. Tiske Boonstra, L.O.C. 
We vergaderen in de directeurskamer (i.v.m. gebrek 
aan ruimte en vakantie van Frans Knuit)

Rie Bakker

de Cliëntenraad
Samenvatting vergadering Interview met...

de leerlingen 
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Op de huidige arbeidsmarkt is het in de zorgsector moeilijk om geschoold personeel te 
vinden. Ook in het zorgcentrum is dat te merken, er reageren minder mensen op een
 vacature dan jaren geleden. Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer zijn zeer actief 
om mensen op te leiden tot verzorgende/verpleegkundige. 

Momenteel zijn er 26 leerlingen van verschillende opleidingen en opleidingsniveaus, 
verzorgenden/verpleegkundigen werkzaam. Ook is er een wisselend aantal stagiaires, 
momenteel 16. Dit komt omdat het zorgcentrum is aangesloten bij het plan Regionaal 
Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van de zorg en welzijn sector. 
Hierin hebben de aangesloten instellingen met elkaar afgesproken meer mensen op te 
leiden. Er is hiervoor extra geld beschikbaar gesteld via het Sectorplan plus, een meerjarige 
subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze Allemael een 
interview met Wietske, René en Romy, allen als leerling werkzaam in Zorgcentrum 
Aelsmeer. Waarom hebben zij de keuze gemaakt om in de zorg te gaan werken.
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Romy Bras
Bij Romy is het zorgen voor anderen 
met de paplepel ingegoten. Als klein 
meisje ging ze met haar moeder mee 
die via de thuiszorg bij mensen in de 
huishouding werkte. 

‘‘ Na de middelbare school heeft ze 
verschillende baantjes gehad waar-
onder werken in de huishouding bij 
de thuiszorg’’.

Hierdoor heeft ze de keuze gemaakt 
om in de zorg te gaan werken, en is ze 
aan het NOVA college begonnen met 
de opleiding Verzorgende IG niveau 2. 
Na het eerste jaar succesvol te hebben 
afgerond heeft ze gesolliciteerd op een 
leerlingenplaats Verzorgende IG niveau 
3 in het zorgcentrum. Op de 2e etage 
heeft Romy haar eerste jaar doorlopen 
en sinds september 2018 werkt ze op 
de 1e etage. 

‘‘ Iedere afdeling is weer anders, op 
de 1e etage hebben bewoners meer 
zorg en begeleiding nodig’’.

Leeftijd
39 jaar

woonachtig
In Rijsenhout

Wietske Pet
Wietske is na de MAVO de middelbare 
opleiding activiteitenbegeleiding gaan 
volgen. Als 18-jarige had ze haar opleiding 
succesvol afgerond en ging als activiteiten-
begeleidster aan het werk in verpleeghuis 
Hoge Heem in Uithoorn. Daar werkte ze met 
dementerende en somatische bewoners. 

‘‘ Het was mooi om mensen te zien 
genieten tijdens de activiteiten, ze de 
aandacht te kunnen geven die men op 
dat moment nodig had’’.

 Maar Wietske wilde zich meer verdiepen in 
de mogelijkheden op het gebied van maat-
schappelijk zorg. Daarom startte ze met de 
thuisopleiding leidster kindercentrum en 
ging aan de slag als leidster op een kinder-
dagverblijf in Amstelveen. Ook dit was een 
leuke baan en deed ze veel ervaring op 
betreffende de zorg voor de kinderen en het 
onderhouden van contact met de ouders. 
Toch bleef ze een twijfelachtig gevoel hou-
den. Haar zus werkte in die tijd bij de firma 
Barendsen op kantoor en gaf aan dat ze op 
zoek waren naar een administratief mede-
werkster.  Wietske solliciteerde om te kijken 
hoe het zou zijn om op kantoor te werken. 
Uiteindelijk heeft ze er 16 jaar met heel veel 
plezier gewerkt. 

‘‘ Het was een ideale baan toen de 
kinderen werden geboren’’.

 Ze werkte 2 dagen op kantoor en het was er mogelijk om thuis te werken. De kinderen werden ondertus-
sen zelfstandiger en zo ontstond de gedachte om weer een opleiding te gaan volgen. Met alle levenserva-
ring op zak heeft Wietske een bewuste keuze gemaakt om in de zorg te gaan werken. Ze solliciteerde bij 
het zorgcentrum op een leerlingenfunctie voor de opleiding Verzorgende IG. Het bevalt haar goed, ze haalt 
goede cijfers en het werkend leren is goed te combineren met het gezinsleven. En het is fijn om met men-
sen in de klas te zitten die ook een bewuste keuze hebben gemaakt om weer te gaan leren. Wietske haalt 
voldoening uit de zorg voor de bewoners. Mensen brengen de laatste jaren van hun leven door in het zorg-
centrum en ze vindt het belangrijk dat dit op een zo’n liefdevol mogelijke manier gebeurd. Ze geeft aan dat 
geduld een belangrijke eigenschap is die nodig is in de zorg, veel herhalen en je eigen tempo aanpassen. 
Tijdens de zorg geniet ze van de gesprekken met bewoners, de verhalen over vroeger en over het leven. Het 
eerste jaar zit erop, Wietske heeft een leuke leerzame tijd gehad op de 1e etage en is vanaf januari werk-
zaam op de 2e etage.

Leeftijd
23 jaar

woonachtig
In de Woerdense Verlaat

Ze mag bijna alle zorghandelingen zelf 
uitvoeren behalve medicijnen delen. 
Samen met collega’s leert ze nu ook 
zorgplannen voor bewoners op te
 stellen. Op de vraag waar Romy het 
meest van geniet antwoord ze van de 
gesprekken met bewoners tijdens de 
zorg. Maar natuurlijk ook van de gehele 
zorg rondom bewoners. Het contact 
met de familie, artsen en andere 
disciplines maakt het afwisselend. 
Als Romy deze opleiding heeft 
afgerond wil ze doorleren voor 
verpleegkundige. In de ouderenzorg 
voelt ze zich op haar plek. Ze heeft ook 
op een kinderdagverblijf gewerkt maar 
haar passie kan ze kwijt in de zorg voor 
ouderen. 
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René van der Plas

Leeftijd
43 jaar

woonachtig
In Aalsmeer

Van huis uit heeft René het zorgen meegekregen, 
zijn moeder was verpleegkundige in het ziekenhuis 
en later in de thuiszorg. Als vakantiebaantje werkte 
hij bij een instelling voor verstandelijk gehandicap-
ten en hielp daar mee in de keuken en in de huis-
houding.

‘‘ Hier is de liefde voor de zorg ontstaan’’,

 ook al heeft hij daar maar een paar maanden ge-
werkt. Na een aantal baantjes in winkels te hebben 
gehad is René aan het werk gegaan bij de thuiszorg 
in Amstelveen. Als huishoudelijke hulp kwam hij bij 
cliënten thuis en genoot van de gesprekken met 
de mensen en zag hoe belangrijk deze gesprekken 
voor ze waren. Het werken bij de thuiszorg gaf een 
gevoel van vrijheid, wel een vast werkrooster met 
vaste cliënten maar niet verbonden zijn aan een 
afdeling. Na 14 jaar werd er gereorganiseerd bij 
Amstelring en werd René ontslagen. In de periode 
dat hij thuis zat zonder werk werd zijn man op-
genomen in het ziekenhuis. Doordat hij op deze 
manier weer in aanraking kwam met de zorgsector 
werd de interesse om zelf in de zorg te werken ge-
wekt. Hij solliciteerde op een leerlingenfunctie bij 
het zorgcentrum en begon met de opleiding Ver-
zorgende IG Maatschappelijke Zorg aan het Nova 
College in Haarlem. Zorg en activiteitenbegeleiding 
zijn in deze opleiding gecombineerd. René is vanaf 

september 2018 werkzaam op afdeling de Grote 
Poel waar dementerende ouderen wonen. Geduld 
en humor zijn in het werk met dementerenden heel 
belangrijk. Hij werkt in de zorg maar ook als activi-
teitenbegeleider in één van de huiskamers. 

‘‘ Het is een afwisselende functie maar toch 
gaat zijn voorkeur uit naar de zorg’’.

 In het begin was het soms even lastig doordat hij 
bepaalde handelingen nog niet mocht uitvoeren 
en dan een collega moest vragen. Maar nadat hij 
op school de theorie had geleerd mocht hij meer 
zorgtaken op zich nemen. Na de zomer zal René 
naar een andere afdeling gaan waar hij waarschijn-
lijk weer andere taken mag uitvoeren. 

‘‘ Werken in de zorg is een roeping, een passie’’.

 Dat blijkt ook weer uit de verhalen van Wietske, 
René en Romy. Het zou mooi zijn als meer men-
sen de keuze maken om in de zorgsector te gaan 
werken, want de komende jaren zijn er veel ver-
zorgenden en verpleegkundigen nodig om goede 
zorg te kunnen leveren. We wensen Wietske, René, 
Romy en alle andere leerlingen en stagiaires veel 
succes met hun opleiding en werk in Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Wilma Groenenberg

De winnaar van de vorige puzzel is Mw. Heijkoop van kamer 154. Gefeliciteerd!
Oplossing vorige puzzel: voorjaarskriebels in het zorgcentrum. 

U kunt de oplossing inleveren bij de receptie t.a.v. Wilma Groenenberg. 
De winnaar krijgt zijn/ haar prijs thuisgestuurd. Succes!
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AARDBEIEN
ASPERGES
BIGGETJES
BIJEN
EIEREN
FIETSEN

GROEN
IJSHEILIGEN
INSECTEN
KIEVIETSEI
KIKKERDRIL
KUIKENTJES

LAMMETJES
LENTE
LENTEBODE
LENTELIEDJES
LENTEREGEN
NECTAR

NESTKASTJE
OOIEVAAR
PICKNICKEN
RUPS
SCHOONMAKEN
STUIFMEEL

TULPEN
UITSTAPJES
VAKANTIE
VOGELS
WANDELEN
ZAAIEN

ZOMERTIJD
ZONNESTRALEN
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Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer .

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

Stel het niet uit: word nu donateur van onze stichting
uw bijdrage is hard nodig!

Zorgcentrum Aelsmeer heeft  1  auto en 1 busje 
tot haar beschikking en verschillende vrijwil-
lige chauffeurs waarop een beroep kan worden 
gedaan via ons reisburo ‘Op Stap’.  
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer en alle cliënten die thuis-
zorg van Thuiszorg Aalsmeer ontvangen en/of 
aan een Ontmoetingsgroep deelnemen. 

Vervoer op Maat
Als u van Vervoer op Maat gebruikt wilt maken dan 
kunt u op maandag-/woensdag- of vrijdagochtend 
tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het 
reisburo op telefoonnummer 0297 – 32 60 50.
Wij raden u aan om tijdig te reserveren voor
 Vervoer op Maat omdat wij werken met vrijwillige 
chauffeurs die op afroep ingezet worden.  Tevens 
moet er op de door u gewenste datum en tijd een 
vervoermiddel beschikbaar zijn. Wij hebben één 
liftbus voor uitjes en één Kangoo voor vervoer op 
maat.De kosten van het vervoer zijn als volgt:
• Er is een starttarief van € 3,- en voor dit tarief kunt 

u maximaal 5 kilometer weggebracht worden. 

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

• Boven de 5 km komt er € 0,60 per km bij. Deze ser-
vice  is bedoeld voor vervoer in onze eigen omge-
ving. 

• Vanaf 20 km is de kilometerprijs € 0,35. Wilt u bijv. 
een reis maken van 100km dan kan het reisbureau 
dit wel voor u regelen, maar we zullen dat niet met 
de eigen auto’s doen. Het reisbureau kan echter 
wel voor u uitzoeken hoe u op de gewenste be-
stemming kunt komen en informeren wat de

   kosten zijn.

Vervoer op Maat 
Op 5 mei staan we weer stil bij het feit dat we in 
vrijheid mogen leven. De oorlog lijkt al weer zo 
lang geleden, maar sommigen van u hebben dat 
nog meegemaakt. Het Zorgcentrum kijkt uit over 
Haarlemmermeer en de ringdijk. Daar ging het er 
soms warm aan toe in de jaren 40-45. Er was veel 
verzet onder bevolking, meer dan 3600 onderdui-
kers werden verborgen voor de vijand. Die dijk, 
daar was op het einde van de oorlog veel om te 
doen.

De Duitsers wilden bij een invasie door de geal-
lieerden de polder onder water zetten. Dat hadden 
ze niet zelf bedacht. Hollanders hebben het wapen 
van het water eeuwenlang gebruikt. Denk maar aan 
de Stelling van Amsterdam. Voor dit doel waren er 
in de dijk zogenaamde Springputten aangebracht 
waarin een zware bom was geplaatst waardoor een 
groot gat in de dijk kon worden geblazen.
Dit was op vier plekken het geval, bij de Cruquius, 
bij Zwanenburg, bij gemaal Leeghwater en bij de  
Westeinderplas waar nu Rijsenhout ligt.
Daardoor kon men de  Haarlemmermeer onder 
water zetten. Misschien niet de volle vier meter, 
maar toch wel een meter. Toen er ook bommen bij 
de sluizen in IJmuiden werden aangebracht zou het 
zelfs mogelijk zijn om de hele Haarlemmermeer vol 
te laten lopen met enkele meters zout water. 
Dat was een groot gevaar. Het verzet in de Haar-
lemmermeer dat goed georganiseerd was onder 
leiding van de latere burgemeester Cor van Stam 
bedacht een tegenactie. Men plaatste schepen 
met zand in de onmiddellijke  nabijheid van de 
springputten zodat als er gaten ontstonden die 
onmiddellijk dichtgegooid konden worden onder 
bescherming van de verzetsstrijders die zich toen 
al georganiseerd hadden tot de BS (Binnenlandse 
Strijdkrachten). Dus stond de BS met 24 man dag 
en nacht op wacht om een ramp te voorkomen. 
Dat was een zware taak. Het was ook een  taak die 
aan acht verzetsmensen het leven heeft gekost.

Voor een deel kwam dat door een drama bij de 
springput in de Leimuiderdijk, in Rijsenhout. 
Nota bene op de dag van de bevrijding.
De vlaggen gingen op die dag al uit en de BS ging 

op 5 mei ‘bovengronds’. De plaatselijke 

Commandant van de BS, Dirk Hennink uit 
Burgerveen, bezette met vijf man vroeg in de 
ochtend de springput aan de Leimuiderdijk. 
De acht Wehrmacht soldaten ter plaatse die geen 
weerstand boden werden in een nabijgelegen huis 
opgesloten. Later op de dag kwamen er 5 fietsende 
Duitsers voorbij. Men wilde hen ook aanhouden, 
maar zij verzetten zich en het kwam tot een 
vuurgevecht. Dirk Hennink, 32 jaar oud, werd door 
middel van een schot in het hoofd meteen gedood.
Eén van de Duitsers schoot enkele lichtkogels af en 
dat was reden voor een groep zwaarbewapende 
Duitsers om uit Leimuiden af te reizen om hun col-
lega’s te ontzetten. Ze doorzochten de huizen langs 
de dijk en kwamen bij het huis van de familie Post, 
waar Pieter Hoogvliet, oud 24 jaar, werd gevonden 
en onder de uitgestoken Nederlandse vlag terstond 
werd geëxecuteerd. Er kwam ook nog een burger 
om het leven, dhr. Boer.

Als we anno 2019 vanuit het zorgcentrum uit het 
raam kijken zien we een welvarend land.
Boten varen langs, auto’s rijden op de dijk en 
daarachter het wijde land van de polder en in de 
verte opstijgende vliegtuigen naar alle delen van 
de wereld. Dat is dus allemaal niet zo vanzelfspre-
kend. Op diezelfde dijk stierven mensen voor onze 
vrijheid. En dat is waar we op 4 en 5 mei bij stil-
staan.

Op de plek van de springput waar het drama zich 
afspeelde staat een eenvoudig monument.
Het ziet uit over de Westeinderplas en over de 
polder. Behalve een gedenksteen lees je er: ‘aan hen 
die vielen en hen die waakten’. Opdat we het niet 
vergeten!

Vrijheid
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Ja, Ik word donateur

Met een minimumbijdrage van € 15,- per jaar bent u donateur. 
Voor bedrijven geldt een minimumbijdrage van € 100,- per jaar.

Naam

Straat en huisnummer

Woonplaats

Email

A. Ik maak eenmalig/jaarlijks zelf mijn donatie over op rekening 
 NL 90RABO 0300 1104 21 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer.

B. Hierbij geeft ik toestemming om eenmalig/jaarlijks een bedrag van €            
 af te schrijven van mijn (iban) rekeningnummer                                       
 als donatie. 
 Als de machtiging jaarlijks is geldt hij tot wederopzegging of tot u hem zelf intrekt. 

C. Ik ontvang graag jaarlijks een acceptgiro. 

Stop deze ingevulde kaart in de brievenbus van het Zorgcentrum of stuur de kaart naar:
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer,  Molenpad 2 1431 BZ Aalsmeer.

Handtekening:

Reisburo ‘Op Stap’
Wilt u mee met een excursie dan kunt u bellen met 
ons reisburo. Met deze dienst hoopt Zorgcentrum 
Aelsmeer een extra bijdrage te leveren aan het 
welzijn van onze cliënten en dorpsbewoners. 
Tot ziens! reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

Reisburo “Op Stap”
Het reisburo “Op Stap” organiseert uitstapjes voor de 
cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer. U kunt denken 
aan rondvaarten, pannenkoeken eten, dierentuin en 
musea. Maar bijv. ook de Keukenhof in de lente. Als 
u als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer of Thuiszorg 
Aalsmeer met ons mee wilt met een uitstapje dan 
kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief per 
telefoon (0297 – 326050) of per 
e-mail: reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

Wij zorgen er dan voor dat u het twee maandelijkse 
programma tijdig krijgt toegestuurd zodat u zich 
kunt aanmelden voor het uitstapje van uw keuze. 
Reserveringen kunnen ook worden gemaakt bij de 
medewerkers van Reisburo ‘Op Stap’. Het reisburo is 

geopend op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
09.00 en 12.00 uur.

Bent u afhankelijk van een rolstoel dan is dit geen 
belemmering om mee te gaan met een uitstapje. 
Wij regelen dan dat er een vrijwilliger meegaat om u 
te begeleiden. Sommige van de uitstapjes zijn 
helaas alleen toegankelijk voor cliënten die nog 
goed ter been zijn maar dit wordt dan vermeld op 
het overzicht. Wilt u thuis opgehaald worden dan 
wordt hiervoor € 1,- in rekening gebracht (binnen 
Aalsmeer en Kudelstaart). Mocht u buiten deze regio 
woonachtig zijn dan brengen wij hiervoor € 2,50 in 
rekening. Het is ook mogelijk om een lunchpakket te 
bestellen als u met een uitstapje meegaat. De kosten 
hiervoor bedragen € 5,50.  Het lunchpakket bestaat 
uit twee bolletjes met beleg, een krentenbol, melk/
karnemelk, een plakje ontbijtkoek en fruit. Natuurlijk 
staat het u vrij om uw eigen lunchpakket van huis 
mee te nemen.


