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In deze uitgave van het blad ‘Voor ons Allemael’ kijken we vooruit naar 
‘de donkere dagen voor Kerst’. Het is weer najaar, de zon is minder 
warm en de dagen worden korter. Dit leidt tot verschillende beelden en 
verwachtingen. 

Er zijn mensen die er naar uit kijken om het huis gezellig te maken, 
extra lichtjes plaatsen, weer knus binnen in de kamer bij de kachel, 
een warme trui aan, dikke sokken, misschien ook luisteren naar  mooie 
muziek. 

Er zijn ook mensen die het moeilijk vinden als het buiten donker is, het 
weer druilerig is met wolken, wind en kou. Dan kan het lastiger zijn om 
gezelschap en aanspraak te vinden, de wereld om ons heen is kleiner, 
de kans om je eenzaam te voelen is groter. 

In dit blad bespreken we ervaringen hoe mensen omgaan met alleen 
zijn, ook al wonen we misschien dicht bij anderen, het gevoel van 
eenzaamheid. Dit komt voor bij jonge mensen die hun plaats in de 
maatschappij nog zoeken of denken te moeten voldoen aan hoge 
verwachtingen. Maar ook op oudere leeftijd, bijvoorbeeld omdat de 
echtgenoot is overleden en ook broers of zussen inmiddels 
weggevallen zijn. In de familie bestaat de eigen generatie uit minder 
mensen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe kunnen wij omzien naar 
elkaar en elkaar wat warmte en troost geven, ook als het soms moeilijk 
is. Wij vinden het belangrijk om hier bij stil te staan.

Dit najaar heeft ook een hele andere kant. Het Zorgcentrum Aelsmeer 
viert het 25-jarig bestaan. Verschillende activiteiten zijn georganiseerd 
in de periode van september en oktober. In dit blad kunnen wij daar 
nog geen verslag van doen, de festiviteiten gaan deels nog 
plaatsvinden. Op de website en op Facebook zal zeker aandacht 
besteed worden aan deze bijeenkomsten. Wij hopen er  met elkaar 
mooie dagen van te maken en wij zijn vooral dankbaar dat wij in 
Aalsmeer zo’n hechte gemeenschap zijn dat we elkaar kunnen zien, 
zowel bij feesten als ook op gewone doordeweekse dagen.

De gewone dagen met een vast ritme, de maaltijden, een krantje 
lezen, handwerken, tv kijken, wandelen, een bezoekje of activiteit met 
anderen. De structuur van alledag geeft houvast. In dit blad staan de 
activiteiten opgenomen die wij organiseren in het Zorgcentrum en in 
de Ontmoetingscentra Irene, in Kudelstaart en in Rijsenhout. 

Wij wensen u een goed najaar, met warmte en nabijheid. 
Wij hopen dat wij u met dit blad daarbij inspiratie geven om elkaar te 
zien en te ontmoeten.

Ellen Meily
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De donkere dagen voor Kerst. We noemen ze zo 
omdat de dagen korter zijn en er dus minder licht 
is. Maar het impliceert ook dat het dagen van 
somberheid zijn, vooral voor mensen die verlies of 
moeite in hun leven ervaren. In zijn algemeenheid 
kun je zeggen dat een mens licht nodig heeft. Wat 
dat betreft voelen mensen zich in de zomer vaak 
wat opgewekter dan in de winter. En er bestaat ook 
zeker zoiets als najaarsdepressie waarbij lichtthera-
pie, met kunstlicht, soms een oplossing biedt. Maar 
hoe zit het nu met die speciale dagen, tweede helft 
december, net voor Kerst. De donkere dagen…
We vroegen twee Aalsmeerse pastores wat zij 
daarvan merken in hun dagelijkse praktijk. Bestaat 
er zoiets als ‘de donkere dagen voor Kerst’ waarbij 
mensen extra somber zijn en als dat zo is wat kun je 
er dan aan doen. 

Ellen van Houten-Oranje is sinds 2010 verbonden 
aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer voor 24 
uur per week. Binnen de Doopsgezinde Gemeente 
is zij verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan le-
den en vrienden van 78 jaar of ouder en alle activi-
teiten die daarbij horen zoals de bezoekcommissie 
voor ouderen en de inloop op zondagmiddag. Elke 
laatste maandagmiddag van de maand verzorgt zij 
het programma van Kring Zorgcentrum Aelsmeer. 
Mw. Van Houten heeft de opleiding ‘Geestelijke 
leiding aan ouderen’ aan de universiteit van Utrecht 
gevolgd en in maart 2018 de opleiding Contextueel 
Pastoraat voltooid.

Ds. Gert de Ruiter is, zoals hij zelf schrijft, met  hart 
en ziel veelkleurig en veelzijdig PKN predikant 
verbonden aan de Dorpskerk in Aalsmeer. Hij vindt 
het fijn om voor te gaan in kerkdiensten, onderwijs 
te geven en pastoraat te verlenen. Ds. De Ruiter is 
afgestudeerd in gemeenteopbouw en zijn jarenlan-
ge ervaring binnen kerkelijke gemeenten vormt de 

basis voor zijn werk als gemeenteopbouw coach. ‘Ik 
wil graag gemeenten, groepen en gelovigen dienst-
baar zijn met geestelijke inspiratie en praktische 
bouwstenen. Met deze wijsheid coach ik vanuit 
christelijk perspectief soms mensen, die vastlopen 
in het leven of voor een nieuwe uitdaging staan. Zo 
deel ik Gods liefde buiten de kerkmuren’ .

De eerste vraag voor beiden is: bestaat er zoiets 
als ‘de donkere dagen voor Kerst’ en wat merk je 
daarvan in de pastorale praktijk.
Het antwoord is genuanceerd. We stellen vast dat
er op zich geen sprake is van een massale 
neerslachtigheid onder de mensen bij het naderen 
van het Kerstfeest. Maar wel is het zo dat 
hoogtijdagen sowieso moeilijk zijn. Dat geldt dus 
niet alleen voor Kerst of de dagen daarvoor. 
Op feestdagen worden  vaak de familiebanden 
benadrukt en als je iemand bent kwijtgeraakt 
tijdens je leven wordt dat gemis extra gevoeld. Dat 
is zeker zo in het eerste jaar, dan is het verlies heftig 
en scherp, maar ook na vele jaren blijft het gemis 
aanwezig en dat wordt op feestdagen extra 
voelbaar. ‘Bovendien’ zegt ds. De Ruiter ‘ is het ka-
rakter van feesten veranderd. De Bijbelse duiding is 
vaak minder aanwezig. De nadruk valt sterk op sfeer 
en gezelligheid en soms is er in het leven van een 
mens niet veel aanleiding voor gezelligheid. Zeker 
met het Kerstfeest is het zo dat de sfeer de boven-
toon lijkt te voeren.
Mw. Van Houten: Het einde van het jaar is ook een 
periode waarin je wellicht wat meer nadenkt over 
je leven, de balans opmaakt van het afgelopen 
jaar en misschien wel bedenkt dat een nieuw jaar 
eerder een opgave voor je is dan dat het iets is dat 
je verwelkomt.
Ds. De Ruiter: ‘door al die sfeer is er ook een bepaald 
verwachtingspatroon. Kerstfeest hoort het toppunt 
van gezelligheid te zijn. Er is weinig begrip voor het 

feit dat je er ook tegenop kunt zien of met Kerst 
misschien wel het liefst alleen wilt zijn. En je kan 
ook geconfronteerd worden met lastige dingen 
in het leven, bijvoorbeeld familierelaties die stroef 
zijn. Dat maakt dat Kerstfeest als sfeerfeest ook heel 
moeilijk kan zijn. Ellen van Houten sluit daarbij aan: 
Eenzaamheid en verlies van dierbaren worden tij-
dens feestdagen sterker gevoeld omdat de nadruk 
zo sterk ligt op de familie.

Wat kun je als pastor voor mensen betekenen?
Gert de Ruiter: ‘Als het gaat om de feestdagen moet 
je constateren dat je als dominee dan bijna niet bij 
de mensen komt. Zeker met kerst is het gewoon te 
druk. Je gaat van de ene naar de andere kerstbij-
eenkomst en moet dat ook allemaal voorbereiden.
Wel belangrijk is dat mensen hun verhaal kunnen 
doen. Spreken over wat zij missen in het leven, 
over hun angsten en zorgen. Kinderen hebben dat 
verhaal al zo vaak gehoord en hebben de neiging al 
snel met de oplossing voor de dag te komen: ‘Kom 
dan maar bij mij met de feestdagen’. Maar daar gaat 
het soms helemaal niet om. Mensen willen hun ver-
haal kwijt. En zo gaat hij verder  ‘de donkere dagen 
voor Kerst worden door de omgeving veelal geduid 
in termen van gemis. Er is de neiging om ouderen 
tips te geven wat zij daaraan kunnen doen. Mijn 
advies is: kom niet te snel met tips. Mensen moe-
ten zelf ontdekken hoe zij moeten omgaan met de 
moeiten van de ouderdom. Tips zijn moeilijk en je 
wordt er nog eens extra moe van’.

Er staat een prachtig verhaal over in de Bijbel in het 
boek Job. Job heeft alles verloren en er is niets dan 
gemis en verdriet in zijn  leven gekomen.
Dan komen zijn vrienden op bezoek. Die zijn eerst 
een week lang stil bij Job en dat is feitelijk de beste 
tijd. Daarna gaan ze adviezen geven en dat geeft 

ingewikkelde discussies en gevoelens.
Pastoraat bestaat vooral uit zwijgen en luisteren.
Iemand heeft dat wel eens genoemd: ‘de ander te 
voorschijn luisteren’. Je kunt rouw zien als een soort 
bevalling, de ander moet het helemaal doen. De 
pastor is er als een soort verloskundige in de buurt’.
Ook Ellen van Houten benadrukt dat er niet één 
algemene oplossing is als je je met Kerst eenzaam 
voelt. ‘Mensen zijn daarin zo verschillend en moe-
ten zelf ontdekken wat voor hen werkt, wat voor 
hen de pijn verzacht. Dat kunnen ook best die 
Kerstversieringen zijn of al die lichtjes en Kerstvie-
ringen. Je wordt dan even uitgetild boven wat don-
ker is. Wat mensen me ook vertellen is dat het fijn is 
om voor jezelf een kaarsje aan te steken. Een lichtje 
in het donker doet veel. Of juist dan naar muziek te 
luisteren waar je van houdt, of gedichten te lezen, 
waar aan je je inspiratie ontleent. Maar donker is 
niet altijd slecht.  Het kan je ook dichter  bij  jezelf 
brengen. Soms vind je in de stilte en eenzaamheid 
juist dat wat je verder helpt. Datgene wat er is om-
armen, erkennen dat  het er mag er zijn, die een-
zaamheid, die soberheid, dat gemis’. Gert de Ruiter: 
‘heb vooral voor ogen dat mensen heel verschillend 
zijn in hoe ze met dingen omgaan en dat het uitein-
delijk gaat om een zoektocht naar zingeving. ‘Ellen 
van Houten besluit met dat je ook de rollen kunt 
omdraaien. ‘Je kunt ook zelf contacten leggen, erop 
afstappen. Je kunt in de Kersttijd een lichtje worden 
voor een ander’.

Dat is misschien niet iets waar je direct zin in hebt, 
maar soms is het goed niet op je gevoel af te gaan, 
maar even je verstand te gebruiken, jezelf een 
opdracht te geven of een doel te stellen namelijk 
er zijn voor een ander. En misschien wordt HET dan 
wel waar wat ik ergens las: Het was zo donker, dat ik 
overal lichtpuntjes zag.

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

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

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

Zangmiddag
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmid-
dagen georganiseerd, 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 activiteitenbege-
leidster Ingrid met muzikale begeleiding van Ally 
Maarse.

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

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

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

1 november  pastor Creemer
8 november  dhr. Kramer
15 november  dhr. Wesselius
22 november  dhr. Buchner
29 november  Heilig Avondmaal met collecte   
   door ds. Schrage

6 december  dhr. Vollmuller
13 december  ds. De Ruiter
20 december  om 15:30 uur Kerstweeksluiting  
   door ds. Prins
27 december  pastor Creemer

Zorgcentrum Aelsmeer
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 ELKE ZATERDAG

 
10.15 uur Koffie drinken

WOENSDAG SPECIFIEK

woensdag 6 november
15.00 uur Een concert uitgevoerd door het Amsterdams 
Mandoline orkest. Ze spelen bekende walsen en muziek uit 
verschillende opera’s en musicals.

woensdag 20 november
15.00 uur Optreden van Erwin Fillee. Staat garant voor een 
gezellige meezingmiddag van bekende Nederlandse en 
Engelstalige liedjes.

woensdag 4 december
15.00 uur Klassiek concert; programma wordt nog nader bekend 
gemaakt.

woensdag 15 januari
15.00 uur Filmmiddag; welke film er gedraaid zal worden, wordt 
nog nader bekend gemaakt.

woensdag 29 januari
15.00 uur Erik de Rijk toont foto’s van de schitterende flora en 
fauna van o.a. de Galapagos Eilanden.

DINSDAG SPECIFIEK 

dinsdag 26 november
15.00 uur Zangmiddag

dinsdag 3 december
15.00 uur Sinterklaas zangmiddag

dinsdag 17 december
15.00 uur Kerstconcert van Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace

dinsdag 7 januari
19.30 uur Het traditionele nieuwjaarsconcert van Aalsmeers 
Harmonie

dinsdag 28 januari
15.00 uur Zangmiddag

ELKE DINSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 

 
    ELKE ZONDAG

    10.00 uur Uitzending 
     kerkdienst

ELKE VRIJDAG

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
16.00 uur Weeksluiting 

ELKE DONDERDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 

ELKE MAANDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant 
14.00 uur Handwerken 
14.30 uur Sjoelen 

ELKE WOENSDAG

10.15 uur Koffiedrinken 
12.15 uur Restaurant

MAANDAG SPECIFIEK

maandag 27 januari
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door de firma H en A 
mode.

7
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DONDERDAG SPECIFIEK

donderdag 14 en 28 november, 
12 december, 9 en 23 januari
13.45 uur Spelmiddag Klaverjassen 
en om 15.00 uur rummikub

ZATERDAG SPECIFIEK

zaterdag 23 november
10.00 uur tot 16.00 uur 
Wintermarkt; leuke betaalbare 
cadeautjes voor Sint en Kerst, rad 
van avontuur, enveloppen trekken, 
heerlijke erwtensoep en natuurlijk 
koffie met appeltaart.

ZONDAG SPECIFIEK

zondag 3 november
14.30 uur Jeugdmuziekconcours 
in samenwerking met Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer.

zondag 15 december
15.00 uur Kerst pianoconcert
uitgevoerd door leerlingen van 
Hanneke Maarse.

EXPOSITIE Sjaak
Ik ben Sjaak Koningen en 72 jaar oud. Mijn hobby’s 
zijn: altijd bezig zijn om iets te creëren van kunst met 
allerlei materialen. Maar ook schilderen en fotografe-
ren. En omdat er op de vliering al wel 35 jaar huisvlijt 
opgeslagen staat heb ik ja gezegd om te exposeren.
Ik heb al twee keer eerder de gang met een fotoex-
positie gevuld. Er komt nu iets heel anders: acrylverf, 
aquarel, foto's en tapijtdecoraties. Ook verwerk ik 
veel natuurlijke materialen zoals o.a. houtdoppen van 
boomvruchten etc. Wie door dit stukje nieuwsgierig is 
geworden, nodig ik van harte 
uit om in het zorgcentrum in 
de gang naar Rozenholm te 
komen kijken. 

Van 30 september t/m 30 
november bent u welkom.

EXPOSITIE Corrie
In december en januari kunt u kijken naar de exposi-
tie va Corrie van Gaalen, Verzorgende van de begane 
grond. U kunt de expostie bekijken in de gang naar 

Rozenholm. 

Feest voor de bewoners... 
25 JAAR ZORGCENTRUM AELSMEER
woensdag 25 september zijn we gestart met het bewonersfeest. Alle bewoners werden 
getrakteerd op een heerlijk gebakje van Bakkerij Vooges en een vrolijke noot van Madame 
Fleur. Hoogtepunt was vanaf drie uur ‘smiddags het optreden van La Familia Musica. 
Een rondje Vrijthof werd gepresenteerd, een feestelijk concert in de sfeer van André Rieu 
met hoogtepunten uit operette, musical, vrolijke opera en film. De bewoners hebben een 
super feestdag gehad! Duoplant heeft het zorgcentrum super verzorgd met alle bloemen 
en planten. Zo staan er buiten maar ook bij de entree en de grote zaal grote bakken met 
planten en mooie bloemstukken op tafel. Hier kunnen de bewoners, bezoekers en 
medewerkers  echt van genieten.

9
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Ze ging als klein meisje in de Legmeer naar de
christelijke school. Maar doordat ze niet gedoopt 
was hoorde ze er niet bij, dat werd op school 
regelmatig tegen haar gezegd. Er werd haar 
verzocht om op de gang te gaan zitten. Als klein 
kind ga je dan echt denken dat je niet veel 
voorstelt. Met veel respect en liefde denkt ze terug 
aan haar moeder, die haar leerde om door te gaan, 
wat er ook gebeurt. Als ze uit school kwam ging 
mevrouw eerst met haar oudere zus aardappels 
schillen. Daarna moest ze van haar moeder een 
paar pennen breien zodat ze zelf in staat was om 
bovenkleding te breien. Na deze vaste taken was 
er tijd om buiten te spelen maar moest om 17:00 
uur weer thuis zijn. Toen ze wat ouder werd waren 
er andere taken om uit te voeren: in de groentetuin 
werken, aren rapen op het land bij boeren die net 
hadden geoogst. 
Het graan werd gedorst en te drogen gelegd. Vader 
had een machine gemaakt om het graan te malen. 
Zo kon er brood gebakken worden dat met boter, 
suiker en reuzel opgegeten werd. 

Haar man ontmoette ze tijdens een zondagse 
fietstocht met een vriendin. Toen ze in de oorlogs-
tijd gingen trouwen gingen ze ook op de fiets naar 
het gemeentehuis. Haar ouders en schoonvader 
waren hierbij aanwezig en twee voorbijgangers op 
straat werd gevraagd om getuige te zijn. Het was 
zo’n andere tijd, er was niet veel maar toch maakte 
je er wat van. Het echtpaar trok in bij zijn vader in 
Korteraar en uiteindelijk vonden ze een eigen huis 
in Kudelstaart. Ze krijgen zeven kinderen, twee 
meiden en vijf jongens. 

Als haar man op 60-jarige leeftijd overlijdt staat ze 
er alleen voor. Ze werkte hard en heeft haar 
kinderen wat dat betreft ook nooit ontzien. 
De kinderen vinden zelf een baan en zijn allemaal 
goed terecht gekomen, waar ze trots op is. Soms 
dacht ze er over na om een nieuwe partner te zoe-
ken maar als je ouder bent maak je minder 
makkelijk contact met anderen. En het risico om 
elkaar weer te verliezen hield haar tegen. 

Mevrouw maakte bij verschillende dames het huis 
schoon, niets was haar teveel. Zelfs het vakantie-
huisje van ome Piet en tante Nel in Leersum werd 
opgefrist. Dan gingen ze er een week naar toe en 
werd er ’s middags gewandeld in het bos. Op 73- 
jarige leeftijd is mw. Jansen gestopt met werken en 
heeft ze alle tijd voor haar grote hobby, breien en 
haken. Voor de opgroeiende kleinkinderen heeft ze 
heel wat truien gebreid. Van goede kwaliteit en met 
een ingewikkeld patroon alsof ze zo uit de winkel 
komen. Maar ook voor kinderen in derde wereld-
landen zijn er stapels truitjes gebreid. Eén van 
haar zoons heeft op een buitenlandse reis vacuüm 
verpakte truitjes meegenomen om uit te delen aan 
kinderen. De laatste tijd vind ze het rustiger om te 
haken, voornamelijk pannenlappen. Het probleem 
is alleen dat iedereen in de familie nu wel zo’n 
beetje voorzien is van pannenlappen. 
Dus misschien wordt het tijd voor iets anders. 

In  gesprek 

Mw. Jansen-Huis
een echte Aalsmeerse, geboren in 1926 aan het eind van 
de Buurt (Uiterweg) bij “de Porren”, de familie Eveleens. 
Als tweede dochter uit een gezin van uiteindelijk tien kinderen.

met We praten verder over het gezegde ‘‘de donkere 
dagen voor Kerst’’, wat dat voor haar betekent.
Mevrouw woont sinds mei 2019 in het zorgcentrum 
en is zoals ze het omschrijft op zichzelf. Ze durft 
niet uit zichzelf ergens naar toe te gaan. 
Als ze niet uitgenodigd wordt voor een activiteit 
blijft ze op haar kamer. Wat ze al van kleins af aan 
te horen kreeg, niet goed genoeg te zijn, heeft haar 
daarin gevormd. Soms voelt ze zich weleens 
eenzaam maar gaat dan haken of lezen ter afleiding 
anders blijft ze piekeren. En waar ze vroeger alles 
zelf deed is ze nu op bepaalde momenten 
afhankelijk van anderen. Dat valt niet mee als je 
altijd zelfstandig bent geweest. 

Tijdens “de donkere dagen” mist ze haar kleinzoon, 
die 3 a 4 jaar geleden op 21- jarige leeftijd bij een 
auto ongeluk om het leven is gekomen. Toen hij 
klein was heeft ze veel op hem gepast en later 
kwam hij iedere dag even bij oma langs. Soms 
denkt ze: ‘wat zou er van hem geworden zijn als hij 
nog leefde’. De kinderen en kleinkinderen hebben 
allemaal een eigen leven maar komen regelmatig 
op bezoek. En gelukkig leeft het merendeel van 
haar broers en zussen nog, waarvan de jongste 
zus iedere week even langs komt. Het is dan fijn 
om herinneringen op te halen, ze hebben heel wat 
meegemaakt met z’n allen. In het zorgcentrum doet 
mw. Jansen aan van alles mee: onder andere 
geheugentraining, kienen en iedere dag eten in het 
restaurant. Ze houdt van gezelligheid, lekker met 
andere bewoners in de huiskamer praten over 
vroeger. De donkere dagen voor Kerst worden door 
familie “verlicht” met bezoek. Eén van de kleindoch-
ters werkt in het buitenland, mevrouw mist haar 
bezoekjes en gesprekken. Dit zal de eerste Kerst 
in het zorgcentrum worden met activiteiten in het 
huis en met bezoek van familie.

De zon schijnt aan het einde van het gesprek naar 
binnen en mevrouw zegt: “dat geeft het leven 
kleur”. We kijken samen naar de pluche hond die 
bijna niet van echt te onderscheiden is. Ooit eens 
gewonnen door haar zoon op de kermis en waakt al 
jaren over haar. Eerst op een stoel in de Cyclamen-

straat en nu in het zorgcentrum op een stoel aan 
het voeteneinde van haar bed. Ook al is de hond 
niet echt toch geeft hij een bepaalde aanwezigheid 
en wenst ze hem iedere avond welterusten. Mocht 
u over de 1e etage van het zorgcentrum lopen en 
de deur van mw. Jansen staat open, stap gerust 
naar binnen voor een praatje.

‘‘Dat geeft het 
leven kleur’’ IN
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In het najaar gaan wij weer meer 
naar binnen, we trekken ons terug 
in onze kamers en huizen. 
Met de kachel aan kan het in huis 
behaaglijk worden, tegelijk kan 
het ook stil zijn. Voor sommigen 
komt een gevoel van 
eenzaamheid sterker naar boven. 
Het gemis van dierbaren, minder 
contact met andere mensen dan 
je zou wensen. Het is aangetoond 
dat op alle leeftijden 
eenzaamheid voorkomt, wel is er 
een stijging bij ouderen te zien. 
Boven de 85 jaar geeft 63% aan 
zich wel eens eenzaam te voelen. 
Het is soms een taboe en moeilijk 
te bespreken, tegelijkertijd is er de 
laatste jaren wel meer aandacht 
voor. In veel gevallen verdwijnt 
dat eenzame gevoel als je beter in 
je vel zit en als je meer regie kan 
nemen over je eigen leven en 
bezigheden. 

In Nederland is onderzoek gedaan 
naar de risico’s op eenzaamheid 
en kwetsbaarheid. In 2018 heeft 
het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) hier het volgende over 
gepubliceerd:

•  De individuele kans op een-
zaamheid van ouderen neemt af 
maar het aantal eenzame ouderen 
stijgt. Dit laatste door de toename 
van ouderen.
• Eenzaamheid van ouderen 

neemt toe met de leeftijd, verlies 
van partner, sociale relaties en  
regie over het leven.
• Kwetsbare 85-plussers voelen 
zich in verpleeghuizen minder 
eenzaam.
• Zelfstandig wonenden met een 
thuishulp zijn vaker eenzaam 
wanneer zij alleen wonen, moei 
te hebben met contact onderhou-
den en lichamelijke en psychische 
problemen ervaren.
• Slechts een klein deel van de 
kwetsbare eenzamen voelt zich 
ook ongelukkig.  

Het lezen van deze opsomming 
kan ons somber maken. 

Hoe kunnen we 
met elkaar werken 
aan het 
verminderen van 
eenzaamheid?
 Dit is niet eenvoudig op te lossen 
en niet voor ieder mens gelijk. 
Het vraagt om maatwerk. Van be-
lang is dat de eenzame mens daar 
zelf ook iets aan wil doen en 
gemotiveerd is om de eigen situ-
atie aan te pakken. De eerste stap 
zetten naar verandering is enorm 

lastig. Actiz, de koepelorganisatie 
voor zorgorganisaties, benoemt 
zeven werkzame elementen bij 
het voorkomen of tegengaan van 
eenzaamheid:

• Ontmoetingsmogelijkheid;
• Persoonlijk en betekenisvol  
 contact;
• Praktische ondersteuning, 
 creëren van gemeenschap;
• Sociale vaardigheden;
• Bezigheden en afleiding;
• Sociaal gewaardeerde rol;
• Realistische verwachtingen, 
terugdringen van eigen negatieve 
interpretaties

In Aalsmeer en omgeving zijn vele 
initiatieven die kunnen bijdragen 
aan bovengenoemde elementen. 
In dit blad ‘Voor ons Allemael’ 
staan de verschillende activiteiten 
genoemd die zowel in 
Zorgcentrum Aelsmeer als in 
de Ontmoetingscentra Irene, in 
Kudelstaart en Rijsenhout worden 
aangeboden om ouderen met 
elkaar in contact te brengen bij de 
maaltijd, tijdens groepsactivitei-
ten of informatiebijeenkomsten. 
Wanneer iemand zelf niet in staat 
is de deur uit te gaan, kunnen 
ouderen  met dank aan de vele 
vrijwilligers ook thuis opgehaald 
worden en deelnemen in één van 
de centra. Hierbij kan het mes aan 
twee kanten snijden, vrijwilligers-

werk is ook voor de vrijwilliger 
belangrijk om de mogelijk eigen 
eenzaamheid te verminderen 
waarde toevoegen aan het leven, 
er toe doen. Voor nieuwe vrijwil-
ligers kan de drempel hoog zijn 
om aan een activiteit te beginnen. 
Gelukkig zien wij dat veel 
vrijwilligers vervolgens jarenlang 
betrokken blijven bij de 
ouderenzorg, ieder met eigen 
bijdragen.

Zie de Mens 
Omzien naar elkaar vraagt dat wij 
met open hart de ander willen 
zien, onze eigen normen en 
waarden opzij zetten en het 
gesprek zonder aannames ingaan. 
Met de medewerkers en 
vrijwilligers van Zorgcentrum 
Aelsmeer, de Thuiszorg Aalsmeer 
en de Ontmoetingscentra zijn in 
het afgelopen jaar gesprekken 
gevoerd om te onderzoeken hoe 
we de balans kunnen vinden en 
behouden tussen compassie en 
zakelijkheid. Zowel aandacht voor 
de menselijke ‘zachte’ kant in de 
ouderenzorg als de bedrijfskun-

dige ‘harde’ kant om financieel op 
orde te blijven. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in samenwerking met 
de Christelijke Hogeschool Ede. 

In een tussenrapportage lezen 
wij dat er veel oog is voor de 
zachte kant in het werk. Wel valt 
op dat de betaalde medewerkers 
zich vooral richten op medische-, 
lichamelijke- en huishoudelijke 
zorg. En de vrijwilligers onmis-
baar zijn bij het aandacht geven, 
gesprekken voeren en tijd nemen 
voor de ouderen in zorg. Deze 
laatste punten zouden de betaal-
de medewerkers ook graag meer 
willen doen. Als Ouderenzorg-
organisatie gaan wij uitzoeken 
op welke manier wij deze ‘zachte’ 
kant goed in praktijk kunnen 
brengen en behouden. 
Zodat wij blijven omzien naar 
elkaar, naar de mensen aan wie 
wij op een goede manier zorg 
willen bieden en naar de 
medewerkers in een waardevolle 
werkomgeving. Omzien naar 
elkaar draagt bij aan een warme 
sfeer.

Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg

Landelijk is een Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg opgesteld om 
goede zorg te stimuleren. 
Het kader bevat vier zorggerichte 
aspecten en vier organisatorische 
aspecten. In het Zorgcentrum 
voeren we najaar ’19 een scan uit 
om te bepalen hoe wij aan de acht 
verschillende aspecten voldoen 
en welke punten wij in jaarplan 
2020 extra aandacht geven. 
Veel aspecten zijn ook relevant 
voor de Thuiszorg en de 
Ontmoetingscentra. 
 
Ook in het kwaliteitskader zijn het 
omzien naar elkaar en het 
voorkomen van eenzaamheid 
belangrijke  onderwerpen. 
Wij onderschrijven het belang van 
deze aspecten en willen hier hard 
aan blijven werken. In een 
volgend nummer ‘voor ons 
Allemael’ zullen wij u informeren 
over de ontwikkelingen.

Eenzaamheid
en omzien naar elkaar
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Het ontmoetingscentrum Irene biedt verschillende soorten begeleiding en dagbesteding aan ouderen 
uit de gemeente Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Inwoners met een indicatie voor dagbesteding 
of groepsbegeleiding, volgen een maatwerk programma. Het gestructureerde programma ondersteunt 
ouderen met een diagnose dementie of een hersen-gerelateerde somatische diagnose, zoals de ziekte van 
Parkinson of een doorgemaakte CVA. Cliënten worden geholpen om te gaan met de gevolgen van hun 
ziekte en aan naasten wordt  informatie en steun geboden. De indicatie dagbesteding of groepsbegelei-
ding komt vanuit de WMO, bij de gemeente. Indien nodig induviduele begeleiding.

Het inloopcentrum in Irene ofwel inloop Odense Aalsmeer/Rijsenhout  biedt een programma met laag-
drempelige toegang. Ouderen die kwetsbaar zijn kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. 
Hier is geen verwijzing of indicatie voor nodig.

14 15

Ontmoetingscentrum Irene
Kanaalstraat 12, Aalsmeer
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Keyfinder
 
 
4 sleutelzoekers met 1 locator

Met deze draadloze keyfinder set met 4 sleutelzoekers en 1 locator bent u 
nooit meer uw sleutels aan te zoeken en u hoeft niet te kunnen fluiten om het 
alarm te laten afgaan. Deze draadloze sleutelzoekers werken namelijk met 
een ontvanger in kegel vorm die een draadloos signaal stuurt naar de sleu-
telhangers, tot een afstand van maximaal 25 meter van het kastje kunnen 
liggen. De sleutelhangers hebben een ingebouwd speakertje welke een alarm 
geven van ongeveer 85 decibel zodat u direct uw sleutels weer heeft.

Hoe werkt de keyfinder:
De keyfinder is eenvoudig te gebruiken. Het keyfinderset bestaat uit een ont-
vanger welke een vorm heeft van een kegel. Op de kegel zitten een knoppen 
waarmee u het alarm van de sleutelhanger laat afgaan. De sleutelhanger 
dient dan wel binnen 25 meter van de ontvanger te liggen omdat dat de 

MAANDAG SPECIFIEK

Partner praat
maandag 25 november, 30 december en 
28 januari

Elke laatste maandag van de maand is in 
gebouw Irene een bijeenkomst voor partners 
van mensen met dementie. Onder een kop 
koffie ontmoeten we lotgenoten en kunnen we 
alles delen wat ons bezig houdt. 
De coördinator van het ontmoetingscentrum 
kan waar nodig  vragen beantwoorden en de 
weg wijzen. Er komen verschillende thema’s 
aan bod. De bijeenkomst is van 10.30 tot 11.30 
uur. U hoeft zich niet aan te melden. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met 
E. Millenaar  Tel. 06 - 22468574.

DINSDAG SPECIFIEK 

Informatiebijeenkomst
dinsdag 15 november
De meeste mensen weten wel dat dementie 
te maken heeft met het brein, maar dat het 
meer is dan alleen vergeetachtigheid weet 
niet iedereen. Dementie kent een aantal 
vormen, dat is belangrijk om te weten omdat 
elke vorm van dementie specifieke sympto-
men met zich mee brengt. Veel  mensen moe-
ten noodgedwongen leren omgaan met de 
gevolgen van dementie. Veranderend gedrag 
is iets dat vaak voor komt, emoties kunnen bij-
voorbeeld een grote rol spelen. Ontremming 
kan veroorzaakt worden door de schade die in 
de hersenen is ontstaan en dat leid geregeld 
tot gedrag dat de normen en waarde over-
schrijd. Een ander verhaal is passief gedrag. 
Iemand komt niet meer tot activiteit, wil niets 
en lijkt niets te kunnen. Het is net of iemand 
niet op gang kan komen. Wat moet je als 
naaste met de steeds terugkomende afwijzing 
in de vorm van ‘niet willen’. In hoeverre moet 
je de regie over iemands leven overnemen? 
Hoeveel impact dit passieve gedrag heeft 
kan specialist ouderengeneeskunde Mirjam 
Heems ons vertellen op dinsdag 15 novem-
ber van 19.30-21.00 uur, gebouw Irene (graag 
aanmelden).  Voor meer informatie bel 06 
22468574

Wat is een Dementheek?
In een dementeek kun je van alles vinden 
omtrent het ouder worden ( met dementie). 
Van informatieve boeken tot boeken 
geschreven door mantelzorgers die hun 
ervaring delen, tot elektronische pillendoosjes, 
een radio, telefoon of een klein apparaatje die 
je locatie deelt en waar je de SOS knop kan 
inschakelen (GPS tracker) en nog meer...

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

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

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Tristan van der Jacht, hij is aanwezig op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Wilt u weten wat er nog meer in de 
Dementheek aanwezig is? Kom eens een
 kijkje nemen in onze kast in het kantoor!
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Inloop Odense Aalsmeer
Kanaalstraat 12, Aalsmeer

Inloop Odense Rijsenhout                          
Werf 2, Rijsenhout

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

ELKE DONDERDAG

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

ELKE DINSDAG

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

ELKE WOENSDAG

10.00 uur  Koffie drinken
10.00 uur  Kookgroep

ELKE MAANDAG

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

ELKE VRIJDAG

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

  beeld en geluid

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

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

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

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

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

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

ELKE MAANDAG

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

ELKE DONDERDAG

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

De inloop Odense in Rijsenhout is ook onderdeel van Ontmoetingscentrum Irene, maar bedoeld voor inwo-
ners uit Rijsenhout. Dus dichter bij huis en met bekenden uit de eigen omgeving. Het biedt een laagdrem-
pelige toegang voor mensen die kwetsbaar zijn. Voor deelname aan activiteiten is geen indicatie nodig. 

Musica
Muziek staat deze middag 
centraal.

‘Samen doen’ is het meest van toepassing op het programma. 
De activiteiten zijn afzonderlijk te bezoeken, dit geldt ook voor de 
lunch, maar ook samen te brengen tot een dagprogramma. 
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CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLAD
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IGLO
IJS
IJSBAAN
KERSTAVOND
KERSTDINER
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
OORWARMERS
SCHAATSEN
SINTERKLAAS
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
VORST
WANTEN
WINTER
WINTERMARKT
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Puzzel & Win
De woorden staan in alle richtingen ( ook diagonaal). Sommige letters worden  vaker gebruikt. 
Na oplossing vormen de overgebleven letters een woord. De oplossing kunt u inleveren bij de receptie t.a.v. 
Wilma Groenenberg. De winnaar krijgt zijn of haar prijs thuisgestuurd. Succes!
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Thuiszorg Aalsmeer

Huishoudelijke 
medewerkers zijn 

het lichtpuntje tussen 
kerst en Oud en Nieuw

De avonden worden langer en soms wor-
den mensen dan somberder. Voor sommige 
mensen is Kerst fijn, maar er zijn ook men-
sen die eenzaam zijn met die dagen. Het 
zijn de dagen dat de cliënten hun overle-
den partner/ familieleden missen. Ze heb-
ben geen zin om de kerstversiering voor 
de dag te halen. Ook niet de spullen op te 
zoeken. ‘‘ Voor wie doen we het’’ horen wij 
dan ook vaak. Wij helpen de mensen vaak 
over de drempel om de versiering toch op 
te zetten en dat waarderen ze ook heel erg. 
Wij als huishoudelijke medewerkers zijn 
soms het lichtpuntje als wij tussen Kerst en 
Oud en Nieuw werken en de mensen weer 
blij worden door onze aanwezigheid.

MARTINEZ SPONSORT HEERLIJKE BONBONS!
Zorgcentrum Aelsmeer bestaat 25 jaar! Het 25 jarig 
bestaan van Zorgcentrum Aelsmeer wordt gevierd met 
diverse activiteiten. Zo krijgen de mensen die gebruik 
maken van ‘Thuiszorg Verpleging en Verzorging’,
‘Thuiszorg hulp bij het huishouden’  en cliënten van Tafel-
tje Dekje twee heerlijke Martinez bonbons aangeboden.

Tanja Eichholtz neemt 1700 bonbons 
in ontvangst van de Hr. Redmond 
Roof van Martinez Aalsmeer.

Drie Kolommenplein 1 , Aalsmeer
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Wijkpunt Voor Elkaer                          

21

DINSDAG

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

14.30 - 16.30 uur  Creatieve middag
12.00 - 14.00 uur  Restaurant

MAANDAG

14.30 - 16.30 uur  Spelletjesmiddag 
12.00 - 14.00 uur  Restaurant

WOENSDAG

Nobelhof 1 Kudelstaart

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

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

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

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

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

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

Zie ‘donderdag specifiek’ voor data. Als u interesse 
heeft meldt u zich dan aan bij de gastvrouw/man 
van ons wijkpunt Nobelhof 1, Kudelstaart. 
Tel. 0297-820979, Tanja Eichholtz

DONDERDAG

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

DONDERDAG SPECIFIEK

Donderdag 7 en 21 november 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 14 en 28 november
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 28 november en 23 januari 
14.30 uur De Salon

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

Donderdag 12 en 26 december 
14.30 uur Sjoelen

Donderdag 2, 16 en 30 januari 
14.30 uur Bloemschikken

Donderdag 9 en 23 januari
14.30 uur Sjoelen

10.00 - 12.00 uur Themagroep
14.30 - 16.00 uur Musica

VRIJDAG

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

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

Vrijdag 29 november
Thema avond: Amerikaanse avond
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 20 december
Kerstdiner voor bewoners Mijnsheerlijckheid
Vanaf 17.00 uur

Vrijdag 31 januari
Thema avond: Italiaanse avond
Vanaf 17.00 uur

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

VRIJDAG SPECIFIEK
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Als Sint vertrokken is verandert 
zo’n beetje per dag de aanblik van 
onze huizen en straten. Gevels, 
bomen, vensters, potten en plan-
ten voor deuren worden voorzien 
van kleine betoverende lichtjes 
die het duister weerstaan. We 
noemen het Kerstverlichting op 
grond van het feit dat ooit beslo-
ten is om juist in die periode Kerst 
te vieren. Maar de traditie om het 
feest van het licht te vieren is ou-
der dan de Kerstviering zelf. Lang 
voor de Kerst waren het de Ger-
manen die in onze streken rond 
21 december het donkere, boze 
weerstonden met licht in de vorm 
van midwinterfeest. Dat werd na-
tuurlijk gevierd op de dagen dat 
het bij ons het donkerst was. Zo’n 
300 jaar na Christus heeft keizer 
Constantijn de Grote bepaald dat 
het Kerstfeest juist in deze peri-
ode zou moeten worden gevierd. 
Dat vormde een goede aanslui-
ting bij de Germaanse feesten en 
ook wordt benadrukt dat het met 
Kerst gaat om het licht dat in de 
wereld gekomen is met de ge-
boorte van het Kerstkind.

Meteorologisch begint de winter 
op 21 december. 
Dit is min of meer de kortste dag. 
In feite is dit in Nederland al wat
eerder,  zo rond 12 december. 

Het is dus letterlijk heel donker in 
de periode tussen 12 en 30 
december en we compenseren 
dat met een sterke oriëntatie op 
het licht. Maar het duister heeft 
ook een verwijzing naar de don-
kerte in ons zelf, dingen waar we 
bang voor zijn, dingen waar we 
verdriet van hebben, onze wan-
hoop, onze angst. De donkere da-
gen voor Kerst zijn ook een beeld 
van de donkerte die voorafgaat 
aan het eerste sprankje licht dat 
aangeeft dat het beter wordt. Zo-
als een mooi christelijk lied zegt: ‘

‘stil maar wacht 
maar alles wordt 
nieuw’’.
Donker en licht zijn nauw met 
elkaar verbonden. Je zou kunnen 
zeggen het donker bestaat niet, 
het is slechts de afwezigheid van 
licht. Tegelijk kan een miniem 
lichtje het duister verdrijven. 
En dat heeft iets heel moois. 
Vandaar dat al die Kerstlichtjes 
ook wel heel mooi uitkomen in 
deze donkere tijd. Maar ook op 
andere manieren wordt de 
gezelligheid en de gezamenlijk-
heid benadrukt in de aanloop 

naar het einde van het jaar. Denk 
aan de top 2000 op de radio of 
het glazen huis of het feit dat er 
de hele dag Kerstmelodieën uit 
heel de wereld te horen zijn. 
In die periode van donkerte en 
eenzaamheid zoekt de mens naar 
verbinding met anderen. Vandaar 
dat met Kerst ook de gezamenlijk-
heid zo benadrukt wordt. Dat is 
wel ingewikkeld als je je vooral 
eenzaam voelt.

Wat het ook wel ingewikkeld 
maakt is dat mensen verschillend 
in het leven staan. Voor de een is 
het Kersfeest bovenal een feest 
met een belofte, ook de belofte 
dat er eens een einde komt aan 
alle eenzaamheid en verdriet, 
straks in een nieuwe wereld. Voor 
de ander is het vooral een feest 
met sfeer, gezelligheid, goed zijn 
voor een ander. We vieren het 
allemaal samen maar we 
beleven niet precies hetzelfde. 
Dat wil zeggen dat bij het zoeken 
naar perspectief in de donkere 
dagen voor Kerst we uitkomen bij 
verschillende dingen. Tot besluit 
hierbij twee gedichten  die die 
twee perspectieven zichtbaar 
maken. Het eerste is een lied uit 
het liedboek voor de kerken. Het 
tweede is een gedicht van de 
dichter Willem Wilmink.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen, 
dat is niet meer dan achtenveertig uur, 

En uren, het ene vlug, het andere trager, 
uren vervliegen op den duur.  

Raak niet verloren in herinneringen, 
wees toch een beetje wijzer deze keer. 

Zing maar van "Stille Nacht" als je kunt zingen, 
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.  

Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven' 
terwijl de regen langs de pannen ruist. 
Het kind is niet in Bethlehem gebleven: 

het is naar Golgotha verhuisd.  

Gedenk de dieren op de schalen en de borden, 
die zitten meer dan jij in de puree. 
Eten is beter dan gegeten worden, 

ook in de glans van Lucas 2..  

Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen, 
want in een anders gelukkige gezin 

daar is de kerstboom enkel te verdragen 
met een uitslaande brand erin.  

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen.

Midwinterfeest, Kerst 
en een sprankje licht

Lied uit het liedboek voor de kerken

Troostlied voor wie 
met Kerst alleen zijn

Willem Wilmink

Wij  wenzen u 
fijne Kerstdagen
& een GelukkigNieuwjaar
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Vrijwilligers

Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Tel. 0297-326050 

Vrijwilliger koffieronde
Koffie , koffie, lekker bakkie koffie……
Voor de somatische afdeling van het Zorgcentrum 
Aelsmeer zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
koffie/ thee bij onze bewoners willen rondbrengen 
en het gezellig vinden om een praatje te maken. 
De koffieronde is dagelijks van 18.30 tot 20.00 
uur. In overleg bepalen we welke dag u het 
beste uitkomt.

Gastvrouw/ heer voor de koffie en helpen bij 
een activiteit.
In het ontmoetingscentrum Irene zijn wij op zoek 
naar een vrijwilliger gastvrouw/heer die ons wil 
assisteren met het serveren van de koffie/thee in 
de groep en daarna wil helpen bij een activiteit 
met een klein groepje. We vinden het belangrijk 
dat u onze bezoekers welkom heet, ze een kopje 
koffie aanbiedt, aandacht voor ze heeft en een 
praatje met hen maakt. We zijn opzoek naar een 
gastvrouw/ heer die ons kan helpen op maandag, 
dinsdag en vrijdag van 09.45- 12.00 en/of 
14.00- 16.00 uur. U kunt natuurlijk ook gezellig 
een broodje en soep met ons mee eten. 

Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig en-
thousiaste en gemotiveerde vrijwilligers tussen  
18 en 80 jaar. Momenteel zijn er meer dan 200 
vrijwilligers werkzaam. Wij vragen de hulp van 
vrijwilligers voor een bepaalde taak of activi-
teit. De vacatures staan ook op onze website. 
Schroom niet om contact op te nemen als u een 
vraag heeft over één van de vacatures.

Zie hier onze vrijwilligers vacatures !

Hanny is geboren over de brug bij de Ringvaart, op de 
Aalsmeerderdijk. Ze ging naar school in de 
Rozenstraat in Aalsmeer. Na de ULO heeft ze 
administratief werk gedaan bij de CTAV. In 1968 is ze 
getrouwd met Gert en samen kregen ze twee zoons 
en nu hebben ze vier kleinkinderen. Toen Gert bij zijn 
vader ging werken in de seringen en de anjers zijn 
ze verhuisd naar de Uiterweg en daar woonden ze in 
een ark. Ook Hanny werkte mee op de kwekerij naast 
het huishouden en de zorg voor de kinderen. Nadat 
Hanny reuma kreeg kon ze niet meer mee helpen op 
de kwekerij.  Ze heeft toen de reuma patiënten-
vereniging opgericht. De moeder van Hanny heeft in 
het zorgcentrum gewoond. Hanny zag een oproep 
in de lift hangen van het zorgcentrum, dat ze een 
vrijwilligster zochten. Zo werd Hanny 12 jaar geleden 
vrijwilligster bij ons. Eerst heeft ze meegeholpen met 
het koffie schenken in de grote zaal en nu brengt ze 
al 10 jaar twee keer per week de koffie rond op de 
eerste verdieping bij 44 bewoners. 

Hanny vertelt dat ze het fijn vindt om voor een ander 
iets te kunnen betekenen: even een praatje maken en 
bewoners motiveren om mee te doen met de ver-
schillende activiteiten. Sommige bewoners kent ze al 
jaren en dan maakt ze aan het eind van de koffieron-
de geregeld een praatje met hen. Zo heeft ze al heel 
lang goed contact met verschillende bewoners. Ook 
van familie van de bewoners krijgt ze positieve reac-
ties. Hanny kent veel mensen via de kerk en omdat 
ze zelf in Aalsmeer woont. Hanny vertelt: “In de loop 

Wie is Hanny?
Hanny Groeneveld is één van de 32 
vrijwilligers die de koffierondes 
verzorgt op drie verschillende 
afdelingen. Hanny verzorgt de 
koffieronde op de eerste 
verdieping ‘‘De Vaart’’ van 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

der jaren is er veel veranderd, de mogelijkheden 
van bewoners zijn minder geworden en daardoor 
blijven ze op hun kamer of drinken ze koffie in de 
huiskamer op de afdeling. Er is een gesloten afde-
ling gekomen ‘de Grote Poel’. Er is minder personeel. 
Ik heb grote bewondering voor de verzorging dat 
ze toch nog zo goed voor alle bewoners kunnen 
zorgen. Voor de toekomst denk ik dat het fijn zal 
zijn om met die hete dagen airco te hebben in het 
zorgcentrum en grotere ramen in de kamers van de 
bewoners die je open kan zetten. Ik vind het fijn en 
hoop nog lang vrijwilligerswerk te kunnen blijven 
doen”.

Als Zorgcentrum zijn we heel 
blij met de inzet van onze 
vrijwilligers

Eet smakelijk !
In het ontmoetingscentrum Irene zijn wij op zoek 
naar een vrijwilliger gastvrouw/ heer die ons wil 
helpen met het serveren van de koffie/ thee in de 
groep, opruimen en daarna wil helpen met het 
voorbereiden van de lunch samen met een andere 
vrijwilliger. We vinden het belangrijk dat u onze 
bezoekers welkom heet, ze een kopje koffie aan-
biedt, aandacht voor ze heeft en een praatje met 
hen maakt. Ook een boodschapje doen samen met 
een van onze bezoekers is een mogelijkheid.
We zijn opzoek naar een gastvrouw/ heer die ons 
kan helpen op dinsdag van 09.30 - 12.00 uur. 
U kunt een broodje en soep mee eten en evt. 
helpen op een groep tijdens de lunch.
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In het kader van het 25 jarig bestaan van 
Zorgcentrum Aelsmeer hebben 25 bedrijven/ 
organisaties in Aalsmeer die aangesloten zijn 

bij de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer een 
mooie donatie gedaan van ieder € 500,-  of in 

natura bijgedragen, zoals voor de bloemen 
en het gebak. Deze bijdragen zijn ingezet om 

het feest te vieren met de bewoners en de 
grote groep vrijwilligers. Daarnaast gaan wij de 
toekomst opgewekt en fit tegemoet en kan een 
duo-fiets worden aangeschaft voor de cliënten 

die deelnemen aan de activiteiten in het 
ontmoetingscentrum Irene. 

Hartelijk bedankt
                Vrienden!!De vrolijke V.I.P. show

Feest voor vrijwilliger
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Verslag uit de Cliëntenraad vergaderingen

In de afgelopen periode is de Cliëntenraad (CR)
weer regelmatig bij elkaar geweest. In de CR heb-
ben 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.

Wij geven u hierbij een overzicht van de onderwer-
pen die ter sprake zijn geweest in de vergaderingen 
van: 27 mei, 24 juli, 2 september en 7 oktober 2019.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellin-
gen is in wording en zal naar verwachting per 2020 
in werking treden. Deze vervangt dan de wettelijke 
basis voor medezeggenschap uit 1996. In mei heeft 
de CR zich verdiept in deze ontwikkeling met hulp 
van mevrouw T. Boonstra, adviseur LOC, de lande-
lijke ondersteuning voor CR. Het adviesrecht en het 
instemmingsrecht van de CR zijn toegelicht evenals 
de onafhankelijke positie die de CR heeft.

Per 1 juni is de invulling van de functie van 
directeur-bestuurder Zorgcentrum Aelsmeer 
gewijzigd. De heer Frans Knuit vervult nu de functie 
van Hoofd Bedrijfsvoering en mevrouw Ellen Meily 
is begonnen als directeur-bestuurder. Zij heeft in 
juli formeel met de leden van de CR kennis gemaakt 
en is van harte welkom geheten. Van Frans Knuit 
is met veel dank afscheid genomen, in zijn nieuwe 
functie zullen CR en hij elkaar vanzelfsprekend weer 
kunnen ontmoeten.

Bij het Ontmoetingscentrum Irene is een verande-
ring te zien van de bezoekers. De cliënten die de 

maatwerkprogramma’s in de dagbesteding volgen, 
hebben vaak veel begeleiding nodig. Daarnaast 
neemt het aantal cliënten toe, dit geldt ook voor 
de inloop. Het gebouw Irene is soms (te) krap om 
alles op een passende wijze te kunnen aanbieden. 
Dit heeft de aandacht van de begeleiding en is ook 
in de CR besproken. Er is nagedacht over mogelijke 
alternatieven. Het inloopcentrum in Rijsenhout, dat 
vanuit Irene is opgezet, voorziet in een behoefte en 
kent veel bezoekers. Hierover is ook met 
waardering gesproken in de CR.

De festiviteiten rond het 25 jarig bestaan van 
Zorgcentrum Aelsmeer zijn besproken.

In september is gesproken over de beleidsnotitie 
‘Ouderenzorg Aalsmeer in beweging’ en het 
aangepaste organogram. De CR stemt in met het 
voorstel een afdelingshoofd Thuiszorg aan te 
trekken en de rol van geestelijk verzorger vorm te 
geven. In het jaarplan 2020 komen de activiteiten 
die aandacht vragen, en toelichting volgt later in 
de CR. Daarnaast is gesproken over de aanpassing 
van de naam en het beeldmerk van Zorgcentrum 
Aelsmeer naar Ouderenzorg Aalsmeer. 
De uitvoering van dit plan zal nog plaatsvinden.

In oktober is gesproken over de vragenlijst naar cli-
ent tevredenheid en de ervaring met zorgverlening 
op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Een aantal praktische zaken waar over gesproken 
is: de wijze waarop gecommuniceerd wordt bij 
het ontruimen van een kamer na overlijden van 
de bewoner; de watervoorziening in de huiskamer 
op de 2e etage; de opzet van de 2e huiskamer op 
de 1e etage en het gebruik door de bewoners; het 
ontbreken van passend tuinmeubilair aan de zijde 
van de Ringvaart; de praktische verwerking van de 
kosten van een maaltijd bij annulering op een laat 
tijdstip.

de Cliëntenraad
Samenvatting vergaderingen

Mw.  Kuijkens - Zuilen regelde uitjes vanuit haar huis 
in de Chrysantenstraat maar sinds kort is ze 
woonachtig in het zorgcentrum. Zoals gezegd heeft 
ze al heel wat uitstapjes gemaakt en maakt ze veelvul-
dig gebruik van het taxivervoer georganiseerd door 
het reisburo. Ze is hier heel tevreden over. Als ze een 
afspraak heeft in het ziekenhuis wordt ze begeleid 
door een vrijwilliger. Deze gaat mee naar de desbe-
treffende afdeling en wacht tot mevrouw klaar is. 
Dit is het grote voordeel van het taxivervoer van het 
zorgcentrum. Mevrouw maakt geen gebruik meer van 
de servicetaxi, wat alleen vervoer van deur tot deur is. 
En waarvan het altijd maar de vraag is of de taxi op de 
afgesproken tijd aanwezig zal zijn. Het reisburo heeft 
een vaste groep chauffeurs en dat is ook fijn. 
Ze kennen de vaste deelnemers en weten hoeveel 
begeleiding men nodig heeft. Mw. Kuijkens is zelf 
jaren vrijwilliger geweest bij de voetbalvereniging en 
weet hoeveel tijd het kost om vrijwilligers te regelen. 
Ze vindt het bijzonder hoeveel mensen zich 
inzetten om het taxivervoer en de uitstapjes mogelijk 
te maken.  

Doordat mevrouw regelmatig meegaat met uitstapjes 
komt ze in contact met andere mensen. Zo heeft ze 
twee “reisvriendinnen”, mw. v. Zijverden en mw. 
Eveleens. Ze schrijven gezamenlijk in voor bepaalde 
uitstapjes. Poffertjes eten in Laren, naar de 
zandsculpturen in Garderen, pannenkoeken eten op 
verschillende plekken, naar de oude stadsdierentuin 
Artis, dieren kijken en tussen de middag lekker 
buiten picknicken. Zo zaten ze een keer in Artis in een 
kringetje hun broodjes te eten en blijkbaar zag dat 
er zo leuk uit dat ze door mensen werden gefotogra-
feerd. Ze hebben er hard om gelachen en de nodige 
grapjes gemaakt. Het favoriete uitstapje van mw. 

Reisburo Op Stap

Kuijkens is een visje eten in IJmuiden. Dat heeft ze 
nu zo’n zes keer gedaan en bij de viskraam wordt 
ze al herkend! Voor mw. Kuijkens is het reisburo 
een uitkomst. Ze kan alles zelf regelen met Ilona, 
de vaste kracht van “Op Stap”. Na al die jaren voelt 
het als vertrouwd.

Het reisburo regelt niet alleen het Vervoer op 
Maat maar organiseert ook iedere week een aan-
tal uitstapjes. De uitstapjes worden gemaakt in 
kleine busjes. Bent u van een rolstoel afhankelijk 
dan regelen wij ook dat er een begeleider voor u 
meegaat. De kosten per uitstapje wisselen sterk. 
Voor het reserveren van een uitstapje kunt u te-
recht bij Reisburo “Op Stap”. Op maandag-, woens-
dag- en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.

Voor meer informatie over Reisburo Op Stap 
en Vervoer op Maat
Ga naar onze website: https://www.zorgcentru-
maelsmeer.nl/overige-diensten/reisburo-opstap/

Wie is Mw. Kuijkens - Zuilen?
Mw. Kuijkens - Zuilen neemt al vanaf 
de start van reisburo Op Stap deel 
aan verschillende uitstapjes die 
georganiseerd worden vanuit 
Zorgcentrum Aelsmeer. 

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

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

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

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

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

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

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


