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Colofon
“Voor ons Allemael” is een gratis uitgave
van Zorgcentrum Aelsmeer en verschijnt
3-maandelijks. Het tijdschrift wordt
verspreid in een oplage van 1300
exemplaren onder bewoners en
medewerkers van Zorgcentrum
Aelsmeer, thuiszorgcliënten van
Thuiszorg Aalsmeer, deelnemers aan de
Ontmoetingsgroep Aalsmeer, bewoners
van de Aan- en Inleunwoningen en
vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer.
U kunt het ook lezen op onze website
www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Redactie
J.M. Dreschler
J.A.W. Groenenberg - Groot
R. Szarafinski
pr@zorgcentrumaelsmeer.nl

Voorwoord
Beste Allemael,
Op het moment van schrijven
van dit voorwoord is het eind
september en stralend mooi
nazomer weer! Ik heb moeite om
mijn gedachten te verplaatsen
naar het eind van het jaar. De
laatste maanden van het jaar
staan in het zorgcentrum in het
teken van allerlei extra
activiteiten. Op zaterdag 24
november staat de jaarlijkse
wintermarkt gepland.
De organisatie hiervan begon al
in juli toen de mussen door de
hitte van het dak vielen. De vaste
kraamhouders worden tegen die
tijd al onrustig en willen graag
weten wanneer de markt in het
zorgcentrum plaatsvindt. Aan
het eind van het jaar worden
in de omgeving verschillende
markten georganiseerd. Maar de
markt in het zorgcentrum staat
bekend om de gemoedelijke
sfeer die men niet wil missen.

Vormgeving - D. Kraan- Ris
Drukwerk
Noordhoek Offset
Jaargang 6, nummer 4
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kan genieten van een klassiek kerstconcert en de
traditionele kerstweeksluiting vindt plaats. In deze
Allemael kunt u lezen hoe sommige bewoners
vroeger Kerst vierden, de rode draad in de verhalen
is de kerstnachtmis en konijn. Maar vooral ook het
samenzijn met familie, helaas geldt dit niet voor
iedereen. Veel mensen worden geconfronteerd met
het verlies van dierbaren. Dan valt het niet mee om
de vreugde van Kerst in te zien.

Inmiddels is dan ook Sinterklaas aangekomen in het
land. Veel bewoners van
het zorgcentrum hebben
dit kunnen aanschouwen
vanuit hun eigen
kamer. De stoomboot meert hier al
jaren aan, wat voor
veel reuring zorgt.
De “echte”

Aalsmeerse Sint
zal ook dit jaar weer
een bezoek brengen
aan het zorgcentrum om de
Kienmiddag over te nemen.
Dan kunnen we rekenen op een
ouderwets gezellige middag,
waar nog dagen over nagepraat
zal worden. Eigenlijk is
Sinterklaas een kinderfeest, toch
blijft het leuk om met elkaar
herinneringen op te halen over
vroeger. Bewoners kunnen met
glimmende ogen vertellen hoe
blij ze als kind waren met het
suikerbeest dat ze van de Sint
kregen. En bij de gedachte aan
zelfgemaakt borstplaat loopt het
water in de mond. Als moeder
van 2 kinderen geniet ik van de
geheimzinnige sfeer.
Zodra de Sint vertrokken is
komen de kerstbomen tevoorschijn en zal het zorgcentrum
omgetoverd worden in
kerstsfeer. Voor de medewerkers
van de keuken wordt het een
drukke tijd met alle kerstdiners
die bereid moeten worden voor
de ontmoetingsgroepen in
gebouw Irene, het wijkpunt voor
Elkaer in Kudelstaart en Zorgcentrum Aelsmeer. Bewoners
van het zorgcentrum kunnen
deelnemen aan verschillende
activiteiten. Er worden onder
andere kerstukjes gemaakt, men

Van Kerst gaan we over in Oud en Nieuw. Onder
het genot van een oliebol of appelflap kijken we
terug op wat er afgelopen jaar allemaal
voorgevallen is. En we kijken ook vooruit, wat zal
het nieuwe jaar ons brengen. Als afdeling welzijn

proberen we weer een zo’n gevarieerd mogelijk
activiteitenprogramma te bieden aan de bewoners
van het zorgcentrum. Maar in deze snelle digitale
wereld is eigenlijk het belangrijkste dat we kunnen
doen: aandacht geven aan elkaar. Een luisterend
oor bieden, mensen in hun waarde laten en ze niet
gelijk aan allerlei activiteiten koppelen maar zich
eerst weer gehoord laten voelen.
Namens de redactie wens ik u, waar u de
feestdagen ook viert, sfeervolle dagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar.
Wilma Groenenberg-Groot

25 JAAR WEEKSLUITING
IN ZORGCENTRUM AELSMEER
Op 14 september werd in een feestelijke weeksluiting stilgestaan bij het feit dat de weeksluitingen in
Zorgcentrum Aelsmeer 25 jaar geleden begonnen. Dat betekent dat er inmiddels meer dan 1300
weeksluitingen zijn geweest. Het begon allemaal in het voorjaar van 1983 toen dominee Hans Esbach
het initiatief nam voor een oecumenische dienst in Zorgcentrum Aelsmeer. Hij werd daarin gesteund
door zijn kerkenraad. Ds. Esbach begon een lobby in de richting van de andere Aalsmeerse kerken en
voorgangers om hen te laten participeren in deze nieuwe opzet en dat lukte.
Sindsdien wordt met grote trouw de weeksluiting gehouden.
Een speciale coördinator zorgt elke week dat er een voorganger is. Jarenlang werd dit werk gedaan door
Maarten Groenenberg en nu al weer meer dan 10 jaar door Kees Kortenhoeven.
Behalve het organiseren van de voorgangers is er een grote hoeveelheid vrijwilligers actief.
Op 14 september werd de feestelijke dienst geopend door Kees Kortenoeven. Daarna kreeg Eppo Kramer
het woord die de dienst leidde. Het thema was dankbaarheid. Zijn conclusie was: wat geeft God veel
door middel van al die weeksluitingen. Elke week kracht putten uit Zijn woord met dank voor de week die
vooraf ging en nieuwe moed voor de week die komt.
De zang werd op de dwarsfluit begeleid door Marian Alderden. Het slotwoord werd uitgesproken door de
bestuurder van Zorgcentrum Aelsmeer, dhr. Frans Knuit. Hij schetste hoeveel mensen er wekelijks in touw
zijn met het klaarzetten van de ruimte, het ophalen van de bewoners, het regelen van
de voorgangers, de vrijwilligers enz. Hij eindigde met een gedicht van Inge Lievaart
en de dank vanuit het zorgcentrum voor alle activiteiten in het kader van de weeksluitingen. Tot slot ontvingen alle bezoekers nog een fraaie Hortensia.
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Wijkpunt ‘Voor

Elkaer’

ACTIVITEITENOVERZICHT

Maandag t/m vrijdag serveren wij heerlijke
lunches van 12.00 - 14.00 uur. Op woensdag en
vrijdagavond is het restaurant ook geopend,
waar u vanaf 17.00 uur kunt genieten van een
drie-gangen diner. Wel graag vooraf reserveren. Iedere vrijdag kunt u een menu flyer, voor
de aankomende week, afhalen in het wijkpunt.
In de Nieuwe Meerbode staat ook het menu
van de opvolgende week.
Van maandag/vrijdag kunt u naast de lunch
van de kaart ook gebruik maken van de warme
maaltijd (12.00- 14.00 uur). Heeft u een dieet, is
dat geen probleem, alles is mogelijk!
Wij zijn er voor U, neem gerust contact met ons
op als u vragen heeft.
Heeft u een verjaardag te vieren of een jubileum/bruiloft dan is dat mogelijk in het restaurant/wijkpunt. Voor inlichtingen kunt u bellen
met het wijkpunt.
Voor inlichtingen of reserveringen kunt u
bellen met 0297 820 979.
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Multimedia 9.30 – 11.30 uur
Met de tijd meegaan is een uitdaging.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van uw
mobiele telefoon, tablet, e-reader of laptop,
dan kunt u binnen lopen bij Multimedia.
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!

Welkom in restaurant/wijkpunt ‘Voor
Elkaer’. Het wijkpunt Voor Elkaer in het
centrum van Kudelstaart is een ontmoetingsplaats voor iedereen!
Gezelligheid, gastvrijheid, tijd voor elkaer, een
spelletje, een missie voor handwerken,
(vrijblijvende) dagelijkse activiteiten en het
heerlijke eten zijn zeker de moeite waard om
een bezoek te brengen aan het wijkpunt.
Van maandag t/m vrijdag zijn we vanaf
‘s morgens 9.00 uur geopend. Op zondag is
er een gezellige “op de koffie/ borrel” middag
van 14.30 - 16.30 uur.

WOENSDAG

MAANDAG
Geheugentraining 10.00 - 12.00 uur
We starten de week goed met geheugenfitness. We werken met verschillende boeken
en spellen vol met geheugenoefeningen.
Het blijven prikkelen van het brein is vooral
op oudere leeftijd belangrijk. Zo blijft het
geheugen langer stabiel.
Bewegen met Elkaer 14.30 - 15.15 uur
U bent welkom voor een gratis proefles,
vraag naar de brochure.

DINSDAG
U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.
Creatieve middag 14.30 – 16.30 uur.
Handwerken met een missie voor Stichting
Heppie en organisatie Care Bag. 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.

Avondrestaurant, inloop 17.00 - 18.00 uur.
Reserveren gewenst.

DONDERDAG
Bewegen: Totaal Vitaal 10.00 - 12.00 uur
We beginnen met een warming up, waarbij
we de spieren warm en soepel maken.
Gevolgd door een spelactiviteit met o.a. ballen,
pittenzakjes, scoops, tennisrackets, jeu de boules,
etc. Bewegen is niet alleen goed voor de lijn,
maar ook voor het brein!
U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.
EVEN WEKEN
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur
Lekker in beweging, goed voor de concentratie
en heel gezellig! Deelname is vrij.. Voor data zie
specifiek.
De salon 14.30 - 16.30 uur
In de Salon kunt u tegen een onkostenvergoeding de nagels laten knippen, vijlen en
een mooi kleurtje laten lakken. Daarnaast kunt
u komen voor een gezichtsverzorging; b.v.
reinigen, een masker, korte massage, haartjes
verwijderen en een dagcrème. Voor data zie
specifiek.

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

VRIJDAG
Themagroep 10.00 - 12.00 uur
Door middel van onderwerpen, media
fragmenten, themakaarten, actualiteiten
komen we met elkaar in gesprek.
U kunt om 13.15 uur in het restaurant
aansluiten bij de wandeling.
Musica 14.30 - 16.00 uur
Muziek is een feest der herkenning.
We komen terug op verschillende bekende
artiesten, muziek, beeldfragmenten en spellen.
Ook wisselen we het programma af met
interactieve middagen als zang, zelf muziek
maken of een film, muziek op het grote scherm
in het restaurant.
Avondrestaurant, inloop 17.00- 18.30 uur.
Reserveren gewenst.
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VOOR ELKAER
- NOVEMBER donderdag 1 november
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Salon 14.30 - 16.00 uur
nagel en gezichtsverzorging (tegen betaling)
dinsdag 6 november
kaarten maken 14.30 - 16.30 uur
Kosten 2 euro. materialen aanwezig. Vrij entree.
donderdag 8 november
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur
donderdag 15 november
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.

- JANUARI -

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.
Kom gezellig eens met ons kennis maken
en neem gerust iemand mee!

donderdag 29 november
Kleding verkoop H en A Mode 10.00 - 12.00 uur.
( geen modeshow ) Vrij entree.
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Salon 14.30 - 16.00 uur
nagel en gezichtsverzorging (tegen betaling)
vrijdag 30 november
Thema avond diner: Thema Wild & Wine. Vanaf
17.30 uur. Ivm verwachte grote belangstelling
vooraf reserveren.

- DECEMBER donderdag 6 december
Bloemschikken/ kerststukje maken
14.30 - 16.00 uur (aanmelden max. 26 personen)
dinsdag 11 december
kaarten maken 14.30 - 16.30 uur
Kosten 2 euro. materialen aanwezig. Vrij entree.
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dinsdag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie
donderdag 10 januari
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Soos 14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.
dinsdag 15 januari
kaarten maken 14.30 - 16.30 uur
Kosten 2 euro. materialen aanwezig. Vrij entree.

donderdag 24 januari
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Salon 14.30 - 16.00 uur
nagel en gezichtsverzorging (tegen betaling)
donderdag 31 januari
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

ADRES
Wijkpunt Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Telefoon: 0297-82 09 79.
www.facebook.com/WijkpuntVoorElkaer
wsp@icloud.nl
Bij het complex van Mijnsheerlijckheid
vlakbij het winkelcentrum van Kudelstaart
Inloopcentrum Kudelstaart
Telefoon: 06 83 44 13 13
E-mail: wpinloop@zorgcentrumaelsmeer.nl

donderdag 13 december
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
De Soos 14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.
vrijdag 21 december
Kerstdiner
donderdag 20 december
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

Heerlijk lunchen
Iedere
maandag t/m vrijdag
12.00 - 14.00 uur

donderdag 3 januari
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

donderdag 17 januari
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

De Soos 14.00 - 16.00 uur. Vrij entree.
donderdag 22 november
Bloemschikken 14.30 - 16.00 uur

dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag is het wijkpunt gesloten

dinsdag 25 december
1ste Kerstdag is het wijkpunt gesloten
woensdag 26 december
2de Kerstdag is het wijkpunt gesloten
donderdag 27 december
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 uur. Vrij entree.
maandag 31 december
oliebollen eten

Eten moeten we allemaal !
Iedere dag staan we er weer voor.. “wat eten we vandaag?”
Zeker als we ouder worden is het belangrijk dat we goed, gevarieerd en gezond eten.
Natuurlijk bewegen we ook genoeg en zo houden we het ook langer uit.
Eten is niet alleen belangrijk om de goede voedingsstoffen binnen te krijgen maar het is ook nog een
sociaal gebeuren. Het eten smaakt toch veel lekkerder als je samen bent?
Maar soms is het lastig om voor jezelf het eten klaar te maken bv. omdat het fysiek wat lastiger wordt
of dat er met bepaalde diëten rekening gehouden moet worden of.. omdat je er gewoon geen zin
in hebt. Door te weinig of ongezond te eten kan er ondervoeding ontstaan waardoor je je minder fit
voelt en je minder mobiel bent. Daarnaast ben je veel vatbaarder voor ziekten.
In het wijkpunt kunt U op doordeweekse dagen terecht voor een gezonde warme maaltijd. Naast
gezellig samen eten is het DE kans om weer nieuwe mensen te ontmoeten en wie weet ontstaan er
nieuwe vriendschappen!
Wilt u een keer eten in het wijkpunt maar bent u zelf niet mobiel… laat het ons dan even weten.
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Uitnodiging
Hierbij willen wij u uitnodigen voor:

KERSTBORREL - VRIJWILLIGERS
WORD OOK VRIJWILLIGER BIJ
ZORGCENTRUM AELSMEER!
Zorgcentrum Aelsmeer zoekt regelmatig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers vanaf 18 jaar.
Mensen die extra handen en/of hulp kunnen bieden
binnen het zorgcentrum, in het inloopcentrum of bij
de dagbesteding. U werkt samen met onze vaste medewerkers. We zoeken mensen die affiniteit hebben
met ouderen.

VRIJWILLIGER KOFFIERONDE

BEZOEK VRIJWILLIGER

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 09.30 tot 11.00
uur of 18.30 tot 20.00 uur. In overleg bepalen we
welke dag u het beste uitkomt.

Het zorgcentrum Aelsmeer is op zoek naar vrijwilligers die individuele bewoners willen bezoeken.
Gezellig een praatje maken, spelletje doen of
iets uit de krant voorlezen. Oude herinneringen
ophalen en/of samen een wandeling maken bij
mooi weer. In overleg bepalen we welke dag u
het beste uitkomt en hoe vaak. Dit kan wekelijks,
1x per 14 dagen of maandelijks zijn.

VRIJWILLIGER SJOELEN
Houdt u ook van sjoelen?
Bij het Wijkpunt voor Elkaer, Nobelhof 1, te Kudelstaart zijn wij op zoek naar een sjoelvrijwilliger.
Op donderdagmiddag wordt er in kleine groepjes
gesjoeld. Als vrijwilliger helpt u de gastvrouw/man
met het serveren van de koffie/ thee.
U helpt met het klaarzetten van de sjoelbakken en
tijdens het sjoelen kijk u bij elk groepje of alles naar
wens gaat. Indien nodig helpt u met de puntentelling. Gezelligheid staat voorop en er is voldoende
tijd om een praatje te maken met de bezoekers.
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Tanja Eichholtz Vrijwilligerscoördinator
Aanwezig op dinsdag, woensdag in Aalsmeer Tel. 0297326050 en vrijdag ochtend in Kudelstaart Tel. 0297820979. Mail: teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl
Hieronder ziet u een paar vacatures staan. Schroom niet
om contact op te nemen als u een vraag heeft over één
van de vacatures.

VRIJWILLIGER ONDERHOUD
THUISZORG AUTO’S
Bent u handig met auto’s….?
Voor Zorgcentrum Aelsmeer zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger (m/v) die de auto’s van de thuiszorg door de wasstraat van Loogman wil rijden en
zo nodig de binnenkant kan reinigen.
De auto’s staan in Aalsmeer dorp, Nieuwoosteinde
en Kudelstaart. In overleg met een van de medewerkers hoort u welke auto aan de beurt is.
Wij willen u daarnaast vragen om van elke auto 1x
per 3 maanden het oliepeil te controleren en evt.
de banden op te pompen. Na gedane arbeid staat
er een lekker kopje koffie/thee voor u klaar.

Op 7 december is de dag van de vrijwilliger.
Dit willen we tijdens de kerstborrel met u vieren op:
dinsdagmiddag 18 december 2018
Bent u ook vrijwilliger van het Zorgcentrum Aelsmeer !?
Noteer dan deze datum alvast in u agenda……!
T.z.t krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging
per mail of per post. Hopelijk tot dan,
Groeten Tanja Eichholtz

Sjoelen in het zorgcentrum
Al zeker 20 jaar staat de maandagmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer in het teken van sjoelen.
Destijds begonnen in de huiskamer van de 2e etage met 1 sjoelbak en 5 bewoners, onder leiding van vrijwilligers Ina
Klunder, Nel Gerritsen en Margriet de Vries. Een medewerker van de zorg bracht de koffie/thee en motiveerde bewoners om te gaan sjoelen. De groep sjoelers groeide in de loop der tijd gestaag en de huiskamer op de 2e etage werd
te klein. Er werd uitgeweken naar de bezinningsruimte want er werd ondertussen gebruik gemaakt van 4 sjoelbakken. Vrijwilligster Diny Pike kwam het team versterken en de groep verhuisde zo’n 10 jaar geleden naar de grote zaal,
waar zo’n 30 bewoners de strijd met elkaar aan gingen, want minder punten scoren dan de buurman/buurvrouw
zat er niet in. De groep is tegenwoordig niet meer zo groot, de kracht in de armen is afgenomen.
Hierdoor wordt er nu aan 1 tafel het spel rummicub gespeeld o.l.v. vrijwilliger Nel en zijn er nog 2 sjoelbakken in
gebruik. Maar het fanatisme is niet minder geworden. De bewoners spelen iedere week bij dezelfde bak, want naar
gezegd schijnt daar verschil in te zitten. Om er voor te zorgen dat de bakken glad blijven worden ze iedere week
ingesmeerd met aardappelzetmeel, een stroeve bak speelt niet lekker. Alleen op feestdagen wordt er niet gesjoeld
en de vrijwilligers regelen vervanging als ze een keer afwezig zijn. Maar het gaat niet alleen om het sjoelen ook om
de gezelligheid en de sociale contacten. Mocht u na het lezen van deze tekst zin hebben om mee te doen, u bent van
harte welkom op maandagmiddag om 14:30 uur in de grote zaal van het zorgcentrum.
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Zorgcentrum Aelsmeer

Grote Zaal

ACTIVITEITENOVERZICHT
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ELKE MAANDAG

MAANDAG SPECIFIEK

10.15 uur Koffie drinken
12.15 uur Restaurant
(niet op 31 dec.)
14.00 uur Handwerken
(niet op 31 dec.)
14.30 uur Sjoelen
(niet op 31 dec.)

maandag 28 januari
10.00 uur tot 15.00 uur Kledingverkoop door firma H en A Mode

ELKE DINSDAG
10.15 uur Koffie drinken
(niet op 25 dec. en 1 jan.)
12.15 uur Restaurant
(niet op 25 dec. en 1 jan.)
ELKE WOENSDAG
10.15 uur Koffie drinken
(niet op 26 dec.)
12.15 uur Restaurant
(niet op 26 dec.)
ELKE DONDERDAG
10.15 uur Koffie drinken
( niet op 20 dec. )
12.15 uur Restaurant
( niet op 20 dec. )

DINSDAG SPECIFIEK
dinsdag 20 november
15.00 uur Zangmiddag
dinsdag 8 januari
19.30 uur Het traditionele nieuwjaarsconcert van Aalsmeer
Harmonie.

WOENSDAG SPECIFIEK
woensdag 7 november
15.00 uur Stichting de Tijdmachine maakt er met het thema Gouwe
Ouwe een ouderwets gezellige middag van. De band neemt u mee
op een muzikale reis naar de jaren 60 met hits van Elvis Presley tot
Wim Sonneveld.
woensdag 21 november
15.00 uur een swingend optreden van Bigband Tubantia uit Amsterdam. Ze spelen bekende hits zoals In the Mood van Glenn
Miller.
woensdag 16 januari
15.00 uur Natuurfilm van de BBC The Frozen Planet; de wondere
wereld van de Noordpool.
woensdag 30 januari
15.00 uur Klassiek concert: programma wordt nog nader bekend
gemaakt.

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

ZATERDAG SPECIFIEK
zaterdag 24 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.

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

zondag 4 november
15.00 uur Jeugdmuziekconcours in samenwerking met Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer.
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Herinneringen
aan Kerst…
Konijn met Kerst

FAM. BUIJS
Voor echtpaar Buijs is de eerste gedachte aan Kerst
de kerstnachtmis. Met z’n allen ’s avonds laat naar
de kerk, die mooi versierd was met lichtjes, waar
gesproken en gezongen werd over de geboorte
van Jezus. Bij thuiskomst was er koffie met
kerstbrood. Maar bij kerst hoorde ook een kerststal.
Mw. Buijs vertelt dat haar vader van kurk een soort
grot had gemaakt, wat door ging voor kerststal.
Er was niet veel geld dus ieder jaar werd er een
beeldje gekocht, ook wollen schaapjes met
houten pootjes. Alle beeldjes waren van gips,
behalve kindje Jezus, deze was van porselein.
Dhr. Buijs heeft vroeger bij Van Paridon gewerkt en
was hier gespecialiseerd in het maken van kerststallen. Het echtpaar heeft er tegenwoordig nog een
aantal staan maar ook een heus engelenorkest.
De taak van mevrouw is om de engelen te
positioneren, de blazers bij elkaar, de strijkers etc.
Een hele klus maar als ze op de goede plek staan is
het een mooi tafereel.
Toen het echtpaar getrouwd was, vierden ze met
familie Kerst, meestal waren er logees.
Een zus van mevrouw kwam met haar man uit
Overijssel en nam konijn mee voor het diner.
Rond kerst kregen de eigen konijnen extra voer om
ze nog wat vetter en malser te maken.
In een grote pan werd het konijn gebraden en als er
meer eters waren uitgenodigd ging er ook nog een
kip de pan in. Tijdens het diner werd er gekibbeld
over wie het kopje van het konijn mocht hebben.
Niet vanwege de hoeveelheid vlees maar vanwege
het merg dat in het kopje zat, wat erg lekker was.
Na de kerst hoorde je vaak op straat een mannetje
roepen: “konijnenvellen te koop”, deze brachten
weer geld op.
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Vogeltjes op
een
knijpertje
.MW.
.
BARENDSEN

Mw. Barendsen was de jongste van de kleinkinderen en haar eerste herinnering aan kerst is
dat ze als vierjarig meisje op een stoofje naast de
kerstboom van haar grootmoeder mocht zitten.
De rest van de familie zat rondom de kerstboom,
haar oom speelde viool en er werd samen
gezongen. Vooral de vioolmuziek heeft toen
grote indruk op haar gemaakt, het was zo
bijzonder. Het mooiste aan de kerstboom van
grootmoeder waren de vogeltjes op een
knijpertje. Er zaten verschillende vogeltjes in de
boom, misschien wel voor ieder kleinkind één.
De verleiding was heel groot om ze aan te raken
maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Bij de
kerst hoorde ook de kerstviering in de
Doopsgezinde kerk en met familie eten. Maar er
kwam nooit konijn op tafel, hoewel ze
verschillende konijnen hadden. De man van
mevrouw gaf ze altijd te eten en was gehecht
geraakt aan de dieren. Toch is het een keer
voorgekomen dat de hokken vlak voor kerst leeg
waren. Waarschijnlijk waren er wel andere
mensen die een lekker konijnenboutje als
maaltijd hadden gepland.

Kerststal
MW. KOOL
Mw. Kool ging met haar ouders en later ook haar
eigen gezin naar de kerstvieringen in de kerk.
Op Tweede Kerstdag kwam er familie op bezoek
en werd er met elkaar gegeten. Als hoofdgerecht
stond er altijd konijn op het menu. Van huis uit
was mevrouw gewend dat er geen kerstboom of
kerststal werd neergezet. De man van mevrouw
kwam uit een katholieke regio en wilde heel
graag een kerststal terwijl dat in protestantse
kringen niet gebruikelijk was. Toen het echtpaar
bij vrienden werd uitgenodigd om Sinterklaas te
vieren, werd meneer blij verrast. Hij kreeg van de
Sint de beeldengroep, zelf hebben ze toen een
stalletje gekocht. Sindsdien heeft de kerststal
een vaste plek in huis. Mw. Kool woont alweer
heel wat jaren in het zorgcentrum maar ieder jaar
staat de kerststal op de kast in haar kamer.

Kerstnachtmis
MW. BERREVOETS
Mw. Berrevoets herinnert zich nog heel goed dat
ze vroeger lopend naar de Kerstnachtmis gingen, daar deden ze een half uur over. Als het had
gesneeuwd liepen ze langs de Amstel tot hun
knieën door de sneeuw. En met een straffe wind
erbij ontstond er sneeuwjacht, dan kwamen ze
verkleumd bij de kerk aan. Tijdens de mis genoten
ze van de warme sfeer en met het vooruitzicht dat
er thuis kerstbrood op hen wachtte begonnen ze
aan de terugtocht. Thuis stond er een kerststal die
haar moeder ieder jaar zorgvuldig neerzette. Maar
de Drie Koningen werden er pas op 6 januari bijgezet. Toen mevrouw trouwde en kinderen kreeg
kwam er een kerstboom in huis. In het begin nog
met echte kaarsjes, er stond dan een emmer water klaar mocht er iets mis gaan. Later werden de
kaarsjes vervangen door elektrische lichtjes en de
echte boom vervangen door een kunstexemplaar.
Geen gedoe meer met naalden in de vloerbedekking, na de kerst haal je hem uit elkaar en kan hij
weer voor een jaar naar zolder. Een kunstboom is
ook weer makkelijker neer te zetten mocht hij per
ongeluk omvallen. Zo is het een keer voorgekomen dat de kat met een vreemde naar binnengeslopen kat ruzie kreeg. De kerstballen vlogen door
de lucht en de boom lag op de grond.

Honden en
Kerstkransjes
MW. ROODENBURG
Met dieren in huis is het sowieso opletten tijdens
de kerst. Zo had mw. Roodenburg kransjes op
gehangen in de boom. Maar na een tijdje was er
geen kransje meer te zien. Ze hingen blijkbaar
niet hoog genoeg want de hond had ze allemaal
opgegeten.

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
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
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
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
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
onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer
Bezoekadres:
Nobelhof 1, 1433 JZ Kudelstaart
Tel. 0297 82 09 79
Inloopcentrum van maandag t/m vrijdag.
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.
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Samenvatting vergadering van

de Cliëntenraad
2018 - Verslag Rie Bakker
Samenvatting Redactie Allemael

Verslag van de Cliëntenraadvergadering op
maandag 17 september 2018

Vooral ook in de huishoudelijke zorg neemt de complexe zorgvraag toe doordat mensen langer thuis
wonen. Er is zoveel verteld over de in-en outs betreffende de thuiszorg dat een verslag hiervan onmogelijk. Eventueel is er een overzichtsboekje Jaarverslag
Thuiszorg 2018 beschikbaar.

Notulen d.d. 13-08-2018
Naar aanleiding van de opmerking over de beschadigde trottoirs en het vroege laden en lossen door de
grote vrachtwagens tegenover het zorgcentrum, het
volgende: John heeft de wethouder hierover aangesproken. Er zijn maatregelen in wording. De notulen
worden goedgekeurd.

15.00 u : directeur Frans Knuit aanwezig
• We besluiten het contact met de directeur wegens
tijdgebrek tot de volgende vergadering uit te stellen
(een dringend punt ten aanzien van de middelen voor
Waardigheid en Trots werd afgehandeld).
Corrie van Breemen wordt bedankt voor haar uitgebreid verslag van deze complexe materie!

Aantrekken nieuwe leden
Het zal steeds moeilijker zijn nieuwe Cliëntenraadleden onder de bewoners zelf te vinden. We hopen
familieleden van de bewoners te kunnen motiveren
hun belangen in de Raad te behartigen. In oktober op
de agenda.

Agendapunten: ingebracht door de directeur
• Kwaliteitsplan 2019
• Organogram

Ontwikkelingen in de Thuiszorg
Mw. Corrie van Breemen, hoofd thuiszorg, geeft uitleg.
Door overheidsbesluiten is de thuiszorg ingewikkeld geworden. Alleen al door de verscheidenheid
aan instanties die de verschillende categorieën zorg
financieren is de rompslomp rond het afwerken van
declaraties enorm toegenomen. De thuiszorg van
zorgcentrum Aelsmeer wordt gerund vanuit de drie
wijksteunpunten Oost, Kudelstaart en Drie Kolommenplein. Men onderscheidt:
• Verpleging en Verzorging (V en V)
• Huishoudelijke Verzorging ( HV)
Ook regelt de thuiszorg Eerstelijns Verblijf (tijdelijke
opname / revalidatie), wachtlijstbeheer en casemanagement dementie (begeleiding van dementen).
Doordat er zo veel vraag is naar thuiszorg, probeert
men in de toekomst zo efficiënt mogelijk te werken en
het patiëntenbestand rond het steunpunt te
realiseren.
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De volgende vergadering is op maandag 22 oktober
2018.

Nationale
Ouderen dag
5 oktober was het Nationale Ouderen dag,
een jaarlijks terugkerend evenement dat
op de eerste vrijdag van oktober valt.
De 'Nationale Ouderen dag' is een dag waar
individuele wensen van ouderen kunnen worden
vervuld. Veel ouderen hebben een wens die ze
moeilijk alleen kunnen vervullen. Bijvoorbeeld
omdat ze alleen zijn of lastig op pad kunnen.
Op 'Nationale ouderen dag' vervult Het Nationaal
Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale comités,
bedrijven en vrijwilligers duizenden van deze wensen. Ouderen staan deze dag aan het roer.
Zij dienen voor deze dag een wens in die ze moeilijk alleen kunnen realiseren. Vaak gaat het om
kleine wensen, zoals nog eenmaal het ouderlijk
dorp bekijken, een kroket uit de muur trekken, een
trouwjurk passen, samen op pad of herinneringen
ophalen op het strand.
Wat betekent Nationale ouderen dag voor
ouderen?
De impact van Nationale ouderen dag is enorm.
De eenvoudige wensen toveren bij
ouderen een grote glimlach op het
gezicht. De inspirerende verhalen achter de
wensen ontroeren de wensen vervullers.
De tijd en aandacht die jong en oud aan elkaar
geven, zorgen vaak voor onvergetelijke momenten
en blijvende contacten.
een miljoen eenzame ouderen
Uiteraard steunt het Nationaal Ouderenfonds de
ouderen ook de rest van het jaar. Ze halen ouderen
uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten. En dat is hard
nodig. Want in Nederland voelt maar liefst 1 op
de 4 ouderen zich eenzaam. 200.000 ouderen zijn
zelfs extreem eenzaam. Zij krijgen hooguit eens
per maand bezoek. Ontdek eens hoe het Ouderenfonds eenzame en kwetsbare ouderen steunt.

lastig om de wensen in vervulling te laten gaan.
Dus hebben we contact opgenomen met Stichting
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer. Ze vonden
het een mooi initiatief, daarvoor is toen door het
bestuur van de Stichting een financiële pot gemaakt waaruit de wensen konden worden gefinancierd.Daarna was het de vraag hoe komen we aan
wensen, daarvoor hebben we onze bewoners en
cliënten gevraagd om wensen in te leveren die wij
in vervulling konden laten gaan. Om een wens kenbaar te maken is er een “wensen kaart” ontworpen.
De wensen konden worden ingeleverd en daarna
zijn er “in commissie” verschillende wensen uitgehaald die uit gevoerd gaan worden.
Enkele wensen zijn bij de activiteiten begeleiding
neergelegd omdat deze zo duur en uitgebreid
waren dat een persoonlijke vervulling niet mogelijk
was. ( zoals een boottocht met alle bewoners , en
vaartochten naar Amsterdam). Misschien dat daar
in 2019 iets mee kan worden gedaan. Gelukkig waren er wel heel wat wensen die wij prima konden
vervullen.
Enkele van deze wensen: Een dag naar de verjaardag van een zus in Friesland, een boswandeling,
een rondrit met poffertjes eten, een dagje zee
vissen, met de strandrups naar de zee. De winnaars
kregen bezoek van een commissielid en een
waardebon met de betreffende wens. Voor de
invulling is er ook contact gezocht met ons
reisburo ‘‘Op Stap” en door de extra inzet van
enkele vrijwilligers konden de kosten ook een
beetje binnen de perken blijven…
In de loop van dit jaar zult u dus af en toe bewoners
en cliënten zien vertrekken vanuit het zorgcentrum
voor een vervulling van een wens….

Nationale ouderen dag bij Zorgcentrum
Aelsmeer:
Wij als zorgcentrum wilden deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Dus zo gingen we aan
de slag! In eerste instantie hadden we ‘’financiële
speelruimte ’’ nodig, want anders wordt het erg
1515

van deze mooie locatie! Enige tijd geleden mocht ik
mee met een van onze trouwe bezorgers van tafeltje
dekje. Deze vrijwilligers doen dit belangeloos en staan
zo klaar voor de mensen die uitzien naar hun warme
maaltijd. Natuurlijk kijken ze er naar omdat de maaltijd vers gekookt wordt en goed smaakt, maar ik heb
gemerkt dat het bezoek van de betrokken bezorgers
zelf de mensen ook erg goed doet. Even een vriendelijk
woord van een bekende: het is soms toch zo simpel
om je mens te voelen.

De afgelopen maanden waren voor velen een uitdaging, onder andere gelet op de
uitzonderlijke hitte waar we mee te maken hadden en natuurlijk omdat veel van onze medewerkers
van een welverdiende vakantie konden genieten.
Op het moment dat ik dit schrijf heeft de zomerhitte
het land verlaten en spoelt het regelmatig van de
regen. De feestweek is in volle gang en we hebben net
weer een geslaagde Pramenrace gehad; een hoogtepunt ook voor de bewoners van het Zorgcentrum.
Onze medewerkers en vrijwilligers komen weer terug
van hun vakantie. En de zorgverlening is gedurende
de zomerperiode ook 24 uur per dag 7 dagen in de
week doorgegaan en daar zijn we erg dankbaar voor.
Wat hebben we het getroffen met onze trouwe
medewerkers en vrijwilligers; dat blijft bijzonder om
te ervaren! Ik zal proberen met een willekeurige greep
uit ontwikkelingen u weer een indruk te geven van
wat ons dagelijks bezighoudt.
Intussen zijn de voorbereidingen voor 2019 al weer
in volle gang. De gemeente Aalsmeer heeft gelukkig
besloten om de contracten voor de huishoudelijke
zorg en begeleiding te verlengen met 1 jaar en dat
geeft stabiliteit voor onze cliënten, maar ook voor de
medewerkers en vrijwilligers. En ook de zorginkoop
met de vele verzekeraars en het zorgkantoor is weer
begonnen.

blijven maar doorgaan. Ik vrees dat daar voorlopig
geen einde aan komt. De uitdaging blijft om onze
medewerkers hier zo weinig mogelijk mee te belasten
en het tegelijkertijd zo goed mogelijk te regelen en
daar doen we met elkaar ons best voor.
Onlangs hadden we een erg leuke bijeenkomst met
een extra aantal nieuwe leerlingen voor het
Zorgcentrum en de Thuiszorg. Mooi was het om te
zien hoe gemotiveerd ze zijn om in het bijzonder voor
de bewoners en cliënten in de thuiszorg en het
Zorgcentrum aan de slag te gaan. We zijn erg blij met
ze en hopen dat ze hier een goede tijd zullen hebben.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een
laagdrempelige inloopvoorziening voor ouderen in
Rijsenhout. Het ontmoetingscentrum, dat zijn waarde
als Kenniscentrum voor Dementie heeft bewezen in
Aalsmeer, heeft de coördinatie in samenwerking met
de zeer betrokken inwoners van dit gedeelte van de
Haarlemmermeer. Er is veel belangstelling geweest bij
de voorbereidingen en we zien uit naar de opening

We hebben ook 2 jubilea gevierd. In de eerste plaats
het 5-jarig jubileum in Kudelstaart van Mijnsheerlijckheid. Er was aanvankelijk gerekend op zo’n 60
mensen. Uiteindelijk hebben we met 140 mensen feest
gevierd. Het was geweldig om mee te maken en de
mensen te zien genieten. Een bewoner vertrouwde mij
toe dat het fijn is dat mensen er voor elkaar willen zijn.
Ook de wethouder zorg, mevrouw Alink, was aanwezig en zij kon ervaren welke toegevoegde waarde dit
complex in Kudelstaart heeft. Hopelijk kunnen we de
komende jaren op steun van de gemeente rekenen.
Fijn was dat ook Ad Verburg,
voormalig wethouder er bij kon zijn!

Mede geïnspireerd door het succes van deze mooie
voorziening hoop ik de volgende keer meer te
kunnen vertellen over de voortgang van het project
Zuiderkerk. Kennelijk tegen de landelijke visie in blijf
ik van mening dat dergelijke woon-zorgcomplexen
van grote toegevoegde waarde zijn voor een lokale
gemeenschap en we proberen daarvoor de handen op
elkaar te krijgen.
Een ander jubileum was het 25- jarig bestaan van de
weeksluitingen in het Zorgcentrum. Op vrijdag
14 september is dit in een speciale weeksluiting
herdacht en is met dankbaarheid stilgestaan dat ook
deze vieringen al 25 jaar vooral worden geregeld en
verzorgd door vrijwilligers. Volgend jaar hopen we
trouwens te vieren dat Zorgcentrum Aelsmeer 25 jaar
geleden is gebouwd!
Tenslotte: we zijn ook al weer aan het nadenken over
de festiviteiten in de maand december. Elk jaar is
deze maand een hoogtepunt in de beleving van onze
bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Het zijn dagen
van reflectie en ontmoeting. Maar ook van een feestelijk kerstdiner. Wij kijken er met z’n allen alweer voorzichtig naar uit.
Graag tot de volgende keer!
F.J. Knuit

Uit de toezichtbezoeken van onder andere de GGD
blijkt dat de zorg- en dienstverlening goed gaat en ten
aanzien van het bezoek van de IGJ van begin 2018 zijn
we nu druk bezig om de punten op de “i” te zetten.
Er wordt steeds meer van ons gevraagd door allerlei
externe partijen en ook de externe veranderingen
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Het Ontmoetingscentrum
ONTMOETINGSCENTRUM
BREIDT UIT TOT
KENNISCENTRUM DEMENTIE
Donderdagavond 8 november informatiebijeenkomst over Sensara met gastspreker
Jan Willem Wolters. Het ontmoetingscentrum
is inmiddels 11 jaar geleden begonnen met het
ondersteunen van mantelzorgers en mensen
met dementie. De behoeften lopen uiteen van
dagbesteding, structuur, contact met lotgenoten, activering in de vorm van geheugentraining en beweegactiviteiten met als doel om de
zelfstandigheid zolang mogelijk te behouden.
Het ontmoetingscentrum heeft daarbij veel oog
voor de kwaliteit van leven van zowel de persoon met dementie als zijn of haar naasten.
Omdat mensen langer op zichzelf aangewezen zijn
in de thuissituatie worden steeds vaker hulpmiddelen ingezet. Het inzetten van thuiszorg, zoals de
zorg van Thuiszorg Aalsmeer, is daarvan een
bekend voorbeeld. Het begint vaak met
huishoudelijk hulp en breidt dan later uit
met persoonlijke zorg zoals hulp bij
wassen en aankleden. Een nieuwe vorm
van hulp komt uit de wereld van de
technologie, een woord dat bij de
oudere generatie een gevoel van
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paniek kan oproepen. Het is een raar idee dat je
met een apparaatje ter grote van een sleutelhanger
gesignaleerd kan worden. Het kan echter ook een
enorm hulpmiddel zijn waardoor de angst afneemt
om bijvoorbeeld te verdwalen. Zo’n zelfde soort
apparaatje, een gps systeem, heeft een sos knop
waardoor bijvoorbeeld direct contact gezocht kan
worden met naasten. Dit geldt ook andersom.
Een dochter die haar moeder niet thuis aantreft,
kan op haar telefoon zien dat moeder zich in het
winkelcentrum van Aalsmeer bevindt. Ze kan dan
zelfs contact zoeken. Eenmaal werkend biedt dit
systeem veel hulp.

afspraken, herinneringen en foto’s kan plaatsen.
In de wereld van de telefonie zijn ook smartphones
voor senioren en zelfs voor mensen met dementie
ontwikkeld. Neem bijvoorbeeld de Doro senioren
smartphone. Deze telefoon heeft een eenvoudige
bediening met de welbekende touchscreen; door
gebruik te maken van je vinger op het telefoonscherm kun je de telefoon bedienen. Omdat er veel
technologie aan te pas komt waarbij gebruik gemaakt wordt van internet, instaleren, websites, instellingen, allemaal dingen waar ouderen niet mee
opgegroeid zijn, bestaat het risico dat men er niet
aan durft te beginnen. Mede om die reden start het
ontmoetingscentrum met een dementheek.
Dit is info, advies over en uitleenservice van alle
soorten middelen om het leven met dementie te
vergemakkelijken of zelfs te verbeteren. Denk aan
boeken en dvd’s met informatie over dementie
maar ook de technische systemen als hierboven
beschreven. De elektronische pillendoos, een
afstandsbediening voor de televisie, een
herinneringshulp, een afasiekoffer, een
geheugenbox zijn ook voorbeelden.
De dementheek geeft mensen de gelegenheid
om dingen uit te proberen. In samenhang met het
ontwikkelen van de dementheek organiseren we
op 8 november de informatiebijeenkomst over het
Sensara systeem, slimme sensoren in huis die het
gedrag van de bewoner leren kennen en signaleren
wanneer dit afwijkt. Deze sensoren kunnen ervoor
zorgen dat vader of moeder op een veilige
manier thuis blijft wonen. Kinderen van mensen
met dementie kunnen tijdens deze bijeenkomst
kennismaken met de mogelijkheden van Sensara
homecare. Ook professionals kunnen baat hebben
bij het bijwonen van deze bijeenkomst omdat zij
familie kunnen adviseren over de mogelijkheden
die er zijn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en
duurt tot 21.00 uur.
Voor meer informatie over de ondersteuning die
het ontmoetingscentrum biedt en het kenniscentrum in ontwikkeling kunt u contact opnemen met
06 22468574.

ODENSEHUIS
NIEUWE ZORGVOORZIENING IN
RIJSENHOUT
Op donderdag 27 september was er een Open
dag in het nieuwe Odensehuis dat gestart is in
een ruimte van de Ontmoetingskerk in
Rijsenhout.In de vorige ‘Voor ons allemael’
hebben we u uitgebreid geïnformeerd over
deze nieuwe voorziening die vanuit Zorgcentrum Aelsmeer en meer in het bijzonder vanuit
het ontmoetingscentrum in gebouw Irene wordt
georganiseerd.
Er was veel belangstelling vanuit de Rijsenhoutse
bevolking. Het Odensenhuis wordt weliswaar
gehouden in een zaal van de Ontmoetingskerk, maar is geen kerkelijke activiteit. Het is een
inloopcentrum voor alle Rijsenhouters die zich
kwetsbaar voelen of eenzaam zijn.
Voorlopig is de voorziening open op maandag en
donderdag. Op de maandagen worden vooral
creatieve dingen gedaan onder andere met
muziek. Donderdags gaat het meer om behoud
van functies, waarbij zowel lichaam (Totaal Vitaal)
als geest (Breinzaken) aan bod komen.
Het Odensehuis is gestart op
donderdag 4 oktober 2018

Naast gps is er ook een DayClock, een tablet die
lijkt op een fotolijst waar de dag en de tijd op staan
en waarop bijvoorbeeld de zoon via zijn telefoon
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Interview met...

dhr. Alex Kipuw
Privé
Kinderen: drie zonen en
één dochter († 1962 )
Vrouw: mw. Kipuw( † 2016)
geboren
1930 in Napanwainami.

In de interviews met bewoners van het Zorgcentrum of anderen die zorg van Thuiszorg Aalsmeer
ontvangen gaat het vaak over het Aalsmeer van
vroeger. Daarin komt het beeld naar voren van een
kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kende,
intensieve tuinbouw werd gepleegd en men zich
weinig buiten Aalsmeer begaf.
Dit keer een verhaal over een heel andere wereld,
Nederlands-Indië met zijn andere cultuur, zijn
geschiedenis en de enorme afstanden die overbrugd moesten worden.
We spreken met dhr. Alex Kipuw, die in een
aanleunwoning bij het Zorgcentrum woont.
Vijfenvijftig jaar is hij al inwoner van Aalsmeer, maar
vooral de geschiedenis daarvoor is bijzonder.
In de vorige Allemael berichtten we u al over de
onderscheiding die dhr. Alex Kipuw als
oorlogsveteraan mocht ontvangen uit handen van
Mevrouw A. Bijleveld, de Minister van Defensie.
Zijn bijzondere levensverhaal is aanleiding voor dit
interview.
Alex Kipuw is geboren in 1930 in de plaats Napanwainami. Het was een wat afgelegen gebied in de
Geelvinkbaai van Nederlands Nieuw-Guinea.
Hij was kind van een Molukse vader wiens werk
hem naar Nieuw- Guinea voerde en een moeder
uit Nederlands Nieuw-Guinea zelf, dochter van het
stamhoofd van een Papoeastam. In Napanwainami
was zijn vader bestuursambtenaar. Ze woonden
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dan ook in een goed huis. Later is vader gaan
werken voor een Japanse onderneming waardoor
hij een welgesteld man werd. Er was dan wel een
mooi huis, maar geen goed onderwijs voor de
jonge Alex. Vandaar dat hij vanaf zijn zesde jaar
werd ondergebracht bij familie in Makassar op
Zuid-Celebes. Daar was Nederlands onderwijs
beschikbaar. Voor Nederlandse begrippen lijkt dat
een eenvoudige en praktische oplossing.
In Nederlands-Indië was het een enorme
operatie. Het duurde weken om op je bestemming
te komen, eerst per prauw (kano) naar een haven
en dan per boot naar Ambon om vandaar naar
Celebes te gaan. Al met al moesten duizenden
kilometers overbrugd worden. De zomervakantie
bij je ouders doorbrengen was er niet bij. Zijn vader
heeft hij nooit meer gezien. Zijn moeder zag hij pas
weer op oudere leeftijd.
In Makassar ontving Alex Nederlands onderwijs,
compleet met het zingen van Nederlandse
kinderliedjes. Zelfs ‘Moriaantje zo zwart als roet’
werd er vrolijk meegezongen. Totdat de oorlog met
Japan uitbrak in 1942 en Indonesië werd bezet.
De school werd gesloten. Alex werd door zijn
familie ingeschakeld voor allerhande
huishoudelijke klusjes. Na de capitulatie van Japan
een paar jaar later werd de situatie ingewikkeld.
De Japanners hadden inmiddels Soekarno naar
voren geschoven en er was een beweging op gang
gekomen die er naar streefde om van Indonesië
een republiek te maken. Dit heeft geleid tot het

uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid
op 17 augustus 1945. Nederland kon dat niet laten
gebeuren. Er werden troepen overgebracht naar
Indië en in 1947 en 1948 waren er de politionele
acties waarbij Nederland zich verzette tegen de
verzelfstandiging van Indonesië. Na de capitulatie
van Japan bleef de toen 15-jarige Alex eerst nog
een poosje in Makassar. Daar ontdekte hij onder
andere dat zijn vader tijdens de oorlog door de
Japanners was onthoofd. Ofschoon hij werkte voor
een Japanse onderneming had hij kennelijk op
enig moment toch de kant van de lokale bevolking
gekozen met deze verdrietige afloop.
In 1947 trad Alex Kipuw in dienst van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
Hij werd opgeleid tot elektrotechnisch monteur en
ingedeeld bij krijgsmachtonderdeel Genie.
Die opleiding ontving hij in Biak, noordelijk NieuwGuinea. Hij had verstand van vele
technische zaken en onder andere van
aggregaten om energie op te wekken.
Overigens werd hij vanuit de genie ook
uitgeleend aan de luchtmacht.
In december 1949 werd hij overgeplaatst
naar de Geniedienst in Makassar.
Dat was een groot verschil. Nieuw-Guinea
was overwegend pro-Nederlands en is
ook pas in 1962 onderdeel van Indonesië
geworden. Maar op Celebes waren de politionele
acties volop gaande. En begon er ook steeds meer
vijandigheid te ontstaan tussen de Indonesische
bevolking en mensen van Molukse afkomst. Omdat
veel Molukkers in dienst waren van het KNIL
werden zij beschouwd als een verlengstuk van
de Nederlandse Overheid. Mede onder dwang
van de Verenigde Naties dolven de Nederlanders
het onderspit en uiteindelijk werd Indonesië in
december 1949 overgedragen aan Soekarno. Maar
daarmee waren nog niet alle KNIL militairen
verdwenen en ook na die tijd waren er nog
schermutselingen waaraan Alex Kipuw volop
herinnering heeft. Het KNIL werd in juli 1950
opgeheven, waarbij hij eervol werd ontslagen.
In augustus 1950 vinden we dhr. Kipuw nog steeds
in Makassar op Celebes waar hij woonde in een
militair kamp. Dat werd daar op den duur een
onhoudbare toestand. Ook na de overdracht van
het land werd er hier en daar nog hard gevochten.

En er waren pesterijen.
Zo werd het kamp afgesloten van elektriciteit.
Maar met zijn bijzondere deskundigheid op
het gebied van aggregaten had dhr. Kipuw dat
snel opgelost. Ook vertelt hij hoe hij eens werd
beschoten vanuit een
klapperboom. Het was soms echt een zaak van
leven en dood. Nederlanders waren er toen al niet
meer. Het hele militaire kamp werd bemand door
mensen met een Molukse achtergrond.
Uiteindelijk kwam er een Brits marineschip voor
de kust van Makassar liggen en dwong met zijn
zware geschut een wapenstilstand af.
Daarna kregen alle Molukkers in het kamp de
opdracht zich in te schepen op een
Nederlands schip.
Zo vertrok dhr. Kipuw op
12 april 1951 per MS de
Grote Beer met onbekende
bestemming. In zijn staat
van dienst staat genoteerd
dat hij op 24 april 1951 de
Keerkring gepasseerd is en
dat de Grote Beer op 13 mei
1951 werd ontscheept in Amsterdam. Maar dat
wisten de passagiers niet.
Een bestemming was hen niet meegedeeld.
Aan boord overwoog men aanvankelijk dat ze
misschien terug zouden gaan naar Nieuw-Guinea.
Maar de reis duurde wel erg lang. Uiteindelijk
waren ze meer dan een maand onderweg.
Pas in de buurt van het Suezkanaal werd duidelijk
dat de bestemming Nederland zou zijn.
Kennelijk was Nederland in de onderhandeling
met Soekarno overeengekomen dat er geen repatriëring naar Nieuw- Guinea mogelijk was, een
eiland dat hij uiteindelijk ook binnen zijn invloedsfeer wilde brengen. En zo kwam dhr. Kipuw op
13 mei 1951 aan in Amsterdam in een land waar
hij nog nooit geweest was. Hij vond het er koud
en dat vonden zijn collega’s ook. Met smaak vertelt hij hoe zij een kacheltje bemachtigden en dat
vrolijk opstookten midden in de ruimte waar ze
bij elkaar waren zonder zich te bekommeren om
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Wintermarkt
een schoorsteen. Levensgevaarlijk achteraf.
Vanuit Amsterdam werd men in vrachtwagens
vervoerd naar kamp Amersfoort. Vanuit dit kamp,
waar een paar jaar eerder nog Joodse Nederlanders de vreselijkste dingen werd aangedaan is
men verdeeld over andere kampen en plaatsen in
Nederland. Alex kwam met 24 andere vrijgezellen terecht in kamp Steenwijk waar hij zo’n twee
jaar verbleef. Daarna werd hij overgeplaatst naar
Marum in de provincie Groningen.
In Steenwijk was er het eerste contact met Nederlanders en kreeg hij er een Nederlandse kameraad.
In Marum leerde hij zijn latere vrouw kennen.

echtpaar te helpen. Uiteindelijk werd een vriendelijke meneer met een Renault 4CV gevonden en
naar het ziekenhuis gereden, maar de bevalling was
inmiddels zo ver gevorderd dat zoon Edwin in die
Renault 4CV voor het ziekenhuis ter wereld kwam.
Het huis aan de Linaeusparkweg was veel te klein
voor het zich uitbreidende gezin en in 1964 kon er
worden verhuisd naar de Wilhelminastraat in Aalsmeer. Zes jaar later werd deze woning verruild voor
een woning in de Julianalaan.
Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie jongens en
een meisje dat in 1962 is overleden. Een groot verdriet, nog altijd.

Zo langzamerhand, soms door schade en schande,
wende hij aan de cultuurverschillen tussen zijn
geboorteland en Nederland. Zo vertelt hij met
smaak hoe hij met andere Molukkers samen op
eendenjacht ging om daarna tot de conclusie te
komen dat de Nederlandse politie dat geen goed
idee vond. De Nederlandse regering worstelde
met het vraagstuk van de Molukkers en je moet
constateren dat ze hen daarbij behoorlijk slecht
behandelde. De uiteindelijke oplossing was om
overal in het land speciale Molukse wijken te creëren waar men werd ondergebracht.

Dhr. Kipuw is vaak terug geweest in Nieuw-Guinea.
In 1961 en 1962 was hij daar langere tijd. Deels was
dat om de belangen van de KLM te behartigen.
Maar ook moesten privézaken geregeld worden.
Zijn vader had tijdens zijn leven nogal wat grond
verworven waaronder een heus eiland. Dat moest
worden overgedragen aan zijn broers, want een
Nederlander mocht geen bezit meer hebben in
Indonesië.

De weg van dhr. Kipuw verliep anders. Hij nam de
regie in eigen hand en solliciteerde in 1955 vanuit
Marum bij de KLM waar hij werd aangenomen en
tot zijn pensionering zou blijven werken.
Hij ging op kamers wonen, eerst in de Jordaan,
later in de Rivierenbuurt en kreeg uiteindelijk een
woning aan de Linhaeusparkweg in Amsterdam.
Daar werd in 1959 ook de oudste zoon geboren.
Dat was op zich een spannende gebeurtenis, want
toen de weeën hevig waren en mw. Kipuw nodig
naar het ziekenhuis moest, kon er geen vervoer
gevonden worden. Niemand had een auto om het

Na het overlijden van zijn vrouw in 2016 is dhr.
Kipuw in een aanleunwoning komen wonen. Als ik
hem vraag hoe hij dat vindt, zegt hij stralend dat hij
blij is om hier te wonen. Het woninkje bevalt hem
en hij vindt vooral de sociale contacten, zoals op de
donderdagochtenden, heel waardevol.
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Maar ook in de jaren daarna is dhr. Kipuw nog vaak
teruggekeerd naar zijn geboortegrond.

We nemen afscheid en ik dank hem en zijn zoon
Edwin, die bij het interview aanwezig is, voor hun
bijzondere verhaal.
J.M.Dreschler

in Zorgcentrum Aelsmeer
ZATERDAG 24 NOVEMBER

Eind november komen de feestdagen in zicht. Daarom organiseren we op zaterdag 24 november de jaarlijkse
wintermarkt, zodat iedereen z’n Sint en Kerst inkopen in Zorgcentrum Aelsmeer kan doen.
Er zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes: kerstkaarten, windlichten, zelfgemaakte kussen,
honingproducten, schilderijtjes, sieraden enz.. Er is ook een boekenstand die tweedehands boeken verkoopt.
Het geld dat daarmee opgehaald wordt komt ten goede aan de bewoners.
Net als vorig jaar, het Rad van Avontuur. Er is ’s morgens een trekking rond 11:00 uur en ’s middags rond
15:30 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen. Waag een gokje bij het enveloppentrekken en win een prijs, geschonken
door verschillende winkels uit Aalsmeer.
Natuurlijk verkopen we weer heerlijke erwtensoep en koffie met appeltaart.
De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd.
’s Middags van 14:30 tot 15:30 uur is er een optreden van Shanty- en Zeemanskoor de Brulboeien uit Aalsmeer.
U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur in de grote zaal van het zorgcentrum.

Expositie ZCA
Mijn naam is Nel Spaargaren-v.d.Laarse,
Ik ben opgegroeid in de Zijdstraat waar mijn vader een
kruidenierswinkel had. Ik schilder al zo’n 25 jaar en
doe het meest in de wintermaanden. ’s Zomers varen
we en neem ik foto’s. Na 2 keer een expositie van dieren
wil ik nu schilderijen tentoonstellen van “Het dorp en
omgeving” van vroeger en nu. Er is zoveel veranderd
en verdwenen in het dorp en probeer zo toch nog de
beelden van vroeger te bewaren.
Ik hoop dat u er net zoveel plezier aan beleeft als ik met
het schilderen.
De expositie is van oktober t/m november in de
gang van Zorgcentrum Aelsmeer.
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Puzzel
van mw Batenburg

Vul woorden in die zowel met het voorste woord als het achterste woord
een nieuw woord vormen. Bijvoorbeeld: Voor - raad - raadgever.
Oplossingen kunt u tot 15 december inleveren bij de receptie Zorgcentrum Aelsmeer.
Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer. T.a.v. Mevrouw Batenburg. Vergeet niet om uw kamernummer/ adres te vermelden. Wie de meeste woorden goed heeft, is de winnaar en krijgt
zijn/ haar prijs thuisgestuurd. Succes!

1

VOOR

2

ADVIES

raad

GEVER

12

HAAR

PIOEN

STOEL

13 MAAND

ZIJDE

LEUNING

14

KERK

HOOG

SCHOOL

WERK

15

WERK

OMEN

BUITEN

MAT

16

STAND

3

LIG

4
5

SCHOON

6

MAT

VEZEL

17

LOOD

7

ZAK

LICHT

18

BED

APPEL

8

HUIS

PLANT

19

PAND

WOUD

9

SLOOT

KOKER

20

VOOR

NAME

10

WATER

KRING

21

KOE

BEZEM

11

WAS

ZAAD

21

EIND

GAAF

OP

Vervoer op Maat &
Reisburo “Op Stap”
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in eigendom en verschillende vrijwillige
chauffeurs waarop een beroep kan worden gedaan via ons reisburo ‘Op Stap’.
Deze service is ingesteld voor alle bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg
van Thuiszorg Aalsmeer 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 Renault Kangoo voor
vervoer op maat.

De kosten van het vervoer zijn als volgt:
• Er is een starttarief van € 2,50 en voor dit tarief
kunt u maximaal 5 kilometer weggebracht
worden. Maar ook als u minder dan 5 kilometer
rijdt blijft het starttarief € 2,50. Auto en chauffeur
moeten immers ook naar u toekomen.
• Boven de 5 kilometer komt er
€ 0,50 per kilometer bij. Deze service is bedoeld
voor vervoer in onze eigen omgeving.
• Vanaf 20 kilometer is de kilometerprijs € 0,25.
Wilt u bijv. een reis maken van 100 kilometer 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 bestemming kunt komen
en informeren wat de kosten zijn.
Behalve dit Vervoer op Maat zijn er ook allerlei
excursies. Wilt u mee met een excursie:
reisburo@zorgcentrumaelsmeer.nl

12

Oplossing vorige puzzel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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aangenaam
schieten
tien in de lucht
ijsberg
Frans of (Spaans)
schoenen
7. opgediend

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kerk
geen keer
briefjes
turfje
citroenen
zand
brood

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

vliegwerk
halve werk
toren
oorkussen
blind
tenen
peren

’t
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wina
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MEER INFORMATIE
OP ONZE FACEBOOKPAGINA
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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
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 € 4,50.
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.
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Zonnewijzer
in binnentuin
ZORGCENTRUM AELSMEER
In de binnentuin van het zorgcentrum prijkt een
fraaie zonnewijzer Daar zit een bijzondere
geschiedenis aan. De zonnewijzer was eigendom
van dhr. en mw. Reems die op 8 juni jl zijn komen
wonen in één van de appartementen op de
tweede etage van Zorgcentrum Aelsmeer.
Daarvoor woonden zij in de Haydnstraat in een
bungalow met zo’n 1000 meter grond daaromheen met veel beplanting. Het werd door de buren
wel ‘ het bos van Reems’ genoemd. Tussen al dat
groen stond achter het huis de fraaie zonnewijzer
Die was al met hen meegereisd vanaf het
moment dat dhr. en mw. Reems 61 jaar geleden in
het huwelijk traden. Het was een geschenk bij hun
trouwen. Mw. Reems paste in haar jonge jaren veel
op bij de kinderen van de overbuurman.
En die overbuurman was een smid. Toen zij ging
trouwen maakte hij als dank voor alles wat zij voor
het gezin gedaan had deze zonnewijzer.

Afscheid &
Nieuwe uitdaging
TINEKE GEERTS- KONINGEN

Per 1 september ben ik niet meer werkzaam bij thuiszorg Aalsmeer. Na 13 jaar heb ik dit deel van
mijn werk afgesloten. Zoals u misschien weet was ik al twee dagen werkzaam als praktijkopleider.
Dit werk ga ik nu voortzetten als opleidingscoördinator voor vier dagen in de week. Ik hoop dat u
gemerkt heeft dat ik mijn werk met veel plezier en liefde deed. Het was voor mij geen makkelijke
beslissing. Wel heb ik veel zin in mijn nieuwe uitdaging, ik ga hier ook weer voor studeren.
Omdat ik in verschillende wijken werkte, ken ik velen van u. Ik heb niet van iedereen persoonlijk
afscheid kunnen nemen, ik wist niet bij wie ik niet meer zou komen en ik wilde niet vier weken
afscheid nemen. Daarom wil ik dat via deze weg
doen. In de afgelopen 13 jaar heb ik misschien u of
uw partner verzorgd. Krijgt u nog thuiszorg dan
kan het zijn dat u me nog gaat zien als ik met een
leerling mee kom! Woont u inmiddels in het
zorgcentrum, dan ziet u me daar lopen.
Een hele hartelijke groet,
Tineke Geerts-Koningen

Met zo’n geschiedenis is het een voorwerp waar
je aan gehecht bent. En als je dan naar een veel
minder ruim appartement gaat, sta je voor een
keuze: past het binnen de plannen van de nieuwe
bewoners, belandt het in de afvalcontainer of is er
nog een andere oplossing? Die andere oplossing
bleek de binnentuin van Zorgcentrum Aelsmeer
te zijn en sinds juni prijkt daar de zonnewijzer die
weliswaar 60+
is maar er nog
fraai uitziet.
Overigens, de
familie Reems
heeft het naar
haar zin in het
nieuwe appartement en al is de
woning veel kleiner, het uitzicht
is er prachtig.
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Expositie ZCA
Stichting Ons Tweede Thuis
Wij zijn een dagcentrum van stichting Ons Tweede
Thuis, gevestigd aan de Hoofdweg in Hoofddorp.
Wij werken met cliënten met een matig tot
meervoudige verstandelijke beperking. Zij hebben
dagbesteding en doen daarbij diverse activiteiten.
Eén onderdeel daarvan is schilderen.
De onderwerpen worden door de begeleiding op het
doek gezet en ingekleurd door de cliënten. Dit wordt
in dagdelen gedaan dus soms wordt er weken aan
een schilderij gewerkt. Wij brengen zoveel mogelijk
variatie op een dag.
De meeste schilderijen die wij
maken zijn in opdracht. U kunt
aangeven wat u graag zou willen en
eventueel de kleuren kiezen.
De expositie is van 3 december
2018 t/m 31 januari 2019 te zien in
de gang naar Rozenholm.

