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Beste lezer,

Terwijl we de nieuwe versie van uw wijkkrant 
vormgeven, lijkt de lente nu eindelijk te zijn 
begonnen. Het is, ten tijde van schrijven, 19 
april en de thermometers tikken nu al de 26 
graden Celsius aan. Dat is mooi, want de 
winter duurde dit jaar wel erg lang... Hopelijk 
is het een voorbode voor een goede zomer 
en komen er mooie, warme tijden aan.

We zijn deze maand overigens iets eerder 
begonnen met het maken van Spil, Snipper, 
Marke Nieuws en Forumidabel. Dat heeft 
alles te maken met Koningsdag. De feestdag 
wordt dit jaar gevolgd door een weekend 
en daardoor moeten de wijkkranten nét iets 
eerder naar de drukker dan gebruikelijk. 
Voor alle betrokkenen een flink karwei om 
alle inhoud tijdig te versturen. Maar u ziet: 
het is weer gelukt. Verderop in dit blad 
vindt u onder meer een terugblik op de 
voorbij periode én alle activiteiten die in het 
verschiet liggen.

En dat zijn er veel. Met Bevrijdingsdag, 
Moederdag en de twee Pinksterdagen 
staat mei bijna compleet in het teken 
van festiviteiten. Wist u trouwens dat 
Tweede Pinksterdag is ontstaan omdat het 
uitgebreide feest, dat volgde op de geboorte 
van de kerk, zó lang doorging dat men er 
maar twee dagen van heeft gemaakt? Een 
leuke wetenswaardigheid die, wie weet, ooit 
nog van pas komt!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres President Kennedyplein 225, 
1945 SG Beverwijk Telefoonnummer 088- 
9957830

De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

ACTIVITEITEN
Deze editie van Spil bevat, op de clubactiviteiten na, 
geen activiteitenprogramma. Dit wegens ziekte van het 
betreffende personeel. We weten niet hoe spoedig het 
herstel verloopt en werken hard om het programma 
weer op te pakken. U wordt op de hoogte gehouden.

Bedankje
De dames van het 
Uitbureau zijn blij 

met alle kaarten en 
berichten. Bedankt! 
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MEI/JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
15:15   Kerkdienst Het Uitbureau  
Deze activiteit gaat niet door op 21 mei

Iedere dinsdag
11:15    Gym Het Uitbureau   

Iedere donderdag
11:00    Zitdansen Het Uitbureau  

Iedere vrijdag
10:30   Zang Het Uitbureau   
   €5,00* 

* Prijzen
De genoemde prijzen gelden voor bewoners van Elsanta
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor
alle activiteiten een eigen bijdrage van €3,00.

AGENDA
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Even voorstellen
José van Vliet is met ingang van 1 maart 
2018 de nieuwe voorzitter van de raad 
van bestuur van ViVa! Zorggroep. Ze volgt 
Lucien van Ruth op.

'Na een mooie periode van bijna acht jaar 
bij Vilente (een ouderenzorgorganisatie in 
de regio Geldersei Vallei, red.) ben ik blij 
met de overstap naar ViVa!', zegt José over 
haar aanstelling. 'Het uitgangspunt om een 
bijdrage te leveren aan de mogelijkheid 
voor mensen om in hun eigen omgeving 
zorg te ontvangen, of dit nu in de wijk is óf 
op een locatie van ViVa! Zorggroep, spreekt 
mij zeer aan. Samen met ViVa!-collega's 
en -samenwerkingpartners werken we aan 
kwalitatief goede zorg en welzijn, daar sta 
en ga ik voor.'

Bezoeken
José bezocht in de afgelopen maand vooral 
de locaties en afdelingen om kennis te 
maken met cliënten en om te zien hoe haar 
nieuwe ViVa!-collega's invulling geven aan 
de missie en visie van ViVa! Zorggroep. 

'We zijn zeer verheugd over de komst 
van José van Vliet', aldus Mees Hartvelt, 
voorzitter van de raad van toezicht. 'José 
is een zeer gedreven bestuurder met ruime 
ervaring in de zorg, vanuit verschillende 
perspectieven. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat de organisatie zich onder haar leiding 
verder ontwikkelt als brede dienstverlener 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.'

Over Vanuit ViVa!
De rubriek Vanuit ViVa! geeft u 
iedere maand een impressie van 
waar ViVa! Zorggroep zich zoal 
mee bezig houdt óf de nodige, 
praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

VANUIT V IVA !
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Al vóór het nationale aspergeseizoen op de 
tweede donderdag in april officieel wordt 
geopend, ziet u in het zuiden van het land 
de eerste borden al staan: asperges te 
koop. Deze aankondigingen luiden de start 
in van het seizoen van een van de laatste 
groenten van Nederlandse bodem die zich 
tegenwoordig nog echt aan het seizoen 
houden. Uit de volle grond, dus niet uit de 
kas of ingevlogen per vrachtvliegtuig. Ook bij 
ViVa! Zorggroep kunt u meegenieten.

Aspergemenu
We serveren tussen dinsdag 29 mei en 
vrijdag 1 juni op bijna alle ViVa!-locaties 
een heerlijk aspergemenu. Dit menu maakt 
deel uit van de Topmenu-cyclus. U kunt het 
menu en alle bijbehorende informatie vinden 
op de flyer die u binnenkort krijgt uitgereikt, 
op de website van ViVa! Zorggroep (www.

vivazorggroep.nl) of simpelweg verderop in 
uw wijkkrant. 

Het menu bestaat uit vier heerlijke gangen 
die in het teken staan van asperges. U krijgt 
er daarnaast twee drankjes en een kop 
koffie of thee bij. We wensen u alvast een 
smakelijke en gezellige avond.

Verjaardagsmenu's
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 
een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

Eetweetjes
Wist u dit al over asperges?
• Asperges zijn rijk aan vitamine 

E.
• B-vitamines zitten vooral in 

het kopje van de asperge.
• Asperges bevatten veel 

mineralen.
• Asperges zijn goed voor de 

nieren.
• Asperges zijn vers als ze een 

piepend geluid maken.
• De langste asperge ooit 

gestoken was 3 meter en 11 
centimeter lang.

VIVA !  GASTVRIJ
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Pinksteren
De Pinksterdagen komen er met rasse 
schreden aan. Weet nu nog wat we precies 
vieren tijdens deze twee dagen? We hebben 
het hieronder nog eens voor u uitgeschreven.

De term Pinksteren is allereerst afgeleid van 
het Griekse woord pentekostè, wat vijftig 
betekent. Pinksteren valt namelijk altijd de 
vijftigste dag na Eerste Paasdag – en tien 
dagen na Hemelvaartsdag. We herdenken 
dan de neerdaling van de Heilige Geest 
over de apostelen en het ontstaan van de 
christelijke kerk. Het feest zelf is ontstaan 
uit het Joodse Wekenfeest, of Sjavoeot. Dit 
feest wordt gegeven ter herinnering aan 
de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God 
Mozes de tien geboden gaf. Christenen 
namen de feestdag over omdat ze een 
gelijkenis zagen met de neerdaling van de 

Heilige Geest. Beide gevallen draaiden om 
een hereniging met God.

Heilige Geest
Jezus ging tijdens Hemelvaart voorgoed 
naar de hemel, maar beloofde zijn leerlingen 
hen niet in de steek te laten. Deze gelovigen 
zaten op Eerste Pinksterdag in een huis, 
toen ze een stormgeluid hoorden en 
zagen hoe vlammen zich boven hun hoofd 
verspreidden. Ze wisten op dat moment dat 
God hen de Heilige Geest had geschonken. 
De volgelingen konden plots in allerlei 
vreemde talen praten en vertelden iedereen 
over Gods grote daden. Drieduizend mensen 
raakten overtuigd en sloten zich diezelfde 
dag nog aan bij de kerk.

VIVA !  GASTVRIJ
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MENU 'S
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MENU 'S
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ViVa! Musica
ViVa! Musica betekende vier dagen uit 
voor ouderen uit de verzorgings- en 
verpleeghuizen in Beverwijk en Heemskerk. 
En vier dagen lang was het dan ook een 
drukte van belang bij De Jansheeren in 
Heemskerk. Busjes reden af en aan en uit 
alle hoeken kwamen mensen in rolstoelen 
aangereden voor verschillende optredens, 
variërend van opera en operette tot 
Nederlandstalige liedjes en van West-Fries 
cabaret tot liedjes van Annie M.G. Schmidt. 

De optredens zijn mogelijk gemaakt door 
stichting Vrienden van ViVa!. Deze stichting 
sponsort activiteiten voor bewoners die 
anders niet mogelijk zijn, waarvoor onze 
grote dank!

Door Laura de Ridder, vrijwilligerscoördinator

Mei
De maand mei wordt ook wel de bloeimaand 
genoemd. Dat is een logische bijnaam, 
gezien het feit dat vrijwel alles in deze 
periode van het jaar in bloei staat. Een 
minder bekend alternatief is de benaming 
Mariamaand. Deze naam werd vroeger 
gebruikt en verwijst naar het gegeven dat alle 
kapelletjes in die tijd met bloemetjes werden 
versierd. Daarnaast was mei een maand 
waarin het moederschap werd gevierd. Een 
traditie die op een bepaalde manier wél 
heeft standgehouden: in mei vieren we nog 
steeds Moederdag.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN

Iets inzenden?
Heeft u een leuk stukje 
geschreven of een mooie foto 
gemaakt? Of heeft u genoten van 
een uitstapje en wilt u dat graag 
met anderen delen? Geef uw 
inzending door aan de redactie 
en wie weet verschijnt u in de 
volgende editie! Neem hiervoor 
contact op met de gastvrouw 
van uw locatie of mail direct naar 
hoofdredacteur Marianne Kuijper 
via m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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Ik heb er in een eerdere column al over 
geschreven: ik ben in verwachting. Op het 
moment dat deze Spil uit komt, begin mei, ben ik 
met zwangerschapsverlof. Tot eind september 
zullen we elkaar dus niet zien. Ik stel jullie 
graag voor aan mijn opvolger: Paul Goossens 
die mij gedurende die tijd waarneemt. Het ga 
jullie goed en tot over een paar maanden! 

- Mandy Koehorst

Beste mensen, graag stel ik mij even aan jullie 
voor. Mijn naam is Paul Goossens. Ik ben 
getrouwd en heb drie kinderen: twee meiden 
van vijftien en dertien jaar en een zoon van 
elf jaar. Na een periode van ruim vijftien jaar 
waarin ik beroepsmatig jeugd en jongeren heb 
mogen begeleiden,  ben ik in 2016 als geestelijk 
verzorger aan de slag gegaan. Daarnaast ben 

ik al ruim 25 jaar actief in de Rooms-Katholieke 
Kerk, onder meer als bezoekvrijwilliger 
van ouderen en voorganger in vieringen, 
avondwakes en uitvaarten. 

In 2016 en 2017 heb ik een half jaar voor de 
ViVa! Zorggroep gewerkt en dat is mij uitstekend 
bevallen. Blij en verheugd ben ik daarom dat ik 
Mandy gedurende haar verlof mag vervangen. 
Met Mandy heb ik inmiddels een rondje 
gemaakt en al veel mensen gesproken. Ik zie 
er naar uit u binnenkort (opnieuw) te ontmoeten 
en natuurlijk houd ik u daarbij op de hoogte van 
het wel en wee van Mandy en haar kindje. 

Van harte wensen wij allen Mandy en haar man 
een fijne tijd toe! 

- Paul Goossens

EVEN VOORSTELLEN...

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst en Paul Goossens, geestelijk verzorgers

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B | 2. C | 3. C | 4. A | 5. B | 6. B | 7. C | 8. B

Wat weet u van de Oranjes?

1. Wie was de vader van prinses Beatrix?
A. Prins Hendrik | B. Prins Bernard | C. Willem III

2. Prinses Amalia heeft een dubbele voornaam. Welke?
A. Anna-Amalia | B. Johanna-Amalia | C. Catharina-Amalia

3. Wie is de eerste troonopvolger wanneer Koning Willem-
Alexander overlijdt?

A. Prinses Alexia | B. Prinses Margriet | C. Prinses Amalia

4. In welk jaar werd Nederland een monarchie?
A. 1806 | B. 1813 | C. 1845

5. Op welke dag werd prinses Juliana geboren?
A. 27 april | B. 30 april | C. 31 januari

6. Waar is Koningin Máxima geboren?
A. Spanje | B. Argentinië | C. Chili

7. Hoeveel broers en zussen heeft Máxima?
A. Een broer, twee zussen | B. Twee broers, twee zussen | C. Twee 

broers, een zus

8. Welke prinses brak in 2016 haar been tijdens het skiën?
A. Prinses Amalia | B. Prinses Alexia | C. Prinses Ariane

QUIZ OVER HET KONINGSHUIS

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


