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Beste lezer,

Februari is de maand waarin de meeste 
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas 
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn. 
Want hoewel er in omringende landen 
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we 
het in Nederland de laatste jaren doen 
met warmere, meer regenachtige winters. 
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der 
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug, 
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van 
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten 
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet 
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen 
u in ieder geval weer veel plezier met deze 
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD
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ACTIV ITE ITEN

DECORATIE
We willen bij deze onze dank en bewondering uitspreken 
voor onze eigen, vrijwillige interieurspecialisten. Ze 
zorgen er iedere keer weer voor dat 't Trefpunt er 
gezellig uitziet.

Uit het verleden
De ruimte is nu 

bijvoorbeeld 
voorzien van allerlei 

attributen en 
gebruiksvoorwerpen 

van vroeger...

Gespreksstof
...en dat levert mooie 
herinneringen en heel veel 
gespreksstof op. Bedankt!
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ACTIV ITE ITEN

BAKKEN ÉN KOKEN
Een overheerlijke geur is niet zeldzaam in de huiskamers 
– vooral niet wanneer Strammer Bakt plaatsvindt. Deze 
activiteit staat in het teken van cakes bakken, salade 
bereiden, smoothies mixen en méér. 

Nieuwe data
Doet u komende 

maand ook mee? 
U bent van harte 

welkom op dinsdag 5 
of 26 februari. 

Tijdstip
We beginnen om 14:30 met 
bakken en koken.
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ACTIV ITE ITEN

Strammerzoom organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Beweegmiddag
Op dinsdag 8 januari was er een 
Beweegmiddag, maar niet zoals u dit gewend 
bent. Dit keer kwamen er drie leerlingen 
van een sportopleiding langs om een les te 
geven (foto's). De bewoners ontvingen ze 
enthousiast en de warming-up ging van start 
met moderne muziek. Bij sommige jongens 
zag je vooraf enige spanning die al snel 
minder werd toen ze zagen dat iedereen het 
naar zijn of haar zin had. Vervolgens kwamen 
alle spieren aan bod en werd de les met een 
spel met ballen en ballonnen afgesloten.

De reacties na afloop waren erg positief: 
bewoners vonden het een leuke les en 
vroegen direct wanneer de leerlingen weer 
kwamen. De studenten waren zelf ook 
erg enthousiast, dus wie weet komen ze 
inderdaad nog een keer terug.

De 12 van Schouwendam
Kent u de serie De 12 van Oldenheim? Deze 
wordt uitgezonden op RTL en Videoland en 
komt binnenkort met een tweede deel: De 
12 van Schouwendam. Dit vervolg wordt 
in Akersloot en omgeving opgenomen. De 
filmmakers komen daarbij ook opnames 
maken in Strammerzoom. De exacte data 
hebben we nog niet, maar we houden u en...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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ACTIV ITE ITEN

uw familie op de hoogte en zorgen er 
natuurlijk voor dat u er zo min mogelijk last 
van heeft. Het is natuurlijk wel héél leuk om 
acteur Huub Stapel in Strammerzoom te 
mogen ontvangen...

Nieuwe exposities
Anke van Tiel, die vorig jaar foto's van molens 
bij ons heeft geëxposeerd, heeft aangeboden 
om regelmatig nieuwe kunstwerken te laten 
exposeren. Ze organiseert dit vrijwillig, 
waarvoor we haar hartelijk willen danken, en 
dat heeft ertoe geleid dat u in februari al kunt 
genieten van een aantal nieuwe fotoseries.

De eerst expositie bestaat uit twee series aan 
foto's vanuit fotoclub SWOA te Akersloot. De 
eerste drie is van de hand van Anneke Heins. 
Ze ging naar Scheveningen waar ieder jaar 
de paarden die later tijdens Prinsjesdag een 

route door Den Haag lopen met lawaai, rook 
en vuurwerkbommetjes worden bestookt, 
zodat ze tijdens de dag zelf in het gareel 
blijven. Dit leverde bijzondere beelden op. 
Fotograaf Jaap Brakenhoff is de maker van 
de tweede drie: een geroutineerd fotograaf 
die vaak is te zien in de polders rondom 
Akersloot. Hij heeft dit keer gekozen voor 
een serie foto's van weidevogels.

Bea Hageman is ook lid van de fotoclub, 
maar heeft, als tekenleraar, gekozen voor 
een tiental zeer fraaie tekeningen. Alle 
exposities in Strammerzoom zijn vrij te 
bezoeken. Dit kan nog tot 31 maart.

Nieuwe uitstapjes
We hebben het idee opgevat 
om een maandelijks uitstapje te 
organiseren, bijvoorbeeld naar 
de markt, naar het strand of een 
rondje langs de bloembollen. 

Wilt u misschien nog een keer 
ergens heen? Laat het ons dan 
weten, dan kijken we voor u of 
het haalbaar is. We regelen het 
graag voor u!
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ACTIV ITE ITEN

NLdoet
De nationale vrijwilligersactie NLdoet vindt 
natúúrlijk ook dit jaar plaats – en wel op 
16 maart. Strammerzoom wil deze actie 
gebruiken voor een grote schoonmaak: even 
alle openbare ruimtes soppen, de zwabber 
door de tent, et cetera.

We zoeken hiervoor nog vrijwilligers 
– misschien wil uw familie wel helpen. 
Interesse? Geef u dan op via de website 
van NLdoet: www.nldoet.nl/klus/grote-
voorjaarsschoonmaak-huis.

Voorjaarsmarkt
We organiseren, op woensdag 10 april, een 
voorjaarsmarkt in Strammerzoom, samen 
met enkele plaatselijke ondernemers. Zet 
hem alvast in uw agenda!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 februari
10:30   Religieuze muziek luisteren met Paul De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 3 februari
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 4 februari
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 5 februari
10:15   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

Woensdag 6 februari
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 7 februari
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Quiz 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve

Vrijdag 8 februari
10:30   Huiskamerviering met Paul De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 10 februari
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve
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AGENDA

Maandag 11 februari
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt

Dinsdag 12 februari
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 13 februari
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Quiz 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve

Vrijdag 15 februari
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 16 februari
14:30   Filmmiddag 't Trefpunt

Zondag 17 februari
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 18 februari
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 19 februari
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt
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Woensdag 20 februari
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 21 februari
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Creatief met familie en vrienden 't Trefpunt
14:30   Quiz De Eikenhoeve

Vrijdag 22 februari
10:30   Religieuze muziek luisteren met Paul De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 24 februari
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 25 februari
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt

Dinsdag 26 februari
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

Woensdag 27 februari
14:30   Bingo 't Trefpunt

Donderdag 28 februari
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Uitstapje 
   Johanna's Hof
14:30   Quiz De Eikenhoeve

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

WENSBOOM
U vindt nu, in de kas, een wensboom. Heeft u eens 
specifieke wens – iets dat u nog weleens zou willen 
doen, bijvoorbeeld? Hang deze dan op in de boom en 
misschien wordt uw wens vervuld!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Sterrenbeelden 
in februari
Bent u in de maand februari geboren? Dan 
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden: 
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide 
gevallen valt er – en dat is maar goed 
ook – best iets moois over u te vertellen. 
Watermannen worden namelijk omschreven 
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte 
mensenmensen – dol op sociale contacten, 
dus. Vissen lijken daar in principe best 
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld 
ook vaak rustig en vol compassie worden 
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige 
verschillen tussen deze twee horoscopen 
horend bij de maand februari.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal 
creatieve mensen en dol op activiteiten als 
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is 
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde 
acteurs, artiesten en ondernemers in februari 
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed 
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen 
die bij zogenaamde februarikinderen hoort. 
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld, 
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in 
februari is geboren, is dat de amethist: een 
prachtige steen die naast moed ook klasse 
symboliseert.

Bent u ook geboren in februari? Zo ja – 
herkent u zich in dit verhaal?

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

INZENDINGEN
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Valentijnsquiz

1. Valentijnsdag is de op één na  
meest populaire dag van het jaar 
voor het versturen van kaarten. Wat 
is de populairste?
A. Pasen
B. Kerstmis
C. De verjaardag van Sinterklaas

2. Wie ontvangen de meeste kaarten 
tijdens Valentijnsdag?
A. Vrouwen
B. Moeders
C. Leraren

3. Wie kopen er meer bloemen op 
Valentijnsdag?
A. Mannen
B. Vrouwen

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de 
antwoorden op de vragen uit de 
Valentijnsquiz. Scherm dit deel af 
wanneer u nog aan de quiz moet 
beginnen!

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B

4. Wie is Venus?
A. De god van liefde
B. De god van schoonheid
C. De god van liefde én schoonheid

5. Hoe heet de zoon van Venus?
A. Jupiter
B. Cupido
C. Saturnus

6. Wat werd in de Victoriaanse tijd 
gezien als een teken van ongeluk?
A. Het kopen van rozen op Valentijnsdag
B. Het versturen van een Valentijnskaart
C. Het kopen van chocolade op Valentijnsdag

Door Boy TIjbosch, eindredacteur
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Van oudsher gaat er een verhaal rond wat 
volgens sommigen de reden is waarom februari 
maar 28 (of 29, afhankelijk van het jaar) dagen 
heeft: keizer Augustus Caesar, overigens niet te 
verwarren met Julius Caesar, stal een dag om 
deze aan augustus te kunnen toevoegen. Die 
naam was tenslotte naar hem vernoemd en daar 
mocht best een dag bij. Hoe geloofwaardig dit 
misschien ook mag overkomen: het verhaal is 
een mythe. En toch hebben de oude Romeinen 
wel iets te maken met de totstandkoming van 
februari.

Romeinen
Dit heeft namelijk te maken met het feit dat de 
Romeinen hun eigen kalender er op nahielden. 
Deze variant telde geen twaalf, maar tien 
maanden en begon in maart. Kortom: januari 
en februari bestonden voor Rome helemaal 

niet. De jaren telden zodoende 304 dagen 
en de winter werd gezien als een naamloze 
periode waar niemand verder naar omkeek. 

Januari en februari
Koning Numa Pompilius vond het allemaal 
maar onzin. Volgens hem had een kalender 
helemaal geen zin als dat betekende dat een 
zesde van het jaar simpelweg genegeerd zou 
worden. Hij verdeelde de maandloze dagen 
over januari (31) én februari (28). En toch was 
ook dit niet de versie die we vandaag de dag 
kennen: Pompilius plaatste januari en februari 
namelijk na december, waardoor het jaar nog 
altijd begon in maart. Julius Caesar, daar is 
'ie dan toch, was uiteindelijk  degene die de 
kalender gelijkstelde met de stand van de zon: 
een inmiddels bekend exemplaar met 365 
dagen.

HET ONTSTAAN VAN FEBRUARI

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Even voorstellen...
Kok Klever gaat ons als geestelijk verzorger 
in Strammerzoom verlaten. Vanaf januari 
wordt hij vervangen door Paul Goossens. 
Paul stelt zich hieronder aan u voor: we 
heten hem van harte welkom in ons team!

Per 1 januari heb ik de geestelijke zorg 
op mij genomen van Geesterheem en 
Strammerzoom. De reden hiervan is dat 
mijn collega, pastor Kok Klever, heeft 
aangegeven een dagje minder te willen 
werken, mede omdat hij binnenkort opa 
wordt. Mijn naam is Paul Goossens. Ik 
ben geestelijk verzorger en pastor met een 
rooms-katholieke achtergrond met een 

zending van de bisschop van Haarlem/
Amsterdam. Ik ben getrouwd met Monique 
en heb drie kinderen: Anne van zestien, 
Maayke van veertien en Jeroen die bijna 
twaalf wordt. Ik ben dus geen priester maar 
formeel gezien pastoraal werker.

Na een carrière in het godsdienstonderwijs 
en veel ervaring in het kerkwerk, werk ik 
vanaf 2016 voor ViVa! Zorggroep in de 
ouderenzorg. Ik vind dit buitengewoon 
leuk en mooi werk om te doen. Zelf ben ik 
afkomstig uit het zuiden van de provincie, 
waar ik geboren en getogen ben en nog 
steeds woon. Maar als echte Noord-
Hollander voel ik mij hier ook erg thuis. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Mocht ik nog geen kennis met u hebben 
gemaakt, dan hoop ik u binnenkort te 
ontmoeten.  In de huizen ben ik bijna 
wekelijks aanwezig: in Strammerzoom op 
de vrijdagochtend en in Geesterheem op de 
vrijdagmiddag. Daar ben ik aanwezig om de 
muziekgroep en de gespreksgroep te leiden. 
Ook ben ik beschikbaar voor individuele 
gesprekken. Dus wilt u graag een gesprek: 
geef dit aan bij mij of bij de zorg, dan neem 
ik contact met u op. 

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Redactie Simone Schneider-Koning 
en Angela Woestenburg 
Vormgeving Caroline Meijers 
Drukker Media Point 
Adres Mozartlaan 1B, 
1921 XC Akersloot 
Telefoonnummer 088-9957950

De volgende editie verschijnt op 4 
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21 
februari 2019. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


