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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau
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HET U ITBUREAU

BEZOEK VAN LA PASSE
Woensdag 20 februari kwamen twee docenten van 
dansschool La Passe langs om er samen een gezellige, 
swingende middag van te maken: met elkaar de voetjes 
van de vloer. De dag stond bovenal in het teken van 
genieten en dansen met een rolstoel of rollator. 

Advocaatje
Natúúrlijk was er 

ook een momentje 
van rust: in de pauze 
werd een advocaatje 

of ander drankje 
genuttigd.

Op herhaling!
De volgende, gezellige 
dansmiddag vindt plaats 
op 24 april. Danst u weer 
mee?
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HET U ITBUREAU

ALLES OVER WENEN
Begin maart vond er in Elsanta een Koffieconcert plaats. 
Een pianist kwam langs en speelde nummers van diverse 
Weense componisten, met geprojecteerde beelden van 
de Oostenrijkse stad op de achtergrond.

Eigen ervaring
Tussendoor vertelde 

hij over zijn eigen 
belevenissen en 
ervaringen in en 
rondom Wenen.

Keizerin Sissi
Een muzikale, interessante 
ochtend met prachtige 
beelden van onder meer 
keizerin Sissi, de Donau en 
Weense bouwwerken.
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HET U ITBUREAU

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

De activiteiten van 
Elsanta voor
wijkbewoners
Elsanta organiseert verschillende activiteiten 
waarbij, naast bewoners, ook wijkbewoners 
mogen aansluiten. Meedoen aan een van 
de activiteiten in Elsanta kost voor hen 
€5,00 per keer. Dit is inclusief koffie en thee 
met iets lekkers. Alle activiteiten die we 
organiseren, zijn terug te vinden in Spil en op 
de weekoverzichten die in Elsanta hangen. 

We beginnen de week qua activiteiten op 
maandag met de kerkdienst. Deze begint om 

15:15. De dinsdag start om 11:15 met gym: 
bewegen voor ouderen. U kunt daarna, om 
14:00, bij de spelletjesmiddag terecht om, 
zoals u waarschijnlijk al had verwacht, een 
spelletje te spelen. Het grote scherm staat 
ook aan, waar we een muziek-dvd afspelen. 
Heeft u geen zin in spelletjes? U bent ook 
van harte welkom om een kop koffie of thee 
te drinken óf om gewoon een praatje te 
maken.

We gaan op woensdag opnieuw gymmen, 
maar richten deze vorm van beweging iets 
meer op de actievere ouderen. Dit vindt 
wekelijks om 11:15 plaats. Het is diezelfde 
dag tijd voor bingo, koersbal of een optreden.

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

We organiseren op woensdagmiddag 
14:00 namelijk wisselende activiteiten. De 
donderdagen staan in het teken van het 
Open Atelier. We besteden daarbij volop 
aandacht aan de creativiteit en werken elke 
week met verschillende materialen aan een 
nieuw project, zoals schilderijen, dieren van 
vilt en bloemstukjes. Het Open Atelier begint 
om 14:00.

De week wordt afgesloten met de nieuwe 
mogelijkheid om te klaverjassen, waarover u 
hieronder meer leest.

Lunchen in het restaurant
Gezamenlijk lunchen kan op maandag, 
woensdag en donderdag in het restaurant. 
Deze lunch begint om 12:30. Wijkbewoners 
mogen voor €5,00 per keer meelunchen. U 
krijgt hiervoor een kopje soep, brood met 

beleg naar keuze, fruit en koffie, thee of 
karnemelk.

We hopen u te zien bij de lunch of een van 
onze activiteiten. Heeft u geen zin in een 
specifieke activiteit, maar wel behoefte aan 
praatje? De koffie staat altijd voor u klaar!

Komt u klaverjassen?
We zijn, samen met een groepje bewoners en 
wijkbewoners, begonnen met klaverjassen 
op de vrijdagochtend. De ochtend start 
om 10:30 en wordt om ongeveer 11:45 
afgesloten. Lijkt het u leuk om mee te doen of 
heeft u vragen? Ga dan naar het Uitbureau.
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Maandag 1 april
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 2 april
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 3 april
11:00   Keek op de Maand
11:15   Gym
14:00   Bingo

Donderdag 4 april
14:00   Open Atelier

Maandag 8 april
15:15   Kerkdienst
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Dinsdag 9 april
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 10 april
11:15   Gym
14:00   Optreden van een shantykoor

Donderdag 11 april
14:00   Open Atelier: voorjaarsstukjes maken

Maandag 15 april
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 16 april
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 17 april
11:15   Gym

Donderdag 18 april
14:00   Open Atelier

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

AGENDA
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AGENDA

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
12:30   Paaslunch

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 23 april
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 24 april
11:15   Gym
14:00   Dansschool La Passe

Donderdag 25 april
14:00   Open Atelier

Zaterdag 27 april: Koningsdag

Maandag 29 april
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 30 april
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Identiteit
Ieder mens maakt life events mee in zijn 
leven: levensgebeurtenissen met een 
grote invloed op ons leven. Het zijn de 
uitschieters in onze dagelijkse bestaan, die 
positief of negatief ons gevoel van geluk en 
tevredenheid beïnvloeden. Te denken valt 
dan aan huwelijk, echtscheiding, overlijden 
van partner/kind, ziekte, nieuw werk, met 
pensioen gaan, zwangerschap, verhuizen, 
et cetera. 

Het zijn de gebeurtenissen die zo groot zijn 
dat ze ons leven en de fundamenten ervan 
laten schudden. Het leven dwingt ons bijna 
op zulke momenten tot nadenken en opnieuw 

vormgeven. We worden uitgedaagd om 
nieuwe routine en betekenis aan de situatie 
te geven. Die gebeurtenissen veranderen 
ons leven, maar ook onszelf. Het vormt 
ons. Het verandert uw identiteit, uw manier 
van handelen en denken, uw normen en 
waarden. En het is een verandering die u pas 
echt snapt als u hem meemaakt en beleeft. 
Zo heb ik zelf ervaren dat ik na de geboorte 
van mijn zoontje andere dingen belangrijk 
ben gaan vinden in het leven. Zijn welzijn 
is zover naar de voorgrond geschoven dat 
andere dingen ervoor moe(s)ten wijken. Ik 
zeg gekscherend over mezelf de laatste tijd: 
'Ik ben net een zachtgekookt ei.' Ik ben nog 
gevoeliger geworden en dingen raken me...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

...me sneller. Ik ben oprecht niet meer 
dezelfde persoon als voor ik moeder was. 

Welke life events hebben in uw leven een 
grote rol gespeeld? En hoe hebben ze u en 
uw identiteit veranderd?  En welke identiteit 
paste het beste bij u? 

Door Mandy Koehorst-Kroon, 
geestelijk verzorger

Aprilweetje
April wordt in de meeste landen vertaald 
naar iets wat op april lijkt, zoals het Franse 
avril, het Italiaanse aprile en het Spaanse 
abril. De Chinezen doen daar niet aan mee: 
daar heet april sìyuè.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

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

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 16 april 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


