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IN DIT NUMMER: Terugkijken op het uitje naar de bloembollenvelden
• Een vooruitblik op de handmassages • De agenda voor de maand
mei • Ingezonden mededelingen • En meer...
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Inhoud en voorwoord
Het Uitbureau
Agenda
Gouden Dagen
Inzendingen

De eerste vier maanden van het kalenderjaar
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen
achter de rug? Of heeft u ook genoten van
het bezoek van de koninklijke familie aan
Amersfoort? En over feestdagen gesproken:
bent u ook op de hoogte van het iets minder
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond
deze periode een ijzige wind komt opsteken.
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De redactie

WOORDZOEKER
Kunt u déze woorden vinden?
Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal
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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.

Naar de bloembollen

Op maandag 8 april hebben we een heerlijk
uitstapje gemaakt naar de bloembollenvelden
in Sint Maartenszee. De zon scheen de hele
dag, wat het nog eens extra lekker maakte.
Na eerst heerlijke pannenkoeken gegeten te
hebben (bovenste foto rechts), zijn we per
BloemBollenBoemel langs de kleurenpracht
gereden.
Gaat u volgende keer ook mee met zo'n
leuk uitstapje? Hou dan de brievenbus goed
in de gaten voor Overkercks reisgids vol
activiteiten waarvoor u zich kunt inschrijven.

Nieuwe bewoners

Overkerck heeft er een aantal nieuwe
bewoners bij: twee cavia's (onderste foto
rechts) en drie kuikentjes. Iedereen mocht
een mooie naam bedenken en inleveren.
Tijdens de pauze van het optreden van
Gouwe Ouwe hebben we de namen bekend
gemaakt. De winnaars waren mevrouw
Deppe en mevrouw Steenvoorden. Zij
bedachten de namen Seippie en Otje.

Voetjes van de vloer

14 april stond er een fantastisch optreden van
Gouwe Ouwe van Stichting De Tijdmachine
op de agenda (foto links). Wat wás het een
geweldig optreden! Er is veel gedanst –
uiteraard ontbrak de polonaise niet!
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Een nieuwe eerste
verdieping

Heel veel intensieve (vrije) uurtjes en veel
enthousiasme later hebben Saskia Borst
en Astrid Heijne een multifunctionele
ruimte gecreëerd op de eerste verdieping
van Overkerck (bovenste foto rechts).
Muziek luisteren, creatieve activiteiten,
geheugentraining, koffie drinken, vergaderen
of werken: het kan er allemaal. Kom gerust
kijken, het is er aangenaam verpozen. We
willen Michael en Dave van de technische
dienst hartelijk danken voor hun hulp!
.

Creatief Pasen

De vernieuwde eerste verdieping leent zich
erg goed voor het uitvoeren van verschillende
activiteiten. Zo hebben we met onze creatieve
club prachtige paasbloemstukjes gemaakt.
De onderste foto rechts is het bewijs!

Handmassages in
Overkerck

Vrijwilligers Diana en Corrie en Angelique en
Saskia van het Uitbureau zijn, na een
opleiding van twaalf weken te hebben gevolgd,
geslaagd voor hun handmassagestudie.
Ze hebben één dag stage mogen lopen in
Overkerck en dit was een prachtige ochtend,
vol mooie gesprekken en ontspanning (foto
links).
We beginnen nu in mei met de handmassages
zelf. Een vast moment is er nog niet, maar
deze maken we snel bekend. De prijzen
weten we wél: €3,50 voor bewoners en €5,00
voor huurders, wijkbewoners en andere
belangstellenden.
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Speciaal jaarevenement

Gouden Dagen Heiloo organiseert ieder jaar
een jaarevenement en dit jaar vindt dat plaats
op drie verschillende locaties in Heiloo,
waaronder Overkerck. Ons huis wordt op
24 mei het toneel voor The Dutch Vocals
(onderste foto rechts). Dit duo verzorgt op
die dag een optreden voor ons. U heeft
inmiddels een uitnodiging gehad en u kunnen
inschrijven voor één van de drie optredens.
Heeft u gekozen voor dit zangduo? Kom dan
om 14:00 naar het restaurant.
.

Vive Le France!

De week van 24 tot en met 30 juni staat het
teken van een vakantieweek in Overkerck.
Het thema van deze week is Frankrijk en alle
activiteiten, optredens en het eten staan dan
in het teken van het land. We besteden er in
de volgende Spil meer aandacht aan.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.
Donderdag 2 mei
10:00			
14:30			

Kerkdienst voor bewoners Restaurant
Jeu de boules en sjoelen Restaurant en tuin

Vrijdag 3 mei
10:00			
14:30			

Geheugentraining Restaurant
Bingo Restaurant

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
19:00			

Sport kijken Restaurant

Maandag 6 mei
10:30			
14:30			

Klassieke muziek luisteren Restaurant
Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 7 mei
09:30 - 12:00
Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00			
Handwerken Restaurant
10:15			
Creatieve activiteit Eerste verdieping
11:00			
Pannenkoeken eten in Johanna's Hof
			Restaurant (verzamelen)
14:30			
Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00
Therapeutic Touch Uw appartement
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Donderdag 9 mei
10:00			
14:30			

Kerkdienst voor bewoners Restaurant
Jeu de boules en sjoelen Restaurant en tuin

Vrijdag 10 mei
10:00			
14:30			

Geheugentraining Restaurant
Bruin Café Restaurant

Zondag 12 mei: Moederdag
19:00			

Sport kijken Restaurant

Maandag 13 mei
10:30			
14:30			

Klassieke muziek luisteren Restaurant
Bewegen en zitdansen Restaurant		

Dinsdag 14 mei
09:30 - 12:00
10:00			
10:15			
14:30			
14:30			
19:00 - 21:00

Volendammer viskraam in huis Restaurant
Handwerken Restaurant
Creatieve activiteit Eerste verdieping
Manicuremiddag Restaurant
Wandelclub Restaurant (verzamelen)
Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 16 mei
10:00			
14:30			

Kerkdienst voor bewoners Restaurant
Jeu de boules en sjoelen Restaurant en tuin
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Vrijdag 17 mei
10:00			
14:30			

Geheugentraining Restaurant
Bingo Restaurant

Zondag 19 mei
19:00			

Sport kijken Restaurant

Maandag 20 mei
10:30			
14:30			

Klassieke muziek luisteren Restaurant
Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 21 mei
09:30 - 12:00
10:00			
10:15			
14:30			
19:00 - 21:00

Volendammer viskraam in huis Restaurant
Handwerken Restaurant
Creatieve activiteit Eerste verdieping
Wandelclub Restaurant (verzamelen)
Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 23 mei
10:00			
14:30			

Kerkdienst voor bewoners Restaurant
Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 24 mei
10:00			
Geheugentraining Restaurant
14:30			
Gouden Dagen: Optreden Dutch Vocals
			(opgeven is noodzakelijk) Restaurant
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Zondag 26 mei
19:00			

Sport kijken Restaurant

Maandag 27 mei
10:30			
14:30			

Klassieke muziek luisteren Restaurant
Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 28 mei
09:30 - 12:00
10:00			
10:15			
14:30			
14:30			
19:00 - 21:00

Volendammer viskraam in huis Restaurant
Handwerken Restaurant
Creatieve activiteit Eerste verdieping
Manicuremiddag Restaurant
Wandelen Restaurant (verzamelen)
Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
14:30			

Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 31 mei
10:00			
14:30			

Geheugentraining Restaurant
Bingo Restaurant
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Gouden Dagen vervult wensen voor
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op
de hoogte van recent vervulde wensen.

Het jaarevenement

Gouden Dagen is hét goede doel voor
ouderen. Eenzaamheid bestrijden onder
deze doelgroep en ouderen een heerlijk
dagje uit bezorgen, daar draait het bij de
stichting allemaal om. Het Gouden Dagen
Comité organiseert daarom ieder jaar in
Heiloo een jaar evenement waarbij mooie en
gezellige optredens de revue passeren. De
leden van het Comité hebben ook deze keer
weer een gevarieerd keuzeprogramma voor
u samengesteld, waarbij er voor het eerst
ook optredens in woonzorgcentra De Loet
en Overkerck waren gegeven.

Het gaat om drie verschillende optredens. Het
Alkmaars Senioren Symfonie Orkest treedt
op woensdag 22 mei voor u op in het cultureel
centrum De Strandwal. U kunt genieten van
composities van Bach, Beethoven, Händel
en meer. Een aanrader voor iedereen die
van klassieke muziek houdt. Henk Vasbinder
treedt op donderdag 23 mei voor u op in De
Loet. Hij kan op zijn keyboard een heel orkest
tevoorschijn toveren en laat de luisteraar
daarmee een uitgebreid repertoire horen,
van feestnummers tot lekkere luistermuziek
Het derde optreden is dat van The Dutch
Vocals en vindt plaats op vrijdag 24 mei in
Overkerck. Ze beginnen met Nederlandse
en Italiaanse meezingers en gaan na de
pauze verder met liedjes uit Ja Zuster, Nee
Zuster. We wensen u gezellige middagen!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit
ingezonden stukken van medewerkers,
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

4 mei: Dodenherdenking

Voor de meesten van u blijft het altijd een
beladen dag: 4 mei. U heeft tenslotte de
jaren '40 bewust meegemaakt, met alle
gruwelen van dien. Vanzelfsprekend worden
ook dit jaar de oorlogsslachtoffers in heel
Nederland herdacht. Het Nationaal Comité
4 en 5 Mei kiest hiervoor jaarlijks een thema
welke als rode draad functioneert tijdens
alle activiteiten op deze twee dagen. Dat
helpt mensen verbinden en zorgt ervoor
dat historische gebeurtenissen in verband
worden gebracht met de actualiteit. In
2019 is de keuze gevallen op het thema In
Vrijheid Kiezen. Dit thema is passend voor
het kalenderjaar: het is namelijk honderd

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.

jaar geleden dat het algemeen kiesrecht
werd ingevoerd. Daarnaast zijn er in 2019
Europese verkiezingen en hebben we zojuist
de provinciale verkiezingen erop zitten.
De keuze voor dit thema houdt ook in dat we
extra stilstaan bij de waarde van onze vrije
en democratische rechtsstaat. Daarvandaan
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we in
deze periode van oorlog juist niet hadden. We
dragen met z'n allen de verantwoordelijkheid
om deze rechtsstaat met alle bijbehorende
vrijheden te waarborgen. Daarvandaan
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we
in deze periode van oorlog juist niet hadden.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
SPIL ViVa! 1 1
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De historie van
het madeliefje

Een bloem die vaak in verband wordt
gebracht met de maand mei is de Bellis
perennis, beter bekend als het madeliefje.
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het
madeliefje een genezende werking had –
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht
dat de Bellis perennis voor verjonging
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had
er iemand een wond? Dan werd de bloem
tot poeder gestampt, vermengd met een
vloeistof en op de wond aangebracht: een
alternatieve geneeswijze die onder meer
werd toegepast door de kruisvaarders.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

COLOFON
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point
Adres Stationsweg 92, 1852 LN Heiloo
Telefoonnummer 088-9957675
De volgende editie verschijnt op 1 juni
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei
2019.
Niets
uit
deze
uitgave
mag
overgenomen,
vermenigvuldigd
of
gekopieerd
worden
zonder
toestemming.
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