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IN DIT NUMMER: Terugblikken op de uitreiking van De Eigenwijzer
• Info over verschillende, komende activiteiten • De agenda voor
februari 2019 • En méér...
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Inhoud en voorwoord
Het Uitbureau
Agenda
Gouden Dagen
Inzendingen

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

WOORDZOEKER
Kunt u déze woorden vinden?
Bloemen
Cadeaus
DVD
Feesten
Gasten
Interesse
Jarige
Kaarsjes
Leeftyd
Leuk
Lief
Party
Strik
Verwennen
Vieren
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DE EIGENWIJZER
Afgelopen maand werd de Eigenwijzer uitgereikt aan
Lenie Manshanden en Ina van Egmond. Een méér dan
terechte prijs voor deze vrijwilligers die wekelijks, samen
met de bewoners, 3D-kaarten maken. Gefeliciteerd!
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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.

Toetjes delen

Een gekkigheidje tijdens het uitstapje naar
Johanna's Hof: mevrouw Kemers krijgt van
mevrouw Pekel een stukje van haar toetje
(bovenste foto rechts). Een leuk plaatje!

Boswachtersbezoek

Op donderdag 10 januari kwam boswachter
Evert-Jan Woudsma langs voor een lezing
over natuurbeleving (onderste foto rechts).
Het was een prikkelende lezing met mooie
beelden, verhalen en materialen uit de
natuur. Erg geslaagd – en bovendien komt
Evert-Jan dit jaar nog een keer langs!

Spelletjesmiddag

Mist u het gezellig spelen van
een spelletje als klaverjassen,
sjoelen of misschien wel
biljarten? U heeft vanaf nu de
mogelijkheid om dit probleem
op te lossen. We willen namelijk
op maandagen van 14:00 tot
16:00 een spelletjesmiddag
organiseren.
Heeft u interesse? Meld u dan
bij gastvrouw Annemarie of het
Uitbureau.
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Bridgers en schakers
gezocht!

Bent u een enthousiaste bridger of schaker,
maar heeft u geen tegenstander? We hebben
een oplossing. Een bewoner van Westerheem
zoekt namelijk óók een speelmaatje. Meld u
aan bij Pam, Dirk, gastvrouw Annemarie of
Bert van het Uitbureau als u interesse heeft,
dan kan het potje snel beginnen.

Filosoferen in
Westerheem

Een van onze bewoners heeft gevraagd
of er meer bewoners zijn die, net als zij,
geïnteresseerd zijn in filosofie. We willen
een groepje kunnen starten wanneer blijkt
dat dit inderdaad het geval is.
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Uitstapjes in februari

U kunt zich nog steeds opgeven voor
verschillende activiteiten in de maand februari.
Het uitje naar het Scheepvaartmuseum op
donderdag 7 februari, bijvoorbeeld. Een
ander optie is de rondrit door IJmuiden
op maandag 11 februari, waarbij we vis
eten in restaurant De Dolfijn. Eet u liever
pannenkoeken in Johanna's Hof? Ga
dan mee op donderdag 21 februari. Wilt u
vlinders zien? Meld u dan aan voor het uitje
van maandag 25 februari – naar Vlindorado
in Waarland.
Inschrijven of meer informatie? Neem dan
contact op met de medewerker van de foyer.

Live Cooking

We hebben een leuke activiteit in het
vooruitzicht: een live bereiding van een

Kettingen maken

Komt u ook naar de workshop
kettingen maken op donderdag
21 februari? U maakt hier een
prachtige ketting onder leiding
van docent Marja van der Zon.
We beginnen om 14:30 in de
grote zaal – de kosten zijn €5,00.
Let op: opgeven is verplicht. Dit
kan bij de medewerker foyer.

stoofaal. De stoofaal wordt heerlijk in de
boter gestoofd – samen met wat aardappels
en groenten. Dit alles wordt gaan door
Ton en Peter van het Zaans Rookhuis:
gespecialiseerde visrokers in Zaandam
die zich richten op vergeten gerechten van
weleer.
Komt u ook? De activiteit vindt plaats op
zaterdag 23 maart om 17:00. De kosten zijn,
dankzij sponsoring, €7,50 per persoon en
iedereen is welkom. U kunt zich tot uiterlijk
25 februari inschrijven: de rokers moeten
namelijk een maand van te voren het aantal
deelnemende bewoners weten.
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FEBRUARI & MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 februari
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
13:45 - 14:45

Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal			
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal		

Maandag 4 februari
10:15 - 11:45		
Mannengroep Activiteitenruimte
10:30			Bijbelgroep Familiekamer
14:00 - 16:00
Soosmiddag
14:15 - 16:00
Klassiek Ontmoet
14:15 - 16:00
Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
19:15			
Meditatiedienst met Leger des Heils
					

Dinsdag 5 februari
09:00 - 11:30		
10:00 - 11:30		
14:00 - 15:00
14:15 - 16:00
14:15 - 16:00

3D-kaarten maken Grote zaal
Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte					
Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
Muzikaal Onthaal

Woensdag 6 februari
10:15 - 11:30		
10:30		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 7 februari
10:00 - 11:45		
Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30		
Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?
			Uitstapje Scheepvaartmuseum
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Vrijdag 8 februari
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
13:45 - 14:45

Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal			
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 11 februari
10:15 - 11:45		
Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00
Soosmiddag
14:15 - 16:00
Klassiek Ontmoet
14:15 - 16:00
Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
			Rondrit IJmuiden
19:15			
Meditatiedienst (voorganger: pastor Van der Louw)
					

Dinsdag 12 februari
09:00 - 11:30		
10:00 - 11:30		
14:00 - 15:00
14:15 - 16:00
14:15 - 16:00

3D-kaarten maken Grote zaal
Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte					
Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
Muzikaal Onthaal

Woensdag 13 februari
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:00 - 11:45		
10:15 - 11:30		
14:30			

Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?
Optreden koor De Vrolijke Noot Grote zaal 			

€5,00

Vrijdag 15 februari
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
13:45 - 14:45

Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal			
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
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Maandag 18 februari
10:15 - 11:45		
Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00
Soosmiddag
14:15 - 16:00
Klassiek Ontmoet
14:15 - 16:00
Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
19:15			
Meditatiedienst (voorganger: pastor Klever – RK)
					

Dinsdag 19 februari
09:00 - 11:30		
10:00 - 11:30		
14:00 - 15:00
14:15 - 16:00
14:15 - 16:00

3D-kaarten maken Grote zaal
Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte					
Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
Muzikaal Onthaal

Woensdag 20 februari
10:00		
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 21 februari
10:00 - 11:45		
Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30		
Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?
14:30			
Workshop kettingen maken met Marja van der Zon
			Grote zaal 								€5,00
			Pannenkoeken eten in Johanna's Hof

Vrijdag 22 februari
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
13:45 - 14:45
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Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal			
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
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Maandag 25 februari
10:15 - 11:45		
Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00
Soosmiddag
14:15 - 16:00
Klassiek Ontmoet
14:15 - 16:00
Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
19:15			
Meditatiedienst (voorganger: ds. Slaakweg – Baptisten)
			Uitstapje Vlindorado
					

Dinsdag 26 februari
09:00 - 11:30		
10:00 - 11:30		
14:00 - 15:00
14:15 - 16:00
14:15 - 16:00
19:30			

3D-kaarten maken Grote zaal
Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte					
Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
Muzikaal Onthaal
Herdenkingsbijeenkomst van overleden in 2018

Woensdag 27 februari
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 28 februari
10:00 - 11:45		
10:15 - 11:30		

Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?

Donderdag 7 maart
10:00 - 12:00
14:30			

Verkoop Meytex-ondermode Hal
Optreden koor De Notenbalkers 				

€5,00

Zaterdag 23 maart
17:00			Live cooking: stoofaal						€7,50
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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.

De Lichtjestoer

Wat wás het een succes – de Lichtjestoer
naar het Nielenplein (foto's). Zo'n driehonderd
mensen liepen, na een kop koffie met een
snee kerstbrood, mee. Onderweg kregen
we een oliebol van Marx O'Larry's, warme
chocolademelk en een optreden van het
koor Chante Encore op het Maltezerplein én
een performance van de kinderen van De
Danstuin op de plankier. Op het eindpunt
doneerden we, samen met meneer Mors
uit Westerheem, onze donatie van €300.
Namens Gouden Dagen Heemskerk willen
we alle sponsors, vrijwilligers, medewerkers
en mantelzorgers heel erg bedanken!

Wensen indiennen

Heeft u een wens? U kunt deze
in één van de Wensbomen
van Gouden Dagen ophangen.
De bomen zijn te vinden
op de locaties Heemswijk,
Meerstate, Sint Agnes,
Waterrijck en Westerheem
én in het zorgcentrum op het
Maltezerplein. Een enthousiaste
groep vrijwilligers noteert de
wensen en bespreekt wie welke
wens gaat vervullen. Wordt uw
wens vervuld? Dan nemen ze
contact met u op.
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Gouden Dagen in 2019

De activiteiten die in 2018 een groot succes
waren, worden ook dit jaar georganiseerd.
In de week van 20 mei gaan we bijvoorbeeld
weer kamperen. Camping Geversduin
reserveert en doneert ook dit jaar een tent.
Splitscreen brengt opnieuw ouderen met een
prachtige, oude Volkswagen-bus naar de
camping. We zetten daarnaast de Gouden
Koffie voort, waarbij jong en oud samen op
de koffie komen, en nodigen zelfstandig
wonende ouderen wederom uit voor een
optreden in één van de woonzorgcentra
van ViVa! Zorggroep. Tot slot gaan we in
het voorjaar de Kom Mee Naar Buitendag
herhalen en willen we het succes van de
Lichtjestoer in december absoluut evenaren.
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xxxxx

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.

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.

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
SPIL ViVa! 1 1
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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

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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HET ONTSTAAN VAN FEBRUARI
Door Boy Tijbosch, eindredacteur
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.
SPIL ViVa! 1 3
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EEN ROOS
Door Kok Klever, geestelijk verzorger
Adem houdt op, warmte wordt kilte,
diepe kilte als van de dood,
en lachen wordt stilte,
echo van vragen dat geen antwoord vond.

Want jij bent er niet: als wij je roepen
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen aanraken meer.

Maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.
Jouw naam heeft klank en toon gezet
van hoe de jouwen verder gaan.

Maar in de stilte zul je bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering, levend, tegen alle
weerwil in.
Neen, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust zacht rust in vrede.

In gemis maar ook in vertrouwen,
een roos aan ons hart,
bloeiend voor altijd, geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend.

In februari herdenken we de overledenen uit
het afgelopen jaar. Ook u bent hierbij welkom
op donderdagavond 28 februari om 19.30 uur
in het restaurant.
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Met pensioen

Even voorstellen: mijn naam is Gea de Wit.
Ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen.
Ik werk sinds 1993 in Westerheem. Eerst in
het oude gebouw op alle etages invallen en
in het tegenwoordige EMZ. Later in de188flat als verpleegkundige op de derde en
vierde etage.
Na een burn-out in 2000 ben ik gerevalideerd
in het EMZ om de verpleegkundige
handelingen te doen, wat ik later in
de nieuwbouw ook deed, het huidige
Westerheem. Eerst als EVV'er op de derde
etage en later op de vierde en vijfde etage.
Als laatste werkte ik op de tweede etage. We
hadden een leuk team dat veel ziekte onder
het personeel kende. De laatste jaren waren
voor mij lichamelijk erg zwaar.

Het was altijd erg leuk om met de mensen
te werken en een praatje met ze te maken.
Zo kwam je meer over de mensen te weten
en wat ze vroeger hadden gedaan. Soms
kwamen er dan knelpunten boven water. Ik
vond het leuk om te kijken of je die samen
met de cliënten en hun familie op kon lossen.
Zo kwam ik er ook achter dat medicatie niet
altijd hielp en soms veel bijwerkingen had.
Ik ben verder gaan kijken hoe je dat kan
verminderen en ben zo als reikitherapeut
gestart en later als voetreflextherapeute.
Sinds 2012 ben ik therapeute van de Touch of
Matrix. Dit is gebaseerd op de scheikundige
stelling dat alles licht en informatie is. Hierbij
kun je de oorzaak van de ziekte weghalen.
Tekst gaat verder op de volgende pagina.
SPIL ViVa! 1 5
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Nu ben ik sinds 11 november met pensioen
en heb ik het druk met oppassen, wandelen,
mijn vader ondersteunen en mijn praktijk
voor natuurlijke geneeswijzen. Hierin
behandel ik mensen met allerlei klachten,
zoals
rugklachten,
bekkeninstabiliteit,
schouderklachten en burn-outs. Mocht
iemand klachten hebben, dan kunnen ze
contact met mij opnemen.
Door Gea de Wit,
voormalig medewerker Westerheeem

Bedankt

Hierbij wil ik allen bedanken voor de getoonde
belangstelling en blijken van medeleven die
ik mocht ontvangen na het overlijden van
mijn man.
Door mevrouw Van Dam-Spelbos

COLOFON
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point
Adres Westerheem 90,
1964 EJ Heemskerk
Telefoonnummer 088-9957250
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.
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