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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.

Sfeervolle paasstukjes

Els Bakker, die stage loopt in de zorg, moest
in het kader van haar opleiding een activiteit
uitvoeren. Ze koos ervoor om samen met de
bewoners paasstukjes te maken. Dit kan ze
erg goed en dankzij die vaardigheid maakten
ook de bewoners prachtige stukjes die heel
gezellig staan op tafel. Vrolijk Pasen!

Een drukbezochte
zangvoorstelling

Zondag 7 april stond in het teken van een
optreden van de leerlingen van zangdocente
en medebewoner Tini van Wijk (foto's

rechts). Tini geeft nog altijd zangles in een
ruimte in De Loet – de kans is aanwezig dat
u daarvan weleens iets heeft gehoord. Haar
leerlingen treden soms vrijblijvend op voor
onze bewoners en brengen dan een variatie
van opera, operette, musical en cabaret. Zo
ook nu. Het was een gezellige, drukbezochte
middag en de bewoners hebben heerlijk
meegezongen en -genoten. Bedankt!

De BloemBollenBoemel

Op maandag 8 april vond er een
gecombineerd uitje met woonzorgcentrum
Overkerck plaats – naar de bollenvelden van
Sint Maartenszee (foto links). Na een lunch
met pannenkoeken stapten of rolden we...
Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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...de Boemel in voor de rit zelf. Het was
schitterend weer en de bollen stonden er
prachtig bij. Als afsluiter dronken we een
kop koffie met iets lekkers, voor we weer
huiswaarts reden. Het was een gezellig
dagje uit – en u hoeft niet treurig te zijn als u
dit tripje heeft gemist. We werken achter de
schermen aan meerdere uitjes, dus er komt
nog meer aan!

The Crucifixion in
De Loet

Wat een práchtige uitvoering van The
Crucifixion hebben wij gezien in De Loet
– op een gewone maandag in april (foto's
rechts). Dit optreden werd ons gratis
aangeboden door de Ter Coulster Cantorij.
In een uur durende uitvoering werden het
lijden en sterven van Jezus Christus verteld
door middel van prachtige muziek en zang

van een koor. Het was een drukbezochte
voorstelling waar ook veel mensen uit de wijk
voor kwamen. De mensen hebben zichtbaar
genoten!

Consumpties tijdens
Breek de Week

We organiseren sinds januari wekelijks
de activiteit Breek de Week op de
woensdagavond. Het programma loopt
uiteen, van film kijken tot spelletjes doen, van
lezingen tot mini-optredens en van quizzen
tot een zeer geslaagde muziekbingo.
Het Uitbureau betaalde bij de opstart de
consumpties via de Stichting Vrienden van
De Loet, maar vanwege het succes en de
grote opkomst is dit niet langer mogelijk. We
vragen u vanaf april dan ook om
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...(alcoholische) drankjes te betalen met
een consumptiekaart, te verkrijgen bij de
gastvrouw. We hanteren daarvoor een vaste
prijs van €1,75. Koffie en thee zijn gratis.

Een verrassingsoptreden

Onze medebewoner meneer Naessens
(onderste foto) heeft op 28 januari zijn
honderdste verjaardag gevierd. Meneer
Naessens is vooral in Alkmaar en omstreken
nog erg bekend – als dokter Naessens, om
precies te zijn. Hij was van 1952 tot het
einde van zijn loopbaan kinderarts in het Sint
Elisabeth Ziekenhuis, de huidige Noordwest
Ziekenhuisgroep. Meneer Naessens heeft,
naast passie voor zijn vak, ook een grote
belangstelling voor muziek en kunst. Hij
kwam zelf uit een artistieke, muzikale familie
en zijn oudste zoon Jur, die in 2007 is
overleden, zette dit om in het oprichten van

een straatorkest. Het orkest heeft als doel
klassieke muziek en symfonische orkesten
toegankelijk te maken voor mensen die dat
niet van huis uit hebben meegekregen of
niet konden bekostigen. Dat was in 1971,
maar de groep bestaat nog steeds als het
Ricciotti Ensemble. De jonge leden zijn
voornamelijk studenten en afgestudeerden
van conservatoria in Nederland. Het
Ricciotti Ensemble treedt op 5 mei op in
De Loet, om 10:30. Het is een verrassing
voor de honderdste verjaardag van meneer
Naessens, aangeboden door het orkest zelf.
Iedereen is welkom om mee te genieten.
Het optreden is gratis voor bewoners in de
zorg. Huurders, wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €2,50 voor koffie,
een hapje en een drankje.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.
Woensdag 1 mei
10:00			
14:00			
19:30			

Sjoelen Restaurant
Boetseren Activiteitenruimte
Breek de Week Restaurant

Donderdag 2 mei
10:30			
Breiclub Restaurant
14:00			
Handmassage- en manicuremiddag
			Activiteitenruimte
14:00			
Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 3 mei
14:00			

Jeu De Loet Derde etage

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
10:30			

Optreden Ricciotti Ensemble Restaurant

Maandag 6 mei
10:30			
14:00			
14:00			
15:30			

Bewegen Restaurant
Creatief Activiteitenruimte
Wandelen Hal (verzamelen)
Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 7 mei
10:30			
14:30			

Muziek bij de koffie Restaurant
Zingen Restaurant

Woensdag 8 mei
10:00			
14:30			
19:30			
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Sjoelen Restaurant
Bingo Restaurant
Breek de Week Restaurant
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Donderdag 9 mei

10:30		
Breiclub Restaurant
14:00			
Handmassage- en manicuremiddag
			Activiteitenruimte
14:00			
Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 10 mei
14:00			

Jeu De Loet Derde etage

Zondag 12 mei: Moederdag
Maandag 13 mei
10:30			
14:00			
14:00			
15:30			

Bewegen Restaurant
Creatief Activiteitenruimte
Wandelen Hal (verzamelen)
Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 14 mei
10:30			
14:30			

Geheugentraining Activiteitenruimte
Zingen Restaurant

Woensdag 15 mei
10:00			
10:00			
14:00			
19:30			

Bibliotheekcafé Nijenburg
Sjoelen Restaurant
Kaartjes maken Activiteitenruimte
Breek de Week Restaurant

Donderdag 16 mei
10:00		
14:00			
14:00			

Breiclub Restaurant
Handmassagemiddag Activiteitenruimte
Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 17 mei
14:00			

Jeu De Loet Derde etage
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Maandag 20 mei
10:30			
14:00			
14:00			
15:30			

Bewegen Restaurant
Creatief Activiteitenruimte
Wandelen Hal (verzamelen)
Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 21 mei
10:30			
14:30			

Geheugentraining Activiteitenruimte
Zingen Restaurant

Woensdag 22 mei
10:00			
14:00			
19:30			

Sjoelen Restaurant
Kaartjes maken Activiteitenruimte
Breek de Week Restaurant

Donderdag 23 mei
10:30			
Breiclub Restaurant
14:00			
Jaarevenement Gouden Dagen: 				
			optreden Henk Vasbinder Restaurant

Vrijdag 24 mei
14:00			

Jeu De Loet Derde etage

Maandag 27 mei
10:30			
14:00			
14:00			
15:30			

Bewegen Restaurant
Creatief Activiteitenruimte
Wandelen Hal (verzamelen)
Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 28 mei
10:30			
14:30			
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Geheugentraining Activiteitenruimte
Plaatjes Draaien met Nic Restaurant
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Woensdag 29 mei
10:00			
14:00			
19:30			

Sjoelen Restaurant
Kaartjes maken Activiteitenruimte
Breek de Week Restaurant

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 31 mei
14:00			

Jeu De Loet Derde etage

Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.
De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg.
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.
Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor verenigingen
en de consumpties tijdens gratis activiteiten.
Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden kunnen bij evenementen
voor €5,00 een kaartje kopen. Dit is dan inclusief een kopje koffie en een
overige consumptie.
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...MARLOES WÜBBELS
We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in
het teken van Marloes Wübbels, vrijwilligerscoördinator van Overkerck

Hoi Marloes. Om te beginnen: wil je
ons iets vertellen over jezelf?
'Ja hoor. Ik ben Marloes Wübbels. Ik woon in
Groet met mijn zoon van veertien, mijn zoon
van twaalf en mijn vriend. Ik ben opgegroeid
in de Achterhoek, maar wilde altijd al aan zee
wonen. Toen ik twintig was, ben ik verhuisd
naar Alkmaar. Ik ben ook erg graag in de
natuur, dus Groet is het perfecte thuis voor
me.'

Zijn je hobby's ook gericht op de
natuur?
'We zijn wel gek op wintersport, ja. Als
het even kan, gaan we twee keer per jaar
naar Winterberg. Als het in Nederland
1 0 ViVa! SPIL

heeft gesneeuwd, snowboard ik ook op
het Klimduin. En in de zomer zijn we bijna
dagelijks op het strand te vinden. We doen
aan brandingkajakken en surfen. Daarnaast
heb ik een tijdelijk atelier in de oude
brandweerkazerne van Bergen. Hier schilder
ik en doe ik aan houtbewerken. Door deze
activiteit kom ik echt even tot mezelf.'

Nu werk je in De Loet en Overkerck.
Hoe ben je hier terecht gekomen?
'Sinds september 2016 werk ik in De Loet
en Overkerck als vrijwilligerscoördinator.
Daarvoor deed ik dat werk in Sint Agnes in
Heemskerk. Voordat ik dat werk deed, was
ik werkzaam in de zorg bij Sensia, het...
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...voormalige ViVa! Flex. Door een
nekhernia was werken in de zorg niet meer
haalbaar. Ik had een achtergrond als reintegratieconsulent en dat sloot mooi aan bij
deze functie.'

Wat is het dat je zo trekt aan het
werken in de zorg en het werken met
vrijwilligers?
'Ik heb natuurgeneeskunde gestudeerd op
hbo-niveau in Arnhem. Op deze opleiding
krijg je ook medische basiskennis. Mijn
interesse in de zorg is daar gewekt. Maar de
innerlijke motivatie van vrijwilligers spreekt
me vooral aan. Het zijn mensen die een
hart hebben voor de medemens en dit ook
volgen. Daarnaast vind ik het werken met
veel verschillende mensen die allen hetzelfde
doel voor ogen hebben prachtig. Iedereen
die bij ViVa! Zorggroep werkt, is dienstbaar

aan onze bewoners en cliënten. Het werk
draait om hen. Dat zie je terugkomen in de
samenwerking.
In mijn opleiding leerde ik de hele mens
te behandelen, niet alleen de klacht.
Gezondheid is meer dan alleen het gebrek
aan klachten. Welzijn is onlosmakelijk
verbonden met gezondheid. Door het project
Waardigheid en Trots is dit principe nu in
de gehele organisatie bekend en wordt het
ook toegepast. Zorg en welzijn staan niet
meer los van elkaar en liefdevolle zorg en
aandacht is de norm geworden. Daar word
ik erg blij van. Vrijwilligers zijn er voor het
welzijn van de cliënten. Dat is geen bijzaak
meer, waardoor vrijwilligers een verdiende
serieuze plaats in de organisatie hebben
gekregen als onderdeel van een team.'

Denk je dat je over tien jaar ook nog
bij ons werkt?

Gezocht!

Heeft u een mooi of persoonlijk
verhaal dat u graag wilt delen
met de buitenwereld? Of kent u
iemand die volgens u uitstekend
kan vertellen? Laat het ons
weten! We zoeken iedere maand
cliënten van ViVa! Zorggroep die
het leuk vinden om geïnterviewd
te worden. Neem hiervoor
contact op met Marianne
Kuijper of stuur een mail naar
m.kuijper@vivazorggroep.nl.

'Dit jaar werk ik vijf jaar als
vrijwilligerscoördinator. De werkzaamheden
zijn zeer gevarieerd en daarom blijft het
ook leuk en interessant. Het leukste vind ik
echter het contact met cliënten en soms mis
ik het directe contact met hen. Wellicht dat ik
in de toekomst wel meer richting directe zorg
of welzijn ga.'

Tot slot: als je iets mocht wensen, wat
zou dat dan zijn.
'In mijn directe omgeving heb ik veel lijden
gezien als gevolg van ziektes. Mijn antwoord
is dus heel cliché, maar wel uit het hart:
minder lijden in de wereld.'

SPIL ViVa! 1 1

xxxxx

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!
1 2 ViVa! SPIL
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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 3
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Wist u dit al over de
maand mei?
Mei is een echte herfstmaand
Misschien niet bij ons in Nederland, maar
wel aan de andere kant van de wereld op
het zuidelijk halfrond.

In het Verenigd Koninkrijk is de maand
mei extra bijzonder
Mei staat daar namelijk bekend als National
Smile Month, oftewel de maand van de lach.

De maand mei is vernoemd naar Maia
Zegt u dat niets? We doelen hiermee op de
Griekse godin van de vruchtbaarheid.

Mei heeft een eigen steen
Smaragd – om precies te zijn. Deze steen
staat weer symbool voor liefde en succes.

Geen enkele andere maand begint
op dezelfde dag van de week als mei
Voorbeeld: start mei op een maandag? Dan
is er verderop in het jaar geen andere maand
die dit ook doet.

Mei is de derde maand van het jaar
Niet op de huidige kalender, nee. Maar wel
op het exemplaar dat de oude Romeinen
gebruikten.

Mei is dé maand voor feestdagen
Alleen zijn het geen feestdagen die we in
Nederland kennen. De Mexicanen vieren
Cinco de Mayo, in Canada is het Victoria
Day en Amerika doet aan Memorial Day.
Door Boy Tijbosch, eindredacteur
1 4 ViVa! SPIL
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IJSHEILIGEN
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
Bijzondere dagen die (meestal) in mei vallen?
Dan denkt u waarschijnlijk als eerste aan
Hemelvaartsdag en Moederdag. Maar heeft
u ook weleens gehoord van het fenomeen
IJsheiligen? Dit is een veel onbekendere
verwijzing
naar
Sint
Mamertus,
Sint
Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius,
vier heiligen die hun naamdagen vieren op
achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. Niet
dat daar veel festiviteiten bij komen kijken.
IJsheiligen is namelijk allereerst een begrip
uit de volksweerkunde. In een ver verleden
gebruikte men de term om te verwijzen naar
koud voorjaarsweer dat zich voordoet wanneer
dit eigenlijk niet meer de bedoeling is. Op
11, 12, 13 en 14 mei, bijvoorbeeld. En in een
ver verleden waren mensen doodsbang voor
IJsheiligen. Een late vorst kon namelijk zeer
veel schade aanrichten.

Het is echter niet zo dat de kans op IJsheiligen
groter is op die vier dagen: die worden alleen
gebruikt om de koppeling met de vier heiligen te
maken. Plotseling koud weer kan tot en met juni
voorkomen, als gevolg van het dan nog relatief
koude zeewater. Daarbij geldt wel dat de kans
op vorst sterk afneemt: temperaturen lager
dan nul graden Celsius komen in deze periode
zeer zelden voor. Toch houden sommige
mensen altijd rekening met het eventuele
IJsheiligen. Agrariërs, bijvoorbeeld. Zij stellen
dat je vanwege IJsheiligen pas na 14 mei
kunt beginnen met planten in de volle grond.
Daarvoor wil er in West-Europa nog weleens
een schade met zich meebrengende nachtvorst
voorkomen. Wie goed wil zaaien, doet er
zodoende goed aan eerst de naamdagen van
Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius
en Sint Bonifatius af te wachten.
SPIL ViVa! 1 5
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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 De Loet 1, 1851 CR Heiloo
Telefoonnummer 088-9957725
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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