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Colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie Simone Schneider-de Koning en Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers Adres Mozartlaan 1B, 1921 XC, Akersloot 
Telefoonnummer 088-9957950

De volgende uitgave verschijnt op 4 september 2017. Kopij inleveren vóór 19 augustus 2017. 
Alle inzendingen mogen naar Marianne Kuijper: m.kuijper@vivazorggroep.nl.

Snipper is een uitgave van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming.
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Beste lezer,

De zomer is in volle gang. Dat is te merken aan het bij tijd en wijle 
warme weer, maar ook aan de tijdelijke personeelswijzigingen. U heeft 
waarschijnlijk al te maken gekregen met onze vakantiekrachten. Ze 
vervangen het personeel dat u gewend bent. Laatstgenoemden genieten 
momenteel van een welverdiende vakantie.

De maand augustus heette overigens niet altijd augustus. Vroeger heette 
ze sextilis, wat zesde maand betekent. De naam augustus komt van Gaius 
Julius Caesar Octavianus, beter bekend als keizer Augustus. Omdat 
hij jaloers was op Julius Caesar, die de maand juli naar zich vernoemd 
kreeg, gaf hij zichzelf ook maar een eigen maand. Augustus is zodoende 
de achtste maand van de Gregoriaanse kalender. Deze maand wordt ook 
wel oogstmaand genoemd. Daarnaast is het komkommertijd. Kranten, 
televisie en andere media hebben in augustus van oudsher weinig te 
melden. De herkomst van die term is niet helemaal duidelijk, hoewel we 
wél weten dat tijdens de zogenaamde komkommertijd inderdaad de oogst 
van komkommers plaatsvindt. Waarschijnlijk is het woord overgenomen 
uit het Engels, waarin de term cucumber time ontstond rond het jaar 1700. 
Het woord werd destijds door kleermakers gebruikt om een periode aan te 
duiden waarin ze weinig te doen hadden.

Maar voor Spil, Snipper en Marke Nieuws is het zeker geen 
komkommertijd. Er is altijd voldoende te melden. Daarnaast kunnen we 
altijd terugkijken op gezellige evenementen. De agenda is wellicht wat 
aangepast, maar er staat toch nog het nodige op het programma. De 
agenda loopt overigens door tot 4 september, omdat de nieuwe editie iets 
later verschijnt dan gebruikelijk. 

We wensen u veel leesplezier. Geniet van de mooie, zomerse dagen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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IN GESPREK MET. . .

...MENEER TROMP
UIT STRAMMERZOOM
In de rubriek 'In Gesprek Met...' praten we met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger uit Strammerzoom. Deze editie staat in het teken van meneer Tromp, onze 
honderdjarige bewoner.

Waarschijnlijk wist u het al: tenslotte is hier 
in de vorige editie van Snipper uitgebreid 
aandacht aan besteed. Maar voor meneer 
Tromp (de meest rechtse op de foto hierboven) 
zelf is het soms moeilijk te bevatten dat hij zo'n 
indrukwekkende leeftijd heeft. Want honderd 
jaar – dat zien we niet vaak. 

Een ander jubileum dat bijna gelijk loopt met 
de leeftijd van meneer Tromp, is dat van 
Hoogovens. Volgend jaar, in 2018, bestaat 
deze firma namelijk ook honderd jaar. En 
toeval wil dat meneer Tromp vele jaren van zijn 
leven heeft doorgebracht op het terrein van de 
staalfabriek. 
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IN GESPREK MET. . .

Hoogovens
'Ik werkte bij Walserij West', begint meneer zijn 
verhaal. Hij wijst daarbij op een gedenkbord 
welke boven de bank in zijn appartement prijkt. 
'Dat kreeg ik na 25 jaar trouwe dienst. Ik werkte 
er toen al sinds 1949. Daarmee begon ik toen 
Nederland nog volop aan een wederopbouw 
bezig was.' Meneer Tromp ging eigenlijk alle 
dagen met plezier naar zijn werk. 'Ik heb absoluut 
een mooie tijd gehad bij de Hoogovens', vertelt 
hij. 'Mijn collega's noemde me Jaap, in die tijd. 
Tuurlijk waren er ook moeilijkere dingen. Soms 
kwam er rottigheid voorbij, maar dat liet ik altijd 
maar gaan.' 

De lange periode bij de Hoogovens heeft 
meneer volgehouden omdat hij iemand was 
die werk zag liggen. 'Je moest natuurlijk wel 
weten hoe je iets moet aanpakken', stelt hij. 'Ik 
kon moeilijk nee zeggen. Nee bestond eigenlijk 

niet.' Mede daardoor geeft meneer aan dat hij 
altijd goed met zijn bazen kon opschieten. 'Maar 
ik was niet op mijn mondje gevallen', voegt hij 
eraan toe. 'Ik wond er geen doekjes om. Als een 
baas naar mij toekwam en me vroeg om iets te 
doen, was dit vaak allang al gedaan. 'Sufferd!', 
riep ik dan gewoon. 'Dat is al gebeurd. Dat zie 
je toch!'. Vaak waren het dingen die al eerder 
waren gevraagd, maar die de baas simpelweg 
was vergeten.'

Haardracht
Een ander memorabel feit uit zijn loopbaan 
heeft te maken met zijn haardracht. Grappen 
daarover waren er al vroeg in zijn carrière. 'Nee 
– ik was niet rijk bedeeld met hoofdbedekking', 
lacht hij. 'Vroeger al niet. Het woord kale 
passeerde dan ook vaak de revue. Ik werd vaak 
nageroepen. Kale dit, kale dat... Maar allemaal 
op een plagerige, leuke manier.' 

Alle verhalen van de Hoogovens zorgen na al 
die tijd nog steeds voor een glinstering in de 
ogen van meneer Tromp. 'Ondanks dat het 
allemaal wat waziger wordt.

 

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 Simone 
Schneider-Koning of stuur 
een mail naar s.schneider@
vivazorggroep.nl. 
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In de rubriek Vanuit ViVa! geven we u 
iedere maand een impressie van waar ViVa! 
Zorggroep zich zoal mee bezig houdt óf de 
nodige, praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. Zo weet ook u wat er speelt 
rondom uw zorginstelling!

Gezicht in de Wijk 
Op de bovenste van de twee rechterfoto's ziet 
u Paulien de Looff. Paulien's functie? Gezicht 
in de Wijk. Is dat geen gekke naam voor een 
functie? Niet als u weet wat een Gezicht in de 
Wijk precies doet.  

Het is de taak van het Gezicht in de Wijk om 
medewerkers tijdens hulp in het huishouden 
te ondersteunen. Daarnaast zorgt het Gezicht 
voor de planning, heeft deze contact met de 
cliënt – een signalerende rol naar de cliënt – 
en is het Gezicht een contactpersoon richting 

de gemeente. Paulien heeft ook contact met 
de wijkteams én de sociale teams. Dit doet ze 
zodat zij nóg beter kan inspelen op de behoefte 
en wensen van cliënten. Een duizendpoot, dus. 

Een dag uit Paulien's leven
Woensdagochtend, 07:30. Het is weer gelukt. 
Mijn man, zoontje en ik zitten aangekleed en 
wel in de auto. Ik breng ze deze dag altijd 
weg. Om acht uur móet ik klaar zitten voor 
het telefonisch spreekuur voor cliënten dat tot 
10:00 duurt. 

Om 10:10 stap ik in de auto. Rond 10:30 
arriveer ik op de plaats van bestemming: een 
zorgopstart bij een nieuwe cliënt. Het is altijd 
extra lief als er op je wordt gewacht met koffie. 

VANUIT V IVA !



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

Na de zorgopstart heb ik nog even tijd voor 
een evaluatie met een andere cliënt. Om 12:00 
praat ik wat bij met mijn collega's. Tussen 13:00 
en 15:00 is er weer een telefonisch spreekuur. 
Ondertussen behandel ik mijn mail. Ondanks 
dat medewerkers in de huishoudelijke zorg 
zelf hun planning bijhouden, gaat er voor ons 
toch ook nog wat tijd inzitten. Nieuwe cliënten 
moeten worden ingepland, bestaande cliënten 
van medewerkers die uit dienst gaan worden 
ingepland, langdurige zieken moeten worden 
vervangen, et cetera. Het is altijd weer even 
puzzelen. 

Voor ik het weet, is de dag weer voorbij en rij ik 
naar huis. Maar eerst die twee leuke mannen 
ophalen!

VANUIT V IVA !

Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen – samen met andere mensen. 
Zinvol bezig zijn. Structuur aanbrengen in de dag. Soms lukt het niet door 
leeftijd of ziekte. Dagbesteding is dan een goede keuze. Voor uzelf, maar 
ook ter ontlasting van de mantelzorger(s). 

Wilt u weten of Dagbesteding iets voor u is? Kom dan langs, neem uw 
dochter, vriendin of buurman mee en loop een ochtend geheel vrijblijvend 
mee. Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo. Elke dagbesteding heeft zijn eigen 
sfeer en activiteiten en alles mag en kan – welke dagbesteding u ook 
bezoekt. Op een enkele locatie kunt u zélfs logeren!

Contact
Informeer bij de afdeling Zorgbemiddeling (tel. 088-9958640) over de 
verschillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij u in de 
buurt. Bezoek www.ViVaZorggroep.nl voor meer informatie.
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HET UITBUREAU

IJscoman
Hierboven ziet u een foto van Dolf. Dolf is ijscoman. 
Hij kwam in de maand juli naar Akersloot om in 
Strammerzoom heerlijke ijsjes uit te delen. Wat dat 
betreft mag hij vaker komen!

Kersen
Onverwachts 

werden de bewoners 
getrakteerd op 

een bakje kersen 
aangeboden door de 

dames Hollenberg.

Fietslabyrint
Op 18 juli vond de opening 
van de in gebruikneming 
van het fietslabyrint plaats, 
zoals hiernaast is te zien.



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

AUGUSTUS 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Dinsdag 1 augustus
14:30   Bewegen voor senioren    *

Woensdag 2 augustus
14:30   Klaverjassen    

Donderdag 3 augustus
14:30   Quiz       *

Vrijdag 4 augustus
14:30   Sjoelen 

Maandag 7 augustus
14:30   Muzikale middag: Op verzoek   

Dinsdag 8 augustus
13:30   Kermisoptreden Heeren 17   

Woensdag 9 augustus
14:30   Bloemschikken     €7,50

Donderdag 10 augustus
14:30   Quiz       *

Vrijdag 11 augustus
14:30   Religieuze muziek
14:30   Sjoelen De Serre

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Maandag 14 augustus
14:30   Muzikale middag: Zingen    *

Dinsdag 15 augustus
14:30   Bewegen voor senioren    *

Woensdag 16 augustus
14:30   Klaverjassen  

Donderdag 17 augustus
14:30   Quiz       *

Vrijdag 18 augustus     
14:30   Sjoelen 

Maandag 21 augustus
14:30   Muzikale middag: Op verzoek 

Dinsdag 22 augustus
14:30   Bewegen voor senioren    *

Woensdag 23 augustus
14:30   Bingo       €5,50

Donderdag 24 augustus
14:30   Quiz       *

Vrijdag 25 augustus     
14:30   Uitstapje jaarmarkt en 
   Rock & Roll in Akersloot
   
* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Maandag 28 augustus
14:30   Muzikale middag: Zingen    *

Dinsdag 29 augustus
14:30   Bewegen voor senioren    *

Woensdag 30 augustus
16:00   BBQ voor bewoners en personeel  

Donderdag 31 augustus
14:30   Quiz       *

SEPTEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 september
14:30   Sjoelen

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Betalingen
Alle activiteiten zijn te betalen per automatische incasso of activiteitenstrippenkaart, 
verkrijgbaar bij het Uitbureau.      

Agenda
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Augustus is doorgaans de warmste maand van 
het jaar. Dat zien we simpelweg wanneer we 
naar buiten kijken, maar ook als we de oude 
weerspreuken erbij pakken. 'Geeft augustus 
niet veel regen, maar wél veel zonneschijn, 
dan krijgen we zeker goede wijn' is een mooi 
voorbeeld van een weerspreuk die normaal 
gesproken van toepassing is op deze maand. 
Of dit écht gaat gebeuren? We wachten het af...

Gastvrij nieuws
We hopen dat u in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent af en toe lekker naar buiten 
te gaan. Dat kan een klein wandelingetje zijn of 
een kopje koffie op het terras. 

Heeft uw locatie een terras of een tuin? En heeft 
u hierover opmerkingen of aanbevelingen? 
Laat het ons graag weten, dan gaan we voor u 
kijken wat we daar aan kunnen doen. 

Hondsdagen?
Augustus wordt ook wel de maand van de 
hondsdagen genoemd. Dit heeft niets met 
honden te maken. Wél met het sterrenbeeld 
de Grote Hond. De ster Sirius, die onderdeel 
is van dit sterrenbeeld, is tijdens deze periode 
vanaf de aarde tijdelijk niet meer te zien. Pas 
na 25 augustus is deze ster weer te zien. Dit is 
dan ook meteen het einde van deze periode. 
Vroeger leerde men dat eten tijdens de 
hondsdagen sneller bederft dan normaal. Men 
was dan ook extra voorzichtig. Eten bederft nu 
eenmaal sneller als het warm en vochtig is. En 
aangezien de hondsdagen over het algemeen 
heel warm zijn, komt dit eten dat buiten de 
koelkast ligt niet ten goede. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand 
jarig? Dan is er goed nieuws. 
ViVa! Zorggroep biedt namelijk 
speciale verjaardagsmenu's 
aan. 

Voor de jarige job zijn deze 
menu's helemaal gratis. Voor uw 
tafelgenoten hanteren we een 
aantrekkelijke menuprijs. Het 
menu mag u, in overleg met de 
kok, zelf samenstellen. 

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse vuurtorens
In de maand van zee en strand is het toepasselijk 
eens te kijken naar onze vuurtorens. Vuurtorens 
spreken erg tot de verbeelding. Elke vuurtoren 
is verbonden met verhalen over scheepvaart 
en handel, stormvloeden en oorlogen. De 
meeste van deze bouwwerken zijn ruim een 
eeuw of zelfs meerdere eeuwen oud en hebben 
heel wat meegemaakt. Hoewel de kust van 
Nederland relatief kort is, bevindt het zich aan 
een van de drukst bevaren wateren ter wereld. 
Het bleek al eeuwen geleden dat een goede 
verlichting van de kust hier onmisbaar was. Het 
kenmerkende vlakke landschap van Nederland 
gaat ook onder de waterspiegel door. Zo 
ontstaan vele gevaarlijke ondiepe plekken die 
het scheepvaart kunnen hinderen. Dit maakte 
het noodzakelijk dat de Nederlandse kust vanaf 
grote afstand verkend moest worden.

Het leidde tot een aaneengesloten keten van 
sterke kustlichten op relatief hoge torens. De 
zee bij Egmond kon, en kan, zeer verraderlijk 
zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens 
gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal 
in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens 
in IJmuiden werden de torens in Egmond, om 
verwarring te voorkomen, voorzien van rode 
ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon 
worden onderscheiden van dat van IJmuiden. 
In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk 
voorzien van een draailicht. De noordzijde van 
het licht is rood van kleur om te waarschuwen 
voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van 
Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone 
komen, wordt het licht weer wit. De zuidelijke 
toren, op het Torensduin, is in 1891 gedoofd en 
in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat 
er nog steeds en is een rijksmonument.

Eetweetje
Voor kranten en andere media is 
augustus de komkommertijd. Dit 
woord werd in het Nederlands 
voor het eerst gebruikt in 
1787. Het duidt op een 
periode met weinig nieuws 
en handelsactiviteiten. Politici 
zijn met verlof. De grote 
sportevenementen zijn voorbij. 
Mensen zijn met vakantie. 
Kranten beginnen plots te 
schrijven over onbenullige 
onderwerpen of inbraken. We 
noemen dit komkommertijd 
omdat augustus vroeger de 
maand was waarin komkommers 
werden geoogst.

VIVA !  GASTVRIJ
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Gefeliciteerd!
We feliciteren deze maand:
Mevrouw Borst (3 augustus)
Mevrouw Kerssens (6 augustus)
Mevrouw Buur-Jong (19 augustus)
Meneer Nijman (22 augustus

De beleef-tv
Wat hebben we genoten van de beleef-tv in 
de Serre. We hebben vele spellen gespeeld, 
muziek geluisterd, gesproken over vroeger met 
behulp van de mooie oude platen, gezongen 
en zelfs filmpjes gekeken. Nu zijn we op zoek 
naar een sponsor die ons een beleef-tv zou 
kunnen schenken zodat we er nog jaren van 
kunnen genieten met elkaar.

Een eventuele sponsor kan contact opnemen 
met Angela Woestenburg voor meer informatie.

Collectie
In mei zijn een aantal collega’s en een 
familielid van een bewoner op pad gegaan 
om te collecteren voor het Oranjefonds en 
voor Strammerzoom. We hebben een mooi 
bedrag binnengehaald: maar liefst €1.367,64! 
De helft van de opbrengst komt ten goede aan 
de bewoners. Bedankt collectanten voor jullie 
inzet!
                                                    
Bedankt
Bij deze willen we alle bewoners en collega's 
hartelijk bedanken voor de vele belangstelling 
voor ons jubileumfeest. We hebben ervan 
genoten!

door Anja en Laurence

INZENDINGEN

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.
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Elke dag weer zijn er lieve mensen die voor 
ons klaarstaan en ons met zorg omringen. 
Verplegenden, gastvrouwen, artsen, 
schoonmakers, familieleden, vrijwilligers, 
vrienden, therapeuten… Teveel om op te 
noemen. Het is fijn als we daarbij goed bejegend 
worden. 

Nog mooier is het als wij voelen dat wij ook weer 
iets voor die ander kunnen betekenen. In een 
vriendelijk woord, door een luisterend oor te 
bieden of aandacht voor iemand die dat nodig 
heeft.  Zo voelen we dat we zelf van waarde 
zijn. Een aantal van ons ervaren dat ook in hun 
geloof. Soms drukken we onze betrokkenheid 
uit in het geven van geld. Een donatie voor een 
goed doel, of een gift aan een collecte. 

Bij de kerkdiensten gaat in de regel minstens 
50% van de collectes naar een goed doel. Zo 
hebben Meerstate, Heemswijk en Westerheem 
het afgelopen jaar weer geld ingezameld voor 
Fundación NTD Ingrédientes, een stichting van 
verpleeghuizen in de Dominicaanse Republiek 
(foto). Over 2016 bedroeg de opbrengst €2.785. 

De helft hiervan is besteed aan het kopen 
van aangepaste schoenen voor dertig oudere 
leprozencliënten. Van de andere helft is een 
Domino-toernooi voor ouderen georganiseerd 
met vierhonderd deelnemers. 

Prachtig dat we in deze wereld zoveel voor 
elkaar kunnen betekenen!   

VAN WAARDE ZIJN

zomer weetjes

door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C

Wat weet u over de telefoon en andere communicatiemiddelen?

1.Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Wat was de naam van het eerste 
Nederlandse telefoniebedrijf?

A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 
Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse 
telefoonnetwerk geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen waren er op dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen waren er in 
Nederland in 1915?

A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

TELEFOONQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


