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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
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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.

Rock 'n' rollen
Het was een fantastische avond op 
donderdag 28 februari: een échte Rock 'n' 
Roll-avond met rock 'n' roll-groep Happynez 
uit Akersloot. De dansers van de groep, 
gekleed in echte rockkleding, dansten 
samen met de bewoners de benen uit hun 
lijf – en wie daartoe niet in staat was, deed 
het gewoon zittend. Rode, verhitte gezichten 
en lachende gezichten zorgden voor een 
topavond voor iedereen.

Schip ahoy!
Op donderdag 7 maart stond het shantykoor 

De Zâalnêelden bij ons op de bühne: een 
zeemanskoor in bijpassende kleding. Het 
koor, bestaande uit dertig zangers, zong 
verschillende bekende, maar ook onbekende 
zeemansliederen (foto's rechts). De zaal 
was goed vol: 55 bewoners hebben genoten 
van het optreden. Het was een gezellige 
en ontspannende ochtend, welke ons werd 
aangeboden door de Stichting Recreatie 
Bewoners Heemswijk.

Zorg en Welzijn
De Week van Zorg en Welzijn vond plaats 
van 11 tot en met 16 maart. Het was daarbij 
de bedoeling dat Heemswijk de deuren op 
16 maart zou openen, wat ook het...  

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...weekend was waarin de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet, viel. 
We hebben bij het Oranje Fonds gevaagd om 
een gezellige spelmiddag en gehoopt op een 
financiële bijdrage. Helaas worden er zoveel 
aanvragen gedaan dat Heemswijk deze 
bijdrage dit jaar niet heeft mogen ontvangen. 
De spelmiddag heeft, in combinatie met de 
muziek van De Plaatjesdraaierij, evengoed 
plaatsgevonden in de grote zaal. Tafels met 
spelletjes, een lekker drankje, chips op tafel 
en gezellige muziek maakten de middag tot 
een heel gezellig geheel: ongedwongen en 
voor ieder wat wils.

Accordeonorkest
Houdt u van accordeonmuziek? Mis het 
optreden van Vita-Nova dan niet. Deze 
performance, welke u wordt aangeboden 
door de Stichting Recreatie Bewoners 

Heemswijk, vindt plaats op woensdag 3 april 
in de grote zaal van Heemswijk en begint om 
10:30. Tot dan!

Muzikale middag
Anja van der Ploeg en Jan Langelaar 
brengen u op vrijdag 19 april een muzikale 
middag vol piano en zang. Het optreden 
van dit muzikale duo vindt plaats om 13:45 
in de grote zaal. Komt u ook? U en uw 
mantelzorger zijn van harte welkom!

Koningsdag met Arthuro
Zanger Arthuro komt Koningsdag muzikaal 
omlijsten. Hij doet dit een dag vóór de 
feestdag: op vrijdag 26 april. Het optreden 
vindt plaats in de grote zaal van Heemswijk 
en begint om 14:00. Komt u ook? 
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 8 en 22 april

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 8 en 22 april

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 9 april

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 9 april

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 9 april
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AGENDA

Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 3 en 24 april

Iedere donderdag: Operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 11 april

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 4 en 11 april

Iedere donderdag: donderdagavondactiviteit 
Kom naar deze inloopactiviteit in de avond waar van alles mogelijk is – te beginnen met 
een kop koffie. 
Van 18:00 tot 19:00
Deze activiteit gaat niet door op 11 april

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 5 en 12 april

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 5, 12, 19 en 26 april
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Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met 
een gezellig praatje, een spelletje of een 
andere activiteit.
13:45 - 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 19 en 26 april

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Optreden Accordeonorkest Vita-Nova
Woensdag 3 april om 10:30
Grote zaal

Gouden Dagen: Kom Mee Naar Buitendag
Zaterdag 13 april om 10:00
Grote zaal

Goede Vrijdag: Optreden Anja van der Ploeg en Jan 
Langelaar
Vrijdag 19 april om 13:45
Grote zaal

Eerste Paasdag
Zondag 21 april

Tweede Paasdag
Maandag 22 april

Koningsdag: Optreden Arthuro
Vrijdag 26 april om 14:00
Grote zaal

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Heemswijk heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur 
in handen heeft. De fiets is gesponsord door Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Kosten
Het huren van onze 

duofiets is gratis 
voor bewoners en 

mantelzorgers van 
Heemswijk.

Tijdstip
Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw 
foyer bepalen.
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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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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.  

Gouden Dagen verzorgt uitstapjes op 
maat. Uitstapjes die zijn afgestemd op 
uw wens. Een trip naar Artis bijvoorbeeld, 
waar u weleens bent geweest, wat u graag 
eens een vervolg geeft. Een dag naar een 
geboorteplaats. Een bezoek aan familie. Alles 
is bespreekbaar, maar we kunnen uw wens 
alleen vervullen als u deze kenbaar maakt 
via een Wenskaart die u in de Wensbomen 
op de Heemskerkse ViVa! Zorggroep-
locaties óf in het gezondheidscentrum op 
het Maltezerplein hangt. 

De tovertafel
Een sponsoring zorgde ervoor dat de 

landelijke stichting Gouden Dagen een 
Tovertafel voor de locatie Waterrijck heeft 
aangeschaft. Bewoners en bezoekers 
van het woonzorgcentrum reageerden 
enthousiast en genoten zichtbaar van deze 
prachtige uitvinding.

NL doet in Heemskerk
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
editie van NLdoet (foto's). De grootste 
vrijwilligersactie van Nederland stond in 
Heemskerk in het teken van een wandeltocht. 
We zijn met 27 bewoners en evenveel 
vrijwilligers vanuit woonzorgcentrum 
Westerheem naar de kinderboerderij 
gewandeld. Stichting Goed voor Elkaar had 
na afloop een heerlijke high tea verzorgd én 
deels gesponsord. Lekker nakletsen, dus!

Vervulde wensen
De wensen die in vervulling 
zijn gegaan, worden op de 
Facebook-pagina Gouden Dagen 
Heemskerk geplaatst en op de 
i-tv op de locaties getoond. U 
kunt ze ook altijd nalezen in 
de Heemskerkse Courant of er 
iedere dinsdag tussen 11:00 
en 11:30 naar luisteren op 
Heemskerk FM.

Heeft u nog wensen? Hang ze 
dan in de Wensboom. Gouden 
Dagen helpt u graag!
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Rollatordag
Meerstate vierde op 21 maart een zogenaamde 
Rollatordag: een start van de lente waarop 
rollators feestelijk werden opgedirkt. Bent u 
benieuwd hoe ze er nu uitzien? Kijk dan op 
i-tv en op de Facebook-pagina Gouden Dagen 
Heemskerk.

Naar buiten
Gouden Dagen organiseert op zaterdag 13 
april en zondag 14 april de Kom Mee Naar 
Buitendagen. Deze dag vindt voor de locatie 
Heemswijk plaats op zaterdag de dertiende. 
We verzamelen tussen 10:00 en 10:15 en 
beginnen dan om 10:30 aan een wandeling. U 
bent om 11:30 weer terug op locatie, waar u 
door Gouden Dagen een kopje koffie met een 
gebakje krijgt aangeboden. Sint Agnes viert de 
Kom Mee Naar Buitendag op zondag 14 april. 
Hou de affiches in huis goed in de gaten voor 
meer info. 

Inschrijven voor de Kom Mee Naar Buitendag 
in Heemswijk kan bij de gastvrouw foyer. Dit 
kan alléén samen met uw mantelzorger. De 
wandeling gaat door wanneer er minimaal 
vijftien bewoners en mantelzorgers zich hebben 
ingeschreven. Inschrijven kan tot uiterlijk 27 
maart. Inschrijven voor de Kom Mee Naar 
Buitendag in Sint Agnes kan bij het Uitbureau.

Bezoek aan Bergen
We vertrekken op maandag 15 april om 13:30 
vanuit de locatie Meerstate naar het  prachtige 
Zeeaquarium in Bergen. De kosten voor dit 
uitje zijn €30,00, inclusief entree, vervoer en 
koffie met iets lekkers. Opgeven en betalen 
kan bij de receptie in Meerstate. Dit uitstapje 
wordt georganiseerd naar aanleiding van een 
wens van een bewoner uit Meerstate.

De Groene Ezel
Gouden Dagen Heemskerk 
is enkele weken geleden 
benaderd door een medewerker 
van De Groene Ezel. Deze 
kringloopwinkel organiseert 
op 30 maart een veiling en de 
Wensboom van Gouden Dagen 
is een van de begunstigden. 
Dit betekent dat een deel van 
de opbrengst van die dag aan 
Gouden Dagen Heemskerk 
wordt gedoneerd. We zijn 
uiteraard heel blij met dit gebaar. 
We laten u de opbrengst in 
de volgende Spil, via i-tv én 
Facebook weten en doen daar 
uiteraard een verslag van de dag 
bij.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Narcissentijd
Als er één bloem is die men volop associeert 
met de lente, is het wel de narcis. Dat komt 
natuurlijk door de knalgele kleur, hoewel de 
narcis ook gewoon bestaat in een witte of 
zalmroze vorm. En dat zijn niet de enige 
variaties. Met of zonder blad, met grote of 
kleine trompetten, sterk geurend en reukloos: 
de narcis kan opvallend uiteenlopend zijn.

Narkissos
Alleen daarom al is de narcis een 
noemenswaardige bloem. Maar er is meer. 
Zo kent de narcis een bijzondere historie. De 
naam is namelijk afkomstig uit de Griekse 
mythologie en de bloem is vernoemd naar 

Narkissos, een knappe jongeling die naar 
verluidt zó verliefd op zichzelf was dat hij 
dagenlang naar zijn spiegelbeeld in het water 
staarde, net lang tot hij in datzelfde water 
verdronk. Dat was dan weer het werk van 
ene Echo: een nimf die stiekem een oogje 
op Narkissos had, maar hem uit rancune 
bespeelde omdat hij haar niet zag staan.

Nieuwe symboliek
De narcis stond door dit ietwat lugubere 
verhaal lange tijd symbool voor zelfzucht 
en ijdelheid, maar is vandaag de dag het 
beeld van een nieuw begin. De komst van 
de narcis kondigt tenslotte min of meer een 
nieuw seizoen aan: de lente.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Op 6 maart, Aswoensdag, mocht ik in de 
katholieke kerk waartoe ik behoor weer het 
Askruisje ontvangen, als teken dat de vastentijd 
of veertigdagentijd begonnen is. Met de as van 
verbrande buxustakjes, die het jaar daarvóór 
met Palmpasen waren uitgedeeld, kreeg ik 
daarbij een kruisje op mijn voorhoofd, in het 
besef dat wij als mens voorbijganger zijn. We 
mogen leven, kort of lang, maar eens is ons 
aardse leven voorbij en dat is triest, maar kan 
tegelijkertijd ook troostrijk zijn. 

Vasten toen en vasten nu
Vasten, je hoort er tegenwoordig weer meer 
over. Vasten lijkt wel in de mode te zijn. Is het 
traditionele, religieuze vasten bedoeld om je 
te bezinnen op je leven tot dan toe, van hoe 
je met jezelf, met de medemensen en met de 
natuur omgaat, om je zo voor te bereiden op 

het Paasfeest, tegenwoordig gaat het meer 
over dingen niet of anders doen. Anders eten, 
bewuster leven, meer tot jezelf komen: in 
talloze boeken en tijdschriften is er aandacht 
voor. Want veel mensen voelen zich in het leven 
gejaagd en hoewel ze niet meer zo'n behoefte 
lijken te hebben aan geloof of kerk, zijn de 
functies die de kerk en het geloof vervulden niet 
verdwenen. Vandaar ook dat er volop aandacht 
is voor vasten, van speciale diëten tot allerlei 
oefeningen en therapieën aan toe. 

Een betere balans
Bent u ook op zoek naar een andere of 
betere balans in het leven, dan zijn er vaak 
goede boeken of dagkalenders beschikbaar. 
Desgewenst kan ik u daarbij helpen.

Een goede vastentijd gewenst!

VASTEN: WEER IN DE MODE?

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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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 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? 

IDENTITEIT

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Ik heb al heel lang de behoefte om deze brief 
te schrijven, vooral aan hen die als vriend 
naast me hebben gestaan in Heemswijk. Ik wil 
daar graag iedereen voor bedanken die in die 
veertien maanden naast me hebben gestaan. 

Ik ben met een zware hersenschudding 
opgenomen en iedereen heeft voor me gezorgd, 
om te herstellen op alle mogelijke manieren. 
Later ging ik naar de parterre, daar heeft het 
personeel me enorm geholpen om verder te 
herstellen. De fysiotherapie, maatschappelijke 
werksters, de psycholoog, de geestelijken van 
de kerk, meneer Gigengack, ze hebben met 
zijn allen ervoor gezorgd dat ik weer mezelf 
werd. Zelfs zo goed dat ik door kon ,naar Huis 
ter Wijck, om daar verder te gaan met mezelf.

Het was niet eenvoudig. Het is met geen pen 
te beschrijven dat, in welke vorm dan ook, 
me weer de moed en de warmte is gegeven 
om weer in mezelf te gaan geloven, dat er 
nog toekomst was voor mij. Hierbij heb ik ook 
veel vrienden en vriendinnen gehad. Hun 
liefhebbende sfeer heeft me beter gemaakt. Nu 
kan ik verder met mijn leven in Huis ter Wijck. 
Maar ik weet dat ik iedereen wil bedanken 
voor hun inzet. Ik vind het ook heel moeilijk 
om de zieken en lotgenoten te groeten, want 
ik had met menigeen een fijne band. Ik wens 
allen die nog in Heemswijk werken een goede, 
blijvende samenwerking met elkaar en zeg nog 
duizendmaal dank voor hun hulp.

Met hartelijke groet verblijf ik.

INGEZONDEN BRIEF

zomer weetjes

Door mevrouw De Graaf-Brakenboer, bewoner Huis Ter Wijck

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Heemswijk 1, 
1964 RM Heemskerk 
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.

Beroemde
spreekwoorden
April doet wat 'ie wil is een gezegde welke u 
gedurende deze tijd van het jaar ongetwijfeld 
nog veel gaat horen. Maar kent u ook déze 
spreekwoorden nog?

Iemand iets op de mouw spelden
Betekenis: iemand iets wijs maken.

Een speld in een hooiberg zoeken
Betekenis: iets onmogelijks proberen.

Het oog is groter dan de maag
Betekenis: meer pakken dan u kunt eten.

Hij is van de pan geraakt. 
Betekenis: hij is getrouwd.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


