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Beste lezer,

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

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal

2  Inhoud en voorwoord

3  Activiteiten

9 Agenda

13  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

BOSWACHTERBEZOEK
Héél interessant: het bezoek van boswachter Evert-Jan 
Woudsma aan Strammerzoom. Meer over deze dag vindt 
u verderop in deze editie van Snipper, maar hier ziet u 
alvast de foto's!
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ACTIV ITE ITEN

VOORJAARSMARKT
Na een goede voorbereiding en promotie gingen 
de deuren op 10 april om 14:00 open voor een 
voorjaarsmarkt. Wát een opkomst, wát een gezelligheid 
en wát een leuke dingen waren er te koop – of te 
winnen tijdens het raden van het juiste aantal eieren.

Reportage
 Zelfs IJmond Nieuws 
kwam langs om een 
reportage te maken. 

We laten hem aan 
u zien zodra deze 

online staat.

Prijsvraag
De prijsvraag is gewonnen 
door mevrouw Kerssens-
Wortel. Ze won daarmee 
een lekkernij van bakkerij 
Van Baar (foto rechts).
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ACTIV ITE ITEN

HEEL AKERSLOOT BAKT
Tijdens de Voorjaarsmarkt vond ook de bakwedstrijd 
plaats: wie maakte de lekkerste taart van Akersloot? 
Lees snel verder wie er met de prestigieuze titel vandoor 
ging.
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ACTIV ITE ITEN

Strammerzoom organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Naar het strand
Op 28 maart ging het uitstapje naar Egmond 
aan Zee (foto's rechts). We zijn rustig via 
Bakkum naar Egmond gereden, waar al 
enkele bollen bloeiden. Ondanks het gure 
weer was een korte wandeling al genoeg 
om een frisse neus te halen. Daarna zijn we 
naar het strandpaviljoen De Schelp gegaan, 
die dit seizoen de nieuwe naam Nautilus 
heeft gekregen, wat zeiler betekent. Een 
toepasselijke naam voor een restaurant aan 
de kust! We werden hier ontvangen met koffie 
en appelgebak en genoten van het prachtige 
uitzicht op de zee. Na anderhalf uur werd het 

tijd om op huis aan te gaan en vertrokken we 
voldaan weer naar Strammerzoom.

Rock 'n' rollen
De voetjes gingen van de vloer tijdens 
het Rock 'n' roll-feest op zondag 31 maart 
(foto links). De muziek schalde door 
Strammerzoom en we genoten van de 
zwierende rokken, de mannen met bretels 
en de algehele sfeer die ons terugbracht 
naar de jaren vijftig en zestig.

Boswachter op bezoek
Boswachter Evert-Jan Woudsma bracht 
begin april de natuur naar Strammerzoom 
met allerlei foto's, filmpjes en enthousiaste 
verhalen. We hebben ruim twee uur lang 
ademloos naar hem geluisterd – en dat...
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ACTIV ITE ITEN

...niet alleen. We hebben ook de wind in de 
duinen gehoord, Highlander-poep geroken, 
door hoorns geloeid én de hoorns van een 
ram in handen gehad. Gelukkig komt Evert-
Jan nog zeker een keer terug!

De beste bakkers 
Tijdens de Voorjaarsmarkt organiseerden we 
ook een bakwedstrijd. Wie bakt de mooiste 
en lekkerste taart van Akersloot? De jury, 
bestaande uit bakkerij Van Baar, onze eigen 
kokkin Irma én onze bakspecialist Jolande 
kozen na een kleine discussie voor de taart 
die was ingezonden door Thuisbij Uitgeest. 
Zij wonnen een bakpakket geschonken door 
korenmolen De Oude Knecht.

Paassfeer creëren
Vrijdag 12 april kwamen zowel wijkbewoners 
als bewoners van Strammerzoom naar het 

woonzorgcentrum om paasstukjes te maken 
(foto's rechts). Het was een gezellige drukte. 
Simone had decoraties meegenomen en 
een wijkbewoner was zo aardig om dit ook 
te doen, om ze aan iedereen uit te delen. En 
de resultaten – die mogen er zijn!

Paasattenties
We hebben, in verband met Pasen, 
verschillende attenties gekregen (foto's 
links). Wat geeft dat ons een fijn gevoel van 
waardering! We willen mevrouw De Boer dan 
ook hartelijk danken. Onze dank gaat ook uit 
naar de dochter van mevrouw Verduin, voor 
de overheerlijke tulbanden die regelmatig 
in ons kantoor staan te geuren. Niet voor 
lang overigens, want iedereen vindt hem 
overheerlijk!
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ACTIV ITE ITEN

Actie van de motorclub
Motorclub Bacchus bestaat dit jaar veertig 
jaar en verlootte daarom met Pasen een 
motor (bovenste foto rechts). De opbrengst 
daarvan wordt geschonken aan een goed 
doel. En laat Strammerzoom nu net dat 
goede doel zijn. Hoe leuk is dat? We maken 
de opbrengst in de volgende Snipper bekend.

Lopen en stempelen
De wandelaars van de Akerslootse 
avondvierdaagse komen op vrijdag 24 mei 
langs om een stempel en wat drinken te halen. 
We verwachten de eerste wandelaars rond 
18;15. Komt u ook kijken en aanmoedigen?

Op naar de zomer!
We gaan, op zaterdag 25 mei, de tuintjes 
zomerklaar maken tijdens de Strammer-Doe-
dag. Dit doen we samen met vrijwilligers, 

familieleden en vrienden. De middag vindt 
plaats van 14:00 tot 16:00. Komt u ook?

Het is de bedoeling dat deze Strammer Doe-
dag eens in het kwartaal plaatsvindt, met 
elke keer een ander thema of een andere 
activiteit, Samen met familie, bewoners, 
vrijwilligers en personeelsleden iets doen 
schept namelijk een nóg betere band.

Picknicken in de buurt
We zijn op zondag 23 juni uitgenodigd 
door de Dorpsraad om aan te schuiven 
bij de buurtpicknick aan de overkant van 
het speeltuintje. Strammerzoom regelt de 
etenswaren en zitplaatsen voor de bewoners, 
dus u hoeft alleen maar aan te schuiven. We 
hopen op mooi weer!
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 2 mei
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 3 mei
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 4 mei
15:00   Optreden Accordeon 't Trefpunt

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 6 mei 
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt

Dinsdag 7 mei
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Programma geestelijk verzorger Paul Goossens 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 8 mei
14:30   Creatief met Annet De Eikenhoeve
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AGENDA

Donderdag 9 mei
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 10 mei
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt
14:30   Sjoelen 't Trefpunt 

Zaterdag 11 mei
15:00   Optreden Mark Kirkenier en zangeres 

Zondag 12 mei: Moederdag
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 13 mei
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 14 mei
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Peuterbezoek 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 15 mei
14:30   Creatief met Annet De Eikenhoeve
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Donderdag 16 mei
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Creatief met familie en vrienden 't Trefpunt
14:30   Quiz De Eikenhoeve

Vrijdag 17 mei
10:30   Religieuze muziek De Eikenhoeve
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 18 mei
14:30   Muziek in Huis 't Trefpunt

Zondag 19 mei
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 20 mei
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt

Dinsdag 21 mei
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt met Jolande De Eikenhoeve

Woensdag 22 mei
14:30   Bingo 't Trefpunt 

Donderdag 23 mei
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
13:30   Uitstapje naar tuincentrum
14:30   Quiz 't Trefpunt

AGENDA
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AGENDA

Vrijdag 24 mei
13:30   Uitstapje naar de markt in Heemskerk 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt
18:00   Avondvierdaagse

Zaterdag 25 mei
10:30   Strammer Doe-dag Tuin  

Zondag 26 mei
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve 

Maandag 27 mei
14:30   Muzikale Middag met het Leliekoor

Dinsdag 28 mei
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 29 mei
14:30   Creatief met Annet De Eikenhoeve

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
10:30   Brei- en haakclub 
   De Eikenhoeve
10:30   Huiskamerviering met 
   geestelijk verzorger 
   Paul Goossens 
   De Eikenhoeve
14:30   Sjoelen 't Trefpunt
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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 

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

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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Terwijl ik dit stukje schrijf, woedt er een grote 
brand in de Notre-Dame in Parijs. De Notre-
Dame, een verbinding met de eeuwigheid lijkt 
het, omdat de oudste delen van de kerk nog 
stammen uit het jaar 1163, het jaar waarin met 
de bouw werd begonnen. Sommige balken 
voor de bouw waren afkomstig van bomen uit 
de achtste eeuw. 

Moet u uzelf eens indenken wat deze kerk 
heeft meegemaakt! In 1804 kroonde Napoleon 
Bonaparte zich daar tot keizer der Fransen, in 
1970 was er de staatsbegrafenis van Charles 
de Gaulle en ten tijde van deze gebeurtenissen 
bestond de kerk al meer dan zeshonderd jaar. Ik 
denk dat eenieder die een weekendje of langer 
in Parijs heeft vertoefd deze kerk wel heeft 
bezocht en bewonderd, met zijn schitterende 
kunstwerken en mooie ramen van glas in lood.

                                                                                                                                                                          
En dan nu die grote brand, juist in wat christenen 
de Goede Week noemen, de week waarin 
talloze christenen naar de kerk trekken om 
samen het lijden en de dood te gedenken van 
Jezus Christus en met Pasen zijn opstanding 
vieren met Pasen. 

De reacties van de mensen op deze brand 
waren dan ook veelzeggend: ze toonden 
zich diepbedroefd en er waren ook mensen 
die zeiden 'een stukje te sterven' als de kerk 
helemaal in vlammen zou opgaan. Gelukkig 
lijkt het niet zover te komen. Er wordt zelfs al 
volop gesproken over herbouw, dat de kerk, 
voor zover afgebrand, 'uit de as zal verrijzen'. 
Kan het toepasselijker? 

Ik wens ons toe dat wij ook hoop mogen houden 
als we te maken krijgen met verlies of dood.

VERRIJZENIS

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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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.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

Gefeliciteerd!
We feliciteren deze maand mevrouw 
Boonstra (7 mei), mevrouw Van Vliet (19 
mei) en mevrouw Verduin-Jongejan (31 
mei). Van harte!

Namens Strammerzoom

INZENDINGEN



xxxxx

1 6   ViVa! SNIPPER

zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Mozartlaan 1B, 
1921 XC Akersloot 
Telefoonnummer 088-9957950

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.

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


