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colofon

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

De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Duofiets
Alle lof aan Jan Broersen (foto bovenaan). 
Hij neemt regelmatig bewoners mee op 
de duofiets, zodat ze kunnen genieten 
van de buitenlucht en de wind door hun 
haren. Daarnaast brengt zo'n rondje door 
de omgeving altijd fijne herinneringen naar 
boven. We willen Jan dan ook hartelijk 
bedanken voor zijn inzet – zeker ook namens 
de bewoners. 

Wilt u ook eens gratis mee met Jan op de 
duofiets? Laat het dan even aan de zorg 
weten, dan plannen we u in. 

Lenteweer
Wat een prachtig weer hadden we de 
afgelopen maand! De was wapperde in de 
binnentuin, de bloemen kwamen tot bloei, 
Jan zaaide de moestuin in (foto rechts) 
en Marja maaide het gras. Kortom: Het 
buitenleven is begonnen. Wilt u ook genieten 
van de buitenlucht? Neem dan gerust een 
kijkje bij de moestuin. U kunt hier binnenkort 
misschien zelfs een aardbeitje of radijsje 
plukken. Het terras bij de serre is bij mooi 
weer ook geopend: u zit hier iets meer uit 
de wind. We hebben tevens een aanvraag 
gedaan tot vergroting van dit terras.

ACTIVITEITEN
Strammerzoom organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Activiteiten bespreekt de meest bijzondere uit zowel 
de afgelopen als de komende periodes.

ACTIV ITE ITEN

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Muziek In Huis
De Stichting Muziek In Huis organiseert 
een keer per jaar een klassiek optreden in 
Strammerzoom. Dit jaar kwamen er twee 
dames die harp speelden: Carla Bos en 
Wendy Rijken (foto rechts). Het was een 
speciaal optreden: een concertvertelling 
over een schilderijententoonstelling. Ook 
wijkbewoners waren bij de gezellige middag 
aanwezig, welke mogelijk werd gemaakt door 
verschillende sponsoren. Voor herhaling 
vatbaar!

Rode Kruis
Op 3 mei zijn er zestien bewoners mee 
geweest met een rondrit van het Rode Kruis 
(foto bovenaan). De vrijwilligers haalden de 
bewoners op om samen met 24 auto's een 
prachtige trip door De Noord te maken. 

Plaatsen als Driehuizen, Zuidschermer en 
De Rijp werden allemaal bezocht. Tegen 
het einde van de rit heeft het gezelschap bij 
restaurant De Kerckhaen in West-Beemster 
gegeten en gedronken, voor ze rond 16:30 
weer richting Strammerzoom vertrokken. 
Het was een mooie middag!

Bloemendagen
Het was een warme middag toen we op 9 
mei richting de Bloemendagen van Limmen 
vertrokken. We zijn met zeven bewoners 
naar de mozaïeken gegaan en er werd volop 
van genoten. De middag werd afgesloten 
met een heerlijk ijsje van ijssalon Onder Nul 
in Limmen.

Konijnen
Gaat u in de zomer met vakantie, maar heeft

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN

u nog geen oppas voor uw konijn? 
Strammerzoom wil best op een of twee 
konijnen passen tijdens de zomerperiode – 
mits het konijn van knuffelen houdt. Heeft 
u een konijn of kent u iemand die nog een 
oppas zoekt? Laat het dan weten aan 
Angela Woestenburg via a.woestenburg@
vivazorggroep.nl.

Activiteitenschema's
Strammerzoom organiseert zoveel 
activiteiten dat we het begrijpen als u het 
overzicht af en toe kwijt bent. We hangen 
daarom weekroosters op aan de bergkasten 
in Het Trefpunt en de serre, zodat u af en toe 
eens kan spieken. Het is ook mogelijk om 
aan de zorg te vragen wat er die dag te doen 
is. Zij zien deze schema's namelijk tijdens de 
start van hun dienst.

Beautysalon
De Eikenhoeve wordt op de 
donderdagmiddagen, met uitzondering 
van de Creatieve Donderdag op 21 juni, 
omgetoverd tot een heuse beautysalon. U 
kunt uzelf dan lekker laten vertroetelen met 
een handmassage, maskertje en meer en 
kunt na de behandeling genieten van een 
fruitsalade.

Wilt u ook eens lekker ontspannen? De 
dames van de beautysalon ontvangen u met 
open armen.

Creatieve middag
De creatieve middag in het Trefpunt is een 
kunstzinnige middag voor iedereen. We...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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...hebben een gezellige groep en maken altijd 
de leukste dingen, zoals de vogelhuisjes van 
afgelopen maand. De eerstvolgende middag 
vindt op 21 juni om 14:30 plaats. Deelname 
kost €3,00 per persoon, inclusief materiaal 
en koffie of thee.

Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse in Akersloot vindt van 29 
mei tot en met 1 juni plaats. Strammerzoom 
is op vrijdag 1 juni vanaf 18:00 een van de 
plekken die functioneert als stempelpost. 
Komt u de wandelaars ook aanmoedigen? 
We voorzien hen van water en maken er 
samen een feestje van.

Kuikentjes
We krijgen op 6 juni een broedkast met 
eieren waardoor we, als het goed is, kunnen 

zien hoe de kuikentjes uit de eieren kruipen. 
Deze kuikentjes blijven dan een tijdje bij 
ons, zodat we ze lekker kunnen knuffelen en 
vertroetelen.

Platen- en boekenmarkt
Strammerzoom is op 16 juni van 14:00 
tot 16:00 het toneel voor een platen- en 
boekenmarkt. We promoten eveneens ons 
activiteitenaanbod, zodat men in het dorp 
weet wat er zoal is te doen in Strammerzoom 
én dat iedereen welkom is bij de activiteiten 
en maaltijden.De markt wordt bij mooi weer 
op het terras gehouden en we zorgen voor 
een hapje en drankje. We zijn nog wel op 
zoek naar wat helpende handen. Bent 
u bereid om te helpen? Geef u dan op bij 
Angela Woestenburg via a.woestenburg@
vivazorggroep.nl.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN

JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
14:30   Sjoelen
18:00   Stempelpost Avondvierdaagse

Maandag 4 juni
10:30   Bakclub De Eikenhoeve
14:30   Muzikale Middag: Zingen met het Leliekoor
18:30   Klaverjassen 't Trefpunt 

Dinsdag 5 juni
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen voor Senioren 
20:15   Herdenkingsbijeenkomst De Eikenhoeve

Woensdag 6 juni
10:30   Fietsen met Fietslabyrint
14:30   Creatief De Eikenhoeve
14:30   Opening biljart
   Plaatsing broedbak met eieren

Donderdag 7 juni
10:00   Kerkdienst  
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve 
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 8 juni
10:30   Religieuze muziek Serre
14:30   Sjoelen

AGENDA
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Maandag 11 juni
10:30   Bakclub De Eikenhoeve
14:30   Muzikale Middag: Op Verzoek
18:30   Klaverjassen 't Trefpunt 

Dinsdag 12 juni
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen voor Senioren 't Trefpunt

Woensdag 13 juni
10:30   Fietsen met Fietslabyrint
14:30   Creatief De Eikenhoeve
14:30   Opening biljart

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

Vrijdag 15 juni
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt
14:30   Sjoelen

Zaterdag 16 juni
14:00 - 16:00 Boek- en platenmarkt en open middag

Maandag 18 juni
10:30   Bakclub De Eikenhoeve
14:30   Muzikale Middag: Zingen met het koor
18:30   Klaverjassen 't Trefpunt 

Dinsdag 19 juni
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt
14:30   Bewegen voor Senioren

AGENDA

Woensdag 20 juni
10:30   Fietsen met Fietslabyrint
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 21 juni
10:00   Kerkdienst  
14:30   Creatief met familie en vrienden 't Trefpunt 
14:30   Quiz De Eikenhoeve

Vrijdag 22 juni
14:30   Sjoelen       

Maandag 25 juni
10:30   Bakclub De Eikenhoeve
14:30   Muzikale Middag: Op Verzoek
18:30   Klaverjassen 't Trefpunt 

Dinsdag 26 juni
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen voor Senioren 't Trefpunt

Woensdag 27 juni
10:30   Fietsen met Fietslabyrint
14:30   Bingo 't Trefpunt

Donderdag 28 juni
10:00   Kerkdienst  
14:30   Beautysalon 
   De Eikenhoeve 
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 29 juni
10:30   Gespreksgroep Serre
14:30   Sjoelen

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Strammerzoom heeft de beschikking over een duofiets. 
De duofiets is voor iedereen te huur. Kosten zijn €5,00 
per uur of €12,50 per drie uur. De fiets is te reserveren 
bij Simone Schneider via s.schneider@vivazorggroep.nl.

Meneer van Vliet kwam op 6 december in 
Strammerzoom wonen. Het was een prettige 
ontvangst en hij kreeg appartement 25 
toegewezen, waar hij naar volle tevredenheid 
woont. Op 3 januari kwam ook zijn vrouw 
naar ons woonzorgcentrum. Het echtpaar 
Van Vliet woonde voorheen aan de Kerklaan, 
waar hun textielbedrijf was gevestigd. Voor 
veel inwoners van Akersloot is dit bedrijf 
een begrip. De zaak is opgezet door de 
ouders van meneer van Vliet en door de 
jaren uit zijn voegen gegroeid. In 1948 werd 
de eerste verbouwing gerealiseerd. Omdat 
de zaak met de tijd mee wilde, werd na 
verloop van tijd ook een tweede verbouwing 
noodzakelijk en kwam er een aanbouw. De 

winkel verkocht, naast textiel, ook bedden, 
tapijten en meubels. Gerard en Door van 
Vliet kregen twee kinderen. In 1966 werd 
zoon Bart geboren. In 1971 volgde John. 

U ziet het echtpaar links op de foto.

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.

...MENEER VAN VLIET

IN GESPREK MET. . .

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 meneer van Vliet, bewoner van Strammerzoom.
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. Elke maand een nieuw 
recept, elke maand een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Bruiloftsjaren
Tijdens de themaweek Liefde En Trouwen 
werd er een quiz georganiseerd waarin 
vragen zijn gesteld over de bruiloftsjaren. 
Hieronder vindt u nog een keer de 
betekenissen van de bruiloftsjaren op een rij:

1 jaar  Een papieren  huwelijk        
2 jaar   Een katoenen huwelijk
3 jaar  Een lederen huwelijk
4 jaar  Een linnen huwelijk
5 jaar  Een houten huwelijk
6 jaar  Een ijzeren huwelijk    
6,25 jaar Een blikken huwelijk
7 jaar   Een wollen huwelijk
8 jaar  Een bronzen huwelijk
9 jaar  Een aardewerken huwelijk
10 jaar Een tinnen huwelijk
11 jaar  Een stalen huwelijk
12 jaar Een zijden huwelijk

12,5 jaar Een koperen huwelijk
13 jaar Een kanten huwelijk
14 jaar Een ivoren huwelijk
15 jaar Een kristallen huwelijk
20 jaar Een porselein huwelijk
25 jaar Een zilveren huwelijk
30 jaar Een paarlen huwelijk
35 jaar Een koralen huwelijk
40 jaar Een robijnen huwelijk
45 jaar Een saffieren huwelijk
50 jaar Een gouden huwelijk
55 jaar Een smaragden huwelijk
60 jaar Een diamanten huwelijk
65 jaar Een platina huwelijk
75 jaar Een albasten huwelijk

Namens Strammerzoom

INZENDINGEN

Felicitaties
We feliciteren deze maand de 
volgende bewoners:

3 juni
Mevrouw Hollenberg

24 juni
Mevrouw Zuurbier

Namens Strammerzoom

Wat maken we veel mee in de loop van ons leven. 
Het meeste vergeten we weer. En dat is maar 
goed ook, zeker waar het de nare voorvallen 
betreft. Maar kostbare herinneringen… die 
moeten we bij ons zien te houden. Hoe langer 
we er in onze gespreksgroepen over praten, 
hoe meer er boven komt!

Je zou het niet zeggen, 
maar onder elk grijs koppie, 
achter ieder gerimpeld gezicht,
in schier verdroogde grond ligt een kostbare 
schat. 

Wie zoekt naar wat verloren ging, 
wie graaft tussen de wortels van voorbije jaren
vindt sporen van levenskracht.
Weet je nog? Vast wel!
Het mooiste uur van je leven,

de dagen dat je in de wolken was,
de gouden jaren van oudsher. 

De schitterendste bloemkelk, 
de eerste verliefdheid, 
die nieuwe baan, 
kleine kinderen, reuring in het huis,
die verre reis, een onverwachte ontmoeting,
een waargemaakte levensdroom:
het was GOED! 
Hou het vast: dat gestolde geluk. 
Vergeet het nooit, 
al is het zo lang geleden, 
gooi niet weg, die verkreukelde foto, 
je dierbaarste beeld.

Koester je beste moment.
Bloei, elk jaar weer,
gelijk de bloemen op het veld.

DE MOOISTE HERINNERING

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


