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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

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 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

De feestdagen
Heeft u ook zo genoten van de voorbije feestdagen? U 
kunt hier nog even nagenieten met de foto's van onder 
meer Sinterklaas en Kerstmis. 
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Sinterklaas
Sinterklaas was dit jaar twee Pieten vergeten. 
Deze kwamen op 6 december bij ons terecht. 
Samen met de bewoners speelden ze een potje 
bingo. De middag werd daarnaast opgeleukt 
door een heerlijke visschotel van vishandel 
Zee en Meer en begeleid door Hanneke en de 
vrijwilligers.

Kerstoptreden
Op 17 december is een groot aantal bewoners 
met Annet en vrijwilligers naar de kerk geweest. 
Daar vond een optreden van het Aquarius-koor 
plaats en kon met luisteren naar een aantal 
sprekers uit het dorp. Het was een geslaagde 
middag!

Kerstmis
In een schitterend versierd Stammerzoom 
vierden de bewoners de kerstdagen en de 
aanloop daar naartoe. Zo kregen bewoners 
kaarten van basisschoolleerlingen na een 
oproep op Facebook, ontvingen we vele 
lekkernijen door allerlei bedrijven, stichtingen 
en dorpsbewoners en konden we iedereen, 
dankzij de vrijwilligers, mantelzorgers en het 
personeel, een mooi activiteitenprogramma 
aanbieden. Op Kerstavond keken we samen 
naar de film Madelief in 't Trefpunt. De Eerste 
Kerstdag was er een beautysalon, waardoor 
iedereen mooi en waardig de kerst tegemoet 
ging, en op Tweede Kerstdag werd het 
kerstverhaal voorgelezen in De Eikenhoeven. 
Het waren prachtige dagen!

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

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Kerstversiering
We willen onze vrijwilligers hartelijk danken voor de 
sfeervolle kerstverlichting in Strammerzoom. Dank gaat 
ook uit naar de onderste twee dames die ons namens 
Rode Kruis een kerststol aanboden. De bewoners 
hebben ervan gesmuld!
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HET UITBUREAU

De BeleefTV
De actie voor het sparen voor de BeleefTV 
gaat gestaag door. Albert Heijn Heiloo heeft tot 
nu toe €63,70 opgehaald. De bus blijft daar nog 
even staan. Deen Akersloot krijgt ook een bus 
om lege flessenbonnen te sparen. Deze bus is 
voor de kerst geplaatst en we hopen op een 
mooie opbrengst.

Strammerzoom heeft daarnaast van de familie 
van meneer Tromp maar liefst €100 gekregen 
voor de BeleefTV, waarvoor we de familie 
heel dankbaar zijn. We hebben daarnaast ook 
nog een mooi bedrag gekregen van mevrouw 
Schouten: erg lief. Basisschool De Brug heeft 
er nog eens €10 bij gespaard. De opbrengst 
van de verkoop van de sieraden uit de vitrine 
gaat ook naar De BeleefTV. 

We sparen nog steeds verder. Wilt u doneren? 
Dat kan via bovenstaande acties, via de 
crowdfunding-website of via de spaarbox in 't 
Trefpunt.

Rommelmarkt
We organiseren op 31 januari een rommelmarkt 
in Strammerzoom. De opbrengst hiervan gaat 
eveneens naar de BeleefTV. Komt u ook langs 
om te struinen? U bent van harte welkom!

Heeft u nog spullen die we mogen verkopen? 
Neem dan contact op met Angela Woestenburg. 
De spullen kunnen maandag 29 januari 
afgeleverd worden. Wat niet verkocht wordt, 
gaat naar de Tweede Ronde of kan opnieuw 
worden afgehaald: we kunnen het namelijk niet 
storten. Heeft u andere leuke ideeën voor de 
rommelmarkt? We horen we het graag!

MEER ACTIVITEITEN
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De rubriek Vanuit ViVa! geeft 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

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari  
14:30   Quiz  

Vrijdag 12 januari  
10:30   Religieuze muziek Serre
13:30   Opruiming van de kerstversiering 
14:30    Sjoelen   

Maandag 15 januari
14:30   Muzikale Middag: Op verzoek

Dinsdag 16 januari
14:30   Bewegen voor Senioren 

Woensdag 17 januari
10:30   In beweging met de fietslabyrint 
14:30 - 16:00  Uitverkoop: Hip Mode   

Donderdag 18 januari
14:30   Quiz

Vrijdag 19 januari
10:30   Gespreksgroep (door Kok Klever) Serre
14:30    Sjoelen 

Agenda
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Maandag 22 januari
14:30   Muzikale Middag: Zingen

Dinsdag 23 januari
14:30   Bewegen voor Senioren 

Woensdag 24 januari
10:30   Koffie-uurtje (met Simone)   

Donderdag 25 januari
14:30   Quiz

Vrijdag 26 januari
10:30   Huiskamergroep Serre
14:30    Sjoelen 

Zaterdag 27 januari
14:30   Filmmiddag 't Trefpunt

Maandag 29 januari
14:30   Muzikale Middag: Op verzoek

Dinsdag 30 januari
14:30   Bewegen voor Senioren 

Woensdag 31 januari
10:30   In beweging met de fietslabyrint
   Rommelmarkt

Agenda
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PRAKTISCHE INFO

Felicitaties
We feliciteren deze maand de 
volgende bewoners:

2 januari
Mw. Broersen-van Lieshout

2 januari
Mw. Elsink

3 januari
Mw. Spit

Wist u dat...
...Renske is bevallen van een prachtige zoon, 
Max?

...Shannon zwanger is van haar tweede telg?

...we op 31 januari een rommelmarkt 
organiseren?

...we veel kerstkaarten hebben ontvangen?

...het kerstdiner een groot succes was?

...de Pieten hebben genoten van de bingo en 
weer veilig terug zijn in Spanje?

...de sieraden uit de vitrina goed verkocht 
worden?

...er voor het nieuwe jaar weer veel nieuwe 
ideeën broeien om er met z'n allen een mooi, 
actief jaar van te maken?

...de huiskamers van de Serre een echte, 
Akerslootse naam hebben gekregen, bedacht 
door Boele? We noemen de kamers nu De 
Leliehoeve en De Eikenhoeve.

...Annie voor mooie naambordjes gaat zorgen?
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Clownsbezoek
Met een blij en voldaan gevoel kijken we 
terug op ons clownsbezoek in de serre en de 
huiskamer van Strammerzoom. 

Serre
Het was een feestje in de serre. Iedereen was 
erg betrokken en gretig om te reageren. Zo 
werden we, toen we zongen over Tulpen uit 
Amsterdam, met een knipoog op de vingers 
getikt door een mevrouw die zelf tulpenbollen 
gepeld had. Volgens haar kwamen de tulpen 
uit de bollenstreek, en niet uit Amsterdam. 
Bewoners gunden elkaar de aandacht van de 
clowns. U keek mee, genoot mee, leefde mee. 
Er heerste letterlijk saamhorigheid. 

Huiskamer
Ook in de huiskamer hebben we een geslaagde 
middag gehad. De positieve energie van het 

clownsmuziek droeg daaraan bij. We konden 
aardig wat bewoners via een-op-een-aandacht 
bereiken, door mondharmonica te spelen en 
door liedjes als Ik Heb Eerbied Voor Jouw Grijze 
Haren te zingen. Ons inziens heeft iedereen 
op zijn of haar manier genoten. Er viel veel te 
beleven en dat deed iedereen op dat moment 
goed.

Hartelijk dank voor deze heerlijke middag van 
verbondenheid en plezier.

Door Jeanne van Lieshout (Bes) en Servaes 
Custers (Faas)

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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Sieraden
In hal van Strammerzoom staat een vitrinekast 
waar we sieraden, tasjes en andere trendy 
hebbedingen uit verkopen voor hele leuke 
prijsjes.

De kast is van de webshop www.Trendjes.nl en 
wordt elke zes weken opnieuw ingericht. Als u 
wat wilt kopen, kunt u bij de zorg terecht. De 
verkoop is niet alleen voor onze bewoners, maar 
ook voor dorpsgenoten en andere liefhebbers, 
dus zegt het voort. 

20% van de opbrengst komt ten goede aan 
onze bewoners en de BeleefTV.

Door Angela Woestenburg

Kerstliedjes en kerstkaarten
De kinderen van basisschool Rembrandt 

kwamen in december naar Strammerzoom om 
kerstliedjes te zingen voor de bewoners. 

Aansluitend daarop kwamen leerlingen van 
basisschool De Brug langs om kerstkaarten te 
brengen. Dit allemaal na een oproep van een 
collega van de Serre op Facebook, waarin 
werd gevraagd om ouderen een kerstkaartje 
te sturen. De school ondersteunde dit mooie 
initiatief door langs te komen

.

INZENDINGEN



xxxxx

 SNIPPER ViVa!  1 3

Een voorspoedig 2018, voor u allen! In de hoop 
van vele vreugdevolle momenten,  gezellige 
ontmoetingen met familie en vrienden, een 
aanvaardbare gezondheid, het beste voor uw 
kinderen en (achter)kleinkinderen, vrede op 
aarde, goed onderdak voor alle vluchtelingen 
en een prima klimaat. Om zo maar wat dingen 
te noemen die ons doen leven. 

Op hoop van zegen. Sommigen van u hebben 
misschien wat bedenkingen bij het opschrift 
van dit stukje. Want op hoop van zegen is 
ook de naam van de boot uit het gelijknamige 
toneelstuk van Herman Heijermans. Een boot 
die zonk met dodelijke slachtoffers, die moeder 
Kniertje veel verdriet brachten. En, in sommige 
filmversies van dit toneelstuk, ook toekomst 
doordat reder Bos zich over haar ontfermde en 

er iets moois opbloeide.  Zo weet je het maar 
nooit… 

‘Diep in ons dragen we hoop’, zo sprak de 
voormalige president van Tsjechoslowakije, 
Vaclav Havel, in een beroemde toespraak. 
En hij vervolgde: 'Hoop is niet hetzelfde als 
vreugde omdat het goed gaat, of optimisme dat 
het tij mee zit. Hoop is een zekerheid dat iets 
zinvol is, ongeacht de afloop en het resultaat. 
Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd.’     

Ik wens ons toe dat we in de woelige baren 
van 2018 deze gerichtheid in ons mee mogen 
dragen en er samen iets moois van mogen 
maken. Op hoop van zegen! 

OP HOOP VAN ZEGEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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De cyclaam
Een razend populaire kamerplant – dát is de 
cyclaam. En dat terwijl de cyclaam eigenlijk 
niet eens een kamerplant is. Tenslotte voelt 
hij zich niet per se het prettigst in een warme 
huiskamer. Toch weten plantenliefhebbers met 
groene vingers vrijwel altijd het beste in deze 
plant naar boven te halen.

Oorsprong
De cyclaam wordt ook wel het alpenviooltje 
genoemd. Ook dat is een benaming die eigenlijk 
niet klopt. De cyclaam komt namelijk helemaal 
niet uit de Alpen, maar uit het Middellandse 
zeegebied. De versie die wij als kamerplant 
gebruiken, komt van nóg verder: uit Iran.

Plaatsing
Wie een cyclaam op zijn of haar kamer wilt 
zetten, doet er goed aan deze in een lichte 

plek te plaatsen – het liefst op het noorden. 
Daarnaast is het van belang een koel plekje uit 
te kiezen voor de plant. Rond de vijftien graden 
is vaak ideaal. Omdat het in de woonkamer 
meestal iets warmer is dan dat, is dit vaak niet 
de meest ideale plaats voor de cyclaam. Wilt 
u hem toch in de woonkamer hebben? Zorg er 
dan in ieder geval voor dat hij niet te dicht bij 
de verwarming staat en vooral uit de zon blijft.

Water geven
De cyclaam is een van de planten die u het beste 
van onderaf water kunt geven. Daarom ziet u 
de cyclaam ook vaak in een pot met daaronder 
een schotel. Dit komt omdat de cyclaam groeit 
vanuit een knol. Door hem van onderaf water 
te geven, voorkomt u dat er teveel water op het

INZENDINGEN
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hart van de knol terecht komt. Daardoor kan 
deze gaan rotten. U kunt er ook voor kiezen de 
plant te dompelen, maar dan is het belangrijk 
dat u de plant goed laat uitlekken voordat u hem 
in een eventuele sierpot terugplaatst. Het is ook 
van belang de plant water te geven wanneer 
de kluit nog net aan vochtig is. Als de cyclaam 
te ver indroogt, gaan de bladeren namelijk 
hangen. Meestel herstelt hij zich echter goed 
wanneer u er snel bij bent.

Geef een cyclaam in bloei daarnaast om de 
twee weken plantenvoeding voor bloeiende 
planten tijdens het gieten.

Bloei
De bloemen van de cyclaam zijn anders dan 
die van andere, lager gelegen bladeren. Het lijkt 
zelfs een beetje alsof ze op hun kop staan, wat 
een grappig effect heeft. Ze zijn in verschillende, 

felle en vrolijke kleuren verkrijgbaar, maar ook 
in het sierlijk wit. Daarnaast zorgen ze voor een 
subtiele en zoete geur. 

Waneer de bloemen zijn uitgebloeid, blijft de 
plant achter – wachtend om opnieuw in bloei 
te staan. Tenminste – als u de cyclaam een 
rustperiode ging. Geef hem steeds minder 
water, waardoor de plant lelijker wordt en de 
bladeren uiteindelijk afsterven. Zet de knol 
vervolgens in verse grond en geef deze weer 
water. De bovenkant van de knol komt dan, als 
het goed is, net boven de grond uit. Uiteindelijk 
komen de bladeren en uiteindelijk de bloemen 
vanzelf weer tevoorschijn.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


