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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  Het Uitbureau

6 Agenda

10  Gouden Dagen

11  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

EXPO IN WATERRIJCK
U kunt tot en met 9 mei genieten van de schilderijen van 
kunstenaar Wim van der Zon – gewóón in Waterrijck. 
Liefhebber van kunst en cultuur? Mis het dan niet!
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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.

De grootste
vrijwilligersactie 
van Nederland
De jaarlijks vrijwilligersactie NLdoet vond 
op vrijdag 15 maart plaats (foto's). Ook 
vanuit Waterrijck deden we weer mee. We 
begonnen om 10:30 in de brasserie met 
koffie en iets lekkers, waarna we, samen met 
een grote groep mensen, het terras hebben 
opgefleurd. Vrijwilligers en medewerkers 
hielpen bewoners met het vullen van de 
plantenbakken. Na afloop hebben we met 
elkaar genoten van een heerlijke, feestelijke 
lunch. Zo maakten we er met elkaar een 

geweldige dag van. Bovendien kunnen we 
nu nog dagelijks genieten van het gezellige 
terras. Dank aan iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt!

Een veilig terras voor 
ons woonzorgcentrum
Op 30 maart organiseerde de Heemskerkse 
kringloopwinkel De Groene Ezel een veiling. 
De opbrengst daarvan werd verdeeld over 
drie goede doelen, waarvan Waterrijck 
er één was (rechterpagina, bovenste foto 
rechts). 

Waar het mooie bedrag van €1500,00 
naartoe gaat? Naar de aankleding van het 
tuinterras ten behoeve van de bewoners en 
buurtbewoners van Waterrijck. We...
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HET U ITBUREAU

...beschikken namelijk over een fraai 
terras: het is voor bewoners niet altijd even 
vanzelfsprekend om buiten te kunnen 
genieten van de zon. Het terras moet 
daarvoor echter wel worden aangepast 
aan de wensen en mogelijkheden van de 
bewoners. Het moet een veilige plek zijn, 
waar bewoners kunnen ontspannen, lopen, 
bezoek kunnen ontvangen óf actief bezig 
kunnen zijn. Het is de bedoeling dat het 
terras prikkels geeft aan de zintuigen door 
middel van onder meer geurende planten, 
zoet fruit, een fonteintje, ritselende takken 
en zachte blaadjes.

Nog meer plannen
We willen, door middel van beplanting en 
decoraties, meer gezelligheid aanbrengen en 
schaduwplekken creëren, zodat u uit de zon 
kunt zitten. We denken bijvoorbeeld aan het 

plaatsen van planten, bomen en heesters en 
overwegen om afscheidingen te ontwikkelen 
die ervoor moeten zorgen dat bewoners 
veilig op het terras kunnen verblijven. Andere 
mogelijke uitbreidingen voor het terras zijn 
fitness- en sportmaterialen en materialen om 
mee te tuinieren, zoals gieters en bankjes.

Ideeën doorgeven
Heeft u ook een leuk idee voor het terras? 
Laat het dan weten aan de gastvrouwen 
of de medewerker van het Uitbureau in de 
brasserie. 
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MEI & JUNI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
10:30   Goud van Oud

Donderdag 2 mei 
14:00   Ommetje 

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag      

Maandag 6 mei
14:00   Krea Doe 

Dinsdag 7 mei
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 8 mei
10:30   Goud van Oud

Donderdag 9 mei
14:00   Ommetje

Vrijdag 10 mei
10:30   Kerkdienst

Zondag 12 mei: Moederdag

Maandag 13 mei
14:00   Krea Doe
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AGENDA

Dinsdag 14 mei
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 15 mei
10:30   Goud van Oud

Maandag 20 mei
Hele dag  Kamperen met Gouden Dagen

Dinsdag 21 mei
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 22 mei
10:30   Goud van Oud

Vrijdag 24 mei
10:30   Kerkdienst

Zondag 26 mei
14:00   Zondagmiddagcafé

Maandag 27 mei
14:00   Krea Doe 

Dinsdag 28 mei
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 29 mei
10:30   Goud van Oud
14:00   Bingo

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
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AGENDA

Maandag 1 juni
14:00   Krea Doe

Dinsdag 4 juni
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier
17:45   Avondvierdaagse

Woensdag 5 juni
10:30   Goud van Oud
17:45   Avondvierdaagse

Donderdag 6 juni
17:45   Avondvierdaagse

Vrijdag 7 juni
18:00   Avondvierdaagse: slotavond

Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag

Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag
14:00   Krea Doe

Dinsdag 11 juni
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 12 juni
10:30   Goud van Oud

Donderdag 13 juni
14:00   High tea met Gouden Dagen

Vrijdag 14 juni
10:30   Kerkdienst
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AGENDA

Maandag 17 juni
14:00   Krea Doe

Dinsdag 18 juni
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 19 juni
10:30   Goud van Oud

Donderdag 20 juni
14:00   Ommetje

Maandag 24 juni
14:00   Krea Doe

Dinsdag 25 juni
14:00   Klaverjassen   
14:30   Bewegen met Plezier

Woensdag 26 juni
10:30   Goud van Oud

Donderdag 27 juni
14:00   Bingo

Vrijdag 28 juni
10:30   Kerkdienst

Zondag 30 juni
14:00   ZondagMiddagCafé
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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.  

Veilingopbrengst
De opkomst was groot, de sfeer gezellig en 
de opbrengst boven verwachting tijdens de 
veilingdag bij de kringloopwinkel De Groene 
Ezel. De drie goede doelen mogen, dankzij 
de inzet van de fantastische vrijwilligers van 
De Groene Ezel, elk €1500 tegemoet zien. 
We willen iedereen bedanken voor de steun!

Naar buiten!
Het is voorjaar en dat vierden we met de 
Kom Mee Naar Buitendag. In Heemskerk 
gebeurde dit op 13 april in Heemswijk 
(foto's) en op 14 april in Sint Agnes. En wat 
hádden we het getroffen met het weer. Zo 

genoten we van de buitenlucht, van koffie 
met petitfour en natuurlijk van elkaar. 

Dodenherdenking
We willen op 4 mei naar de Dodenherdenking 
in het centrum, in overleg met de Stichting 
4 en 5 Mei Heemskerk. We vertrekken 
vanaf locatie en zijn om 19:00 bij het 
Vredesmonument. Hou de flyers in de gaten. 
Inschrijven kan bij de gastvrouw Foyer.

Kamperen
We gaan dit jaar ook weer kamperen op 
Camping Geversduin. We hebben, van 
20 tot en met 24 mei, namens de camping 
een tent gesponsord gekregen. De affiches 
worden binnenkort opgehangen. Inschrijven 
kan bij de gastvrouw foyer.

Familienet
We vinden het heel belangrijk 
om familie te betrekken bij de 
activiteiten van Gouden Dagen. 
Dat is dan ook de reden dat 
we hebben besloten om ook 
met Familienet te werken. We 
plaatsen het op Familienet 
wanneer we een uitstapje 
organiseren waarvoor iedereen 
zich kan inschrijven, waardoor 
we u makkelijk op de hoogte 
kunnen houden en u ons gericht 
vragen kunt stellen.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Verrijzenis
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...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Lessestraat 8, 
1966 SG Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957860

De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2019. Kopij aanleveren vóór 18 juni 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

...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.

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger


