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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

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

5  Agenda

9  ViVa! Gastvrij

10  Gouden Dagen

11  Inzendingen
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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.

Braintraining
We willen in Verpleeghuis Meerstate 
beginnen met een nieuwe activiteit op de 
dinsdagmiddag: geheugentraining! Het 
is namelijk niet altijd makkelijk om alles te 
onthouden en naarmate u ouder wordt, gaat 
dit steeds moeilijker. De geheugentraining 
wordt wekelijks gegeven in De Knip. De 
organisatie is in handen van het Uitbureau 
en daar kunt u uzelf ook opgeven. De 
geheugentraining is voor iedereen 
toegankelijk, maar alleen na aanmelding.We 
beginnen op 2 april. Aanmelden kan vanaf 
19 maart.

Vrolijke voorjaarsmarkt
Komt u ook naar de sfeervolle voorjaarsmarkt 
in Meerstate? U vindt hier schilderijen, 
kaarten, boekenleggers, sieraden en nog 
véél meer. De voorjaarsmarkt vindt plaats 
op zaterdag 6 april tussen 13:00 en 16:00. 
Tot dan!

Heeren op bezoek
Koningsdag? Dat vieren we in Meerstate met 
een optreden van Heeren 17 uit Akersloot 
(foto links). Komt u ook? U bent op zaterdag 
27 april van harte welkom in het restaurant 
van Meerstate. De performance duurt 15:00 
tot 16:30.

MOZARTSTRAAT 91 - 1962AB HEEMSKERK 088-9957400

AFRIKAANSE SIERADEN VOOR ST. FURSA - SCHILDERIJEN -
GLASFUSION SIERADEN, 

CHUTNEY, MOES, KAARSEN -BABUSLOFJES, BABYKAARTEN, GEHAAKTE SPULLEN - KAARTEN, CADEAU'S - UITJES TASJES, 
POPPENHUISSPULLEN, 
KIJKKERSTKASTJES, 

BOEKENLEGGERS, KAARTEN, 
KERSTSPULLEN, SIERADEN, DIKKE DAMES, BABYSPULLEN
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Maandag 1 april
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre 
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 2 april
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:00   Geheugentraining De Knip
15:00   Rock & Roll Serre 

Woensdag 3 april
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip

Donderdag 4 april
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant
15:00   Gym 't Pleintje 

Vrijdag 5 april
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C 

Zaterdag 6 april
14:00   Voorjaarsmarkt
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AGENDA

Zondag 7 april
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Goossens – RK)  
   Restaurant

Maandag 8 april
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre    

Dinsdag 9 april
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

Woensdag 10 april
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip

Donderdag 11 april
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant
15:15   Gym 't Pleintje 

Vrijdag 12 april
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:00   Zwemmen Zwembad De Waterakkers     €15,00
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    

Zondag 14 april
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Van Neerbos – PKN)  
   Restaurant
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Maandag 15 april
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre 
13:00   Uitje Zeeaquarium (meer info op de prikborden)  
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 16 april
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

Woensdag 17 april
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip

Donderdag 18 april
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant
15:15   Gym 't Pleintje 

AGENDA
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AGENDA

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    
15:00   Pasen: Bloemschikken De Knip

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Klever – RK)  
   Restaurant

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

Woensdag 24 april
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Natuurfilm De Knip
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Donderdag 25 april
10:00   Beautyochtend De Knip
10:00   Meer voor Heren Restaurant
15:00   Gym 't Pleintje 

Vrijdag 26 april
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    
15:00   Zijde schilderen (opgave bij Uitbureau verplicht) Serre €10,00*

Zaterdag 27 april: Koningsdag
15:00   Optreden Heeren 17 Restaurant

Zondag 28 april
10:30   Kerkdienst (voorganger: ds. Van den Dorpel – Naz. kerk)   
   Restaurant

Maandag 29 april
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre

Dinsdag 30 april
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek
   luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining 
   De Knip
15:15   Rock & Roll Serre

* Prijzen
De prijs van het zijde schilderen geldt 
voor een gewone sjaal. Een grote sjaal 
kost €13,00. 

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

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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1 april? Die dag kent u ongetwijfeld als de 
dag waarop iedereen grappen maakt – of 
daar in ieder geval een poging toe doet. De 
internationaal erkende dag – in Frankrijk staat 
1 april bekend als poisson d'avril, terwijl men 
in Engelstalige landen April Fools' Day 'viert' 
– wordt onder vrienden en bekenden, maar 
ook op grotere schaal gebruikt. Zo meldde het 
Jeugdjournaal ooit eens dat toenmalig premier 
Balkenende een rol zou krijgen in de nieuwste 
Harry Potter-film en berichtte Diergaarde 
Blijdorp dat het van plan was alle haaien te 
muilkorven.

Hoe serieus dit soort berichten ook worden 
geformuleerd: niemand gelooft natuurlijk dat 
zo'n dierentuin dergelijke absurde plannen 
gaat doorvoeren. Dat is met andere grappen 
wel anders. Er zijn ook voorbeelden die zó 

realistisch waren dat ze compleet in de 
soep liepen. Het computerbedrijf Apple liet 
bijvoorbeeld in de jaren negentig weten het 
wereldberoemde logo, een appel, te vervangen 
door kersen, bananen en ananassen. Het 
resultaat: de aandelen kelderden, waardoor 
Apple de grap weer introk. Voetbalclub Ajax 
vertelde haar publiek in 1973 te stoppen met 
voetballen. De club had toen net drie keer de 
Europacup I gewonnen en volgens de voorzitter 
moest Ajax op zijn hoogtepunt stoppen. De 
voetbalsupporters snapten de grap echter niet, 
waardoor de voorzitter hem maar weer introk. En 
twee dj's van het radiostation Qmusic maakten 
het in 2016 helemaal bont door te stellen dat 
er op de A2 96 kilometer file stond. Reizigers 
annuleerden afspraken en namen zelfs vrije 
dagen op, terwijl er eigenlijk niets aan de hand 
was. Over mislukte grappen gesproken...

MISLUKTE 1 APRILGRAPPEEN

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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Leven sterker dan lijden
Op de weg naar Pasen deze keer twee staties. 
Allereerst de 'Madonna del Mare Nostrum', 
een olieverfschilderij van Hansa Versteeg 
(onderste foto rechts). Twee vluchtelingen, 
vrouw met kind, verwijzend naar de vele 
vluchtelingen op de Middellandse Zee. 
Gewikkeld in een thermische nooddeken 
als teken van liefde en ontvangst. Met 
waardigheid afgebeeld. Dit schilderij stond 
opgesteld in de Bethelkerk in Den Haag 
tijdens de wekenlange kerkdienst als gebed 
tegen de uitzetting van twee Armeense 
kinderen. Met een goede uitkomst. Zo kan 
ook ons aanhoudend bidden iets in onszelf 
veranderen en toekomst geven. Ook als het 
leven lijden is. De tweede statie is het kruis 
van San Damiano (foto links). Het hangt in 
Assisi en heeft aldaar een rol gespeeld in de 
bekering van Franciscus. Het stamt uit de 

tiende eeuw en het bijzondere is dat Jezus 
leeft en ons aankijkt. Dat hij er gewoon staat 
tussen de mensen als een uitnodiging om 
alles te doen om in de wereld nodeloos 
lijden en bloedvergieten te voorkomen. 
Om situaties van dood en 'afschrijven' te 
ontwijken, ook in onze dagelijkse contacten 
met de mensen om ons heen.  

Beide beelden laten zien dat het leven 
sterkere papieren heeft dan het lijden en 
de dood. Dat we in een traditie staan van 
optimisme, het doen met wat mogelijk is en 
het zoeken naar tekens van hoop. In deze 
geest wens ik u gezegende Paasdagen! 

Door Kok Klever geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Aprilweetjes
April wordt in de meeste landen vertaald 
naar iets wat op april lijkt, zoals het Franse 
avril, het Italiaanse aprile en het Spaanse 
abril. De Chinezen doen daar niet aan mee: 
daar heet april sìyuè.

Kinderen die zijn geboren in april, hebben 
zichzelf een bepaald slaappatroon 
aangemeten. Wie niet wil slapen, doet dit dit 
ook écht niet. Een koppige eigenschap die 
ook bij het sterrenbeeld Ram hoort.

De naam april komt van het Romeinse 
aprilis. Dat betekende openen en verwijst 
naar verluidt naar alle bloemen die in deze 
tijd van het jaar open gaan.

Dit wist u onbewust al, maar u heeft er 
waarschijnlijk nooit bij stilgestaan: april is de 

enige maand van het jaar die dertig dagen 
heeft én een i in de naam heeft.

Een Engelse studie toonde aan dat mensen 
die in maart, april of mei zijn geboren vaker 
optimistisch zijn dan andere kinderen.

Dat het op 27 april Koningsdag is, dat wist 
u. Maar wist u ook dat de verkoop van 
tompouces op die dag met zeshonderd (!) 
procent stijgt ten opzichte van iedere andere 
dag?

En over Koningsdag gesproken: de 
gemiddelde straatverkoper hengelt deze 
dag €90,00 binnen.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Mozartstraat 91, 
1962 AB Heemskerk
Telefoonnummer 088-9957400

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


