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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 
september 2018. Kopij aanleveren vóór 
20 augustus 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

De zomer is al een tijdje in volle gang 
en tot nu toe hebben we niets te klagen 
gehad  – of toch wel? Want hoewel het 
aantal zonuren blijft toenemen, stijgt ook 
de droogte. Daarmee neemt het risico voor 
buitenbranden als bos- en duinbranden 
aanzienlijk toe. Mede daardoor werd er in 
de afgelopen weken een sproeiverbod voor 
tuinen van kracht.

Maar inderdaad – het is in deze tijd fijn om 
buiten te zitten om te genieten van de zon en 
al het groen om u heen. Eventjes wat extra 
vitamine D opdoen voor het komende najaar. 
Dat gaan we, gezien de typisch Hollandse 
herfsten, wel nodig hebben.

Ondertussen lopen de vakanties van 
onze vaste medewerkers nog steeds 
door. We hopen dat u in de tussentijd 
kennis heeft gemaakt met de enthousiaste 
vakantiekrachten. Dat het nog steeds 
volop vakantietijd is, merken we ook aan 
de wijkkrant. Het kan zo zijn dat uw Spil, 
Snipper, Forumidabel of Marke Nieuws nét 
iets dunner is dan u van ons gewend bent. 
Dit komt door het feit dat er in de zomer 
minder activiteiten zijn dan normaal en door 
de vakanties van enkele redactieleden. Hou 
nog even vol tot september – dan is het 
allemaal weer zoals 't was.

We wensen u weer veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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ACTIV ITE ITEN

KUIKENTJES
Het ging niet helemaal goed tijdens het uitkomen van 
de eieren. We hebben daardoor maar één kuikentje 
gekregen, maar deze heeft wel onze harten gestolen. 
Hij wordt vergezeld door drie geadopteerde kuikentjes, 
zodat hij niet alleen is.



xxxxx

4   ViVa! SPIL

Terrassen
We vonden de terrassen wat saai, waardoor 
we fleurige kussens en bloeiende plantjes 
hebben gekocht om het geheel wat op te 
fleuren (foto). Zo wordt het steeds gezelliger 
in Strammerzoom en kunt u op het terras 
lekker genieten van de warme zomer.

Dank aan Margreet en Els voor de beplanting 
bij en om de serre, Simone voor de plantjes 
op het grote terras en Anja W. voor het kopen 
de kussens!

Film
Op woensdag 18 juli kwam een vrijwilliger 
van de Historische Vereniging Oud-

Akersloot om een film te draaien over het 
dorp. De opkomst was hoog en er kwamen 
leuke herinneringen naar boven die met 
elkaar werden besproken. We danken de 
vereniging hier hartelijk voor!

Braintrainer
De Braintrainer is voor iedereen leuk: u kunt 
hiermee onder meer quizzen en puzzelen 
op verschillende niveaus.Sem gaat de 
Braintrainer updaten en opnieuw installeren, 
waarna we hem in het Trefpunt zetten zodat 
iedereen ermee kan spelen. 

Heeft u hulp nodig? Meld u dan bij Simone 
of Angela, dan zorgen we voor begeleiding.

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
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De BeleefTV
Het heeft, door administratieve rompslomp, 
eventjes geduurd, maar De BeleefTV 
is binnen (foto). De TV wordt gebruikt 
tijdens activiteiten in de serre en tijdens 
de muziekmiddag met Simone. Bent u 
nieuwsgierig naar dit geweldige apparaat? 
Kom dan gerust eens meespelen op 
DeBeleef TV in De Eikenhoeve.

Vakantietijd
Het is vakantietijd en het personeel gaat er 
even een paar weken tussenuit om bij te 
komen van een enerverend jaar met vele, 
nieuwe veranderingen. Dit betekent dat het 
activiteitenprogramma in de maand augustus 
iets is aangepast. De meeste programma's 
gaan echter gewoon door omdat de 
activiteitenbegeleiding wordt overgenomen 

door de achterblijvers. Vakantiekrachten 
gaan achter de zorg aan en ruimen de 
appartementen op. Ze hebben tussen 11:00 
en 12:00 tijd om een spelletje te doen, met 
u te praten, te helpen bij de Fietslabyrint of 
een rondje te wandelen. Wilt u dat? Geef het 
dan bij hen aan. De vakantiekrachten heten 
Lars, Dank, Femke en Manon. Hilde helpt in 
de zorg mee: zij doet een opleiding.

Kermis
De kermis komt eraan en zoals vanouds 
begint deze in het eerste weekend van 
augustus. Strammerzoom gaat natuurlijk 
ook heen: Heeren 17 en Café Het Hoorntje 
rekenen al op ons. Deze happening vindt op 
dinsdag 7 augustus plaats. Wilt u mee? Geef 
u dan op bij Simone. Zij gaat deze middag 
ook mee als begeleidster.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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ACTIV ITE ITEN

STRAMMER BAKT
Strammer Bakt is een ontzettend gezellige activiteit 
waarbij het ook nog eens heerlijk ruikt in huis. De 
baksels? Die smaken ook nog eens top.

Deze maand
Houdt er rekening 

mee dat Jolanda 
in augustus maar 
één keer komt: 9 

augustus. Dit wegens 
haar vakantie.
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AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Woensdag 1 augustus
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 2 augustus
10:00   Kerkdienst  
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve 
14:30   Quiz met Wiep en Brenda

Vrijdag 3 augustus
10:30   Religieuze muziek Serre
14:30   Sjoelen

Zondag 5 augustus
19:00   Muziekavond/Soos De Eikenhoeve

Maandag 6 augustus
14:30   Muzikale Middag: Op Verzoek
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 7 augustus
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:00   Kermis

AGENDA
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Woensdag 8 augustus
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 9 augustus
10:00   Kerkdienst   
14:30   Quiz met Wiep en Brenda
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

Vrijdag 10 augustus
10:30   Gespreksgroep Serre
10:30   Huiskamerviering De Eikenhoeve

Zondag 12 augustus
19:00   Muziekavond/Soos De Eikenhoeve

Maandag 13 augustus
14:30   Muzikale Middag: Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 14 augustus
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen met Mirjam

Woensdag 15 augustus
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

Donderdag 16 augustus
10:00   Kerkdienst  
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve  
14:30   Quiz

Vrijdag 17 augustus
10:30   Religieuze muziek Serre
14:30   Sjoelen

Zondag 19 augustus
19:00   Muziekavond/Soos De Eikenhoeve

Maandag 20 augustus
14:30   Muzikale Middag met Jolanda
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 21 augustus
14:30   Bewegen met Iris

Woensdag 22 augustus
14:30   Bingo

Donderdag 23 augustus
10:00   Kerkdienst  
14:30   Quiz

Vrijdag 24 augustus
14:30   Sjoelen
15:00   Uitstapje jaarmarkt

AGENDA
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Zaterdag 25 augustus
14:30   Optreden Willeke D'estell

Zondag 26 augustus
19:00   Muziekavond/Soos De Eikenhoeve

Maandag 27 augustus
14:30   Muzikale Middag: Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 28 augustus
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen met Carmen en Yasmin

Woensdag 29 augustus
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 30 augustus
10:00   Kerkdienst  
14:30   Quiz

Vrijdag 31 augustus
14:30   Sjoelen

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

ZORGKAART
We willen u en uw familie vragen om Strammerzoom 
een waardering te geven op Zorgkaart Nederland. Deze 
beoordelingen nemen we mee ter verbetering. Een 
waardering geven kan via www.zorgkaartnederland.nl: 
zoek hier op Zorgcentrum Strammerzoom.
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'Ik ben Riet Boos-Preenen. Dit jaar word ik 
negentig jaar. Ik ben één van een tweeling, 
geboren in Overveen en kom uit een gezin 
met drie kinderen, alle meisjes. Mijn oudste 
zus was achttien maanden toen wij, de 
tweeling, werden geboren. Voor mijn ouders 
dus een hele drukke tijd. Nu waren we als 
tweeling ook nog eens heel ondeugend 
en ondernemend. De een gaf bijvoorbeeld 
de ander een kontje, zodat die uit de box 
kon klimmen. We hebben ook met een 
soort bijtend schoonmaakmiddel het hele 
tapijt rondom de box bewerkt. Kortom: We 
bezorgden mijn ouders veel werk. Zo erg dat 
mijn vader ons soms in de kippenren stopte.

Mijn vader was bollenboer, mijn moeder 
had wat werkhuizen en kon heel goed 
koken en bakken, wat ze dan ook deed voor 
feesten en partijen. Ik kom uit een fijn, warm 
arbeidersgezin. In de oorlog hebben we nog 
een poosje in de lagere school gewoond, 
omdat ons huisje niet veilig was. Na de lagere 
school ben ik bij mensen in de huishouding 
gaan werken, ik kon namelijk zelf ook goed 
koken en bakken.

Huwelijk
Ik ben altijd heel sportief geweest en kon 
goed turnen. Ik heb op latere leeftijd ook les 
aan mijn kinderen gegeven. Mijn man leerde 
ik kennen op de dansschool. We hadden al

...MEVROUW BOOS

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 mevrouw Boos-Preenen, bewoner van Strammerzoom.
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een tijdje verkering, maar ik mocht van mijn 
ouders niet uit. Ik heb toen mijn kleding 
uit het raam gegooid en ben toch gegaan. 
Bij thuiskomst kregen mijn man en ik 
ervan langs! Op 15 oktober 1952 zijn we 
getrouwd, nadat mijn man uit Indië kwam. 
We gingen inwonen bij zijn moeder en 
hebben uiteindelijk drie kinderen gekregen: 
een dochter en twee jongens. 

Volleybalvereniging
We zijn altijd in dat huis blijven wonen, 
totdat ik naar Strammerzoom verhuisde. 
Mijn schoonmoeder is, toen de oudste twaalf 
jaar was, verhuisd naar Rhenen. We waren 
altijd druk in het verenigingsleven en hebben 
zelfs een volleybalvereniging opgericht, 
Ontspanning Vereniging Rijksambtenaren. 
Mijn man was belastingambtenaar, dus 
vandaar. Hij zat in het bestuur van de club 

en regelde er ook van alles. Er was altijd 
keurig bij ons thuis. Zo werden de ballen en 
dergelijke allemaal bij ons uit huis gehaald. 
Daarnaast zijn we ook nog actief als 
scheidsrechters geweest.

We woonden in deze tijd natuurlijk bij mijn 
schoonmoeder, dus hadden we direct een 
oppas voor kinderen. Handig, want wij 
waren vaak in de sporthal. De kinderen 
gingen dan vroeg naar bed, al bleek dat mijn 
schoonmoeder ze later weer uit bed haalde 
om een spelletje te doen. Zo konden wij 
sporten. 

Midden in het leven
Tijdens oud en nieuw bakte ik altijd veel 
oliebollen: een teil vol. Ik was dan ook bezig 
met een legpuzzel, dus als de kinderen 
wilden eten zei ik: 'Eet maar oliebollen, dan 
ga ik puzzelen.' Ik was, ook toen er later 
kleinkinderen kwamen, zorgzaam, maar 
mijn man was meer van het knuffelen. Ik heb 
altijd veel moeite gehad met het uiten van 
mijn emoties, maar was wel altijd sociaal 
betrokken. Ik stond midden in het leven.'

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
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 Simone 
Schneider of stuur een mail naar 
s.schneider@vivazorggroep.nl.
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Augustus is doorgaans de warmste maand 
van het jaar. 'Geeft augustus niet veel regen, 
maar wel veel zonneschijn, dan krijgen 
we zeker goede wijn', is een van de vele 
weerspreuken die van toepassing zijn op het 
zonnige augustus. Of we ook echt goede wijn 
krijgen? Dat moeten we nog even afwachten. 
Maar er zijn dingen die we wél zeker weten...

Gastvrij nieuws
...het feit dat u binnenkort een nieuwe, 
gezelligere eettafel krijgt, bijvoorbeeld. 
We zijn sinds begin dit jaar bezig met het 
sfeervoller maken van de bekleding op 
deze tafels en hebben daarom een mooie, 
vaste en papieren collectie samengesteld 
van kleine en grote tafelkleden, placemats 
en servetten. Alle producten zijn er in effen 
kleuren, maar ook met fraaie designs. We 
hebben eveneens specifieke themalijnen 

uitgekozen, afhankelijk van het seizoen, 
en bieden u zodoende tijdens de lente, 
Pasen, de herfst, de maand december, 
de Kerstdagen en de winter een extra 
gezelligere aankleding. We hopen van harte 
dat u ervan geniet!

Gastvrije tip
Het kwik kruipt omhoog en zonaanbidders 
nemen het ervan. De temperaturen lopen 
dan ook hoog op, waardoor het belangrijk is 
dat u tijdens deze warme dagen voldoende 
drinkt. 

Een wat ouder lichaam heeft het moeilijk bij 
extreme warmte. Het Rijksinstituut voor

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De zon schijnt door de takken
en blaadjes van de beuk.

Nu zie je duizend muggen,
ze dwarrelen zo leuk.

Ze draaien en ze dansen 
en gaan maar op en neer.

Ze zoemen met z’n allen,
oh, wat een heerlijk weer.
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
waarschuwt dan ook om dagelijks tenminste 
twee liter vocht te drinken. Dat hoeft niet per 
se water te zijn. Het is zelfs beter en natuurlijk 
lekkerder om verschillende drankjes af 
te wisselen, zoals vruchtensappen, thee, 
tomatensap, melk en natuurlijk water.

Jarigen
Bent u jarig in de maand augustus? ViVa! 
Zorggroep biedt u, in dat geval, een speciaal 
verjaardagsmenu. Dit menu is voor u als 
jarige job helemaal gratis is en we hanteren 
een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. De gerechten die op het menu 
staan? Die mag u, in overleg met de kok, 
helemaal zelf bepalen. Altijd goed om te 
weten.

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
ViV!ccino IJsthee, geserveerd met een 
hartige lekkernij. De prijs is €2,50 voor 
bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
In deze tijd van het jaar 
worden er veel komkommers 
geoogst: prima dorstlessers 
en bovendien erg gezond, 
want het blijft tenslotte een 
groente. Komkommers bevatten 
vitamines en mineralen en 
zijn lekker om uit het vuistje 
te eten of te verwerken in een 
salade. Bewaar komkommers 
niet in de koelkast, maar wel 
op een koele plaats. Voor een 
langere bewaartijd kunt u de 
komkommer ook nog in plastic 
folie wikkelen.



xxxxx

1 6   ViVa! SPIL

Geslaagd
Anne Kay is geslaagd: ze is nu officieel 
assistente voor de zorg en op de serre. Wat 
een topprestatie, gefeliciteerd!

Namens Strammerzoom

Gedichtje
'Zeg opa', vroeg Marieke 
heel verwonderd op een keer.
'Waarom groeit er op u hoofd geen enkel 
haartje meer?
Glimt zo mooi, het is net een spiegel, 
Ik wou dat ik het zo maar had.
Bah, die nare vlechten.
Ik heb er dikwijls om geschreid.'
Opa zegt: 'Wilt u ze hebben?
Dan ben ik ze lekker kwijt.'

Door mevrouw Copini-den Broerder

Geboortenieuws
Baby Mason is geboren, de tweede zoon van 
Shannon en Mike. Ze komt snel met hem 
langs, zodat we hem kunnen bewonderen.

Namens Strammerzoom

Felicitaties
We feliciteren mevrouw Borst (3 augustus) 
en mevrouw Kerssens (6 augustus), 
mevrouw Buur-de Jong (19 augustus) en 
meneer Nijman (22 augustus).

Namens Strammerzoom

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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Horoscoop
Bent u geboren in augustus? Dit zeggen de 
sterrenbeelden over u!

• U bent zelfverzekerd, sterk en 
georganiseerd.

• U houdt ervan om leiding te nemen – en 
u bent er nog goed in ook. U heeft er dan 
ook geen problemen mee om de controle 
te nemen.

• U heeft een verlaagde kans op 
depressies. Dit omdat u in een periode 
met veel zon bent geboren. Dat leverde 
u als baby meer vitamine D op, wat u ook 
een stuk vrolijker maakt.

• U heeft veel kennissen die ook in 
augustus zijn geboren. De kans is 
daarnaast groot dat u in een relatie bent 
beland met iemand die ook in augustus 
ter wereld kwam. 

• U was als kind slim, maar lastig. Gelukkig 
komt dit altijd weer in orde!

• U houdt ervan om in de belangstelling te 
staan. Veel bekende acteurs en actrices 
zijn dan ook geboren in augustus.

• U bent trouw en liefdevol.
• U bent ruimdenkend en wordt door 

anderen omschreven als hartelijk.
• U bent geen twijfelaar en ondervindt maar 

weinig problemen tijdens het maken van 
keuzes. 

• U denkt en handelt grootser dan andere 
sterrenbeelden doen.

• U heeft een scherpe intelligentie;
• U kunt erg koppig zijn.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Gedicht
Het leven is niet vanzelfsprekend, 
het loopt niet zó maar:
het is een wonder.

Het is een wonder
dat ik handen heb en voeten,
dat ik spreken kan en zingen,
dat ik kan zien en horen
en genieten van zoveel mooie dingen.

Het is een wonder 
dat ik me kan inleven in anderen,
dat ik kan meeleven met de mensen 
om me heen,
dat ik me hier thuis mag voelen.

Het is een wonder 
dat de bloemen bloeien,

de vogels zingen
en de zon opkomt en ondergaat.

Het is een wonder 
dat ik meega met de seizoenen:
van de kou ril in de winter
en zweet van de zomerzon.

Het is een wonder, 
te mogen ervaren
dat dit alles ‘zo maar’ gegeven is,
dat Iemand ons in leven houdt,
dat Iemand ons stevig vasthoudt.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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In den aard is het leven eenvoudig, maar de 
mens haalt zich van alles in het hoofd. 

Gemakkelijk gezegd, deze mooie woorden 
ontleend aan het bijbelboek Prediker. Ze geven 
me onmiddellijk bedenkingen – en dat is nu net 
niet de bedoeling. Geen gepieker of slapeloze 
nachten over wat zou kunnen gebeuren. Niet 
die grote aandacht naar kwalen en gezondheid 
of het gemis van al die leuke dingen waarvan 
we afscheid hebben moeten nemen. 

In plaats daarvan genieten van wat er wél is en 
wat wél kan: eten en drinken, de zon, de vogels, 
de bomen, de bezoeken, de gezelligheid en 
alle kleine dingen die op ons pad komen. Als 
we daar geluk in vinden, dan vergeten we de 
kortheid van ons bestaan. Dan leven we zoals 
het misschien wel bedoeld is!

Ter inspiratie vindt u hiernaast een gedicht uit 
Ons Blad, 2002. Een goede zomer gewenst!

HET LEVEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over het koningshuis?

1. Door wie werden Willem-Alexander en Maxima getrouwd?
A. Minister-president Balkenende | B. Burgemeester Cohen | 

C. Koningin Beatrix

2. Welke dominee deed de kerkelijke inzegening bij dat 
huwelijk?

A. Dominee van der Linden | B. Dominee Oosterhuis | 
C. Dominee Janssen

3. In welke kerk werd het huwelijk voltrokken?
A. Westerkerk | B. Nieuwe Kerk | C. Domkerk

4. Wie was de moeder van koningin Juliana?
A. Emma | B. Wilhelmina | C. Helena

5. In welk jaar werd de eerste foto van Beatrix en Claus 
gepubliceerd?

A. 1960 | B. 1964 | C. 1965

6. Wat is de naam van het privéjacht van prinses Beatrix?
A. Karel Doorman | B. De Blauwe Vogel | C. De Groene Draeck

7. Hoeveel kleinkinderen heeft prinses Beatrix?
A. Negen | B. Zes | C. Acht

KONINGSQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


