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Kwaliteit van leven

ME I 20 19 - EL SA NTA

IN DIT NUMMER: Terugkijken op Bewegen met Trudie • Een
vooruitblik op het optreden van Jan van der Schaaf • De agenda
voor de maand mei • Ingezonden mededelingen • En meer...
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Inhoud en voorwoord
Het Uitbureau
Agenda
Inzendingen

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

WOORDZOEKER
Kunt u déze woorden vinden?
Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal
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BEWEGEN MET TRUDIE
Op dinsdag- en woensdagochtend geeft gymdocent
Trudie Bewegen voor Ouderen. Iedere week zorgt zij,
samen met vrijwilliger Jolanda, met veel enthousiasme
voor een afwisselend, actief uur. De materialen worden
per les gewisseld, evenals de muziek.
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VOORJAAR!
Tijdens het Creatief Atelier hebben we voorjaarsstukjes
gemaakt. Uit sierlijke takken, mooie bloemen en
paasversieringen maakte iedereen een prachtig, groen
bloemstuk.
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SCHIP AHOY!
Elsanta heeft op 10 april genoten van het optreden
van Shantykoor Heeren 17. Dit koor zingt Nederlanden Engelstalige zeemansliederen – en de herkenbare
nummers werden daarbij volop meegezongen.

SPIL ViVa! 5

HET xxxxx
UITBUREAU

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.

Yoga voor iedereen

We gaan, vanaf maandag 6 mei 11:00,
iedere maandagochtend yogaën op de stoel:
bewegen en ontspannen, met en zonder
muziek. De kosten zijn €3,00 per persoon
per les en opgeven kan bij de gastvrouw of
de medewerkers van het Uitbureau. U kunt
hier ook terecht voor meer info.

Prachtig pianospel

Jan van der Schaaf komt op vrijdag 17 mei,
vanaf 14:00, langs voor een mooi pianooptreden. Dit doet hij op vrijdag 14 juni en
vrijdag 5 juli opnieuw. Komt u ook kijken?

6 ViVa! SPIL

AGENDA
xxxxx

MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Woensdag 1 mei
11:00			
Keek op de Maand
11:15			Gym
14:00			Bingo

Zaterdag 4 mei
			Dodenherdenking

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
Maandag 6 mei
11:00 		Yoga
15:15 		Kerkdienst

Dinsdag 7 mei
11:15			Gym
14:00			Spelletjesmiddag

Woensdag 8 mei
11:15			Gym
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Donderdag 9 mei
14:00			

Open Atelier

Zondag 12 mei: Moederdag
Maandag 13 mei
11:00 		Yoga
15:15 		Kerkdienst

Dinsdag 14 mei
11:15			Gym
14:00			Spelletjesmiddag

Woensdag 15 mei
11:15			Gym
14:00			Klaverjassen
14:00			Koersbal

Donderdag 16 mei
14:00			

Open Atelier

Vrijdag 17 mei
14:00			
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Optreden Jan van der Schaaf
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Maandag 20 mei
11:00 		Yoga
15:15 		Kerkdienst

Dinsdag 21 mei
11:15			Gym
14:00			Spelletjesmiddag

Woensdag 22 mei
11:15			Gym
			
Gezellige activiteit (meer info volgt)

Donderdag 23 mei
14:00			

Open Atelier

Maandag 27 mei
11:00 		Yoga
15:15 		Kerkdienst

Dinsdag 28 mei
11:15			Gym
14:00			Spelletjesmiddag

Woensdag 29 mei
11:00			
Keek op de Maand
14:00			Klaverjassen
14:00			Koersbal

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
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De rubriek Inzendingen bestaat uit
ingezonden stukken van medewerkers,
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Cliëntenraad Beverwijk

We zoeken enthousiaste nieuwe leden voor
de lokale Cliëntenraad van Elsanta, Huis
ter Wijck, Lommerlust en Breepeper. De
Cliëntenraad houdt zich bezig met de belangen
van de bewoners in de diverse locaties. We
bespreken daarbij onder meer onderwerpen
als kwaliteit van zorg, maaltijden, activiteiten,
geestelijke verzorging, de vrije keuze voor
artsen, reorganisatie, bereikbaarheid en
de toegankelijkheid van de instelling. We
vergaderen eens in de vijf, zes weken. U kunt
een bijdrage leveren om de zorg van een
vader of moeder, broer, zus of vriend in stand
te houden of te verbeteren, in samenspraak
met de organisatie. Bent u een bewoner van

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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een van de hierboven genoemde huizen en
wilt u opkomen voor uw belangen of die van
uw medebewoners? Dan bent u ook van
harte welkom.
Denkt u – ja, dat is iets voor mij? Stuur dan een
mailtje naar s.maartens@vivazorggroep.
nl.
Door Simone Maartens-Been,
Secretaresse Decentrale Ondersteuning
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VRIJHEID
Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger
Ik wil met u stilstaan bij 4 en 5 mei. 4 mei, de dag
waarop we met elkaar stilstaan bij de verliezen
die geleden zijn in de oorlog. En dan 5 mei,
de dag waarop we de bevrijding vieren. Voor
mij twee bijzondere data, maar ik kan me niet
indenken wat het voor u betekent, als generatie
die het heeft meegemaakt. Wat doen die twee
data met u? Welke herinneringen kleven er aan?
Welke personen komen er in uw gedachten
voor op 4 mei? En welke herinneringen heeft
u aan Bevrijdingsdag? Was het echt feest of
speelden er ook andere emoties mee? Ik eindig
met een anoniem gedicht:

Zonder hoop is er geen leven
zal de dood een uitkomst zijn.
Maar op het moment dat je liefde gaat geven
zal het licht gaan groeien en dooft de pijn.
Laat de wereld niet over aan de dood
gedenk degenen, die hun leven gaven.
Die streden tegen wanhoop, angst en nood
en laten we samen met hen de haat begraven.
Sta op en geniet van het leven
de dood heeft niet het laatste woord.
Onze helden hebben hun leven gegeven
opdat er aan de horizon weer vrede gloort.

Vrijheid Wereldwijd
Gebonden door angst, pijn en verdriet
wordt de mens het licht ontnomen.
Een hart dat de ander niet ziet
laat niemand dicht bij zich komen.

Laat de ander toe in je hart
en geef je leven vrijheid.
Maak de wereld wit in plaats van zwart
en laat de liefde groeien, wereldwijd.
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De historie van
het madeliefje

Een bloem die vaak in verband wordt
gebracht met de maand mei is de Bellis
perennis, beter bekend als het madeliefje.
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het
madeliefje een genezende werking had –
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht
dat de Bellis perennis voor verjonging
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had
er iemand een wond? Dan werd de bloem
tot poeder gestampt, vermengd met een
vloeistof en op de wond aangebracht: een
alternatieve geneeswijze die onder meer
werd toegepast door de kruisvaarders.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

COLOFON
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point
Adres President Kennedyplein 225,
1945 SG Beverwijk
Telefoonnummer 088- 9957830
De volgende editie verschijnt op 1 juni
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei
2019.
Niets
uit
deze
uitgave
mag
overgenomen,
vermenigvuldigd
of
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toestemming.
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