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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

8 Agenda

13  Gouden Dagen

14  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

BINGO!
Op woensdag 20 maart hebben we een bingomiddag 
gehad met bewoners van de eerste en tweede etage. 
Dat zag er ongeveer zó uit...
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HET U ITBUREAU

SFEERVOLLE MARKT
De Lentemarkt van 11 april was weer erg geslaagd. Deze 
foto's spreken, wat dat betreft, boekdelen!



xxxxx

 SPIL ViVa!  5

HET U ITBUREAU
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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.

Stoofaal eten
Op zaterdag 23 maart vond er in Westerheem 
een zeer geslaagd stoofaalmenu plaats, 
gerealiseerd door visrokers Ton en Peter 
waar wel meer dan honderd bewoners op 
afkwamen (bovenste foto rechts). Wat hééft 
iedereen gesmuld! In het najaar krijgt dit dan 
ook een vervolg. Dan staat er zalm op het 
menu, waarin het duo is gespecialiseerd.

Hondjes aaien
Was u op maandag 8 april ook in de 
huiskamer? Toen kwamen er namelijk 
leerlingen van het Clusius uit Alkmaar 

langs. En ze kwamen niet alleen, maar 
mét viervoeters om te aaien (onderste foto 
rechts).

De nieuwe sluis
Maandag 8 april kwam ook Cor Oudendijk 
langs voor een interessante lezing over de 
ontwikkeling van de nieuwe sluis in IJmuiden 
(foto links). Deze ochtend werd, vooral door 
de heren, erg goed bezocht.

Spiraalbiljarten
U kunt iedere woensdagmiddag vanaf 14:00 
meedoen aan spiraalbiljart in de grote zaal. 
Spiraalbiljart is een spel met biljartballen en 
een rond bord dat op een eveneens ronde 
tafel ligt. U kunt de ballen een gooi geven in 
de spiraal en afhankelijk waar de bal...
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HET U ITBUREAU

...eindigt, scoort u punten (bovenste foto 
rechts). Het spel kan heel goed gedaan 
worden als uw motoriek niet meer zo goed 
is, maar u toch graag met andere mensen in 
contact wil komen in spelverband. 

U kunt altijd een keer komen kijken. De 
vrijwilligers Nel en Hilda begeleiden aan 
twee tafels en heten u van harte welkom.

Een rondje door Holland
De entertainers Arthuro en Hugo komen 
op Bevrijdingsdag langs met een gezellig 
programma: een rondje Holland. Het 
optreden begint om 14:30 in de zaal. Entree 
is gratis voor bewoners in de zorg. Andere 
belangstellenden betalen €4,50, inclusief 
een hapje en een drankje.

Gezellige avondbingo
De studenten van Hogeschool van 
Amsterdam hebben speciaal voor u een 
sfeervolle bingo georganiseerd. Deze vindt 
's avonds plaats – om 19:30 in de zaal, om 
precies te zijn. De kosten zijn €3,00.

Westerheem in Beweging
Kom op vrijdag 7 juni van 10:00 tot 10:45 
meedoen met een open gymles. De bekende 
tv-persoonlijkheid Olga Commandeur komt 
langs om ervoor te zorgen dat u in beweging 
komt. De les vindt plaats in de zaal en is 
gratis!

Deutsche schlagers in 
Westerheem
Zanger Erwin Fillee komt 
op donderdag 16 mei naar 
Westerheem voor een speciaal 
optreden waarbij hij de beste 
nummers uit Duitsland laat 
horen. 

Waar en wanneer?
Komt u ook? Het concert begint 
om 14:30 in de zaal. Entree is 
€5,00.
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MEI & JUNI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
10:30   Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 2 mei
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog? 

Vrijdag 3 mei
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Zaterdag 4 mei
14:30   Filmmiddag: De Tweeling Grote zaal    €2,50

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
14:30   Optreden Arthur en Hugo: een rondje Holland 
   Grote zaal        *

Maandag 6 mei
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
10:30   Bijbelgroep met pastor Van der Louw Bibliotheek
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst met Leger des Heils     
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AGENDA

Dinsdag 7 mei
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 8 mei
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 9 mei
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:00 - 12:00 Verkoop pullovers van meneer Visjager Hal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog?
14:30   Optreden Stutkoor Grote zaal     €3,00

Vrijdag 10 mei
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Zondag 12 mei: Moederdag

Maandag 13 mei
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: Ds. Jager – baptisten)



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

AGENDA

Dinsdag 14 mei
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:15 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal       Prijs*

Woensdag 15 mei
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 16 mei
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog?
14:30   Optreden Erwin Fillee: Deutsche Schlagers Grote zaal €5,00

Vrijdag 17 mei
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 20 mei
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst 
   (voorganger: pastor Klever – rooms-katholiek)
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AGENDA

Dinsdag 21 mei
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:15 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 22 mei
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal
19:30   Avondbingo! (georganiseerd door studenten 
   Hogeschool van Amsterdam) Grote zaal   €3,00

Donderdag 23 mei
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog?
15:30	 	 	 Filosofisch	Café	
   (begeleider: pastor Klever – rooms-katholiek) Ruimte 1

Vrijdag 24 mei
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
10:00 - 14:00 Verkoop Heijdenrijk-mode (zomercollectie)
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 27 mei
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst 
   (voorganger: pastoor van der Louw – PKN) 
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AGENDA

Dinsdag 28 mei
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:15 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 29 mei
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Vrijdag 7 juni
10:00    Westerheem in Beweging Grote zaal    Gratis

* Prijzen
Het optreden van Arthur en Hugo: een 
Rondje Holland is gratis voor 
bewoners in de zorg. Bewoners van 
de aanleunwoningen en andere 
belangstellenden betalen €4,50, 
inclusief een hapje en drankje.
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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.

Een mooie foto
Bij het lezen van de Spil dacht ik: 'Misschien 
is dit ook wel een mooie foto voor in de Spil.' 
Heb hem gisteren vanuit de bank gemaakt. 
We wonen sinds juli 2018 in Westerheem 
366 en genieten zo van het schitterende 
uitzicht met die mooie zonsondergangen.

Door Conny Overdijkink- Eggermont,
wijkbewoner

Wist u dit al over de
maand mei?

Mei is een echte herfstmaand
Misschien niet bij ons in Nederland, maar 

wel aan de andere kant van de wereld op 
het zuidelijk halfrond.

In het Verenigd Koninkrijk is de maand 
mei extra bijzonder
Mei staat daar namelijk bekend als National 
Smile Month, oftewel de maand van de lach.

De maand mei is vernoemd naar Maia
Zegt u dat niets? We doelen hiermee op de 
Griekse godin van de vruchtbaarheid.

Mei heeft een eigen steen
Smaragd – om precies te zijn. Deze steen 
staat weer symbool voor liefde en succes.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

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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Onlangs heb ik de nieuwe Maasvlakte 
(bovenste foto rechts) bezocht. Wat een 
enorm stuk land is daar ontstaan! Met een 
stevige dijk en veel nieuwe natuur. En de 
meest grote containerterminal die je je kan 
voorstellen, vol met zelf rijdende voertuigen. 
Als je tussen die duizenden containers 
rondloopt, word je vanzelf een beetje trots op 
wat wij Nederlanders allemaal kunnen maken. 
Echter, een tijdje geleden waren de computers 
gehackt. Toen heeft de hele containeroverslag 
twee weken stilgelegen. Met grote kosten en 
een verademende rust tot gevolg… 

Want hoe sterk en groot iets ook gemaakt wordt, 
er zit altijd kwetsbaarheid bij ingebakken. Ieder 
bestaan zit vol met ontregelende ervaringen. 

Probeer niet om die te ontkennen en weg te 
stoppen. Want juist waar we het niet in eigen 
hand hebben, kan iets bijzonders gebeuren. 
Als de stroom uitvalt, dan ga je naar de buren 
en probeer je samen uit te vinden hoe het zit. 
Als er een bus niet rijdt, maak je een praatje om 
verder te komen. En als we onverwachts in een 
wachtkamer terecht komen, zijn er vaak weer 
andere mensen om ons leed mee te delen – of 
om te proeven van hoe rustig en positief die 
omgaan met de ontregeling van hún bestaan!

Wie weet wat wij nog weer kunnen opdoen in dit 
huis waar we nu in verblijven. Misschien wel de 
levenskunst om moeilijke tijden te aanvaarden 
als pad naar vrede en overgave. 

MAAKBAAR EN KWETSBAAR

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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 Westerheem 90, 
1964 EJ Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957250

De volgende editie verschijnt op 1 juni 
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei 
2019.

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

Bingo
Op 20 maart hadden we weer een 
bingomiddag georganiseerd van het 
sponsorgeld van Stichting Vrienden van 
ViVa!. Er waren superleuke prijzen te 
winnen en de bewoners hadden er weer 
zin in. De sfeer zat er al snel goed in en de 
bingo's vlogen ons om de oren. We hadden 
tussendoor nog een lekker hapje en een 
drankje, dus ook de innerlijke mens werd 
goed verzorgd. Al met al weer een geslaagde 
middag en blije mensen!

Door Sandra van Steen, 
medewerker Westerheem


