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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Activiteiten

4  Agenda

9  Praktische info

11  Menu's

13  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

Meerstate organiseert activiteiten voor 
cliënten en omwonenden van uw woonlocatie. 
Deze rubriek bespreekt een aantal van die 
activiteiten uit zowel afgelopen als komende 
periodes.

Modeshow in Meerstate
Verpleeghuis Meerstate is op zaterdag 9 
maart toneel voor een ware modeshow. De 
mannequins van H&A Mode staan om 15:00 
klaar om de nieuwe collectie te showen. Dit 
duurt tot ongeveer 15:30. U heeft daarna een 
uur de mogelijkheid om te neuzen tussen 
alle kleding die ze hebben meegenomen.  

We hebben daarnaast voor heel 2019 
afspraken gemaakt met H&A Mode. Ze 
komen in juni weer langs, maar dan met een 
uitverkoop. Kunt u zelf niet komen? Vul dan 
het bestedingsformulier verderop in.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart 
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Wandelen Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    

Zondag 3 maart
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Goossens – RK)  
   Restaurant 

Maandag 4 maart
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre 
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 5 maart
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:00   Quiz De Knip
15:00   Rock & Roll Serre 

Woensdag 6 maart
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Carnaval: Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip
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AGENDA

Donderdag 7 maart
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant
15:00   Gym 't Pleintje 

Vrijdag 8 maart 
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 9 maart 
15:00   Modeshow en verkoop H&A Mode Restaurant 

Zondag 10 maart
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Van Neerbos – PKN)  
   Restaurant

Maandag 11 maart
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre    

Dinsdag 12 maart
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

Woensdag 13 maart
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip
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Donderdag 14 maart
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Serre
15:15   Gym 't Pleintje

Vrijdag 15 maart 
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Busritje naar Van Blanckendaell Park (inclusief lunch) €7,50
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C
   NLdoet    

Zondag 17 maart
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Klever – RK)  Restaurant  

Maandag 18 maart
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 19 maart
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

AGENDA
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Woensdag 20 maart
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Film De Knip

Donderdag 21 maart
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant
15:15   Gym 't Pleintje

Vrijdag 22 maart 
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C 

Zondag 24 maart
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Van Neerbos – PKN)  
   Restaurant

Maandag 25 maart
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre

AGENDA
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Dinsdag 26 maart
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre

Woensdag 27 maart
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Natuurfilm De Knip

Donderdag 28 maart
10:00   Beautyochtend De Knip
10:00   Meer voor Heren Serre
15:00   Gym 't Pleintje

Vrijdag 29 maart 
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C 
15:00   Bloemschikken De Knip      €5,00

Zondag 31 maart
10:30   Kerkdienst (voorganger: ds. Van der Dorpel – Naz. kerk)  
   Restaurant

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

AGENDA
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Bent u niet in de gelegenheid de kledingverkoop van H&A Mode op 
zaterdag 9 maart bij te wonen? Geef iemand anders, dan door middel 

van dit formulier, toestemming om een bedrag te besteden.

Naam

.........................................................................................................

Adres, postcode en woonplaats

.........................................................................................................

Telefoonnummer

.........................................................................................................

Ik beheer de financiën van meneer/mevrouw

.........................................................................................................

Afdeling/kamernummer

.........................................................................................................

Hij/zij kan het onderstaande bedrag besteden

........................................................................................................

Datum en handtekening

.........................................................................................................

BESTEDINGSFORMULIER

zomer weetjesINZENDINGENPRAKTISCHE INFO
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Consumpties bij activiteiten
Het Uitbureau van Meerstate organiseert 
zeer regelmatig leuke optredens, markten, 
feesten en partijen. Het is voor onze 
bewoners en revalidanten erg gezellig om 
uit de dagelijkse sleur te zijn wanneer er 
bijvoorbeeld een artiest komt optreden. 
We schenken onze bewoners tijdens dit 
soort activiteiten dan ook een extra drankje 
met daarbij iets lekkers. Het is helaas niet 
mogelijk om alle bezoekers te voorzien 
van een consumptie. We hebben daarom 
het volgende afgesproken. U betaalt 
€5,00 voor het optreden wanneer deze 
achter gesloten deur plaatsvindt. Dit is 
dan inclusief consumpties. Alle bewoners 
krijgen consumpties wanneer dit optreden 
in het openbaar plaatsvindt. We kunnen dan 
helaas niet ook alle gasten trakteren. We 
hopen op uw begrip.

PRAKTISCHE INFO
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Dit wist u nog niet over
sneeuwklokjes!
Het sneeuwklokje en de krokus geven u al 
gauw een gevoel van lente – en dat is een 
heerlijk gevoel. Maar wist u dit ook al van 
deze fraaie lentebloemetjes?

Bloeiperiode
Sneeuwklokjes bloeien meestal in februari 
en maart, maar dat hoeft niet per se het 
geval te zijn. Soms bloeien ze namelijk ook 
nog in april.

Andere naam
We kennen de bloemen misschien als 
sneeuwklokjes, maar eigenlijk heten ze niet 

zo. De wetenschappelijke naam is Galanthus 
nivalis. Dat is afgeleid van twee Griekse 
woorden en één Latijns woord: gala, anthos 
en nivalis. Gala betekent melk, anthos staat 
voor bloem. Nivalis is Latijns voor sneeuw.

Verschillende soorten
Het sneeuwklokje is een verzamelnaam: er 
bestaan namelijk negentien verschillende 
soorten.

Giftig
Ze zien er mooi uit, maar laat u hierdoor 
niet misleiden: bijna alle onderdelen van het 
sneeuwklokje zijn giftig: de blad, de bloem 
en de bol.

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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Onlangs werd mijn echtgenote vijftig jaar. 
In de volksmond zeggen we dan: 'Zij heeft 
Sarah gezien' of, als het een man betreft: 'Hij 
heeft Abraham gezien'. Het is goed om stil 
te staan bij een (speciale) verjaardag of een 
(huwelijks)jubileum. Vieren is achteruit kijken 
naar wat geweest is, naar dingen die u heeft 
meegemaakt en gebeurtenissen die u hebben 
gevormd. 

Maar vieren is ook stilstaan, in dankbaarheid 
herdenken wat u gegeven is. Want het leven, 
een nieuw levensjaar, een jubileum, lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. U mag 
dankbaar zijn dat u zover gekomen bent, dat 
u familie heeft of vrienden die u bijstaan in 
vreugde en verdriet. Zoals u blij mag zijn over 
een zonnestraal op uw gezicht of een vriendelijk 
woord van een vreemde. 

Als gelovig mens denk ik dat God ons 
gebeurtenissen of mensen geeft om van te 
genieten. Beleef deze momenten daarom intens 
en vertel aan God of aan uw medemensen 
hoe dankbaar u bent voor alles wat u heeft 
ontvangen. 

Als u bewust aandacht besteedt aan zulke 
momenten, zult u versteld staan over de 
energie die dat u geeft. En die energie kunt 
u goed gebruiken op momenten waarop het 
misschien wat minder met u gaat. 

Op het moment dat u dit blad ontvangt, is de 
vastentijd al begonnen. Maar voor het zover 
is, hebben sommigen al Carnaval gevierd. Ik 
wens u een goede voorbereidingstijd toe op 
Pasen. Opdat we dan weer samen een mooi 
feest kunnen vieren. 

HET LEVEN MAG GEVIERD WORDEN

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Zo was het
Verder word ik gedreven, 
een onbekend land in. 
De grond wordt harder, 
de lucht prikkelender, kouder.
Aangeraakt door de wind 
vanuit mijn onbekende einder 
trillen de snaren in afwachting.  

Aldoor vragend zal ik aankomen, 
daar waar het leven wegklinkt
gelijk een klare zuivere toon in de stilte.

Prachtige woorden, waarmee de diplomaat 
Dag Hammarskjöld zijn dagboek Merkstenen 
opent. Wellicht weet u dat hij de tweede 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
was, vanaf 1953 tot hij in 1961 omkwam bij 
een tragisch vliegtuigongeluk. Na zijn dood 
bleek hij een mystiek dagboek te hebben 

bijgehouden.  Vol met regels die een enorme 
diepte oproepen, vaak ook eenzaamheid, 
en soms voldoening en geluk. Zonder dat hij 
God met name noemt, weet hij ons te treffen 
met de vragen en onzekerheid waar hij mee 
gekampt heeft, waarbij hij het avontuur van 
zijn belangrijke, politieke positie echt als een 
roeping heeft beleefd. Dat roept de vraag 
op in hoeverre wij ons eigen leven kritisch 
durven te beschouwen of openstaan voor 
het mysterie van oneindigheid dat ons kan 
treffen, in dit mooie voorjaar waar het licht 
aan tijd wint en de lente roept. Als u zin heeft 
om het leven nog dieper te ervaren, pakt u 
dan zijn boek (foto links) eens ter hand, dat 
eindigt met de volgende woorden. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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 Mozartstraat 91, 
1962 AB Heemskerk
Telefoonnummer 088-9957400

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

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

De seizoenen wisselden
en het licht
en het weer
en het uur
maar dit is hetzelfde land.
En ik begin de kaart te kennen 
en de windstreken. 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

Weerspreuken
Kent u deze weerspreuken over maart al?

Een droge maart? 
Die is goud waard!

Is de maand maart bijzonder guur?
Dan betekent dat een volle schuur.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


