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Beste lezer,

April doet wat 'ie wil. Een spreekwoord dat 
u ongetwijfeld kent en welke absoluut van 
toepassing is op de tijd van het jaar. Zo 
dachten we afgelopen periode ein-de-lijk 
een beetje lente te zien toen de kou opnieuw 
toesloeg: 0 graden – halverwege maart! 

Toch geeft april ons altijd gezellige dagen. 
Pasen valt bijvoorbeeld vaak in deze maand. 
En dan is er natuurlijke onze Koningsdag – 
op 27 april. Dit jaar gaat de koninklijke familie 
naar de stad Groningen. De activiteiten op 
uw locatie spelen zeker op deze feestdag in.

We beginnen trouwens de maand dubbel. 
Eerste Paasdag valt namelijk op 1 april: de 
dag van de grap. Krant, radio en televisie 
gaan ongetwijfeld hun best doen om u weer 
te foppen. En niet alleen in Nederland. De 
traditie komt voor in grote delen van Europa, 
Noord-Afrika, Amerika en Australië. Gaat u 
nog iets uithalen? Of houdt u het dit keer bij 
het vieren van Pasen?

We wensen u ook deze maand weer veel 
leesplezier met deze nieuwe editie van uw 
blad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

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

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2018. Kopij aanleveren vóór 18 april 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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3  Het Uitbureau

5  Agenda

8  Vanuit ViVa!

10   ViVa! Gastvrij

12 Inzendingen

16  Breinbrekers   

10



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

HET U ITBUREAU

HET FILMHUIS
Het Filmhuis vindt iedere maand plaats. We draaien in 
april de film Monsieur Chocolat, een komisch drama 
over de eerste, zwarte circusartiest Chocolat die samen 
met Footit een ongezien komisch duo vormde tijdens de 
Belle Époque in Parijs. 

Tijd en plaats
Deze film speelt op 
woensdag 25 april 

om 19:00 in het 
restaurant.
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HET U ITBUREAU

KONINGSDAG
Koningsdag – vrijdag 27 april – staat in Meerstate 
in het teken van de Singeltjesklubb. Mark van de 
Singeltjesklubb draait plaatjes op verzoek: van rock tot 
roll en van smartlap tot Topper. Hij begint om 15:00 met 
draaien!

Plaats
Komt u ook langs? U 
bent van harte welkom 
in de rechterzijde van het 
restaurant. 
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APRIL 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 april
	 	 	 Koffieochtend		De Knip       €2,00*

Dinsdag 3 april
10:00	 	 	 Schilderen	De Knip       €5,00*
15:15   Quiz De Knip 
15:15   Rock & Roll Serre        

Woensdag 4 april
10:00 - 11:30  Kegelen De Knip        €5,00*
15:15	-	16:30	 Filmhuis	        €3,00 

Donderdag 5 april
10:15	-	11:45		 Verwenochtend	Serre       €5,00*
15:00 - 16:30 De Wakkere Wereld	(Natuurfilm	en	miniquiz)	   €3,00*

Maandag 9 april
15:15 - 16:30 Bingo         €5,00

Dinsdag 10 april
10:00	 	 	 Schilderen	De Knip       €5,00*
15:15   Quiz De Knip 
15:15   Rock & Roll Serre   *

Woensdag 11 april
10:00 - 11:30  Kegelen De Knip        €5,00*
14:30 - 17:00 Gym De Knip/'t Pleintje       €5,00*

AGENDA
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Donderdag 12 april
10:00 - 11:30  Mannengroep De Knip         €5,00*
10:00	-	11:30		 Verwenochtend	Serre       €5,00*
14:30 - 17:00 De Wakkere Wereld	(Natuurfilm	en	miniquiz)	   €3,00*

Maandag 16 april
	 	 	 Koffieochtend		De Knip       €2,00*

Dinsdag 17 april
10:00	 	 	 Schilderen	De Knip       €5,00*
14:00   Verkoop: Liandora	nacht-	en	ondermode	
   Restaurant (Rechterzijde)      
15:15   Quiz De Knip 
15:15   Rock & Roll Serre   

Woensdag 18 april
10:00 - 11:30  Kegelen De Knip        €5,00*

Donderdag 19 april
10:15	-	11:45		 Verwenochtend	Serre       €5,00*
15:00 - 16:30 De Wakkere Wereld	(Natuurfilm	en	miniquiz)	   €3,00*

Maandag 23 april
	 	 	 Koffieochtend		De Knip       €2,00*
15:15 - 16:30 Bingo         €5,00

Dinsdag 24 april
10:00	 	 	 Schilderen	De Knip       €5,00* 
15:15   Quiz De Knip 
15:15   Rock & Roll Serre   

AGENDA
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Woensdag 25 april
10:00 - 11:30  Kegelen De Knip        €5,00*
14:30 - 17:00 Gym De Knip/'t Pleintje       €5,00*
19:00	 	 	 Filmhuis:	Monsieur Chocolat     €3,00

Donderdag 26 april
10:15	-	11:45		 Verwenochtend	Serre       €5,00*
15:00 - 16:30 De Wakkere Wereld	(Natuurfilm	en	miniquiz)	   €3,00*

Vrijdag 27 april
15:00   Koningsdag: De Singeltjesklubb 
   Restaurant (Rechterzijde)       €5,00*

Maandag 30 april
	 	 	 Koffieochtend		De Knip       €2,00*

Gym, Koningsdag: De Singeltesklubb, de mannengroep en de 
Verwenochtend	kosten €5,00 voor revalidanten en externen.

De koffieochtend	kost €2,00 voor revalidanten en externen, 
plus een materiaalbijdrage tussen de €0,50 en de €3,00.

Schilderen	kost €5,00 voor revalidanten en externen, 
exclusief materiaal.

De Wakkere Wereld kost €3,00 voor 
revalidanten en externen.

AGENDA
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Alzheimer Trefpunten
De Alzheimer Trefpunten Midden-
Kennemerland organiseren maandelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
hun naasten en andere belangstellenden. 
Een deskundige start een bepaald thema, 
waarna er gelegenheid is om vragen te 
stellen over dit thema of over dementie in het 
algemeen. Aanwezigen krijgen daarnaast de 
ruimte voor het ontmoeten van lotgenoten. De 
bijeenkomsten duren anderhalf tot twee uur 
en worden geleid door een gespreksleidster 
met kennis van zaken. Iedereen is van harte 
welkom, vooraf aanmelden is niet nodig en 
het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Wilt u meer weten over de Alzheimer 
Trefpunten? Kijk dan op de website voor 
meer info: www.alzheimer-nederland.nl of 
bel naar 06-51942684.

Voorkom en leer vallen
Vallen bij oudere mensen is een ernstig 
en veelvoorkomend probleem. Sommige 
ouderen belanden na een valpartij zelfs op 
de spoedeisende hulp. Anderen belanden in 
het ziekenhuis of verpleeghuis.

Veel mensen hebben de angst om (opnieuw) 
te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, 
dagelijkse bezigheden. Ruim de helft van 
de 70-plussers is bezorgd om te vallen. 
Sommigen gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. 

ViVa! Zorggroep organiseert daardoor een 
cursus in Castricum waarin ouderen wordt

Over Vanuit ViVa!
De rubriek Vanuit ViVa! geeft u 
iedere maand een impressie van 
waar ViVa! Zorggroep zich zoal 
mee bezig houdt óf de nodige, 
praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

VANUIT V IVA !
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geleerd hoe te vallen én hoe ze vallen kunnen 
voorkomen. Deze cursus bestaat uit negen 
middagsessies van ongeveer twee uur.

De cursus Zicht Op Evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert…
• …minder bezorgd te zijn om te vallen;
• …de kans op vallen te verminderen;
• …optimaal gebruik te maken van de eigen 

mogelijkheden
• …meer te gaan bewegen.

De startdatum van de cursus is 3 april. Meer 
informatie of aanmelden? Bel 088-998000 of 
mail zichtopevenwicht@vivazorggroep.nl voor 
meer info over Zicht Op Evenwicht.

VANUIT V IVA !

Beautymaand
De dagen worden wat langer, de temperatuur gaat weer omhoog. De 
vogeltjes fluiten. Het voorjaar is in aantocht! De hoogste tijd om weer met 
frisse haren en mooie nagels de deur uit te gaan. ViVa! Ledenservice zorgt 
ervoor dat de kapper of pedicure bij u aan huis komt én heeft deze maand 
een speciale aanbieding voor leden!

Speciale aanbieding
• Gratis föhnen/stylen (ter waarde van €16,70) bij een knipbeurt door 

Mobella Kappers.
• Gratis nagellakken bij een pediucurebehandeling door één van de bij ons 

aangesloten pedicures.

Wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Bel dan naar 088-9958822 
voor meer info. Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Meldt u dan 
vandaag nog aan via 088-9958822 of via de website: www.vivazorggroep.
nl/ledenservice, onder vermelding van de actiecode BEAUTY. Deze actie is 
geldig tot en met 30 april 2018.



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

April staat op het punt van beginnen – en we 
weten allemaal dat deze maand doet wat 
'ie wil. Iets zinnigs zeggen over het weer in 
deze maand is dan ook knap lastig. Wat we 
wél zeker weten, is dat de maand dit jaar 
begint op Eerste Paasdag. Daarom vindt u 
in deze editie van ViVa! Gastvrij iets over de 
oorsprong van paaseieren, naast natúúrlijk 
het nieuws rondom onze dienstverlening.

Praten over eten
We gaan in de maand april uitgebreid met u 
in gesprek over het eten. Over de smaak van 
het eten, bijvoorbeeld. Of over hoe het eten 
wordt opgediend. En over de sfeer tijdens 
de maaltijd. We zijn gedurende vier weken 
op verschillende locaties aanwezig om korte 
interviews te houden waarin u al uw op- en 
aanmerkingen over het eten aan ons kunt 
doorgeven. Complimenten zijn natuurlijk ook 

welkom. De resultaten van deze gesprekken 
worden met de teams besproken waarna 
we, waar nodig, verbeteringen treffen.

U begrijpt dat het niet lukt om op iedere 
locatie met alle bewoners te praten. Heeft 
u desondanks behoefte aan een gesprek 
over het eten en weet u niet zeker of er op 
uw locatie ook interviews worden gedaan? 
Neem dan contact op met uw gastvrouw, de 
kok of een lid van uw cliëntenraad. Hij of zij 
kan u dan in contact brengen met de juiste 
personen.

We hopen u in de ViVa! Gastvrij van juni te 
kunnen informeren over de resultaten en 
laten dan eveneens weten wat we precies

Van de keukentafel
Een paasei is een versierd ei 
of chocolade-ei dat met Pasen 
wordt verstopt. Die traditie is niet 
nieuw – in tegendeel. Paaseieren 
doken al op tijdens de 
Middeleeuwen. Het verstoppen 
ervan komt voort uit een oude 
gewoonte om eieren in akkers te 
begraven. Men geloofde destijds 
dat de akker daardoor vruchtbaar 
werd. Vandaar dat ook de ouders 
van nu op Paaszondag voor dag 
en dauw opstaan om eieren te 
verstoppen.

VIVA !  GASTVRIJ
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met deze informatie gaan doen. Eet 
smakelijk!

Paaseieren verven
Een typische traditie met Pasen is 
het schilderen van eieren. Dat kan op 
verschillende manieren en met diverse 
soorten verf. Je kunt er restjes verf uit de 
schuur voor gebruiken, maar dan is het ei 
niet meer eetbaar. Met waterverf is dit nog 
wél het geval – vandaar dat dit meestal de 
voorkeur heeft.

Wilt u een mooi en glanzend ei beschilderen? 
Kies dan een zachte kleur als ondergrond. 
Schilder het ei in z'n geheel in deze kleur 
en laat de verf drogen. Kies vervolgens een 
tweede kleur verf die contrasteert óf iets 
feller is dan de kleur van de ondergrond. 
Breng deze tweede kleur vervolgens aan 

met een dun penseel. Een garantie voor 
prachtige paaseieren!

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is Latte 
Honing Macchiato: koffie met de smaak van 
pure chocolade en honing. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Koningsdag-feitjes
• Koningin Wilhelmina en haar familie 

waren nooit aanwezig bij de festiviteiten.
• Ieder jaar wordt er in Nederland zo'n 

honderd miljoen euro uitgegeven aan 
oranje artikelen.

• Koningin Juliana kreeg jaarlijks een 
bloemenhulde op Paleis Soestdijk. 

• Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verboden de Duitse bezetters alle 
festiviteiten, maar vierde Nederlanders 
stiekem toch Koninginnedag. Koningin 
Wilhelmina sprak via Radio Oranje het 
volk moed in.

• Koningin Beatrix heeft van Koninginnedag 
het feest gemaakt wat het vandaag de 
dag is, met onder meer de bekende 
vrijmarkt.

• Viel Koninginnedag op een zondag? Dan 
werd de dag op 29 april gevierd. Vóór 

1980 werd Koninginnedag, in dat geval, 
verplaatst naar 1 mei.

• Koning Willem-Alexander is de eerste 
koning sinds 1890. Sinds dat jaar heeft 
Nederland alleen koninginnen gehad.

• Het opspelden van het traditionele oranje 
speldje of lintje was verboden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Als alternatief 
zette men vaak oranje Afrikaantjes op de 
vensterbank.

• Koningsdag is ook een nationale feestdag 
op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

• Nederlandse ambassades in het 
buitenland vieren Koningsdag met 
oranjebitter en haring.

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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Vrijmarkt
Meer dan de helft van de Nederlanders 
komt tijdens Koningsdag op de vrijmarkten 
af. Het is de verwachting dat er tijdens deze 
markten voor zo'n 315 miljoen euro aan 
spullen worden verkocht. Dat is ongeveer 92 
euro per persoon. 

Geen slechte verdiensten! Maar mag dit 
allemaal wel? Ja, dat mag. Iedereen kan 
op straat verkopen onder vergunning. Dit 
bijzondere beleid leidt tot deze markten 
die in onder meer Utrecht 's nachts al zijn 
toegestaan. Er zijn wel uitzonderingen: zo 
mag men geen voedsel en drank verkopen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Koolraap
At u vroeger ook met regelmaat koolraap? 
Deze ooit een erg populaire groente werden 
begin juni gezaaid en in eind oktober geoogst. 
De smaak is opvallend zoet, hoewel ze wel 
gekookt gegeten moesten worden: rauw zijn 
koolrapen niet erg smakelijk. De koolraap 
werd vroeger in het Friese Kleigebied, 
de Bommelerwaard, Gelderland, Noord-
Limburg en Noord-Brabant verbouwd voor 
zowel dierlijke (veevoer) als menselijke 
consumptie, maar is nu een beetje uit zicht 
geraakt. Weinig mensen eten nog koolrapen: 
vandaar dat de raap op de officieuze lijst 
verdwenen groenten is beland.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Wereldberoemd zijn ze: de schilderijen van 
William Turner. Meer dan zestig keer heeft 
hij een zonsopgang vastgelegd. Steeds met 
gevoel voor alle sensaties en indrukken die een 
zonsopgang bij je kan oproepen. Soms zo diep 
en genuanceerd dat ze raken aan het hogere 
en het mystieke. 

Ontwaken, wakker worden: het overkomt ons 
elke dag. Hetzij na een nacht met weinig slaap, 
hetzij langzaam overgaand van dutten en 
soezen naar een gewaarworden van het licht 
om je heen. Wat zal de nieuwe dag brengen? 
En hoe zal ik die dag tegemoet treden? Met zorg 
en spanning, of in openheid en verwondering 
ingaand op wat op me afkomt? 

Want dat laatste kan ook! Onverwacht kan het 
gebeuren dat je een ander perspectief op je 
bestaan krijgt. In een ervaring die je te boven 
gaat. 'Ik voelde dat de wanden tussen het 
zichtbare en het onzichtbare heel dun werden. 
Dat ik mij kon overgeven aan een Leven dat 
in mij stroomde',  schreef de Quaker Richard 
Jones ooit. Een nieuw begin in een leven dat 
– normaal gesproken – weinig toekomst meer 
had. Een onvoorzien verder gaan dat prettig en 
rustig voelt. Als dát het leven is dat God met 
ons voorheeft in de tijd á Pasen, wat zou het 
dan mooi zijn als we daar oog voor krijgen. 

Het kan zomaar beginnen in een vroege 
morgen...

ONTWAKEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Weerspreuken
Hoeveel van de volgende weerspreuken 
over de maand april kent u?
• Zo menig vorst in maart, zo menig dauw 

in april.
• April doet wat 'ie wil.
• Aprilzonne doet water in de tonne.
• Aprillertje zoet, geeft nog wel eens een 

witte hoed.
• April veel regen, brengt grote zegen.
• Aprilvlokjes brengen meiklokjes
• Op een april geen zon, vaak water in de 

ton.
• De huwelijkse staat is als april: nu zon, 

dan storm en dan weer alles stil.
• Als het in april regenen wil, blijven de 

boeren niet stil.
• Valt in april veel nat, dan zwemmen de 

druiven tot in het vat.
• April regen? Boerenzegen.

• In april heldere maneschijn, zal voor de 
bloesems schadelijk zijn.

• Het mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad 
zijn.

• April veranderlijk en guur, brengt hooi en  
koren in de schuur.

• Donder in april, is wat de landman wil.
• Aprilse aren zijn er in alle jaren.
• April maakt de bloem, mei bekomt de 

roem.
• Als in april kevers ontstaan, dan zal de 

mei van kou vergaan.
• Gras dat in april wast, staat in mei vast.
• Verschaft april vele schone dagen, dan 

pleegt mei de last te dragen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. B | 7. C | 8. A

Wat	weet	u	over	het	ontstaan	van	de	telefoon?

1. Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Hoe heette het eerste Nederlandse telefoonbedrijf?
A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 

Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse telefoonnetwerk 
geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen had dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen had Nederland in 1915?
A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

8. Wanneer werd de mobiele telefoon uitgebracht?
A. In 1973 | B. In 1975 | C. In 1978

TELEFONIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


