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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Redactie Simone 
Schneider-Koning en Angela Woestenburg 
Vormgeving Caroline Meijers Drukker 
Media Point Adres Mozartlaan 1B, 1921 XC 
Akersloot Telefoonnummer 088-9957950

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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PANNENKOEKEN
...en opeens rook, zomaar op een maandagmorgen, 
heel Strammerzoom naar pannenkoeken. Hoe dat kon? 
Meneer van Vliet wilde graag pannenkoeken bakken 
voor het hele huis en daar sprong de zorg op in door 
pakken met mix te bestellen.

ACTIV ITE ITEN

Bakken
Samen met drie 

zorgmedewerkers 
dook meneer de 

keuken in...

Genieten
...tweeënhalf uur later 
waren alle pakken op 
en genoten we van 
overheerlijke, Hollandse 
pannenkoeken. 
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Willeke en Erwin
Op 25 augustus werden de bewoners van 
Strammerzoom getrakteerd op een concert 
van Willeke D'estell. Deze lieve dame heeft, 
buiten een prachtige stem, ook een warme 
persoonlijkheid. Menig bewoner moest 
hier en daar een traantje wegpinken bij 
haar gevoelige liedjes. Als extra verrassing 
kwam haar partner Erwin Fillee mee. Erwin 
is een goede bekende in Strammerzoom 
en zorgde voor de vrolijke noot tijdens het 
concert. En uiteraard mocht een advocaatje 
met slagroom niet ontbreken...

Rock 'n roll-middag
Tijdens het laatste weekend van augustus 

was heel Akersloot in de ban van een groots 
rock 'n roll-spektakel met veel vertier. Het 
begon al op vrijdagmiddag. Terwijl een deel 
van ons vrijwilligersteam op de markt stond 
om het dorp te laten zien wat Strammerzoom 
zoal doet (foto rechts), maakten andere 
collega's en vrijwilligers met bewoners een 
rondje over de markt. Men wilde niet eens 
meer mee terug.

Het leukste van de middag? Dat was een 
spontane actie van de vrijwilligers: de vraag 
of er ook een paar bewoners op zondag 
mee mochten naar de oldtimer-show én 
of ze even mochten dansen in de tent. En 
natuurlijk mocht dat (foto bovenaan)!

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



xxxxx

 SPIL ViVa!  5

Claes Horn
Op 7 september was het zover: de bewoners 
van Strammerzoom mochten, samen 
met die van Geesterheem, een rondvaart 
maken naar de Zaanse Schans (foto's). De 
dag begon vroeg, want alle bewoners die 
meegingen, moesten om 10:00 klaarstaan 
voor het vertrek. Dat was even hectisch – en 
vooral toen bleek dat er maar één busje kwam 
opdagen, moest er even geïmproviseerd 
worden. Wandelen was tenslotte geen optie: 
de regen kwam met bakken uit de lucht.

Gelukkig klaarde het al snel op en toen alle 
bewoners goed en wel op de boot zaten, 
werden ze getrakteerd op prachtige luchten 
met stapelwolken. Bij de Zaanse Schans is 
de boot omgedraaid, waarna we, na drie uur 
varen, weer zijn teruggegaan naar Akersloot, 

compleet met zeebenen en nieuwe 
herinneringen.

Verse vis
Alex houdt iedere maand samen met leden 
van de cliëntenraad een stamtafel- of 
kringgesprek, waaruit wensen van bewoners 
naar voren komen. Een voorbeeld hiervan: 
de opmerkingen die we kregen over de vis, 
welke als 'niet echt lekker' werd ervaren. 
Bewoners gaven aan graag verse vis van de 
visboer te willen.

Een aantal afspraken en overleggen later 
is dit gelukt. We hadden afgelopen maand 
voor het eerst verse lekkerbekjes. De borden 
gingen schoon op en iedereen genoot met...

Tekst gaat verder op de volgende pagina. 

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE IT
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...volle teugen (foto's). We krijgen hierdoor, 
vanaf 28 september, wekelijks verse vis van 
de visboer. We stappen vanaf 6 oktober 
ook over op vers brood van onze eigen, 
Akerslootse bakker: bakkerij Van Baar.

Deen
De supermarkt Deen Akersloot heeft 
Strammerzoom uitgekozen als tweede goede 
doel voor hun spaaractie. Dit betekent dat u 
muntjes, die u krijgt na het boodschappen 
doen, in bepaalde buizen kunt doen. Deze 
buizen staan symbool voor de organisaties 
waaraan Deen, na afloop van de actie, een 
geldbedrag uitkeert. Doet u uw muntjes ook 
in de buis van Strammerzoom? We willen 
het bedrag gebruiken voor het maken van 
een fietsroute door Akersloot voor op de 
Fietslabyrint. Alvast hartelijk bedankt!

Fotocollages
Anja Pennekamp en Jolanda van der 
Eng kwamen met een geweldig idee. Ze 
merkten op dat er tijdens de activiteiten en 
andere, gezellige momenten vaak foto's 
worden gemaakt. Ze plaatsen daarom twee 
prikborden bij het biljart, waar ze maandelijks 
collages van deze foto's gaan maken, zodat 
iedereen deze prachtige momenten mee 
kan beleven.

Expositie
De gangen van Strammerzoom zijn 
momenteel voorzien van prachtige foto's van 
molens, gemaakt door Anke van Tiel. U vindt 
er ook tekeningen, schilderijen en poppen 
gemaakt door verschillende collega's en 
maakt zodoende kennis met onze creatieve 
kant.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE IT
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KIPPENHOK
Meneer Dekker heeft het nieuwe kippenhok inmiddels 
al ontdekt en is, samen met de kippen, gaan ontbijten. 
We willen Jan, Margreet, Jolande en Mike hartelijk 
bedanken voor het bouwen van het kippenhok, het 
kopen van voer en de tegels rondom het hok!

ACTIV ITE ITEN
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STRAMMER BAKT
De geuren blijven door Strammerzoom gaan, want 
de activiteit Strammer Bakt met Jolande wordt steeds 
drukker bezocht. Jolande haalt allerlei nieuwe recepten 
boven tafel, die we omtoveren tot heerlijke baksels. 

ACTIV ITE ITEN

Wanneer?
Strammer Bakt vindt 

plaats op 9 en 23 
oktober om 14:30. 

Komt u ook?
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OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 1 oktober
14:30   Zingen met het Leliekoor
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 2 oktober
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:00   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 3 oktober
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 4 oktober
10:00   Kerkdienst
14:30   Quiz

Vrijdag 5 oktober
15:00   Nationale Dag van de Ouderen: Optreden Heeren 17 

Zondag 7 oktober
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 8 oktober
14:30   Verkoop H&A Mode
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 9 oktober
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

AGENDA
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Woensdag 10 oktober
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 11 oktober
10:00   Kerkdienst
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz
17:30   Topmenu: Menu Belgique     €22,95*

Vrijdag 12 oktober
10:30   Gespreksgroep Serre 
14:30   Sjoelen 

Zaterdag 13 oktober
15:00   Muzikale bingo: raad het plaatje

Zondag 14 oktober
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 15 oktober
14:00   Begin expositie Barbara van Marle
14:30   Zingen met het Leliekoor
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt

Dinsdag 16 oktober
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt
14:30   Bewegen met Simone 't Trefpunt

Woensdag 17 oktober
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

AGENDA
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Donderdag 18 oktober
10:00   Kerkdienst
14:30   Creatief met Vrienden 't Trefpunt
14:30   Quiz De Eikenhoeve

Vrijdag 19 oktober
10:30   Religieuze muziek Serre 
14:30   Sjoelen

Zaterdag 20 oktober
14:30   Filmmiddag: Natuurfilm 't Trefpunt    

Zondag 21 oktober
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 22 oktober
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt
19:00   Klaverjassen

Dinsdag 23 oktober
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

Woensdag 24 oktober
14:00   Biljartmiddag
14:30   Bingo
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 25 oktober
10:00   Kerkdienst
14:30   Quiz

AGENDA
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Vrijdag 26 oktober
10:30   Bloemschikken
14:30   Sjoelen

Zaterdag 27 oktober
15:00   Optreden: Try-OuD      

Zondag 28 oktober
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 29 oktober
14:30   Zingen met het Leliekoor
19:00   Klaverjassen 't Trefpunt 
   Einde expositie Barbara van Marle

Dinsdag 30 oktober
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen met Simone 't Trefpunt

Woensdag 31 oktober
14:00   Biljartmiddag
14:30   Creatief De Eikenhoeve

*Prijzen
Het Topmenu: Menu Belgique kost €22,95 per persoon, 
inclusief twee drankjes en koffie of thee. Gasten met 
een maaltijdvoorzieing van ViVa! Zorggroep 
betalen €12,95 per persoon.

AGENDA
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

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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Het is best bijzonder wanneer langsgaan 
bij je moeder ook deel uitmaakt van je 
werkzaamheden. Irma Verduin werkt al ruim 
zeventien jaar bij ViVa! Zorggroep en een 
van haar taken is het brengen van koffie 
met een broodje bij mevrouw De Goede – 
haar moeder, dus. 'Dat geeft het werken 
hier wel een extra dimensie', geeft Irma 
toe. Mevrouw de Goede, die inmiddels ook 
is aangeschoven bij het gesprek, kan dat 
beamen. 'Het is heel erg fijn als je dochter 
langskomt en ongemerkt een extra oogje in 
het zeil houdt.'

Echte Akerslootse
Mevrouw de Goede is sinds twee jaar 

bewoner van Strammerzoom en is dat, naar 
eigen zeggen, in volle tevredenheid. 'Maar 
het begin was wel lastig hoor', aldus de 
90-jarige. 'Het was de bedoeling dat ik hier 
samen met mijn man kwam wonen, maar 
hij overleed een week voor de verhuizing. 
We waren zestig jaar getrouwd. Gelukkig 
hebben we dat nog wel kunnen vieren.'Als 
rasechte Akerslootse heeft ze haar man, 
naar goed gebruik, op de kermis ontmoet. 
Samen kregen ze drie kinderen, waaronder 
Irma. 'We waren altijd erg actief en hielden 
bijvoorbeeld van fietsen. Ik heb zelfs nog 
meegedaan aan de Fietsvierdaagse. Mijn 
grootste hobby? Dat was kaarten. En dat is 
het eigenlijk nog steeds.'

...MEVROUW DE GOEDE EN DOCHTER IRMA

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 De Goede en haar dochter Irma, keukenmedewerker.
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Ook dochter Irma ervaart Strammerzoom 
als positief, zij het natuurlijk op een andere 
manier. 'Het is met 32 bewoners erg 
overzichtelijk', legt ze uit. 'Je kent iedereen 
en we werken goed samen. Naast haar werk 
in de keuken functioneert Irma ook als een 
soort dorpsomroeper: ze brengt de laatste 
nieuwtjes naar nieuwsgierige bewoners. Erg 
fijn voor hen, maar voor niemand zo fijn als 
voor mevrouw De Goede. 'Want als je bij je 
moeder binnenstapt, zegt Irma, is het toch 
net anders dan op de andere kamers.'

Moeder en dochter
Dat moeder en dochter veel met elkaar 
gemeen hebben, blijkt wel uit het aantal 
gedeelde interesses. De voorliefde voor 
fietsen, kaarten en het buiten zijn zit bij 
beiden in het bloed. 'Dat was vroeger al zo', 
vertelt mevrouw. 'We hadden bijvoorbeeld 

een groentetuin waar we allebei graag 
kwamen.' 'Toen ik eenmaal zelf een gezin 
had, wilde mijn moeder evengoed nog wel 
eens bepalen welke groenten er op het 
menu kwamen', voegt Irma er lachend aan 
toe. Waar mevrouw De Goede geen fan 
van was, waren vakanties. 'We gingen wel 
veel naar het strand en de duinen', zegt ze. 
'En later zijn we met de buurtjes naar die 
Fietsvierdaagse in Drenthe gegaan. Maar 
verder was ik liever dicht bij huis. Ik ben 
hier bijvoorbeeld tien jaar lang vrijwilliger 
geweest bij de speeltuin en heb veertig jaar 
in het kerkkoor gezongen. En als er tijd over 
was, werden er tulbanden gebakken en 
uitgedeeld aan de kinderen.'

Kraamzorg
In Strammerzoom maakt mevrouw goed 
gebruik van het activiteitenprogramma. Ze 
doet mee met spelletjes, zingt en slaat het 
kaarten nooit over. 'Als mijn moeder zich niet 
helemaal honderd procent voelt, vraag ik 
altijd of ik het kaarten moet afzeggen', aldus 
Irma. 'Maar dat hoeft dus nooit, haha.' Als 
fietsfanaat doet het mevrouw goed om te zien 
dat Strammerzoom nu ook beschikt over een 
Fietslabyrint. 'Maar eigenlijk kunnen jullie 
me overal vinden waar een borrel en muziek 
is.' Inmiddels zijn we alweer twee generaties 
verder. Irma heeft zelf drie kinderen én een 
kleinkind. Haar dochter heeft in het verleden 
ook nog even op Strammerzoom gewerkt, 
waardoor er tijdelijk drie generaties aanwezig 
waren. Mevrouw de Goede boft er maar 
mee. 'Want ook mijn andere twee kinderen 
komen wekelijks op bezoek', zegt ze. 'Ik voel 
me dan ook niet oud. Als je dingen niet meer 
wil, dán ben je oud.'

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 Marianne Kuijper 
of stuur een mail naar m.kuij@
vivazorggroep.nl.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

MENU'S



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 7

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

Het Menu Belgique wordt in oktober 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:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Europese menu 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 Europees menu 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.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S
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Expositie
Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, 
hand in hand wandelend of spelend op het 
strand? Kunstenares Barbara van Marle had 
ze nog wel – en ze heeft er iets moois van 
gemaakt. De komende weken kunt u, van 
15 oktober tot 29 oktober, een aantal van 
deze bewerkte en overgeschilderde foto’s 
bewonderen tijdens de expositie We Are 
What We Remember.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. 
Aan de veiligheid en bedding in het leven 
die onze ouders, veelal, aan ons hebben 
doorgegeven. Als een geschiedenis van 
koesteren en loslaten die zich van generatie 
op generatie herhaalt. Die onbezorgde 
periode uit ons bestaan, veilig achterop 

bij vader op de fiets, waarbij moeder 
met de theepot wachtte tot we uit school 
kwamen, hebben we zelf aan onze kinderen 
doorgegeven – en zij weer aan hun kinderen. 
Neem de tijd om de foto’s op u in te laten 
werken. De geestelijk verzorger en het 
Uitbureau kunnen u hierbij begeleiden. U 
kunt ook met uw familie langsgaan. 

Door Kok Klever en Jolanda Booij, geestelijk verzorger 

en projectmedewerker Waardigheid en Trots

Felicitaties
We feliciteren mevrouw Nijman (11 oktober) 
en meneer Bakker (22 oktober).

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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Bovenstaande Engelse zin is de titel van 
de fototentoonstelling met bewerkingen van 
jeugdfoto’s die herinneringen oproepen en 
die momenteel langs onze locaties reist. Eén 
van die herinneringen is het op schoot zitten 
bij uw eigen vader of moeder. Een gevoel 
van veiligheid en nabijheid, zoals we nu nog 
maar zelden meemaken. Geborgenheid en 
vertrouwen: als we geluk hebben, krijgen we 
daar in onze jeugd genoeg van mee om door 
het leven te gaan en ons te herinneren als 
andere zekerheden wegvallen. Dit kunnen we 
doorgeven aan de volgende generatie, zodat 
die ook met goede en warme herinneringen 
aan hun jeugd het leven ingaat. Over dat 
vertrouwen vond ik bijgaand gedicht van 
Jeroen Swaan dat ik graag met u deel, opdat 
onze eigen herinnering daaraan levend blijft.

Blind vertrouwen

Vertrouwen heb ik nodig
vertrouwen moet ik krijgen
omdat zonder dat vertrouwen
ik zal blijven zwijgen.

Vertrouwen zal ik vragen
vertrouwen zal ik geven
omdat zonder dat vertrouwen
ik niet echt kan leven

Vertrouwen zal ik koesteren
vertrouwen zal ik schenken
want zonder dat vertrouwen...
...ik moet er niet aan denken

- Jeroen Swaan

WE ARE WHAT WE REMEMBER

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Welke kleuren heeft de vlag van Castricum?
A. Blauw, geel en groen | B. Rood, wit en zwart | C. Rood, geel en wit

2. Welke van deze plaatsen valt NIET binnen de gemeente 
Castricum?

A. Akersloot | B. Limmen | C. Uitgeest

3.Hoe heet het archeologisch depot van de provincie Noord-
Holland, welke sinds januari 2015 in Castricum staat?

A. Het Hof van Hilde | B. Het Huis van Hilde | C. Hilde's Hof

4. Hoe heet de Hongaarse gemeente die tot 2011 een 
zustergemeente van Castricum was?

A. Balatonfüred | B. Szalaszek | C. Balantonczek

5. Uit welke eeuw stamt de Dorpskerk?
A. De tiende eeuw | B. De elfde eeuw | C. De twaalfde eeuw

6. Hoeveel mensen wonen er in Castricum?
A. Rond de 30.000 | B. Rond de 35.000 | C. Rond de 40.000

7. Wat is de voornaam van burgemeester Mans?
A. Toon | B. Wim | C. Ronald

CASTRICUMQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


