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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon

2  Inhoud en voorwoord

3  Activiteiten

9  Agenda

13  ViVa! Gastvrij

14  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

NAAR BAKKUM
Het maandelijkse uitstapje ging dit keer naar 
bezoekerscentrum De Hoep en het nabijgelegen 
restaurant Johanna's Hof in Bakkum. In De Hoep zagen 
we een leuke expositie – en daarna was het tijd voor 
pannenkoeken met een drankje.
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ACTIV ITE ITEN

NLDOET IN AKERSLOOT
Zaterdag 16 maart was het zo ver: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Tien vrijwilligers 
kwamen langs om het meubilair in 't Trefpunt onder 
handen te nemen, de ramen en kozijnen een opfrisbeurt 
te geven en het terras aan te pakken.

Mooi weer
Alles ziet er weer 

fris en gezellig uit. 
Laat het warme weer 

maar komen, zodat 
we kunnen genoten 

van het resultaat!
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ACTIV ITE ITEN

OUDEREN EN MUZIEK
Fotograaf Natasja van der Woude benaderde ons met de 
vraag of zij de bewoners mocht komen fotograferen voor 
haar expositie Ouderen en Muziek. De resultaten hiervan 
zijn van dinsdag 19 maart tot en met 6 mei te zien in 
ontmoetingscentrum De Sociëteit in Alkmaar.

Voorproefje
Benieuwd? U ziet op 

deze pagina alvast 
een voorproefje van 

de tentoonstelling.

Meer info
Meer info vindt u op www.
natasjafotografeert.nl.
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ACTIV ITE ITEN

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

Strammerzooms
BeleefTV
De BeleefTV heeft verschillende functies die 
voor groepssessies gebruikt kunnen worden, 
maar hij wordt ook aangezet voor individuele 
momenten, zo blijkt uit de bovenste foto 
rechts.

De nieuwste bewoner 
van Strammerzoom
Sinds kort hebben we op de serre, naast de 
kippen en knuffelkatten, ook een knuffelhond. 
(onderste foto rechts) En wat is 'ie lief...

De Ruilbeurs
De Ruilbeurs bleek een gezellige inloop 
waar kinderen, ouderen, opa's én oma's 
probeerden het knuffelplaatjesboek van de 
supermarkt Deen vol te krijgen. Deen zelf 
deelde limonade en snoepjes uit. De beurs 
wordt al een echte traditie en de boeken 
en plaatjes die achterbleven, zorgden in 
de avonduurtjes nog voor vertier onder de 
bewoners (foto links).

Wensen uit de wensboom
Mevrouw Timmerman en mevrouw Ponto 
wilden graag weer eens genoten van 
een Indische rijsttafel – en dat was niet 
aan dovemansoren gezegd. Het Chinese 
restaurant LOTUS uit Heiloo en de opa en
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ACTIV ITE ITEN

oma van Shannon sponsorden een 
overheerlijke rijsttafel waar we met z'n allen 
van hebben genoten. De bovenste foto 
rechts zegt genoeg!

Beter dan in een
restaurant
Meneer Van Vliet is stapelgek op 
pannenkoeken. Hij bakte ze voeger vaak zelf 
voor zijn gezin en mist de geuren soms in 
huis. Daarom doken Alex, Annie en Simone 
de keuken in en bakten ze pannenkoeken 
voor iedereen (onderste foto rechts). Om de 
geuren kon je niet meer heen en de smaak 
was voortreffelijk. En als je van bewoners 
krijgt te horen dat de pannenkoeken veel 
lekkerder smaakten dan die in een restaurant 
weet je dat je geen groter compliment kunt 
krijgen!

Krokusmenu
Op dinsdag 19 maart was het weer zover: 
een Topmenu in 't Trefpunt. Dit keer werd er 
voor 41 personen een heerlijk Krokusmenu 
samengesteld. Bewoners en familie hebben 
heerlijk gegeten en kijken uit naar de 
volgende, exclusieve maaltijd!

Exposities
De fotoclub SWOA heeft gewerkt aan een 
nieuwe expositie met het thema voorjaar. 
De werken die daarbij horen zijn van april 
tot en met mei te zien en afkomstig van het 
technische brein van de Akerslootse...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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ACTIV ITE ITEN

...fotoclub, Jan Douwe. De trotste winnaar 
van de jaarfoto van 2018 is Gerard Kaptein. 
De expositie bevat dan ook vijf foto's van 
Gerard die te zien zijn in Het Kruispunt. De 
andere clubleden fleuren de tweede gang 
op met hun voorjaarsfoto's. We hopen 
dat bewoners en personeel er erg blij 
mee zijn. Meer foto's zijn te zien op www.
kruispuntswoa.nl.

Boswachtersbezoek
De boswachter Evert-Jan Woudsma komt 
op dinsdag 2 april bij ons langs voor een 
lezing. Hij laat daarbij filmpjes en foto's 
voorbij komen en vertelt informatie over 
verschillende attributen uit de duinen. 
Kom om 10:30 naar 't Trefpunt om deze 
natuurbeleving mee te maken. Iedereen 
is van harte welkom en de entree is gratis 
voor bewoners van Strammerzoom. Andere 
belangstellenden betalen €3,00, inclusief 
koffie en thee.

Vrolijke voorjaarsmarkt
We organiseren op woensdag 10 april van 
14:00 tot 16:30 een voorjaarsmarkt met tal 
van kraampjes van ondernemers uit Akersloot 
en omgeving. Boerderij Het Vertrouwen, de 
Blauwe Bessen Shop, Y-styling, Forty Eight 
Amsterdam, Bakkerij Van Baar, Geluk in 
Wonen: allemaal voorbeelden van bedrijven 
die langskomen. We organiseren ook een 
loterij en hopen op een gezellige opkomst.

We maken tijdens de markt ook bekend 
wie de bakwedstrijd Akersloot Bakt wint. 
Meedoen? Maak dan een taart, cake of 
tulband en lever deze op 10 april vóór 11:00 
in bij Angela Woestenburg in Strammerzoom. 
Een jury onder leiding van bakker Peter van 

Baar proeft en beslist wie de lekkerste taart 
heeft gebakken. De winnaar krijgt een prijs 
aangeboden door molen De Oude Knegt. 
We maken er een gezellige middag van!

Pasen in Strammerzoom
Het rad gaat op 17 april weer draaien tijdens 
de Megapaasbingo. Vrijwilligers zijn al hard 
op zoek naar geschikte prijzen. Waagt u ook 
een gokje?

We organiseren op Eerste Paasdag een 
gezellige brunch in 't Trefpunt. Deze 
maaltijd begint om 12:00, waarbij we samen 
genieten van allerlei lekkernijen. Verse eitjes 
van onze eigen kippen? Die ontbreken 
vanzelfsprekend niet...

Een nieuw uitstapje
We organiseren op 25 april opnieuw een 
gezellig uitstapje. Heeft u een idee over 
wáár deze trip heen moet gaan? Maak het 
dan kenbaar door uw wens in de groene 
brievenbus te gooien. Simone doet u graag 
een aantal voorstellen.

Oranje boven!
Wilt u op Koningsdag altijd de nationale 
intocht van de Oranjes zien? Kom dan 
naar 't Trefpunt, waar we het bezoek dat de 
koninklijke familie dit jaar aan Amersfoort 
brengt op groot doek laten zien. U krijgt er 
uiteraard een oranjegebakje en koffie of thee 
bij, waarbij we proosten op de verjaardag 
van Willem-Alexander. We zijn ook 
uitgenodigd om Koningsdag mee te vieren 
bij voetbalvereniging S.V. Meervogels, waar 
een vrijmarkt met muziek is georganiseerd. 
We horen het graag als u, of uw familieleden, 
met ons mee willen. Meer info volgt.
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Dinsdag 2 april
10:30   Natuurbeleving met boswachter Evert-Jan Woudsma 
   't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 3 april
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 4 april
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 5 april
10:30   Huiskamerviering De Eikenhoeve
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 7 april
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve
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AGENDA

Maandag 8 april
10:30   Programma geestelijk verzorger Paul Goossens: 
   bezinning met gedichten en muziek 't Trefpunt 
14:30   Muzikale Middag met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 9 april
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuur 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt met Jolande De Eikenhoeve

Woensdag 10 april
14:00   Voorjaarsmarkt met Akersloot Bakt

Donderdag 11 april
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 12 april
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt 

Zaterdag 13 april
15:00   Optreden Trio Groot 
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Zondag 14 april
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 15 april
10:00   Verkoop Leegwater-onderkleding
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt

Dinsdag 16 april
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuur 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 17 april
14:30   Megapaasbingo

Donderdag 18 april
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Creatief met familie en vrienden 't Trefpunt
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:30   Religieuze muziek De Eikenhoeve
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 20 april
10:30   Pasen: Strammer Bakt met Jolande De Eikenhoeve
14:30   Film 't Trefpunt

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
12:00   Paasbrunch 't Trefpunt

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

AGENDA
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AGENDA

Dinsdag 23 april
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuur 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 24 april
10:30   Programma geestelijk verzorger Paul Goossens: 
   bezinning met gedichten en muziek 't Trefpunt 
14:30   Creatief De Eikenhoeve 

Donderdag 25 april
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
13:30   Uitstapje met Simone
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 26 april
10:30   Huiskamerviering met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 27 april: Koningsdag
10:00   Bezoek Oranjes aan Amersfoort op
	 	 	 filmscherm	't Trefpunt  
10:00   Uitje vrijmarkt met muziek S.V. Meervogels 

Maandag 29 april
14:30   Muzikale Middag met  
   het Leliekoor

Dinsdag 30 april
10:30   Brei- en haakclub 
   De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuur 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

'U woont nu hier'
Strammerzoom is in oktober begonnen met 
de leerlijn U Woont Nu Hier van Gerke de 
Boer. De aftrap vond plaats in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, waarna we zijn 
begonnen met het maken van modules en 
het volgen van workshops. 

De eerste workshop, Ken je Cliënt, was in 
december en werd gegeven door Sandra 
Kuijl, de verpleegkundige, en Kok Klever, 
de geestelijk verzorger. Deze workshop ging 
over wensen, behoeften en gewoonten om 
daar goed met elkaar over in gesprek te 
gaan.

Door met elkaar in gesprek te gaan, 
kwamen we tot de conclusie dat er veel 
kan in Strammerzoom. We werken op een 
plek waar we samenwerken met bewoners, 
familie, vrijwilligers en collega's en we zijn 
actief bezig om van Strammerzoom een 
trefpunt te maken waar het goed wonen en 
vertoeven is, ook voor de andere bewoners 
van het dorp. 

Een hele mooie opmerking die ik opving, 
kwam van iemand uit het dorp: 'Ik kwam 
vroeger nooit in Strammerzoom, nu wip ik af 
en toe binnen. Er hangt een warme, gastvrije 
sfeer en er zijn leuke activiteiten.'

Door Jeanine de Haas

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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Op 6 maart, Aswoensdag, mocht ik in de 
katholieke kerk waartoe ik behoor weer het 
Askruisje ontvangen, als teken dat de vastentijd 
of veertigdagentijd begonnen is. Met de as van 
verbrande buxustakjes, die het jaar daarvóór 
met Palmpasen waren uitgedeeld, kreeg ik 
daarbij een kruisje op mijn voorhoofd, in het 
besef dat wij als mens voorbijganger zijn. We 
mogen leven, kort of lang, maar eens is ons 
aardse leven voorbij en dat is triest, maar kan 
tegelijkertijd ook troostrijk zijn. 

Vasten toen en vasten nu
Vasten, je hoort er tegenwoordig weer meer 
over. Vasten lijkt wel in de mode te zijn. Is het 
traditionele, religieuze vasten bedoeld om je 
te bezinnen op je leven tot dan toe, van hoe 
je met jezelf, met de medemensen en met de 
natuur omgaat, om je zo voor te bereiden op 

het Paasfeest, tegenwoordig gaat het meer 
over dingen niet of anders doen. Anders eten, 
bewuster leven, meer tot jezelf komen: in 
talloze boeken en tijdschriften is er aandacht 
voor. Want veel mensen voelen zich in het leven 
gejaagd en hoewel ze niet meer zo'n behoefte 
lijken te hebben aan geloof of kerk, zijn de 
functies die de kerk en het geloof vervulden niet 
verdwenen. Vandaar ook dat er volop aandacht 
is voor vasten, van speciale diëten tot allerlei 
oefeningen en therapieën aan toe. 

Een betere balans
Bent u ook op zoek naar een andere of 
betere balans in het leven, dan zijn er vaak 
goede boeken of dagkalenders beschikbaar. 
Desgewenst kan ik u daarbij helpen.

Een goede vastentijd gewenst!

VASTEN: WEER IN DE MODE?

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Felicitaties
We hebben in april weer twee jarigen. 
Mevrouw Copini is op 13 april jarig. Mevrouw  
Kuijper volgt op 28 april. We willen hen 
beiden alvast heel hartelijk feliciteren!

Namens Strammerzoom

Aprilweetjes
April wordt in de meeste landen vertaald 
naar iets wat op april lijkt, zoals het Franse 
avril, het Italiaanse aprile en het Spaanse 
abril. De Chinezen doen daar niet aan mee: 
daar heet april sìyuè.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

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 
mei 2019. Kopij aanleveren vóór 16 
april 2019. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


