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Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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ACTIV ITE ITEN

DE MAAND DECEMBER
Kerststukjes maken, een SinterKerstbingo, een 
kerstmusical... Zomaar een greep uit de activiteiten die 
in de maand december voorbij zijn gekomen. Een drukke 
en gezellig maand, dus. We hopen dat u fijne dagen 
heeft gehad en wensen u een goed 2019!
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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.

DEEN-actie
De opbrengst van de DEEN-actie is bekend 
en heeft ons maar liefst €870,15 opgeleverd 
(bovenste foto, rechts). We willen de 
supermarkt hartelijk danken voor deze 
mooie opbrengst!

Sinterklaasmiddag
Op woensdag 6 december nam de 
Goedheiligman tóch nog even de tijd 
om een bezoek aan Strammerzoom te 
brengen (onderste foto's, links en rechts). 
Verschillende bewoners kwamen aan het 
woord en na de pauze kwam Erwin Fillee 

langs voor een optreden, wat een groot 
succes was. Na afloop kreeg iedereen een 
cadeautje. Tenminste – één cadeautje... Na 
afloop kwam er uit onbekende hoek nog een 
verrassing en gingen de bewoners niet met 
één, maar drie pakjes naar huis. 

Kerstdiner
Het jaarlijkse kerstdiner vond dit jaar 
op dinsdag 18 december plaats: een 
vijfgangenmenu welke bij velen goed in 
de smaak viel. Binnen korte tijd waren alle 
stoelen gereserveerd. Hóe mooi is het om 
samen met kinderen en kleinkinderen te eten 
– de wens van veel bewoners. Er was zelfs 
een familie die graag met twaalf mensen 
én hun moeder kwam eten. De avond werd 
afgesloten met een toepasselijk gedicht.
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ACTIV ITE ITEN

Kouwe Kerst
Woensdag 19 december kwamen de 
leerlingen van de Rembrandtschool 
liedjes zingen uit de musical Kouwe Kerst 
(bovenste foto, rechts). Deze musical gaat 
over de middag voor Kerstavond. Er ligt 
een dik pak sneeuw en het vriest minstens 
twintig graden. Gelukkig heeft Emma zelf 
een huissleutel, maar als ze die wil pakken, 
kan ze hem nergens vinden. Even later komt 
haar broertje Renzo thuis. Omdat ook hij 
geen sleutel bij zich heeft en het wel uren 
kan duren voor hun ouders thuiskomen, 
moeten ze tot die tijd op het stoepje blijven 
zitten. Terwijl ze wachten, komen er allerlei 
bijzondere mensen voorbij. Eerst een 
gezellige, dikke Kerstman die op zoek is 
naar zijn arrenslee en rendieren, daarna 
de Mexicaanse famille Munoz die op zoek 
is naar een hotel. Ze praten met een oude 

vrouw die een heerlijke kerstmaaltijd gaat 
eten en Emma ziet een soort kersthaas 
voorbij springen. Voor de kinderen was het 
optreden een generale repetitie: ze traden 's 
avonds op voor hun ouders. Deze uitvoering 
hebben ze in ieder geval supergoed gedaan!

Heeren 17
Zondag 23 december kwam het koor Heeren 
17 langs voor een speciaal kerstoptreden 
(onderste foto, rechts). Het bekendste 
koor van Akersloot zong zeemansliederen 
afgewisseld met kerstnummers. Natúúrlijk 
mocht Stille Nacht niet ontbreken – een 
passende afsluiter.Namens Strammerzoom 
willen we het Rode Kruis hartelijk bedanken 
voor de kerststol die tijdens het optreden 
van Heeren 17 werd uitgedeeld (foto links).
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ACTIV ITE ITEN

Kerstviering
Op 24 december in de middag werden 
de bewoners uitgenodigd om samen 
met geestelijk verzorger Kok Klever de 
kerstviering bij te wonen. De zorg had voor 
deze gelegenheid de tafels mooi aangekleed 
en in deze sfeervolle omgeving werd er 
een broodmaaltijd geserveerd. Rond 17:00 
kwamen de bewoners van 't Trefpunt binnen 
en kon men genieten van de maaltijd. 
Tijdens het eten hebben de bewoners 
hun kerstcadeau gekregen: de badkamer 
is omgebouwd tot een echte wellness-
ruimte met zachte handdoeken, heerlijke 
verzorgingsproducten en een relaxte sfeer 
(foto's rechts). 

Oudejaarsdag
Simone had het Leliekoor uitgenodigd voor 
een optreden op de laatste dag van het 

jaar. Het koor, dat iedere twee weken uit 
Alkmaar komt om samen met u bekende en 
onbekende liedjes te zingen, waarbij iedere 
keer een ander thema wordt aangehaald, 
wilde dit graag doen en zodoende 
verschenen ze ook op Oudejaarsdag op 
de bühne. Die middag mochten oliebollen 
en appelflappen natuurlijk niet ontbreken 
(foto links). Na het optreden kreeg iedereen 
een glas champagne om te proosten op het 
nieuwe jaar en hebben Simone en Jolanda 
vuurwerk afgestoken.

Wensboom
Op de serre is op 1 januari een Wensboom 
geopend. Heeft u een wens? Hang hem in 
de boom en misschien kunnen wij hem laten 
uitkomen.
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 11 januari
10:30   Gespreksgroep Serre 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 13 januari
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 14 januari
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 15 januari
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 16 januari
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 17 januari
10:00   Kerkdienst
14:30   Quiz De Eikenhoeve
14:30   Creatief met vrienden en familie 't Trefpunt
19:00   Interactieve bijeenkomst over het levenseinde De Leliehoeve
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AGENDA

Vrijdag 18 januari
10:30   Religieuze muziek luisteren De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 19 januari
14:30   Filmmiddag 't Trefpunt    

Zondag 20 januari
19:00   Soos: muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 21 januari
14:30   Muzikale Middag: verzoeknummers

Dinsdag 22 januari
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 23 januari
14:30   Bingo 't Trefpunt

Donderdag 24 januari
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Quiz 't Trefpunt
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AGENDA

Vrijdag 25 januari
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt
14:30   Sjoelencompetitie met prijzen 't Trefpunt

Zondag 27 januari
19:00   Soos: muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 28 januari
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 29 januari
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 30 januari
14:30   Winter Wonderland: 
   winterse verrassingsmiddag 't Trefpunt
17:00   Verse stamppotten eten Serre

Donderdag 31 januari
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Quiz '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.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.  

Zo jong als we 
ons voelen
Al wie leven wil wordt ouder,
alle dagen van het jaar,
handen, voeten, kop en schouder,
ouder, en met huid en haar.

Maar boven dag en uur verheven,
leeft een ziel heel diep in mij.
Zij is altijd jong gebleven
en kent jaar noch jaargetij.

- Toon Hermans

Wat was het een knappe dichter, Toon 
Hermans. In een paar woorden een rake

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.

typering! Ja, de rimpels zitten er wel. Witte 
haren ook. Maar van binnen hou ik nog 
steeds van een grapje en voel ik soms nog de 
hunkering van weleer.  Zoals geuren u soms 
ook in één moment zestig jaar terug kunnen 
brengen. En die spiegel. Als ik daarin kijk, en 
ik zie dezelfde ogen en mond als altijd, dan 
weet ik dat ik het nog ben.

Met een beetje weemoed en een spoor 
van hoop. Zo gaan we samen 2019 in. 
Wat zal de toekomst ons brengen?  En wat 
gaan wij dit jaar brengen? Hopelijk wat van 
onze jeugdige ondeugendheid, humor en 
onbevangen verwondering! 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

In deze geest wens ik u alle goeds in 2019. 
En tevens een tot ziens! Want zelf ga ik, 63 
jaar jong, in het nieuwe jaar een dag minder 
werken en helaas niet meer in Akersloot en 
Uitgeest. Collega Goossens komt in mijn 
plaats. Zeer bedankt voor alle vertrouwen 
dat u me deze jaren gegeven heeft! 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

Gefeliciteerd!
Deze maand feliciteren mevrouw Welsink, 
die op 2 januari jarig was, en mevrouw Spit: 
zij vierde op 4 januari haar verjaardag. Van 
harte! 

Namens Strammerzoom

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 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
21 januari 2019. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


