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Beste lezer,

Februari is de maand waarin de meeste 
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas 
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn. 
Want hoewel er in omringende landen 
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we 
het in Nederland de laatste jaren doen 
met warmere, meer regenachtige winters. 
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der 
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug, 
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van 
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten 
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet 
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen 
u in ieder geval weer veel plezier met deze 
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

Bloemen
Cadeaus
DVD
Feesten
Gasten
Interesse
Jarige
Kaarsjes
Leeftyd
Leuk
Lief
Party
Strik
Verwennen
Vieren

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

4  Agenda

7  Gouden Dagen

8  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

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

Zegels sparen
Het is al jaren een vaste traditie in Sint Agnes: 
sparen voor zegels van de DekaMarkt 
om daarmee naar Artis te gaan. We gaan 
natuurlijk ook dit jaar weer sparen. Doet u 
ook mee? U kunt uw zegels deponeren in de 
speciale box bij het Uitbureau, naast de lift. 
De bewoners zijn u alvast erg dankbaar!

Nieuwe reisgids
We werken hard aan het nieuwe programma 
voor de reisgids. Heeft u een idee voor 
een uitstapje? Geef dit dan door aan een 
medewerker van het Uitbureau!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 februari
10:45   Zitdansen
14:15   Bakclub

Maandag 4 februari
10:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 5 februari
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe: wenskaarten maken
19:30   Herdenkingsbijeenkomst van overleden in 2018

Woensdag 6 februari
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bewegen met Plezier

Donderdag 7 februari
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 8 februari
10:45   Zitdansen
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AGENDA

Maandag 11 februari
10:45   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 12 februari
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe: valentijnshart maken

Woensdag 13 februari
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bewegen met Plezier

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:30   Geheugenclub
14:00   Optreden Wendy

Vrijdag 15 februari
10:45   Zitdansen
14:15   Bakclub

Maandag 18 februari
10:30   Gespreksgroep Actualiteiten met Kok Klever
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 19 februari
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe: bloemschikken
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Woensdag 20 februari
10:00   Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving 
   (met medewerking van het Mariakoor)
14:15   Bewegen met Plezier

Donderdag 21 februari
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 22 februari
10:45   Zitdansen

Maandag 25 februari
10:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 26 februari
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe: bloemschikken

Woensdag 27 februari
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bingo

Donderdag 28 februari
10:30   Geheugenclub

AGENDA
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen. 

De Lichtjestoer
Wat wás het een succes – de Lichtjestoer 
naar het Nielenplein (foto's). Zo'n driehonderd 
mensen liepen, na een kop koffie met een 
snee kerstbrood, mee. Onderweg kregen 
we een oliebol van Marx O'Larry's, warme 
chocolademelk en een optreden van het 
koor Chante Encore op het Maltezerplein én 
een performance van de kinderen van De 
Danstuin op de plankier. Op het eindpunt 
doneerden we, samen met meneer Mors 
uit Westerheem, onze donatie van €300. 
Namens Gouden Dagen Heemskerk willen 
we alle sponsors, vrijwilligers, medewerkers 
en mantelzorgers heel erg bedanken!

Gouden Dagen in 2019
De activiteiten die in 2018 een groot succes 
waren, worden ook dit jaar georganiseerd. 
In de week van 20 mei gaan we bijvoorbeeld 
weer kamperen. Camping Geversduin 
reserveert en doneert ook dit jaar een tent. 
Splitscreen brengt opnieuw ouderen met een 
prachtige, oude Volkswagen-bus naar de 
camping. We zetten daarnaast de Gouden 
Koffie voort, waarbij jong en oud samen op 
de koffie komen, en nodigen zelfstandig 
wonende ouderen wederom uit voor een 
optreden in één van de woonzorgcentra 
van ViVa! Zorggroep. Tot slot gaan we in 
het voorjaar de Kom Mee Naar Buitendag 
herhalen en willen we het succes van de 
Lichtjestoer in december absoluut evenaren.

Wensen indiennen
Heeft u een wens? U kunt deze 
in één van de Wensbomen 
van Gouden Dagen ophangen. 
De bomen zijn te vinden 
op de locaties Heemswijk, 
Meerstate, Sint Agnes, 
Waterrijck en Westerheem 
én in het zorgcentrum op het 
Maltezerplein. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers noteert de 
wensen en bespreekt wie welke 
wens gaat vervullen. Wordt uw 
wens vervuld? Dan nemen ze 
contact met u op.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Sterrenbeelden 
in februari
Bent u in de maand februari geboren? Dan 
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden: 
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide 
gevallen valt er – en dat is maar goed 
ook – best iets moois over u te vertellen. 
Watermannen worden namelijk omschreven 
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte 
mensenmensen – dol op sociale contacten, 
dus. Vissen lijken daar in principe best 
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld 
ook vaak rustig en vol compassie worden 
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige 
verschillen tussen deze twee horoscopen 
horend bij de maand februari.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal 
creatieve mensen en dol op activiteiten als 
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is 
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde 
acteurs, artiesten en ondernemers in februari 
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed 
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen 
die bij zogenaamde februarikinderen hoort. 
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld, 
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in 
februari is geboren, is dat de amethist: een 
prachtige steen die naast moed ook klasse 
symboliseert.

Bent u ook geboren in februari? Zo ja – 
herkent u zich in dit verhaal?

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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Van oudsher gaat er een verhaal rond wat 
volgens sommigen de reden is waarom februari 
maar 28 (of 29, afhankelijk van het jaar) dagen 
heeft: keizer Augustus Caesar, overigens niet te 
verwarren met Julius Caesar, stal een dag om 
deze aan augustus te kunnen toevoegen. Die 
naam was tenslotte naar hem vernoemd en daar 
mocht best een dag bij. Hoe geloofwaardig dit 
misschien ook mag overkomen: het verhaal is 
een mythe. En toch hebben de oude Romeinen 
wel iets te maken met de totstandkoming van 
februari.

Romeinen
Dit heeft namelijk te maken met het feit dat de 
Romeinen hun eigen kalender er op nahielden. 
Deze variant telde geen twaalf, maar tien 
maanden en begon in maart. Kortom: januari 
en februari bestonden voor Rome helemaal 

niet. De jaren telden zodoende 304 dagen 
en de winter werd gezien als een naamloze 
periode waar niemand verder naar omkeek. 

Januari en februari
Koning Numa Pompilius vond het allemaal 
maar onzin. Volgens hem had een kalender 
helemaal geen zin als dat betekende dat een 
zesde van het jaar simpelweg genegeerd zou 
worden. Hij verdeelde de maandloze dagen 
over januari (31) én februari (28). En toch was 
ook dit niet de versie die we vandaag de dag 
kennen: Pompilius plaatste januari en februari 
namelijk na december, waardoor het jaar nog 
altijd begon in maart. Julius Caesar, daar is 
'ie dan toch, was uiteindelijk  degene die de 
kalender gelijkstelde met de stand van de zon: 
een inmiddels bekend exemplaar met 365 
dagen.

HET ONTSTAAN VAN FEBRUARI

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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Valentijnsquiz

1. Valentijnsdag is de op één na  
meest populaire dag van het jaar 
voor het versturen van kaarten. Wat 
is de populairste?
A. Pasen
B. Kerstmis
C. De verjaardag van Sinterklaas

2. Wie ontvangen de meeste kaarten 
tijdens Valentijnsdag?
A. Vrouwen
B. Moeders
C. Leraren

3. Wie kopen er meer bloemen op 
Valentijnsdag?
A. Mannen
B. Vrouwen

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de 
antwoorden op de vragen uit de 
Valentijnsquiz. Scherm dit deel af 
wanneer u nog aan de quiz moet 
beginnen!

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B

4. Wie is Venus?
A. De god van liefde
B. De god van schoonheid
C. De god van liefde én schoonheid

5. Hoe heet de zoon van Venus?
A. Jupiter
B. Cupido
C. Saturnus

6. Wat werd in de Victoriaanse tijd 
gezien als een teken van ongeluk?
A. Het kopen van rozen op Valentijnsdag
B. Het versturen van een Valentijnskaart
C. Het kopen van chocolade op Valentijnsdag

Door Boy TIjbosch, eindredacteur
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Adem houdt op, warmte wordt kilte,
diepe kilte als van de dood,
en lachen wordt stilte,
echo van vragen dat geen antwoord vond.

Maar een mensennaam kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.
Jouw naam heeft klank en toon gezet
van hoe de jouwen verder gaan.

In gemis maar ook in vertrouwen,
een roos aan ons hart, 
bloeiend voor altijd, geurig en welriekend, 
maar ook doornig stekend.

Want jij bent er niet: als wij je roepen
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen aanraken meer.

Maar in de stilte zul je bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering, levend, tegen alle 
weerwil in.
Neen, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust zacht rust in vrede.

In februari herdenken we de overledenen uit 
het afgelopen jaar. Ook u bent hierbij welkom 
op donderdagavond 28 februari om 19.30 uur 
in het restaurant. 

EEN ROOS

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Februarifeitjes
De maand februari is de kortste van het jaar. 
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend 
is het feit dat het woord februari is afgeleid 
van het Latijnse februare, wat zuiveren 
betekent. En dat is niet het enige bijzondere 
weetje rondom de maand. Want wist u 
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde 
dag begint als maart en november? Alleen 
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En 
daarnaast heeft de maand natuurlijk de 
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!

Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.

Is februari nat en koel?
Dan is de zomer meestal heet en zwoel.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Zamenhof 65, 
1962 GA Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957200

De volgende editie verschijnt op 4 
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21 
februari 2019. 

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


