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De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Koningsdag
Op de 51e verjaardag van koning Willem-
Alexander werden we getrakteerd op een 
optreden van de L-Star Big Band (foto 
bovenaan). Deze 18-koppige formatie 
speelde prachtige muziek uit de jaren 
veertig en vijftig. De zangeres die een aantal 
nummers meezong maakte er een prachtig 
geheel van. Deze zeer druk bezochte 
ochtend werd afgesloten met een borreltje 
en wat lekkers.

Museum
Op dinsdag 1 mei presenteerde René 
Muetstege van Museum Kennemerland een 
aantal foto's met het thema Feest Uit De Jaren 

'30 en '40. Er werden veel feestelijkheden 
uit Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee 
getoond en het was een geslaagde middag.

Moederdag
Moederdag vierden we in Heemswijk op 
maandag 14 mei met een optreden van 
het Heemskerkse gemengde koor Musical 
Sound onder leiding van pianiste Anja 
van der Ploeg (foto rechts). Er werd een 
gevarieerd programma ten gehore gebracht: 
van Nederlandse meezingers tot liedjes van 
ABBA. In de pauze werd er genoten van 
een heerlijke petitfour en een lekker drankje. 
Het was een zeer geslaagde en gezellige 
ochtend!

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Het Uitbureau bespreekt de meest bijzondere uit 
zowel de afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Vrijwilligers 
Heemswijk is volop in beweging en er gaat 
geen dag voorbij zonder dat er vrijwilligers 
aan het werk zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar, 
onbetaalbaar en maken de dag van de 
bewoner compleet. We zijn, ondanks ons 
huidige aantal vrijwilligers, nog steeds op 
zoek naar nieuwe krachten die ons tijdens 
activiteiten willen ondersteunen. Het gaat 
daarbij onder meer om wandelvrijwilligers, 
bezoekvrijwilligers, vrijwilligers voor de 
beauty-activiteiten, kook- en bakvrijwilligers 
en vrijwilligers voor het dierenpark.  

Wilt u meer info of een keertje meekijken? 
Neem dan contact op met Maruschka 
Zevenbergen via 06-30639660 of 
m.zevenbergen@vivazorggroep.nl.

Komende activiteiten 
Verschillende activiteiten gaan tijdens de 
eerste drie weken van de maand juni niet 
door. Dit in verband met de vakantie van 
twee Uitbureau-medewerkers. De data 
hiervan vindt u in de Uitagenda in de lift en 
op de afdelingen en in de agenda van deze 
editie van Spil. De welzijnsactiviteiten op de 
afdelingen gaan wel gewoon door.

Meer info
Heeft u vragen over welke activiteiten 
doorgaan? Neem dan contact op met 
het Uitbureau van Heemswijk. We zijn te 
bereiken op telefoonnummer 088-9957346 
en via het mailadres uitbureauheemswijk@
vivazorggroep.nl.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU

Rondje Om
Het Uitbureau organiseert samen met
vrijwilligers het Rondje Om op maandag- 
en vrijdagochtend (foto). Onze vrijwilligers 
maken het mogelijk om, per dagdeel, met 
een groep van drie tot zes bewoners lekker 
naar buiten te gaan. De bestemming is 
iedere week anders, maar op vrijdagen is 
een rondje over de Heemskerkse markt wel 
een favoriet. We wandelen een uur lang.

Lijkt het u leuk om als familielid eens mee 

te gaan met uw partner of andere relatie 
van Heemswijk? Geef dit dan aan bij het 
Uitbureau en ga gezellig mee!

Try Oud 
Het Trio Try Oud komt op 18 juni in de grote 
zaal van Heemswijk voor u spelen. 
Dit trio bestaat uit drie heren die een muzikaal 
programma brengen welke aan het thema 
van de dag kan worden aangepast. Het 
optreden begint om 14:00, de zaal is open 
om 13:30. U bent van harte welkom!

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 4 juni

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 4 en 18 juni

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 5 juni

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 12 en 19 juni

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 12 en 19 juni

AGENDA

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 5 juni

Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00
Deze activiteit gaat niet door op 12 en 19 juni

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere donderdag: Operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45 
Deze activiteit gaat niet door op 7 juni

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 1 en 8 juni

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 1, 15 en 22 juni

AGENDA
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Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 1 en 8 juni

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met een gezellig praatje, een spelletje of een andere 
activiteit.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 1, 15 en 22 juni

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Droomland  
Laat uw zintuigen op de juiste manier prikkelen tijdens deze op ontspanning gerichte 
activiteit voor maximaal vier personen.
Iedere donderdag van 13:45 tot 15:15 – tijdens even weken

Optreden Try Oud
Maandag 18 juni om 14:00 
Grote zaal

AGENDA PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Heemswijk heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur 
in handen heeft. De fiets is gesponsord door Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Kosten
De kosten voor de 

huur van de duofiets 
zijn €6,50 per 

dagdeel, €5,00 per 
twee uur of €2,50 

per uur.
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In Heemswijk wordt er wekelijks klassieke 
muziek gedraaid. Vrijwilligster Atie is daar 
om de veertien dagen bij aanwezig. Ze haalt, 
samen met de activiteitenbegeleidster, de 
bewoners op, schenkt koffie voor ze in en 
zet vervolgens de cd aan. En dan begint 
het genieten. Niet alleen voor de bewoners, 
maar ook voor Atie zelf.

'Want tijdens de muziek ontstaan vaak 
gesprekken tussen bewoners', licht Atie toe. 
'Wel of niet veroorzaakt door de muziek: het 
is prachtig om te zien hoe die gesprekken 
onderling plaatsvinden, waardoor rusteloze 
bewoners kalmeren van de prachtige tonen 
die de ruimte vullen.'

Masseuse
Atie begon in 2010 als vrijwilliger bij ViVa! 
Zorggroep, maar had een andere start dan 
menigeen verwacht bij een vrijwilliger. 'In 
mijn laatste jaren als werknemer was ik 
fulltime werkzaam op een polikliniek bij het 
Zaans Medisch Centrum', vertelt Atie. 'Ik 
volgde daarnaast ook nog een opleiding 
als masseuse. Vanwege mijn leeftijd kon ik 
minder gaan werken en in mijn vrije tijd wilde 
ik per se als vrijwilliger aan de slag. Zo kon 
ik mijn inmiddels afgeronde opleiding als 
masseuse in de praktijk brengen.'

Volgens Atie is het van groot belang dat 
mensen ook lichamelijk de aandacht krijgen

...ATIE VAN ALPHEN

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 dubbele editie 
staat in het teken van zowel Atie van Alphen als de cliëntenraad.

die ze verdienen. 'Masseren wordt te 
weinig gedaan', stelt ze. 'Net als knuffelen, 
trouwens. Dat is oh zo belangrijk voor het 
welbevinden en het verminderen van de 
stress.' Zo kwam Atie in 2010 in Heemswijk 
terecht. Per keer voorzag ze drie bewoners 
van een massage. 'Een fijne periode met 
intensief contact.'

Verschillen
Inmiddels is Atie gepensioneerd en is 
behalve in Heemswijk, waar ze ook altijd 
oproepbaar is voor andere activiteiten, 
tevens vrijwilliger in De Stut en Harteheem. 
Daar voert ze nog steeds massages uit, 
waar een andere weekindeling een einde 
maakte aan het fenomeen massages in 
Heemswijk. Atie is hier, naast vrijwilliger 
tijdens de klassieke muziek, ook het gezicht 
van de activiteit Droomland, waar zintuigen 

worden geprikkeld door ontspanning. 'De 
samenwerking met het Uitbureau is heel fijn', 
vertelt ze. 'We hebben leuke gesprekken en 
je merkt dat er veel deskundigheid is ten 
opzichte van de bewoners. Ik kan er altijd 
met mijn vragen terecht. Daarnaast schenkt 
ViVa! Zorggroep in het algemeen veel 
aandacht aan vrijwilligers, via bijvoorbeeld 
kerstpakketten en etentjes. Zo ontmoet je 
ook weer andere vrijwilligers. Het verrijkt je 
leven in alle opzichten.'

Een geslaagde dag
Gelukkig houdt Atie ook nog tijd vrij om haar 
hobby's uit te oefenen. Het fotograferen van 
de natuur, bijvoorbeeld. Dat resulteerde 
zelfs in een expositie die ze samen met een 
vriendin heeft gehouden. 'Maar de leukste 
hobby die ik heb gedaan, is tenen lezen. Ja 
– dat is écht een ding. Je ziet aan de hand 
van iemands tenen wat het bijbehorende 
karakter is. Je wordt ook wel karakteranalist 
van tenen genoemd. Maar door de verplichte 
nascholing werd het te belastend en ben ik 
ermee gestopt. Nu wandel ik veel.'

Als iemand met veel hobby's besteedt Atie 
relatief veel tijd aan vrijwilligerswerk. Dat 
is het volgens haar allemaal waard. 'Je 
krijgt er een enorm goed gevoel bij. Het is 
soms ontroerend wat voor reactie je van 
de bewoners krijgt én het is mooi om de 
bewoners samen te zien. En iedere keer 
is het weer anders. Het geeft heel veel 
voldoening.'

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.kuijper@vivazorggroep.nl.
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Els, wil jij je als eerste voorstellen?
Els: 'Natuurlijk. Mijn naam is Els Boekhoven. 
Ik ben sinds tien jaar gepensioneerd. Voor 
mijn pensionering ben ik in beide huizen 
werkzaam geweest als leidinggevend 
verpleegkundige. Het verpleeghuis is voor 
mij dus geen onbekend terrein, al is er wat 
de organisatie betreft veel veranderd.'

En jij, Marianne?
Marianne: 'Ik ben Marianne Roos Hoefgeest 
en ik ben sinds twee jaar met pensioen. Ik 
ben ooit begonnen als typiste bij Hoogovens 
en geëindigd als directiesecretaresse. 

De organisatie is dus bekend terrein 

voor je, Els. Waarom neem je na je 
pensionering dan alsnog zitting in 
de cliëntenraad van Meerstate en 
Heemswijk?
Els: 'Dat was ik in eerste instantie ook 
niet van plan, maar ik werd negen jaar 
geleden benaderd met de vraag om zitting 
te nemen in de centrale cliëntenraad van 
ViVa! Zorggroep. Van daaruit ben ik op een 
gegeven moment ook contactpersoon voor 
de cliëntenraad van de verpleeghuizen 
geworden. En van het een kwam het ander. 
Inmiddels ben ik alweer een paar jaar 
voorzitter van deze raad.

Marianne: 'Twee jaar geleden ben jij akkoord 

...DE CLIËNTENRAAD

IN GESPREK MET. . .

We praten verder met de cliëntenraad en spraken Els Boekhoven 
en Marianne Roos Hoefgeest over de inhoud en invulling van hun 
werkzaamheden namens deze gewichtige raad.

gegaan met mijn aanmelding. De 
cliëntenraad had een advertentie geplaatst 
en ik was geïnteresseerd. Maar het werd me 
niet direct duidelijk wat een cliëntenraad nu 
precies doet. In de afgelopen twee jaar is me 
veel helder geworden.

Wat doet een cliëntenraad dan?
'De cliëntenraad is een onafhankelijk 
adviesorgaan en behartigt de belangen van 
de cliënten. We bespreken onderwerpen 
die belangrijk zijn voor alle cliënten van de 
locatie en geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan de teamcoaches en de raad van 
bestuur.

Heb je daar ook voorbeelden bij?
'Ons werd gevraagd akkoord te gaan met 
het plaatsen van tv's op de geriatrische 
revalidatieafdeling in Meerstate tegen 

betaling van één euro per persoon per 
dag. We zijn uiteraard akkoord gegaan met 
het plaatsen van de tv's, maar vonden het 
onterecht dat cliënten daarvoor moesten 
betalen omdat dit direct het gevolg was van 
de reorganisatie. We hebben zodoende een 
negatief advies uitgebracht. 

Of het terras van het restaurant van 
Meerstate. Ruim drie jaar geleden heeft 
de cliëntenraad zich hard gemaakt voor 
de veiligheid van rolstoelgebruikers in 
Meerstate. De overgang van het restaurant 
naar het terras liep schuin af waardoor er 
zich onveilige situaties voordeden. Het heeft 
even geduurd, maar op dit moment worden 
toegang, terras en tuin groots aangepakt. 

En kort geleden werden we in Heemswijk 
geconfronteerd met stoelen die erg gammel 
zijn en servies dat onvoldoende is afgestemd 
op de cliënt. Daar zijn we nu over in gesprek 
met de verantwoordelijke managers. Andere 
onderwerpen voor de raad zijn voeding, 
veiligheid, hygiëne, kwaliteit van de zorg, 
huisregels, rookbeleid, recreatie, enzovoort.

Er valt vast nog meer te vertellen over 
de cliëntenraad...
'Zeker weten, maar dat is misschien iets 
voor onze twee collega's, Caroline van der 
Plas en Nora Hackfoort. We zouden het erg 
fijn vinden als onze raad wordt uitgebreid 
met een of twee mensen die geregeld in 
Heemswijk op bezoek komen. Voor meer 
info kan men contact met ons opnemen via 
het postvak bij de receptie.'

IN GESPREK MET. . .
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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 de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Haringparty
We zijn benaderd door het landelijk bureau 
van Gouden Dagen voor het organiseren 
van een Haringparty. Dit is een gezellig 
samenzijn onder het genot van de Hollandse 
Nieuwe met uitjes en jonge jenever, waarbij 
we direct ons netwerk kunnen laten zien 
hóeveel moois er mogelijk wordt gemaakt 
door Gouden Dagen. De haring en de 
drank worden gesponsord door Visbureau 
Nederland. We willen de actie eveneens 
gebruiken om geld op te halen om de wensen 
van ouderen blijvend te kunnen vervullen.

De Haringparty wordt in Westerheem 
gehouden op 25 juni en gaat gepaard met 
een loterij. Meer info hierover volgt nog.

Paardentram
Meerdere locaties hebben inmiddels 
genoten van de ritten met de paardentram, 
gesponsord door Logchies BV. Volgende 
maand laten we u enkele foto's zien van dit 
bijzondere uitstapje door de duinen.

Westertoren
Woensdag 18 april ging de wens van 
mevrouw Huncher in vervulling. Mevrouw 
Huncher was aanwezig bij de Gouden Koffie 
en heeft haar wens daar kenbaar gemaakt. 
Zij wilde graag nog een keer naar de

Wensen indienen
Bent u een oudere inwoner van 
Heemskerk en wilt u graag meer 
mensen ontmoeten óf vindt u 
het moeilijk om zelf op stap te 
gaan? Vul dan een wenskaart in 
en hang deze in een van onze 
wensbomen. 

De kaarten liggen op de ViVa!-
locaties Westerheem, Waterrijck, 
Sint Agnes, Heemswijk en 
Meerstate en in het medisch 
centrum Heemskern.

Westertoren, omdat ze daar vroeger gewoond 
heeft. Gouden Dagen ontving de volgende dag 
een bedankbriefje van haar:

'Gisteren naar Amsterdam geweest met 
Gouden Dagen. Ik heb een heerlijke dag gehad. 
We zijn naar de Westermarkt geweest waar ik 
tegenover de Westertoren heb gewoond en 
mijn jeugd heb doorgebracht. Het was leuk om 
dat weer te zien. Ik was op pad met een aardige 
chauffeur en vrijwilligster. Daarna nog op het 
terras gezeten en een lekkere lunch gegeten. 
Gouden Dagen, heel erg bedankt.'

Artis
De wens van mevrouw Rumping uit Meerstate 
ging op 23 april in vervulling. Samen met twee 
medebewoners vertrok ze naar Artis. Het 
was prachtig weer om door de dierentuin te 
wandelen. Een heerlijke lunch en koffie met 
gebak als afsluiting maakten de dag voor deze 
drie Meerstate-bewoners compleet.

Koffietijd
Onverwachts beleefden de bewoners van Sint 
Agnes op 3 mei een bijzonder moment. De 
cameraploeg van het bekende Koffietijd van 
RTL4 kwam op bezoek bij de bewoners van 
het woonzorgcentrum. Dit programma wordt 
mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en 
Gouden Dagen is daar weer een beneficent 
ván. Koffietijd wordt daarom gebruikt om goede 
doelen als Gouden Dagen onder de aandacht 
te brengen. Onder het genot van een kopje 
koffie met een petitfour, deels gesponsord door 
Goemans Versbakkerij, genoten de bewoners 
van deze opvallende Gouden Koffie. De 
uitzending was op 17 mei om 10:00 te zien op 
RTL4.

Dolfinarium
Gouden Dagen organiseert, 
in samenwerking met het 
Uitbureau van Westerheem, een 
uitstapje naar het Dolfinarium in 
Harderwijk. U kunt zich hiervoor 
nog inschrijven. We verzamelen 
op maandag 18 juni om 09:30 
in de hal van Westerheem en 
zijn uiterlijk 17:00 weer terug. 
Gouden Dagen krijgt dit uitstapje 
gesponsord van de Stichting 
Westerheem, waardoor we de 
kosten laag kunnen houden: 
€10,00 per persoon. Inschrijven 
kan bij het Uitbureau en de 
gastvrouw foyer. Let op: alléén 
voor bewoners van Westerheem!
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In ons leven maken we soms dingen mee 
waar we maar moeilijk mee om kunnen gaan. 
Ik denk daarbij aan (familie)ruzies, scheiding, 
ziekte, dood... In dergelijke situaties hebben wij 
mensen de neiging om ons terug te trekken in 
onszelf. Immers, wie begrijpt het verdriet dat 
je ervaart als je iemand moet missen die voor 
lange tijd een onmisbare positie vervulde in je 
leven. Of wie begrijpt de pijn of het lijden dat 
je moet doorstaan als gevolg van een ziekte? 
Soms merk ik ook dat een dergelijke houding 
voortkomt uit trots, omdat je een ander niet 
lastig wil vallen of meent het wel alleen te 
kunnen. Het gevolg is echter dat we het leed 
en  de pijn dan alleen moeten dragen en dat 
is niet makkelijk. Ik ervaar regelmatig dat een 
dergelijke situatie mensen teveel wordt. 

Een mogelijke oplossing in dergelijke situaties 
is overgave. Met overgave bedoel ik dat je je 
situatie onvoorwaardelijk accepteert, dat je 
loslaat om zelf de controle over alles te hebben. 
Door je over te geven, door los te laten, ontstaat 
in jezelf, maar ook voor anderen de ruimte om 
nieuwe oplossingen te vinden. Je voelt je weer 
vrij om andere oplossingen toe te laten, nieuwe 
perspectieven te zien. In onze verbondenheid 
met God en/of mensen mogen we verwachten 
dat er een nieuw perspectief, een hoopvolle 
toekomst, zichtbaar wordt. 

Heeft u ook een dergelijke ervaring meegemaakt, 
waarbij door overgave, door los te laten, ruimte 
ontstond om dingen te aanvaarden en zich 
weer nieuwe perspectieven openbaarden? 

OVERGAVE

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN

Gedichtjes
Ik ben een mens, net als jij, alleen vergeet ik 
dingen en soms wie je bent. 

Het betekent niet dat ik je niet dankbaar ben 
als je bij mij bent. 

Ik geniet net zoveel van de zon, muziek, de 
wind door mijn haren, geuren en kleuren als 
jij. 

Ook al ben ik het straks weer vergeten, mijn 
gevoel zegt mij, dat alles goed is en dat ik 
ontspannen ben. 

De glimlach die je mij geeft, een kleine 
aanraking is voldoende om mij een waardig 
mens te voelen. Meer heb ik niet nodig. 

Namens Heemswijk

Weerspreuken
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht 

en duur.
• In juni dondergevaar, dan is het een 

vruchtbaar jaar.
• In juni te veel regen in de nok, schaadt 

de bij en de bonenstok.
• Juni met veel donder, brengt de oogst 

ten onder.
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht 

veel koren op het land.
• Juni, regen is Gods zegen. Komt de 

zonneschijn erbij? Dan maakt hij boer en 
stadslui blij.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


