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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Activiteiten

7 Agenda

11 Praktische info

12  Menu's

14  Gouden Dagen

15  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

DIRKJE DE HAAN
We hebben Dirkje de Haan helaas moeten overplaatsen, 
gezien hij wel héél vroeg begon met kukelen, waardoor 
de buren niet meer zo van hem gecharmeerd waren. 
Begrijpelijk, natuurlijk. We hebben een nieuw thuis voor 
hem geregeld bij oud-collega Tonneke de Haan.

Een prima thuis
Dirkje vermaakt 

zich uitstekend bij 
zijn naamgenoot, 

waar hij kan kukelen 
wanneer hij wil.

Op bezoek
Enkele bewoners zijn al bij 
hem op bezoek geweest 
tijdens een wandeltochtje.
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ACTIV ITE ITEN

STRAMMERSTAMPPOT
De bewoners van Strammerzoom konden in februari 
genieten van heerlijke, Hollandse stamppotten. Hoe dat 
smaakte? Lees snel verder!
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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.

Stamppotten in
Strammerzoom
Wat rook het in huis héérlijk naar boerenkool, 
hutspot, zuurkool, hachee en worst tijdens 
de Stamppottenmiddag van vorige maand 
(foto's rechts). Terwijl we in 't Trefpunt 
oud-Hollandse spellen speelden, kwamen 
de geuren ons, onder het genot van een 
glaasje boerenjongens, tegemoet en kregen 
we steeds meer trek. In de serre werden de 
tafels mooi gedekt en konden we om 16:30 
zo aanschuiven om te genieten van de 
stamppotten. Ook Henk kwam langs met zijn 
accordeon en zorgde zo voor een gezellig 

deuntje. Het was een dag met een gouden 
randje: dank aan alle collega's en vrijwiligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt.

Expositie en bloemen
De gangen van Strammerzoom worden 
momenteel gesierd door een nieuwe 
expositie. U vindt daarbij, op de tafel bij het 
biljart, ook een rondleiding met daarin de 
uitleg en achtergronden van de tekeningen 
(foto links). Het is misschien leuk om deze 
eens mee te nemen, zodat u de schilderijen 
met andere ogen kunt bekijken.Het mooie 
bloemstuk op de foto is gemaakt door 
mevrouw De Boer en haar dochter. Zij 
hebben dit stuk op het appartement van 
eerstgenoemde gemaakt en aan ons 
geschonken.
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ACTIV ITE ITEN

06-STRAMMERZOOM
De mobiele telefoons maken hun entree in 
Strammerzoom. De bovenste foto rechts 
spreekt boekdelen. Hóe geweldig is dat?

De BeleefTV
We krijgen weleens de vraag wat we nu 
precies doen met De BeleefTV. We kunnen 
u vertellen dat hij veel wordt gebruikt. In 
de serre, bijvoorbeeld. Maar ook tijdens de 
muziekmiddag in 't Trefpunt. Zie de onderste 
foto rechts voor het bewijs!

Muzikale Middag
Al enige maanden komt het Leliekoor uit 
Alkmaar trouw naar Strammerzoom om hier 
om de week met onze bewoners te zingen. 
Iedere keer zorgen de koorleden voor een 
toepasselijk thema, tot grote waardering van 
de bewoners en ouderen uit de wijk. Er is 
zelfs een persoon aanwezig die hiervoor 
vanuit Velsen-Noord naar Akersloot komt. 
Hoe leuk is dat?

Pannenkoeken bakken
Enkele collega's uit de zorg nemen op 
maandag 11 maart de keuken weer over. Ze 
bakken dan heerlijke pannenkoeken voor u, 
waar u om 12:30 heerlijk van kunt smullen.

Uitstapje naar het strand
Heeft u ook zo'n behoefte aan een portie 
gezonde zeelucht? Ga dan op 28 maart mee 
met ons uitstapje naar het strand. Opgeven 
kan bij Simone.

Rock 'n' Roll-feest
De voetjes mogen van de vloer en de 
heupen komen los op zondag 31 maart. 
Deze dag staat namelijk in het teken van 

de rock 'n' rollers uit Akersloot die ons 
een dansdemonstratie geven. We mogen 
natuurlijk zelf ook meedoen, dus haal de 
petticoats maar uit de kast!

Voorjaarsmarkt
We hebben een gezellige voorjaarsmarkt op 
de planning staan – en wel op woensdag 10 
april. Zet u hem alvast op de agenda? Veel 
ondernemers uit de omgeving staan hier met 
een kraampje. We organiseren daarnaast 
Akersloot Bakt: een wedstrijd waarbij men 
een taart, cake of tulband mag inleveren. 

Een deskundige jury, onder leiding van 
bakker Van Baar, deelt prijzen uit aan de 
lekkerste taartenbakker.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
10:30   Huiskamerviering met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zondag 3 maart
16:30   Chinees-Indische rijsttafel 't Trefpunt

Maandag 4 maart
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt

Dinsdag 5 maart
10:15   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 6 maart
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 7 maart
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Beautysalon De Eikenhoeve
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 8 maart
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 9 maart
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve
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AGENDA

Zondag 10 maart
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 11 maart
11:00   Pannenkoeken bakken Keuken
12:30   Pannenkoeken eten 't Trefpunt
14:30   Muzikale Middag 't Trefpunt

Dinsdag 12 maart
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 13 maart
14:30   Creatief De Eikenhoeve

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

Vrijdag 15 maart 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 16 maart
10:00 - 16:00 NLdoet: voorjaarsschoonmaak

Zondag 17 maart
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 18 maart
10:30   Kringgesprek 't Trefpunt
14:30   Zingen met het Leliekoor 't Trefpunt
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Dinsdag 19 maart
10:15   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
14:30   Bewegen 't Trefpunt
17:00   Topmenu: Krokusmenu 
   (opgeven bij Simone Schneider of Anja Veldt)   €24,50*

Woensdag 20 maart
14:30   Creatief De Eikenhoeve

Donderdag 21 maart
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
14:30   Creatief met familie en vrienden 't Trefpunt
14:30   Quiz De Eikenhoeve

Vrijdag 22 maart
10:30   Bloemschikken 't Trefpunt 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt

Zaterdag 23 maart
14:30   Filmmiddag (met popcorn) 't Trefpunt

Zondag 24 maart
19:00   Soos: Muziekavond De Eikenhoeve

Maandag 25 maart
14:30   Verkoop H&A Mode 't Trefpunt 

AGENDA
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AGENDA

Dinsdag 26 maart
10:30   Brei- en haakclub De Eikenhoeve
10:30   Nieuwsuurtje 't Trefpunt
14:30   Bewegen 't Trefpunt

Woensdag 27 maart
14:30   Bingo 't Trefpunt

Donderdag 28 maart
10:00   Kerkdienst 't Trefpunt
13:30   Uitstapje naar het strand
14:30   Quiz 't Trefpunt

Vrijdag 29 maart 
10:30   Huiskamerviering met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens De Eikenhoeve 
14:30   Sjoelen 't Trefpunt
14:30   Strammer Bakt De Eikenhoeve

Zondag 31 maart
14:30   Rock 'n' roll-feest 't Trefpunt

* Prijzen
Het Topmenu: Krokusmenu kost €24,50 
per persoon, inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. Gasten met een 
maaltijdvoorziening van ViVa! Zorggroep
betalen €13,95 per persoon.
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Kwaliteitsscan
Strammerzoom heeft de afgelopen periode 
meegedaan met een kwaliteitsscan vanuit 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). We hebben hiervoor 
enquêtes uitgedeeld en gesprekken gevoerd 
met verschillende disciplines, zoals de Raad 
van Bestuur. Dit heeft voor ons een hele 
mooie uitkomst opgeleverd en we gaan er 
dan ook hard aan werken om met zijn allen 
deze uitkomsten vast te houden, zodat 
Strammerzoom een woonzorgcentrum 
is én blijft met oog voor professionele en 
liefdevolle zorg, waar ook wijkbewoners en 
familieleden zich prettig voelen.

Een kleine delegatie was uitgenodigd voor 
de presentatie van de scan, waaronder 
minister van VWS (onderste foto).

PRAKTISCHE INFO
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

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

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart 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.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. 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 Krokusmenu 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 Herfstmenu  
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.

MENU'S
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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. 

Nieuwe wensen
De eerste wens van Gouden Dagen in 
Strammerzoom is een feit. Deze wordt op 
3 maart vervuld. Hij is afkomstig van de 
dames Timmerman en Ponto. Dit duo wilde 
weer genieten van een Chinees-Indische 
rijsttafel. De opa en oma van Shannon 
kregen dat te horen en bieden zodoende, 
in samenwerking met een Chinees-Indisch 
afhaalcentrum uit Heiloo, een rijsttafel aan. 
Onze dank is groot! Wilt u ook meegenieten 
van de Chinees-Indische rijsttafel? Dat kan. 
We serveren de lekkernijen op zondag 3 
maart. Schuif om 16:30 aan in 't Trefpunt.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Het leven mag 
gevierd worden
Onlangs werd mijn echtgenote vijftig jaar. 
In de volksmond zeggen we dan: 'Zij heeft 
Sarah gezien' of, als het een man betreft: 
'Hij heeft Abraham gezien'. Het is goed om 
stil te staan bij een (speciale) verjaardag of 
een (huwelijks)jubileum. Vieren is achteruit 
kijken naar wat geweest is, naar dingen die 
u heeft meegemaakt en gebeurtenissen die 
u hebben gevormd. 
Maar vieren is ook stilstaan, in dankbaarheid 
herdenken wat u gegeven is. Want het leven, 
een nieuw levensjaar, een jubileum, lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. U mag 
dankbaar zijn dat u zover gekomen bent, dat 

u familie heeft of vrienden die u bijstaan in 
vreugde en verdriet. Zoals u blij mag zijn 
over een zonnestraal op uw gezicht of een 
vriendelijk woord van een vreemde. 

Als gelovig mens denk ik dat God ons 
gebeurtenissen of mensen geeft om 
van te genieten. Beleef deze momenten 
daarom intens en vertel aan God of aan uw 
medemensen hoe dankbaar u bent voor 
alles wat u heeft ontvangen. Als u bewust 
aandacht besteedt aan zulke momenten, zult 
u versteld staan over de energie die dat u 
geeft. En die energie kunt u goed gebruiken 
op momenten waarop het misschien wat 
minder met u gaat. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Op het moment dat u dit blad ontvangt, is de 
vastentijd al begonnen. Maar voor het zover 
is, hebben sommigen al Carnaval gevierd. Ik 
wens u een goede voorbereidingstijd toe op 
Pasen. Opdat we dan weer samen een mooi 
feest kunnen vieren. 

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

Gefeliciteerd!
Deze maand feliciteren meneer Van Vliet 
(8 maart), meneer Van Noort (11 maart), 
meneer Dekker (17 maart), mevrouw Daas 
(26 maart) en meneer De Rooij (28 maart). 
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 
april 2019. Kopij aanleveren vóór 19 
maart 2019. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


