
IN DIT NUMMER: Alle activiteiten voor de komende periode • Vanuit 
ViVa! • Nagenieten van de maand juni • ViVa! Gastvrij • Inzendingen 

• En méér...

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepSPIL
JUL I/AUGUSTUS 2018 - ELSANTA



xxxxx

2   ViVa! SPIL

Beste lezer,

De zomer is begonnen. Dat heeft u niet 
alleen aan het weer gemerkt, maar ook 
aan het aantal vakantiekrachten dat bij u is 
langsgekomen. Namens ViVa! Zorggroep 
zijn we daar erg blij mee. Zo kunnen onze 
vaste medewerkers ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor 
werknemers achter de activiteiten en het 
Uitbureau. Lees daarom goed de agenda: 
vanwege de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten niet door.

Juli wordt ook wel hooimaand of oogstmaand 
genoemd. Het is in deze maand dat het 
goudgele koren wordt gemaaid en dat heel 
wat fruit en groenten rijp genoeg zijn om 
geplukt te worden. Een vruchtbare maand, 
dus. Of niet? Want op redacties van onder 
meer televisie en radio is de zomer juist een 
periode met minder nieuws: komkommertijd. 
Verwacht daarom geen nieuwe programma's 
op televisie: dat begint allemaal weer rond 
eind augustus. Sportliefhebbers? Die worden 
wel weer goed voorzien. Met het huidige WK 
Voetbal, de Tour de France en Wimbledon in 
het vooruitschiet wordt het op z'n minst een 
sportieve zomer.

Deze redactie heeft in ieder geval weer hard 
gewerkt aan de nieuwe Spils en Snippers, 
het Marke Nieuws en Forumidabel. We 
wensen u een fijne zomermaand en natuurlijk 
veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres President Kennedyplein 225, 
1945 SG Beverwijk Telefoonnummer 088- 
9957830

De volgende editie verschijnt op 1 
september 2018. Kopij aanleveren vóór 
20 augustus 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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Keukenhof
De bewoners van Elsanta zijn op 2 en 10 
mei naar de Keukenhof in Lisse gegaan. Na 
onderweg al mooi bloeiende bollenvelden 
te hebben gezien, volgde de meest kleurige 
varianten in de Keukenhof zelf. Er was veel 
te bezichtigen en de zon was de aanwezigen 
goed gestemd. Deelnemers hebben veel 
foto's gemaakt voor in het plakboek: een 
mooie herinnering voor de bewoners. Om 
17:00 keerde het gezelschap huiswaarts, 
om rond 18:30 weer te arriveren bij Elsanta, 

waar de dag werd afgesloten met patat en 
een heerlijk broodje kroket.

Dit uitje voor de bewoners, mantelzorgers en 
vrijwilligers is tot stand gekomen dankzij de 
Stichting Vrienden van ViVa!. We willen hen 
hartelijk bedanken voor de samenwerking 
en begeleiding tijdens dit onvergetelijke 
uitje. De verzorging wil ook familieleden, 
mantelzorgers en vrijwilligers danken voor 
hun geweldige inzet op deze dag.

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

HET UITBUREAU
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Zomerkrachten
De zomer is begonnen en dat betekent dat 
u te maken krijgt met vakantiekrachten. 
Medewerkers van ViVa! Zorggroep gaan 
natuurlijk ook op vakantie en daarom kan het 
voorkomen dat u in uw woonzorgcentrum of 
verpleeghuis nieuwe gezichten ziet. 

We realiseren ons dat het soms niet altijd 
leuk is om de vertrouwde medewerker te 
moeten missen, maar garanderen u dat de 
kwaliteit van onze hulp- en zorgverlening 
hetzelfde blijft – ook tijdens de wat hectische 
zomerperiode.

Activiteiten
De activiteiten op uw locatie gaan grotendeels 
gewoon door, zodat thuisblijvers iets hebben 
om naar uit te kijken. Bekijk hiervoor uw 
agenda of vraag het aan de gastvrouw.

Vraag en aanbod
Heeft u wellicht belangstelling voor een nieuw 
ziekenhuisbed? Onze wijkverpleegkundige 
Willy van Eerden heeft er namelijk een ter 
beschikking (bovenste foto) en ze wil er graag 
vanaf. Het bed is slechts drie maanden oud, 
voorzien van veel comfort, daarom zo goed 
als nieuw én gratis af te halen.

Interesse
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Willy van Eerden voor meer informatie. Dit 
kan via het telefoonnummer 06-22926829.

Over Vanuit ViVa!
De rubriek Vanuit ViVa! geeft u 
iedere maand een impressie van 
waar ViVa! Zorggroep zich zoal 
mee bezig houdt óf de nodige, 
praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

VANUIT V IVA !
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Gedicht van Toon Hermans
Als ik de bomen zie
gemaakt van hetzelfde leven
maar dan met stam en tak en twijgen
als ik de bomen zie
dan luister ‘k altijd even
naar hun fantastisch zwijgen

Ik heb de storm zien komen
hij sloeg ze half kapot
verstild zag ik ze dromen
of dansen, zomerzot

Ik zag hun angstig beven
in donker en in licht
en zie mijn eigen leven
in hun verweerd gezicht.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Weerspreuken
• Als juli u niet ligt te heten, dan zal gans 

augustus u zweten.
• De eerste juli kil en wak, brengt veel 

koren in de zak.
• Is juli regenachtig, dan is augustus 

twijfelachtig.
• In juli de morgen rood, 's avonds verkeert 

het weer in nood.
• Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in het 

najaar de vruchten goed.
• 's Nachts regen en daags de zon, dat vult 

de schuur, zak en ton.
• Mist na regen brengt geen zegen.

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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Hoe lang nog. Dat zeggen mensen soms, 
wanneer ik ze bezoek, als de tijd lang duurt 
door ziekte, zorgen of als ze verdriet hebben 
om iets wat ze niet meer kunnen. 

Hoe lang nog. Een kreet, een schreeuw van 
ongeduld, van wanhoop om de uitzichtloosheid, 
de pijn, de eenzaamheid, de machteloosheid 
die iemand voelt als u de strijd lijkt te gaan 
verliezen. Soms gaat het om mensen die 
revalideren en onzeker zijn of ze weer volledig 
zullen herstellen. Soms gaat het om mensen 
die aan het eind van hun leven staan – en dan 
kunnen er momenten zijn dat de pijn en het 
verdriet (eventjes) teveel worden om aan te 
kunnen. 

Hoe lang nog. Een vraag die ik natuurlijk niet 
kan beantwoorden. Natuurlijk, er worden door 

de artsen prognoses gemaakt, van hoelang 
het verwachte herstel gaat duren. Maar wat 
zeggen die prognoses? Het zijn schattingen, 
want ieder mens is anders. 

Wat ik de mensen in zo'n situatie in ieder geval 
probeer mee te geven, is om geduld te hebben 
en hoop te houden. Herstel heeft zijn tijd nodig 
en dat kunt u niet afdwingen. Het helpt als u 
uw gedachten probeert te verzetten, als u uzelf 
richt op iets wat u energie geeft. Dat is niet altijd 
eenvoudig, maar samen met de cliënt probeer 
ik dat te ontdekken.

Hoe lang nog. Het leven kan een ademtocht 
zijn of een ontdekkingsreis die u voert langs 
bergen en dalen. We hebben een leven lang 
om te ontdekken en te groeien.

HOE LANG NOG?

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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De zomer is aangebroken en we komen vaker 
en vaker buiten. En wie buiten komt, ziet 
wellicht her en der een molen staan, al dan 
niet draaiend. Nederland is het molenland bij 
uitstek, ondanks het feit dat er landen zijn waar 
nog veel meer molens staan. Dit komt omdat 
molen symbolisch zijn voor de strijd tegen water 
die ons land door de jaren heeft gevoerd. Want 
er mogen dan elders meer exemplaren staan: 
nergens in de wereld is de molen als werktuig 
zó goed geperfectioneerd als in Nederland.

Verschillende soorten
Dat heeft onder meer geresulteerd in een 
verscheidenheid aan molens. De poldermolen 
is een veelvoorkomende variant. Deze molens 
werden in de vijftiende eeuw geïntroduceerd 
om het water in de polders op peil te houden. 
Deze poldermolens vindt u vooral in Noord- en 

Zuid-Holland, bijvoorbeeld in de Beemster.

Een andere bekende molen is de korenmolen. 
Deze hebben niets met water te maken: ze 
werden, en worden, gebruikt om graan tot 
meel te malen, de basis van brood. Hetzelfde 
principe wordt ook toegepast op onder meer de 
zaag-, olie- en papiermolen.

Windmolen
De bekendste uitvoering? Dat is ongetwijfeld de 
windmolen, met als doel het vangen van zoveel 
mogelijk wind. Daarvoor draait in de meeste 
gevallen alleen de kap met het ziekenkruis bij 
de kruien. Dat is overigens niet altijd zo: bij 
een wip- of standerdmolen draait het complete 
molenhuis. Daarnaast is er ook nog een versie 
die in z'n geheel draait: de paltrokmolen. 
Hiervan zijn er in Nederland nog maar vijf.

MOLENS IN NEDERLAND

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN



xxxxx

8   ViVa! SPIL

Sommige beroepen komen door de jaren heen 
veel voor, maar andere zien we eigenlijk zelden 
nog. Een voorbeeld van zo'n laatste beroep, is 
letterzetter. Met de opkomst van de technologie 
op het gebied van drukwerk is de letterzetter 
naar de achtergrond verdreven en inmiddels 
niet meer nodig.

De letterzetter was ooit degene die alles met 
de hand schreef wanneer er een boek of ander 
drukwerk werd gemaakt. Monnikenwerk dus, 
wat dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst 
veel minder tijdrovend werd. Letterzetters 
konden toen een pagina uitsnijden op een 
houten blok en deze vervolgens laten drukken.

Letterzetten
Dat betekent dat de letterzetter praktisch de 
hele dag voor een zogenaamd zetbok stond. 

Moest er een drukwerk worden gemaakt? 
Dan werkte hij met loden blokjes met daarop 
verschillende letters. Deze zette hij in 
spiegelbeeld op een zethaak. Na de voltooiing 
van een regel werd deze met touwtjes op een 
galei bevestigd. Een proef moest er vervolgens 
voor zorgen of alles klopte. Geen fouten? Dan 
is de pagina klaar voor de definitieve druk. 

De letterzetters verdwenen uiteindelijk in 
de jaren vijftig. Toen deden automatische 
zetmachines hun intrede en werd het beroep 
overbodig. De letterzetter was jaren daarvoor 
al in opspraak. Doordat letterzetters zo'n 
twaalf uur achter hun zetbok stonden, werd 
het beroep vaak als te zwaar gezien. Mede 
daardoor kregen de letterzetters in 1914 de 
eerste collectieve arbeidsovereenkomst van 
Nederland.

DE LETTERZETTER

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Cliëntenraad
Mijn naam is Rina van der Ven-de Boer. 
Sinds mei 2018 ben ik lid van de cliëntenraad 
en vertegenwoordig ik de bewoners van de 
PG-afdeling (tweede etage) Elsanta.

Mijn vader, Theo de Boer, woont sinds 
augustus 2017 op deze afdeling. Samen 
met mijn familie zijn wij zeer betrokken bij 
zijn zorg en door de vele bezoeken kan ik 
de sfeer op de afdeling goed ervaren. Als lid 
van de cliëntenraad kan en mag ik dat beetje 
extra in de praktijk brengen door mee te 
denken over de leefomgeving van kwetsbare 
ouderen. In een alsmaar veranderende 
gezondheidszorg wil ik graag een kritisch en 
constructief lid van deze raad zijn.

Heeft u, of hebben uw naasten, opmerkingen 
of suggesties? Dan hoor ik die graag van 

u, zodat ik deze kan meenemen naar het 
overleg. Dit kan door een briefje af te geven 
bij de verpleging van huiskamer 3/4 óf via 
mijn e-mail: rinavanderven@ziggo.nl. Bellen 
mag ook: 06-47678248.

Door Rina van der Ven-de Boer, Cliëntenraad

INZENDINGEN
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Juli is een echte vakantiemaand. Veel 
medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn in 
deze periode op vakantie. Het is altijd een 
hele organisatie om er voor te zorgen dat u 
ook in de zomermaanden kunt rekenen op de 
dienstverlening die u van ons gewend bent. 
We doen er dan ook alles aan om er ook voor 
u een paar fijne weken van te maken.

Naar buiten
We hopen dat in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent om af en toe eens lekker 
naar buiten te gaan. Dat kan een klein 
wandelingetje zijn, maar ook een kopje koffie 
op het terras. Heeft uw locatie een terras of 
een tuin en heeft u hierover opmerkingen of 
aanbevelingen? Laat het ons graag weten. 
We kijken graag voor u wat we hieraan 
kunnen doen.

Tour de France
Op 19 januari 1903 kondigde L’Auto de 
eerste editie van de Tour de France aan 
en deze Ronde van Frankrijk was meteen 
een succes. Wielrenners reden de Tour in 
dagelijkse kleding en de fietsen waren nog 
niet zo geavanceerd en snel als de huidige 
varianten. 

Tour van 2018
Dit jaar wordt de Tour gereden van 7 tot en 
met 29 juli. De Tour start dit jaar in het Franse 
departement Vendée. Hopelijk geniet u van 
dit jaarlijkse evenement op televisie.

VIVA !  GASTVRIJ

Jarig in juli
Bent u de komende maand 
jarig? ViVa! Zorggroep biedt 
u, in dat geval, een speciaal 
verjaardagsmenu. Dit menu is 
voor u als jarige job helemaal 
gratis is en we hanteren een 
aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. De gerechten die 
op het menu staan? Die mag u, 
in overleg met de kok, helemaal 
zelf bepalen. Altijd goed om te 
weten!
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Aardbeien en erwten
De zomer is begonnen en dat betekent ook 
dat het eten van aardbeien erg voor de hand 
ligt. U kunt aardbeien natuurlijk ook gebruiken 
in toetjes en taarten. Het lekkerst zijn dan 
aardbeien die uit de eigen tuin komen. 
Mensen die zelf verse aardbeien kweken, 
leggen deze vruchten vaak tussen de stro 
en onder de planten. Op die manier zijn de 
aardbeien beschermd tegen bedreigingen 
als vuil, vocht en schimmel. Vandaar ook de 
Engelse vertaling: strawberries.

Een groente die veel opduikt tijdens 
de zomermaanden is de doperwt. De 
zogenaamde jonge erwten zijn rechtstreeks 
uit de peul te snoepen. Heeft u ooit een 
moestuintje gehad? Dan weet u waarschijnlijk 
dat een goede erwt knapperig en een beetje 
zoet is. Ze zijn rauw erg lekker in salades.

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 Affogato: 
dé perfecte combinatie van ijs en espresso 
waarvan u ieder moment kunt genieten. De 
prijs is €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. C | 7. B | 8.C

Wat weet u over de populairste reisbestemmingen?

1. Welke taal wordt wereldwijd het meest gesproken?
A. Engels | B. Spaans | C. Mandarijns

2. Welk land was in 2014 het meest bezochte vakantieland?
A. Duitsland | B. Frankrijk | C. Spanje

3. Welke provincie is Nederlands' populairste 
vakantiebestemming?

A. Noord-Brabant | B. Gelderland | C. Friesland

4. Waar staat Spanje om bekend?
A. Spaghetti | B. Paella | C. Coq au Vin

5. Welke tolweg in Frankrijk is heel bekend bij toeristen?
A. Route du Soleil | B. Route du Napoleon | C. Route National

6. Welke garde bewaakt het Vaticaan in Rome?
A. Het Griekse leger | B. Het Vreemdelingenlegioen | C. De Zwitserse 

garde

7. Waar vonden de eerste stierengevechten plaats?
A. Frankrijk | B. Spanje | C. Portugal

8. Hoe lang is de Chinese muur?
A. 4000 km | B. 5000 km | C. 6000 km

VAKANTIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


