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Beste lezer,

De eerste vier maanden van het kalenderjaar 
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels 
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen 
achter de rug? Of heeft u ook genoten van 
het bezoek van de koninklijke familie aan 
Amersfoort? En over feestdagen gesproken: 
bent u ook op de hoogte van het iets minder 
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint 
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en 
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13 
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar 
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond 
deze periode een ijzige wind komt opsteken. 
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

5 Agenda

12 Praktische info

13  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

EEN FRAAIE EXPOSITIE
De laatste maanden is de begane grond in Lommerlust 
uitgebreid met mooie foto's, gemaakt door Martin. 
Martin zelf kwam op het idee om zo'n foto-expositie te 
houden. Hij maakt daarbij ook nog mooie gedichten. Het 
is zéker de moeite waard om ze te bekijken.

Ook in Elsanta
De expositie van 

Martin is nu ook in 
Elsanta te zien.
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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.

Van de camping naar
het Lommerbos
Herinnert u zich de Campingdagen van 
vorig jaar juli nog? Dit was zo'n groot succes 
dat we dit jaar opnieuw zoiets leuks voor u 
willen organiseren. We hebben hiervoor een 
plan ingediend bij de Stichting Vrienden van 
ViVa! en daar is inmiddels goedkeuring voor 
ontvangen. 

De precieze inhoud? Het wordt dit keer 
geen Campingdagen, maar alles komt in 
het teken van het thema 'Het Lommerbos' 
te staan. We kunnen er nog niet al te veel 

over zeggen, omdat het thema nu nog volop 
in ontwikkeling is. We houden uiteraard 
wel rekening met uw herinneringen en 
belevingen van vroeger en willen deze weer 
tot leven wekken. We proberen hierbij zoveel 
mogelijk de tuin van Lommerlust te gebruiken 
en hopen zodoende op goed weer.

Meer info
Meer info volgt zodra de plannen iets meer 
vorm hebben gekregen!

Naar Artis
We bezoeken in mei en juni meermaals de 
dierentuin Artis in Amsterdam. Bekijk de 
agenda voor exacte data. Meer info of direct 
inschrijven? Dat kan bij het Uitbureau.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 2 mei
10:30    Zingen Restaurant       €3,00*
14:30    Creatieve activiteit Restaurant     Gratis*

Vrijdag 3 mei
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
09:45   Kerkdienst

Maandag 6 mei
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00   Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 7 mei
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 8 mei
10:00 - 12:00 Verkoop Visjager-mode Restaurant    
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*
   Uitstapje Artis Restaurant 
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AGENDA

Donderdag 9 mei
10:30   Keek op de Maand Restaurant  
14:00   Spelmiddag Restaurant      

Vrijdag 10 mei
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 12 mei: Moederdag
09:45   Kerkdienst

Maandag 13 mei
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 14 mei
10:15   Rondje om met leerlingen Kennemer College 
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 15 mei
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 16 mei
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*
14:30    Creatieve activiteit Restaurant     Gratis*
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AGENDA

Vrijdag 17 mei
10:00   Stoelmassages en healings Recreatieruimte   Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 19 mei
09:45   Kerkdienst

Maandag 20 mei
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 21 mei
10:30   Biljarten Hal        Gratis*

Woensdag 22 mei
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 23 mei
14:15    Uilenshow Restaurant      Gratis*

Vrijdag 24 mei
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 26 mei
09:45   Kerkdienst

Maandag 27 mei
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 28 mei
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
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AGENDA

Woensdag 29 mei
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 2 juni
09:45   Kerkdienst

Maandag 3 juni
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 4 juni
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 5 juni
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*
   Uitstapje Artis

Donderdag 6 juni
10:00 - 12:00 Verkoop HIP Mode 
14:00   Spelmiddag Restaurant      €3,00*  
    
Vrijdag 7 juni
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag
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AGENDA

Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag

Dinsdag 11 juni
10:15   Rondje om met leerlingen Kennemer College
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 12 juni
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 13 juni
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*
14:30   Creatieve activiteit Restaurant     Gratis*

Vrijdag 14 juni
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 16 juni
09:45   Kerkdienst

Maandag 17 juni
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 18 juni
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*
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AGENDA

Woensdag 19 juni
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 20 juni
14:00   Spelmiddag Restaurant      €3,00* 
   Uitstapje Artis

Vrijdag 21 juni
10:00   Stoelmassages en healings Recreatieruimte   Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 23 juni
09:45   Kerkdienst

Maandag 24 juni
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 25 juni
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 26 juni
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 27 juni
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*
14:30   Creatieve activiteit Restaurant     Gratis*
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AGENDA

Vrijdag 28 juni
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 30 juni
09:45   Kerkdienst

* Prijzen
Biljarten is gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,50.

De creatieve activiteit en de Schilderclub zijn gratis door middel van sponsoring van het 
Rabofonds. 

Gym en zitdansen zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €30,00 per maand of €9,00 per deelname via 
automatische incasso of pin.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners met een ZZP- of
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00 per deelname via automatische incasso of pin.

Koersbal, de spelmiddag en de uilenshow zijn 
gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor bewoners 
met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €6,00.

Zingen kost €3,00 voor bewoners met een 
ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €5,00.
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
Elke cliënt in de zorg heeft een 
contactverzorgende. Info over wie uw 
verzorgende is, vindt u in het zorgdossier op 
uw appartement. Heeft u tussen 08:30 en 
19:30 zorg nodig? Bel dan de gastvrouw via 
088-9957132 en vraag naar de zorg voor de 
desbetreffende afdeling. Zorg nodig tussen 
19:30 en 08:30? Bel dan de zorg via 088-
9957145 (begane grond), 088-9957147 
(eerste en tweede etage) of 088-9957148 
(derde en vierde etage).

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van dinsdag tot en met vrijdag 

tussen 09:00 tot 17:00 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken kan via 06-13476585.

Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden zondag om 09:45 
plaats in de kapel. Meer info vindt u op de 
affiches op de kapeldeur en in de liften.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 17:00. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:30 geserveerd. U kunt 
tussen 12:00 een 15:00 ook lunchen.

Zonwering
Diverse bewoners in Lommerlust hebben 
gevraagd naar de mogelijkheid tot zonwering 
voor de appartementen aan de achterkant 
van het woonzorgcentrum. We hebben deze 
vraag inmiddels neergelegd bij de afdeling 
Vastgoed. Zij kijken of dit mogelijk en of het 
financieel uitvoerbaar is. We laten het u 
weten als er ontwikkelingen zijn.

ZorkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste 
ervaringssite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg waar mensen hun 
ervaringen met de zorg delen met elkaar. 
De website biedt u informatie om te kunnen 
kiezen voor een zorgverlener die het beste 
past.  Wij hopen dat u tevreden bent met 
uw verblijf in woonzorgcentrum Lommerlust 
en willen u vragen uw ervaringen te delen 
op www.zorgkaartnederland.nl. Toets 
hiervoor Lommerlust in, waarna u vanzelf 
ziet dat u kunt doorklikken naar de locatie 
Lommerlust in Beverwijk. U kunt hier uw 
bevindingen noteren. Bedankt!

PRAKTISCHE INFO

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen en willen iedereen 
vriendelijk verzoeken om de hal 
netjes te houden, zodat ons huis 
een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? 
Plak dan stickers aan de 
buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer 
krijgt.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Cliëntenraad Beverwijk
We zoeken enthousiaste nieuwe leden voor 
de lokale Cliëntenraad van Elsanta, Huis 
ter Wijck, Lommerlust en Breepeper. De 
Cliëntenraad houdt zich bezig met de belangen 
van de bewoners in de diverse locaties. We 
bespreken daarbij onder meer onderwerpen 
als kwaliteit van zorg, maaltijden, activiteiten, 
geestelijke verzorging, de vrije keuze voor 
artsen, reorganisatie, bereikbaarheid en 
de toegankelijkheid van de instelling. We 
vergaderen eens in de vijf, zes weken. U kunt 
een bijdrage leveren om de zorg van een 
vader of moeder, broer, zus of vriend in stand 
te houden of te verbeteren, in samenspraak 
met de organisatie. Bent u een bewoner van 

een van de hierboven genoemde huizen en 
wilt u opkomen voor uw belangen of die van 
uw medebewoners? Dan bent u ook van 
harte welkom.

Denkt u – ja, dat is iets voor mij? Stuur dan een 
mailtje naar s.maartens@vivazorggroep.
nl.

Door Simone Maartens-Been, 
Secretaresse Decentrale Ondersteuning

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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Ik wil met u stilstaan bij 4 en 5 mei. 4 mei, de dag 
waarop we met elkaar stilstaan bij de verliezen 
die geleden zijn in de oorlog. En dan 5 mei, 
de dag waarop we de bevrijding vieren. Voor 
mij twee bijzondere data, maar ik kan me niet 
indenken wat het voor u betekent, als generatie 
die het heeft meegemaakt. Wat doen die twee 
data met u? Welke herinneringen kleven er aan? 
Welke personen komen er in uw gedachten 
voor op 4 mei? En welke herinneringen heeft 
u aan Bevrijdingsdag? Was het echt feest of 
speelden er ook andere emoties mee? Ik eindig 
met een anoniem gedicht: 

Vrijheid Wereldwijd
Gebonden door angst, pijn en verdriet
wordt de mens het licht ontnomen.
Een hart dat de ander niet ziet
laat niemand dicht bij zich komen.

Zonder hoop is er geen leven
zal de dood een uitkomst zijn.
Maar op het moment dat je liefde gaat geven
zal het licht gaan groeien en dooft de pijn.

Laat de wereld niet over aan de dood
gedenk degenen, die hun leven gaven.
Die streden tegen wanhoop, angst en nood
en laten we samen met hen de haat begraven.

Sta op en geniet van het leven
de dood heeft niet het laatste woord.
Onze helden hebben hun leven gegeven
opdat er aan de horizon weer vrede gloort.

Laat de ander toe in je hart
en geef je leven vrijheid.
Maak de wereld wit in plaats van zwart
en laat de liefde groeien, wereldwijd.

VRIJHEID

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Terwijl ik dit stukje schrijf, woedt er een grote 
brand in de Notre-Dame in Parijs. De Notre-
Dame, een verbinding met de eeuwigheid lijkt 
het, omdat de oudste delen van de kerk nog 
stammen uit het jaar 1163, het jaar waarin met 
de bouw werd begonnen. Sommige balken 
voor de bouw waren afkomstig van bomen uit 
de achtste eeuw. 

Moet u uzelf eens indenken wat deze kerk 
heeft meegemaakt! In 1804 kroonde Napoleon 
Bonaparte zich daar tot keizer der Fransen, in 
1970 was er de staatsbegrafenis van Charles 
de Gaulle en ten tijde van deze gebeurtenissen 
bestond de kerk al meer dan zeshonderd jaar. Ik 
denk dat eenieder die een weekendje of langer 
in Parijs heeft vertoefd deze kerk wel heeft 
bezocht en bewonderd, met zijn schitterende 
kunstwerken en mooie ramen van glas in lood.

                                                                                                                                                                          
En dan nu die grote brand, juist in wat christenen 
de Goede Week noemen, de week waarin 
talloze christenen naar de kerk trekken om 
samen het lijden en de dood te gedenken van 
Jezus Christus en met Pasen zijn opstanding 
vieren met Pasen. 

De reacties van de mensen op deze brand 
waren dan ook veelzeggend: ze toonden 
zich diepbedroefd en er waren ook mensen 
die zeiden 'een stukje te sterven' als de kerk 
helemaal in vlammen zou opgaan. Gelukkig 
lijkt het niet zover te komen. Er wordt zelfs al 
volop gesproken over herbouw, dat de kerk, 
voor zover afgebrand, 'uit de as zal verrijzen'. 
Kan het toepasselijker? 

Ik wens ons toe dat wij ook hoop mogen houden 
als we te maken krijgen met verlies of dood.

VERRIJZENIS

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

De historie van 
het madeliefje
Een bloem die vaak in verband wordt 
gebracht met de maand mei is de Bellis 
perennis, beter bekend als het madeliefje. 
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende 
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als 
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het 
madeliefje een genezende werking had – 
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht 
dat de Bellis perennis voor verjonging 
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd 
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had 
er iemand een wond? Dan werd de bloem 
tot poeder gestampt, vermengd met een 
vloeistof en op de wond aangebracht: een 
alternatieve geneeswijze die onder meer 
werd toegepast door de kruisvaarders.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


