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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon
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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.

Feestweek geopend!
Ten tijde van schrijven is de feestweek, in 
het teken van het vijftigjarig bestaan van De 
Santmark, op passende wijze geopend. Het 
was een mooie gelegenheid om bij elkaar te 
komen met een fraai gebakje en iets lekkers 
om te drinken. ViVa!-voorzitter Jose van Vliet  
was speciaal voor het jubileum aanwezig en 
sprak een aantal mooie woorden en meneer 
Herman nam het cadeau namens de ViVa! 
Zorggroep in ontvangst: een mooie bos 
bloemen die we in het restaurant hebben 
gezet, zodat alle bewoners ervan kunnen 
genieten. 

Burgemeester Mans was ook van de partij: 
hij sprak namens de gemeente Castricum 
zijn wens voor een prachtige feestweek én 
een mooie volgende vijftig jaar uit. Tot slot 
heeft meneer Van Keeken ons, in zijn rol als 
oud-directeur, vermaakt met verschillende 
anekdotes. Een geslaagd begin van de 
week!

Een nieuwe periode vol 
activiteiten
De regen maakt, als het goed is, plaats 
voor zonneschijn en daar horen natuurlijk 
weer de nodige nieuwe activiteiten bij. Hou 
de brievenbus en de borden goed in de 
gaten: het kan zijn dat er nog een aantal 
verrassingen aankomen...
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Maandag 1 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij    Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij  Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage   Lidm.*
14:00 - 16:00 Soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) 
   Restaurant De Zanderij      Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 2 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre       Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00 Stoelhonkbal De Marke      Gratis*

Woensdag 3 april
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage     Gratis*
14:30 - 16:00 Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 4 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:00 - 16:00 Film: Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon 
   Restaurant De Zanderij     

Vrijdag 5 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub       Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*
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AGENDA

Maandag 8 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij    Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij  Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage   Lidm.*
14:00 - 16:00 Soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) 
   Restaurant De Zanderij      Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 9 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre       Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*

Woensdag 10 april
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage     Gratis*
14:30 - 16:00 Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 11 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:30 - 16:00 Kaasproeverij Restaurant De Zanderij    

Vrijdag 12 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub       Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Maandag 15 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij    Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij  Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage   Lidm.*
14:00 - 16:00 Soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) 
   Restaurant De Zanderij      Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*
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Dinsdag 16 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre       Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00 Stoelhonkbal De Marke      Gratis*

Woensdag 17 april
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage     Gratis*
14:30 - 16:00 Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 18 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:00 - 16:00 Beautymiddag Restaurant De Zanderij    €2,00*
14:30 - 16:00 Paaseieren schilderen Restaurant De Zanderij

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub       Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Zondag 21 april: Eerste Paasdag

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij    Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij  Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage   Lidm.*
14:00 - 16:00 Soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) 
   Restaurant De Zanderij      Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

AGENDA
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AGENDA

Dinsdag 23 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
12:00 - 14:00 Zwemmen (opgave verplicht) 
   Serviceloket De Santmark (verzamelen)    €7,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre       Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*

Woensdag 24 april
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage     Gratis*
14:30 - 16:00 Meer Bewegen voor Ouderen De Marke   Gratis*
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 25 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:00 - 16:00 Kienen Restaurant De Zanderij     €3,00*

Vrijdag 26 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (verzamelen)    Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub       Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke   Gratis*

Zaterdag 27 april: Koningsdag
14:00 - 16:00 Gouwe Ouwe: Koningsdag-editie Restaurant De Zanderij

Maandag 29 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij    Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij  Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage   Lidm.*
14:00 - 16:00 Soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) 
   Restaurant De Zanderij      Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*
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Dinsdag 30 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre       Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00 Stoelhonkbal De Marke      Gratis*

* Prijzen
(G)ouden Koks, 'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!', Meer Bewegen voor Ouderen, 
Nieuws en Raadsels, de wandelvereniging en zitdansen zijn gratis voor bewoners van 
De Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00 per deelname of 
€31,00 per maand.

De beautymiddag kost €2,00 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €3,00. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor 
eigen rekening.

Toegang tot het biljarten is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Toegang tot en koffie en thee tijdens de handwerkclub, kerk, het Maandagochtendpraatje, 
het Rode Kruis, de soos (klaverjassen, sjoelen, Rummikubben en Keezen) en de 
stoelhonkbal zijn gratis. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Kienen kost €3,00 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €3,50 per deelname. Koffie en thee zijn gratis. Andere 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Schilderclub Het Palet kost €3,50 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €9,00 per deelname of €31,00 per maand.

Zwemmen kost €7,50 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €15,00. Dit is inclusief vervoer en toegang.

AGENDA
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Braintrainer
Een Brain Trainer huren kan bij het Uitbureau. 
Dit kost €2,00 per dagdeel.

Duofiets
De duofiets lenen kan bij het Serviceloket. 
De kosten hiervoor zijn €2,50 per halfuur, 
€5,00 per uur en €12,50 per drie uur.

Fietslabyrint
De Fietslabyrint is een prachtige manier om 
digitaal te fietsen langs de mooiste plekjes 
ter wereld. Hij is vrij te gebruiken en te 
vinden in de serre. Wilt u meer uitleg over 
het gebruik van de Fietslabyrint? Laat het 
dan weten aan een van onze medewerkers. 

iPad
iPads zijn voor €2,50 per dagdeel te leen bij 
het Uitbureau.

PRAKTISCHE INFO
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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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.  

Gouden Dagen verzorgt uitstapjes op 
maat. Uitstapjes die zijn afgestemd op 
uw wens. Een trip naar Artis bijvoorbeeld, 
waar u weleens bent geweest, wat u graag 
eens een vervolg geeft. Een bezoek aan 
een geboorteplaats. Een bezoek aan een 
familielid. Alles is bespreekbaar, maar we 
kunnen uw wens alleen vervullen als u deze 
kenbaar maakt via een Wenskaart die u in 
de Wensboom kunt ophangen.

Circusbezoek
Via een vrijwilliger van Gouden Dagen 
opperde De Zonnebloem een aanbod om, 
met de ouderen in Castricum, een bezoek 

aan Circus Sijm te brengen, tegen een kleine 
vergoeding. We maken daar natuurlijk graag 
gebruik van en vertrekken dus op 12 april, 
met vijftien bewoners uit De Boogaert en De 
Santmark, naar Oudorp om de voorstelling 
van deze circusartiesten te beleven.

De BloembollenBoemel
Mevrouw Meijer uit De Boogaert hing 
haar wens in de Wensboom. Ze wil graag 
een rondrit maken met de BloemBoemel: 
een tocht langs de bloemenvelden in de 
omgeving van Sint Maartenszee. We gaan 
haar wens in april vervullen – en u kunt mee. 
Het uitstapje vindt plaats op 19 april: we 
reserveren hiervoor twee rolstoelbussen. De 
inschrijving verloopt via het Uitbureau van 
De Boogaert. Hou de affiches in de gaten!

Vrijwilligers gezocht!
We zijn, naast naar donateurs 
en sponsoren, ook op zoek naar 
vrijwilligers voor het vervullen 
van de wensen. Kent u iemand 
die het leuk vindt om vrijwilliger 
te worden bij Gouden Dagen 
Castricum? Neem dan contact 
op met Jolanda van Dam via 
telefoonnummer 06-22913188 
(van maandag tot en met 
vrijdag van 09:00 tot 14:00 of 
via het mailadres j.vandam@
vivazorggroep.nl.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Narcissentijd
Als er één bloem is die men volop associeert 
met de lente, is het wel de narcis. Dat komt 
natuurlijk door de knalgele kleur, hoewel de 
narcis ook gewoon bestaat in een witte of 
zalmroze vorm. En dat zijn niet de enige 
variaties. Met of zonder blad, met grote of 
kleine trompetten, sterk geurend en reukloos: 
de narcis kan opvallend uiteenlopend zijn.

Narkissos
Alleen daarom al is de narcis een 
noemenswaardige bloem. Maar er is meer. 
Zo kent de narcis een bijzondere historie. De 
naam is namelijk afkomstig uit de Griekse 
mythologie en de bloem is vernoemd naar 

Narkissos, een knappe jongeling die naar 
verluidt zó verliefd op zichzelf was dat hij 
dagenlang naar zijn spiegelbeeld in het water 
staarde, net lang tot hij in datzelfde water 
verdronk. Dat was dan weer het werk van 
ene Echo: een nimf die stiekem een oogje 
op Narkissos had, maar hem uit rancune 
bespeelde omdat hij haar niet zag staan.

Nieuwe symboliek
De narcis stond door dit ietwat lugubere 
verhaal lange tijd symbool voor zelfzucht 
en ijdelheid, maar is vandaag de dag het 
beeld van een nieuw begin. De komst van 
de narcis kondigt tenslotte min of meer een 
nieuw seizoen aan: de lente.

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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Muzikale verjaardag
Mevrouw van Hensbergen werd op 31 januari 
95 jaar (onderste foto rechts). Haar familie 
had een koor geregeld dat kwam optreden 
en iedereen mocht komen (bovenste foto 
rechts).

Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

Postzegels sparen
De meeste van onze lezers weten dat 
Jan Liefting postzegels en ansichtkaarten 
inzamelt voor de Stichting FOK 
(FibrOseKinderen). Met de opbrengst 
worden uitjes georganiseerd voor kinderen 
die lijden aan taaislijmziekte, ook wel 
cystic fibrosis genoemd. De ingezamelde 
spullen worden door vrijwilligers naar Sneek 
gebracht, waar het echtpaar Van der Meulen 

de inzamelactie coördineert. Eind oktober 
kreeg Jan een bedankbrief van deze mensen 
en, omdat veel leden van onze vereniging 
geregeld postzegels geven voor deze actie, 
wil hij het graag met anderen delen:

Dag mijnheer Liefting,

Carla Folmer (uit het krantenbericht op de 
foto links, red.) heeft bij mij thuis de dozen 
gebracht, die van u afkomstig zijn. Daar wil 
ik u hartelijk voor bedanken. Onze actie is al 
36 jaar bezig. Wij proberen zo met z'n allen 
ons in te zetten tegen deze taaislijmziekte. 
Het is niet niks, mijnheer Liefting, om twee  
kinderen te verliezen: een meisje van drie...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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...dagen en een meisje van dertien. Wij zijn 
heel blij met uw inzet en dat het zo in Sneek 
komt, via Carla. We willen u nogmaals 
bedanken.

Met vriendelijke groet,
Hans en Thea van der Meulen

Collectebus
In dorpshuis De Kern staat in de bar 
een collectebus voor postzegels en 
ansichtkaarten. Namens Jan en vooral 
namens de Cystic Fibrosis-patiënten en de 
vrijwilligers die zich inzetten voor hun welzijn 
willen we iedereen hartelijk bedanken voor 
de inzet.

Ingezonden door Anita Winder-Kaandorp,
Medewerker Serviceloket

De nieuwste bewoners 
van De Santmark
We hebben een hond op de afdeling 
(bovenste foto rechts)! Hij is heel lief, blaft 
af en toe en zit graag bij de bewoners. Leuk, 
hè? 

Babyruimte
We zijn daarnaast bezig om een babyruimte 
te creëren, met een wiegje, een commode 
en een prachtige kinderwagen (foto links en 
onderste foto rechts).

Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

INZENDINGEN
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Rummikubben
De wedstrijd Rummikub was erg spannend  
(bovenste foto rechts). Hij werd uiteindelijk 
gewonnen door mevrouw Miedema 
(onderste foto rechts). Zij kreeg de mooie 
beker!

Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

Gedichtje

De Mooiste Bloemen
De mooiste bloemen
midden op het grote plein
staat het stalletje van Katrijn:
'Mooie blommen! Mooie blommen!
Mensen, hierheen moet je kommen!
'k Heb margrieten, mooie anjers,
'k Heb violen... zulke kanjers!

Rode rozen, korenbloemen,
veel te veel om op te noemen,
lelietjes van twintig centen,
prachtig mooi. Je ruikt de lente!'
 
Daar komt kleine Pieter aan.
Bij het stalletje blijft hij staan.
'Wel, m'n jongen, zegt Katrijn,
Wat zal 't wezen, wat zal 't zijn?'
 
Irissen met lange stelen,
wil je paarse, wil je gele?
Zestig centen maar, de tien!
Wil je roosjes dan, misschien?
Ook niet deze? Of van deze?
Maar wat moet het dán toch wezen,
moet je ze voor moeder halen?
Neem dan lelietjes-van-dalen!

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

'Nee, zegt Pieter, nee, het was
voor de juffrouw van de klas!
Weet je, ze verjaart vandaag
en nu geef ik haar zo graag
bloemetjes met gele hartjes,
maar ik heb alleen twee kwartjes...'
'Lieve jongen, zegt Katrijn, 
dan krijg jij van mij jasmijn!'
't Allermooiste wat er bij is.
En of Pietertje ook blij is!
Kijk, daar gaat hij met zijn petje
en zijn prachtige boeketje,
straks zegt Pieter heel geleerd:
'Juf, nog wel gefie-sie-teerd.'

Door Annie M.G. Schmidt

Ingezonden door Marjan van Dijk-Brouwer,
Medewerker Welzijn

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Santmark 1, 
1901 WZ Castricum 
Telefoonnummer 088-9957500

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 16 april 
2019. 

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


