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Beste lezer,

De zomer is al een tijdje in volle gang 
en tot nu toe hebben we niets te klagen 
gehad  – of toch wel? Want hoewel het 
aantal zonuren blijft toenemen, stijgt ook 
de droogte. Daarmee neemt het risico voor 
buitenbranden als bos- en duinbranden 
aanzienlijk toe. Mede daardoor werd er in 
de afgelopen weken een sproeiverbod voor 
tuinen van kracht.

Maar inderdaad – het is in deze tijd fijn om 
buiten te zitten om te genieten van de zon en 
al het groen om u heen. Eventjes wat extra 
vitamine D opdoen voor het komende najaar. 
Dat gaan we, gezien de typisch Hollandse 
herfsten, wel nodig hebben.

Ondertussen lopen de vakanties van 
onze vaste medewerkers nog steeds 
door. We hopen dat u in de tussentijd 
kennis heeft gemaakt met de enthousiaste 
vakantiekrachten. Dat het nog steeds 
volop vakantietijd is, merken we ook aan 
de wijkkrant. Het kan zo zijn dat uw Spil, 
Snipper, Forumidabel of Marke Nieuws nét 
iets dunner is dan u van ons gewend bent. 
Dit komt door het feit dat er in de zomer 
minder activiteiten zijn dan normaal en door 
de vakanties van enkele redactieleden. Hou 
nog even vol tot september – dan is het 
allemaal weer zoals 't was.

We wensen u weer veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Heemswijk 1, 1964 RM 
Heemskerk 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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HET U ITBUREAU

IJSMIDDAG
Komt u ook samen met uw mantelzorger een ijsje eten? 
Dit kan tijdens de ijsmiddag op maandag 27 augustus. 
De ijskar staat van 13:30 tot 15:30 in Heemswijk. Muziek 
Alive verzorgt de muzikale omlijsting. Deze activiteit 
wordt u aangeboden door Het Verenigingsleven.
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AUGUSTUS 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 20 augustus

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 20 en 27 augustus

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 21 augustus

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Deze activiteit gaat niet door op 21 augustus en 28 augustus

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 7 augustus

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 21 augustus

AGENDA
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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 7 augustus

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 8, 15 en 22 augustus

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 

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 10 augustus

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15

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 10 
augustus

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

AGENDA
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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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Horoscoop
Bent u geboren in augustus? Dit zeggen de 
sterrenbeelden over u!

• U bent zelfverzekerd, sterk en 
georganiseerd.

• U houdt ervan om leiding te nemen – en 
u bent er nog goed in ook. U heeft er dan 
ook geen problemen mee om de controle 
te nemen.

• U heeft een verlaagde kans op 
depressies. Dit omdat u in een periode 
met veel zon bent geboren. Dat leverde 
u als baby meer vitamine D op, wat u ook 
een stuk vrolijker maakt.

• U heeft veel kennissen die ook in 
augustus zijn geboren. De kans is 
daarnaast groot dat u in een relatie bent 
beland met iemand die ook in augustus 
ter wereld kwam. 

• U was als kind slim, maar lastig. Gelukkig 
komt dit altijd weer in orde!

• U houdt ervan om in de belangstelling te 
staan. Veel bekende acteurs en actrices 
zijn dan ook geboren in augustus.

• U bent trouw en liefdevol.
• U bent ruimdenkend en wordt door 

anderen omschreven als hartelijk.
• U bent geen twijfelaar en ondervindt maar 

weinig problemen tijdens het maken van 
keuzes. 

• U denkt en handelt grootser dan andere 
sterrenbeelden doen.

• U heeft een scherpe intelligentie;
• U kunt erg koppig zijn.

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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We gaan even terug in de geschiedenis 
met het petroleumstel. Want kunt u zich die 
vertrouwde geur van koken op zo'n stelletje 
nog herinneren? De dagelijkse maaltijd werd 
erop gemaakt, maar het petroleumstel bleek 
ook uiterst effectief om thee mee te zetten of 
het water voor de afwas te verhitten.

Het petroleumstel, ook wel oliestel genoemd, 
is een kookstel dat gebruik maakt van 
petroleum als brandstof. Het toestel bestaat 
uit een reservoir welke is afgedekt met een 
geëmailleerde plaat. Door een aantal gleuven 
gaan één of meer katoenen lonten braden. 
Een kijkgat aan de zijkant maakte het mogelijk 
om, via glas, te kijken hoe hoog de vlam was. 
Bovenop het reservoir werd een opzetstuk 
geplaatst. Daar weer bovenop kwam dan de 
pan of ketel. 

Het koken op zo'n petroleumstel bracht een 
bepaalde charme met zich mee. De specifieke 
geur werd destijds niet door iedereen 
gewaardeerd, maar deze doet wel denken 
aan de tijd van oma's keuken. De vlam werd 
bediend aan de hand van de lonten. Wie aan 
de lont draaide, zorgde voor een hogere vlam 
en meer warmte. Daarbij was waakzaamheid 
geboden. De vlam mocht niet uitzicht hoger 
gaan branden: dit zorgde voor walm. 

De komst van het stadsgas, butagas en later 
aardgas hebben het koken op een oliestel 
overbodig gemaakt. De bereidingswijze is dan 
ook zo goed als verdreven. Toch moeten we 
zeggen dat het trekken, stoven en sudderen 
van onder meer bouillon, runderlapjes en 
stoofpeertjes de gerechten iets héél speciaals 
gaf...

HET PETROLEUMSTEL

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Op het moment dat ik dit schrijf, duurt het nog 
een week voor de schoolvakantie aanbreekt. 
De vakantie, tijd om te ontspannen! Van een 
aantal van u weet ik dat u even op vakantie 
gaat met uw familie. Heerlijk, geniet ervan! 
Maar er zijn ook veel bewoners in ons huis die 
thuis blijven. Thuis blijven, in hun vertrouwde 
omgeving, met alle zorg bij of achter de hand.

Waar we ook zijn of waar we ook naartoe gaan: 
het is goed om te beseffen waar uw hart ligt. 
U kent vast het spreekwoord waar uw hart is, 
daar zal ook uw schat zijn. In de liturgie van de 
vieringen in huis stonden we de afgelopen week 
stil bij het verhaal waarin Jezus zijn leerlingen 
twee aan twee uitzendt. En zijn leerlingen 
mochten alleen een stok meenemen, geen 

voedsel, geen reiszak, geen geld. De gedachte 
daarachter is dat, waar je ook gaat, je met je 
hart bij de mensen bent en je leven niet laat 
beheersen door zorgen. 

Dus gaat u op reis, sta open voor de mensen 
die daar leven, dat schept verbondenheid en 
verbondenheid met mensen is kostbaar. Is 
iemand in uw nabijheid overleden? Dan zal 
uw hart en zullen uw gedachten wat meer 
bij die persoon zijn die u dierbaar was en is. 
Zo zijn we allen op weg, op onze levensweg, 
met alle nieuwe ervaringen die we opdoen. In 
verbondenheid met mensen, maar tegelijk met 
onze kostbare herinneringen die blijven. 

Ik wens u een fijne zomertijd!

OP WEG GAAN

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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De afdelingen Ruysdael en Maerelaan 
gingen op maandag 18 juni mee naar Artis, 
als welzijnsactiviteit. Zes bewoners en zes 
begeleiders vertrokken naar Amsterdam, een 
uitje mede mogelijk gemaakt door gesponsorde 
spaarkaarten van de DekaMarkt en een eigen 
bijdrage van de bewoners.

Helaas begonnen we de dag met regen. Dit 
hield bijna de hele dag aan, maar dat mocht de 
pret niet drukken. We begonnen met een kopje 
koffie en een lekker gebakje, waarna we de 
dieren gingen bekijken. De bewoners genoten 
van de dieren en één mevrouw in het bijzonder 
genoot erg van de kinderen die er 

liepen. Een andere mevrouw was erg onder de 
indruk van onze chauffeur, waardoor hij direct 
haar persoonlijke begeleider voor de dag werd.

Als lunch aten we patat en een snack, 
waarna we het aquarium en de vlindertuin 
bezochten. De afsluiting was een rondje in 
het souvenirwinkeltje, waar alle bewoners iets 
hebben uitgekozen als herinnering aan de 
trip. Toen we het park verlieten, begon de zon 
spontaan te schijnen. Die hebben we dus maar 
meegenomen naar Heemswijk.

De bewoners hebben nog dagen nagenoten 
van het dagje uit!

NAAR ARTIS

zomer weetjes

Door Mariska en Kristel, dagbestedingscoaches

INZENDINGEN
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De Heemskerkse kermis is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen dat plaatsvindt van de 
eerste woensdag van september tot de vrijdag 
erna. De kermis wordt op woensdagochtend 
om 11:00 ingeluid met het traditionele Eerste 
Deuntje, staat op donderdag in het teken van de 
harddraverij, een paardendraf met sulky's waar 
men kan wedden op de uitslagen, en wordt op 
vrijdag afgesloten met het Laatste Kreuntje. De 
typisch Noord-Hollandse kermis is voor veel 
Heemskerkers die elkaar een lange tijd niet 
hebben gezien dé ontmoetingsplaats.

Kermis voor de Heemskerkers
Dat de kermis leeft voor bewoners van de 
Heemskerkse ViVa!-locaties wordt duidelijk 
wanneer de cliënten worden gevraagd naar 
hun herinneringen. 'We leefden er echt 

naartoe', stelt een van de bewoners van 
Westerheem. 'Heerlijke muziek, lekker dansen, 
met de kinderen de kermistrein in en met een 
zak oliebollen weer naar huis.' Een bewoner 
uit Sint Agnes roemt de algehele sfeer en de 
gezellige ontmoetingen. 'Er werden nieuwe 
kleren voor gekocht, ook voor de kinderen. We 
spaarden ervoor en kregen vrij. Als er geoogst 
moest worden, konden we in de ochtend niet 
gaan, maar dan gingen we gewoon 's avonds. 
Iedere dag.' Weer een ander herinnert zich 
dat de kermis vroeger eigenlijk het enige 
amusement in Heemskerk was. 'Ik had altijd 
oud-Heemskerkers over de vloer. Die kwamen 
logeren om naar de kermis te gaan.'

De Heemskerkse kermis vindt dit jaar plaats 
van 5 tot 7 september.

DE HEEMSKERKSE KERMIS

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Augustus is doorgaans de warmste maand 
van het jaar. 'Geeft augustus niet veel regen, 
maar wel veel zonneschijn, dan krijgen 
we zeker goede wijn', is een van de vele 
weerspreuken die van toepassing zijn op het 
zonnige augustus. Of we ook echt goede wijn 
krijgen? Dat moeten we nog even afwachten. 
Maar er zijn dingen die we wél zeker weten...

Gastvrij nieuws
...het feit dat u binnenkort een nieuwe, 
gezelligere eettafel krijgt, bijvoorbeeld. 
We zijn sinds begin dit jaar bezig met het 
sfeervoller maken van de bekleding op 
deze tafels en hebben daarom een mooie, 
vaste en papieren collectie samengesteld 
van kleine en grote tafelkleden, placemats 
en servetten. Alle producten zijn er in effen 
kleuren, maar ook met fraaie designs. We 
hebben eveneens specifieke themalijnen 

uitgekozen, afhankelijk van het seizoen, 
en bieden u zodoende tijdens de lente, 
Pasen, de herfst, de maand december, 
de Kerstdagen en de winter een extra 
gezelligere aankleding. We hopen van harte 
dat u ervan geniet!

Gastvrije tip
Het kwik kruipt omhoog en zonaanbidders 
nemen het ervan. De temperaturen lopen 
dan ook hoog op, waardoor het belangrijk is 
dat u tijdens deze warme dagen voldoende 
drinkt. 

Een wat ouder lichaam heeft het moeilijk bij 
extreme warmte. Het Rijksinstituut voor

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De zon schijnt door de takken
en blaadjes van de beuk.

Nu zie je duizend muggen,
ze dwarrelen zo leuk.

Ze draaien en ze dansen 
en gaan maar op en neer.

Ze zoemen met z’n allen,
oh, wat een heerlijk weer.
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
waarschuwt dan ook om dagelijks tenminste 
twee liter vocht te drinken. Dat hoeft niet per 
se water te zijn. Het is zelfs beter en natuurlijk 
lekkerder om verschillende drankjes af 
te wisselen, zoals vruchtensappen, thee, 
tomatensap, melk en natuurlijk water.

Jarigen
Bent u jarig in de maand augustus? 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.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
ViV!ccino IJsthee, geserveerd met een 
hartige lekkernij. De prijs is €2,50 voor 
bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
In deze tijd van het jaar 
worden er veel komkommers 
geoogst: prima dorstlessers 
en bovendien erg gezond, 
want het blijft tenslotte een 
groente. Komkommers bevatten 
vitamines en mineralen en 
zijn lekker om uit het vuistje 
te eten of te verwerken in een 
salade. Bewaar komkommers 
niet in de koelkast, maar wel 
op een koele plaats. Voor een 
langere bewaartijd kunt u de 
komkommer ook nog in plastic 
folie wikkelen.
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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.  

Hollandse Nieuwe
Wat wás het een gezellig feest tijdens de 
Hollandse Nieuwe Party in Westerheem! 
Rob Steenbeek zorgde voor de muzikale 
ondersteuning en in de tussentijd werd er 
een loterij gehouden. De opbrengst hiervan, 
bijna €400,00, komt ten goede aan Gouden 
Dagen Heemskerk. Hiervan kunnen we 
weer heel veel ouderen blij maken door hun 
wensen te vervullen. 

We zijn ook heel blij met de inzet van onze 
sponsors. Vishandel Ten Boekel, Marx O' 

Larry's Heemskerk en IJssalon Verdonk 
Heemskerk: hartelijk dank!

De Hollandse Nieuwe Party is bedacht door 
de landelijke Stichting Gouden Dagen met 
als doel gezellig met elkaar genieten van 
nieuwe haring en een drankje. Potentiële 
sponsoren en donateurs konden tijdens 
deze middag ervaren wat Gouden Dagen 
met en voor ouderen doet.

Bezoek aan Den Haag
Vanuit de Gouden Koffie kwam de wens van 
mevrouw Romijn en Snijders uit Heemskerk 
naar voren: een dagje naar Den Haag. 
Vrijwilligers Bob en Dirkje gingen met ze 
mee. Het volgende bericht van mevrouw

Gouden Koffie
Op 6 juli stonden we met onze 
koffiekar op het Bachplein. 
Omwonenden hadden een 
uitnodiging ontvangen om bij 
ons op de koffie te komen en 
daar werd goed gehoor aan 
gegeven. 

Deze koffieochtenden zorgen 
voor een kennismaking met 
de nog zelfstandig wonende 
ouderen uit de wijk, zodat wij 
ook deze mensen onvergetelijke 
dagen kunnen bezorgen.
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Snijders zegt genoeg over hoe ze deze dag 
hebben ervaren:

'Mede namens mevrouw Romijn wil ik bedanken 
voor het leuke dagje uit naar Den Haag. We 
hebben genoten van de mooie zandsculpturen 
en de rit door de stad. De begeleiding van 
Dirkje en Bob en, niet te vergeten, Jacques van 
het vrijwilligersvervoer was fantastisch. Daarna 
naar Scheveningen, waar we van een heerlijke 
lunch hebben genoten. Dus nogmaals onze 
dank daarvoor.'

Balletvoorstelling
Afdeling De Grutto in Waterrijck wilde graag 
een keer een balletvoorstelling bijwonen. Hun 
wens ging op zaterdag 23 juni in vervulling. 
Zij mochten een voorstelling van de leerlingen 
van de dansafdeling van het Centrum voor de 
Kunsten Beverwijk bijwonen in het Kennemer 
Theater. Deze voorstelling is speciaal voor 
ouderen geschreven. De bewoners hebben 
genoten van dit uitstapje.

Collecte
Dat Gouden Dagen ook jongeren aanspreekt, 
bewijzen de drie kinderen van verpleegkundige 
Martine uit Westerheem wel. Zij zijn langs de 
deuren gegaan om te collecteren voor Gouden 
Dagen. En hun inzet werd beloond. In totaal 
hebben ze €73,00 opgehaald. Lucille, Dyano 
en Selina hadden zich daarnaast al eerder 
ingezet voor Gouden Dagen door op een markt 
zelfgemaakte cupcakes te verkopen. 

Een fantastische inzet van Lucille, Dyano en 
Selina!

Wensen indienen
Bent u een oudere inwoner 
van Heemskerk, wilt u graag 
meer mensen ontmoeten of 
vindt u het moeilijk om zelf 
op stap te gaan? Vul dan een 
wenskaart in en hang deze in 
de wensbomen in een van de 
ViVa!-locaties in Heemskerk. 
U vindt deze kaarten op de 
locaties Heemswijk, Meerstate, 
Sint Agnes, Waterrijck en 
Westerheem én in het medisch 
centrum Heemskern. 

We gaan ons uiterste best doen 
om uw wens te vervullen.
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Antwoorden:
1. B | 2. A | 3. B | 4. B | 5. C | 6. C | 7. C

Wat weet u over het koningshuis?

1. Door wie werden Willem-Alexander en Maxima getrouwd?
A. Minister-president Balkenende | B. Burgemeester Cohen | 

C. Koningin Beatrix

2. Welke dominee deed de kerkelijke inzegening bij dat 
huwelijk?

A. Dominee van der Linden | B. Dominee Oosterhuis | 
C. Dominee Janssen

3. In welke kerk werd het huwelijk voltrokken?
A. Westerkerk | B. Nieuwe Kerk | C. Domkerk

4. Wie was de moeder van koningin Juliana?
A. Emma | B. Wilhelmina | C. Helena

5. In welk jaar werd de eerste foto van Beatrix en Claus 
gepubliceerd?

A. 1960 | B. 1964 | C. 1965

6. Wat is de naam van het privéjacht van prinses Beatrix?
A. Karel Doorman | B. De Blauwe Vogel | C. De Groene Draeck

7. Hoeveel kleinkinderen heeft prinses Beatrix?
A. Negen | B. Zes | C. Acht

KONINGSQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


