
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepSPIL
MEI 2019 - MEERSTATE

IN DIT NUMMER: Een vooruitblik op het optreden van Monique 
Zingt: Songfestival-nummers • De agenda voor de maand mei • 
Ingezonden mededelingen • En meer...



xxxxx

2   ViVa! SPIL

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  Activiteiten

4 Agenda

9  Gouden Dagen

10  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

Meerstate organiseert activiteiten voor 
cliënten en omwonenden van uw woonlocatie. 
Deze rubriek bespreekt een aantal van die 
activiteiten uit zowel afgelopen als komende 
periodes.

Monique zingt
Songfestival
Komt u op zaterdag 18 mei ook naar 
Meerstate? Zangeres Monique Zingt 
(onderste foto rechts) komt dan langs voor 
een optreden en neemt u mee naar de 
Songfestival-liedjes van weleer. Ding-A-
Dong, Ein Bisschen Frieden, What's Another 
Year: ze komen allemaal voorbij. Een feest 
der herkenning dat u niet mag missen. U 
komt op deze manier bovendien alvast in de 
sfeer voor het Eurovisie Songfestival dat die 
avond plaatsvindt. 
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip

Donderdag 2 mei
10:00   Beauty-ochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant 

Vrijdag 3 mei
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C 

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
10:30   Kerkdienst  (voorganger: pastor Klever – RK) Restaurant

Maandag 6 mei
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre   
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 7 mei
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining: 'Blijf bij de Tijd' De Knip
15:15   Rock & Roll Serre  
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AGENDA

Woensdag 8 mei
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Natuurfilm Restaurant

Donderdag 9 mei
10:00   Beauty-ochtend De Knip
10:30   Mannenpraat Restaurant

Vrijdag 10 mei
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
10:00   Zwemmen Zwembad De Waterakkers     €15,00
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    

Zondag 12 mei: Moederdag
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Voskamp – PKN 
   Restaurant

Maandag 13 mei
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre 
13:00   Busritje (meer info op de prikborden)  

Dinsdag 14 mei
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining: 'Blijf bij de Tijd' De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 
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Woensdag 15 mei
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Film De Knip

Donderdag 16 mei
10:00   Beauty-ochtend De Knip
10:30   Meer voor Heren Restaurant 

Vrijdag 17 mei
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C    
15:00   Bloemschikken De Knip      €5,00

Zaterdag 18 mei
15:00   Optreden Monique Zingt Restaurant

Zondag 19 mei
10:30   Kerkdienst  (voorganger: pastor Klever – RK) Restaurant

Maandag 20 mei
10:30   Creatief De Knip
10:30   Werkplaats Serre 
15:00   Bingo Restaurant       €5,00 

AGENDA
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AGENDA

Dinsdag 21 mei
10:00   Schilderen De Knip
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining: 'Blijf bij de Tijd' De Knip 

Woensdag 22 mei
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Kegelen De Knip 
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Natuurfilm De Knip

Donderdag 23 mei
10:00   Beautyochtend De Knip

Vrijdag 24 mei
10:00   Kamperen met Gouden Dagen
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend Ontbijtzaal Unit C 

Zondag 26 mei
10:30   Kerkdienst (voorganger: pastor Voskamp – PKN 
   Restaurant
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Maandag 27 mei
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Zijde schilderen (opgave bij Uitbureau verplicht) Serre €10,00*

Dinsdag 28 mei
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
15:15   Geheugentraining: 'Blijf bij de Tijd' De Knip

Woensdag 29 mei
10:00   Werkplaats Serre
10:30   Kegelen De Knip
10:45   Zingen & Swingen Restaurant  
15:00   Natuurfilm De Knip

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
10:00   Werkplaats Serre
10:45   Spelletjesochtend 
   Ontbijtzaal Unit C 

* Prijzen
De prijs van het zijde schilderen geldt 
voor een gewone sjaal. Een grote sjaal 
kost €13,00. 

AGENDA
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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.  

Veilingopbrengst
De opkomst was groot, de sfeer gezellig en 
de opbrengst boven verwachting tijdens de 
veilingdag bij de kringloopwinkel De Groene 
Ezel. De drie goede doelen mogen, dankzij 
de inzet van de fantastische vrijwilligers van 
De Groene Ezel, elk €1500 tegemoet zien. 
We willen iedereen bedanken voor de steun!

Naar buiten!
Het is voorjaar en dat vierden we met de 
Kom Mee Naar Buitendag. In Heemskerk 
gebeurde dit op 13 april in Heemswijk 
(foto's) en op 14 april in Sint Agnes. En wat 
hádden we het getroffen met het weer. Zo 

genoten we van de buitenlucht, van koffie 
met petitfour en natuurlijk van elkaar. 

Dodenherdenking
We willen op 4 mei naar de Dodenherdenking 
in het centrum, in overleg met de Stichting 
4 en 5 Mei Heemskerk. We vertrekken 
vanaf locatie en zijn om 19:00 bij het 
Vredesmonument. Hou de flyers in de gaten. 
Inschrijven kan bij de gastvrouw Foyer.

Kamperen
We gaan dit jaar ook weer kamperen op 
Camping Geversduin. We hebben, van 
20 tot en met 24 mei, namens de camping 
een tent gesponsord gekregen. De affiches 
worden binnenkort opgehangen. Inschrijven 
kan bij de gastvrouw foyer.

Familienet
We vinden het heel belangrijk 
om familie te betrekken bij de 
activiteiten van Gouden Dagen. 
Dat is dan ook de reden dat 
we hebben besloten om ook 
met Familienet te werken. We 
plaatsen het op Familienet 
wanneer we een uitstapje 
organiseren waarvoor iedereen 
zich kan inschrijven, waardoor 
we u makkelijk op de hoogte 
kunnen houden en u ons gericht 
vragen kunt stellen.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Even voorstellen
Met dit berichtje wil ik mezelf alvast een 
beetje voorstellen. Mijn naam is Corina 
Voskamp (onderste foto rechts). Sinds 1 april 
ben ik werkzaam als geestelijk verzorger bij 
ViVa! Zorggroep voor de locaties Meerstate, 
Huis ter Wijck en De Boogaert. Ik werk op 
maandag, dinsdagmorgen en donderdag. 
Zoals het er nu naar uitziet, ben ik over 
het algemeen op maandag aanwezig in 
Meerstate, dinsdagmorgen in Huis ter Wijck 
en donderdag in De Boogaert.

Nadat ik ruim tien jaar als geestelijk verzorger 
heb gewerkt bij Zorgbalans leek het me leuk 
om bij een andere zorgorganisatie te gaan 

werken. Ik ben erg blij dat ik nu bij ViVa! 
mag werken en kijk er naar uit om u allemaal 
tegen te komen. Misschien treffen we elkaar 
in de wandelgangen, bij een spontaan 
gesprekje, tijdens een groepsgesprek of 
viering. Natuurlijk ga ik mijn best doen om 
al uw namen direct te onthouden, maar ik 
wil u toch vragen om geduldig met mij te zijn 
wanneer ik het niet meteen goed heb.

Naast mijn werk als geestelijk verzorger 
ben ik moeder van drie zoontjes in de 
basisschoolleeftijd. Samen met hen en mijn 
partner woon ik in Beverwijk. Wanneer ik 
tussen het werken en zorgen door nog wat 
tijd voor mezelf heb, ga ik graag hardlopen of 
lees ik een boek. Ik vind het heel gezellig om 
een gezelschapsspel te spelen met mijn...

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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...kinderen of vrienden en hou van wandelen. 
U leest het al: ik verveel mij niet snel en ben 
graag in de weer.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Alvast een 
hartelijke groet!

Door Corina Voskamp, geestelijk verzorger

Maakbaar en kwetsbaar
Onlangs heb ik de nieuwe Maasvlakte 
(bovenste foto rechts) bezocht. Wat een 
enorm stuk land is daar ontstaan! Met een 
stevige dijk en veel nieuwe natuur. En de 
meest grote containerterminal die u uzelf kunt 
voorstellen, vol met zelf rijdende voertuigen. 
Als je tussen die duizenden containers 
rondloopt, word je vanzelf een beetje trots 
op wat wij Nederlanders allemaal kunnen 
maken. Echter, een tijdje geleden waren 

de computers gehackt. Toen heeft de hele 
containeroverslag twee weken stilgelegen. 
Met grote kosten en een verademende rust 
tot gevolg… 

Want hoe sterk en groot iets ook gemaakt 
wordt, er zit altijd kwetsbaarheid bij 
ingebakken. Ieder bestaan zit vol met 
ontregelende ervaringen. Probeer niet om 
die te ontkennen en weg te stoppen. Want 
juist waar we het niet in eigen hand hebben, 
kan iets bijzonders gebeuren. Als de stroom 
uitvalt, dan ga je naar de buren en probeer 
je samen uit te vinden hoe het zit. Als er een 
bus niet rijdt, maak je een praatje om verder 
te komen. En als we onverwachts in een...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Mozartstraat 91, 
1962 AB Heemskerk
Telefoonnummer 088-9957400

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei 
2019. 

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

...wachtkamer terecht komen, zijn er vaak 
weer andere mensen om ons leed mee te 
delen – of om te proeven van hoe rustig en 
positief die omgaan met de ontregeling van 
hún bestaan!

Wie weet wat wij nog weer kunnen opdoen in 
dit huis waar we nu in verblijven. Misschien 
wel de levenskunst om moeilijke tijden te 
aanvaarden als pad naar vrede en overgave. 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger


