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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Activiteiten

8  Agenda

12  Menu's

14  Inzendingen
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ACTIV ITE ITEN

GEZELLIG!
Of het nu gaat om knutselen, schilderen of pizza's 
bakken: in Forum II is altijd van alles te beleven. Déze 
foto's zijn het levende bewijs!
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ACTIV ITE ITEN

VALENTIJN IN FORUM II
14 februari is dé dag waarop je de mensen waarvan 
je houdt extra aandacht geeft. Tenminste, dat vonden 
ze bij Focus Heerhugowaard. Onze bewoners werden 
zodoende uitgenodigd op deze school voor een heerlijke 
high tea – tot in de puntjes verzorgd door de leerlingen.
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ACTIV ITE ITEN

KEN JE BUUR
Doordat de high tea met Valentijnsdag een groot succes 
bleek, is er als spontane actie op 21 februari nóg een 
high tea georganiseerd. Hierbij leerden bewoners van 
verschillende etages elkaar beter kennen onder de 
noemer Ken je Buur.
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ACTIV ITE ITEN

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

Bingo!
Op 4 februari werd er in Forum II een 
grote bingo georganiseerd – onder leiding 
van Bert, die de nummers luid en duidelijk 
omriep, zodat we de microfoon in de kast 
konden laten liggen (bovenste foto, rechts). 
Dankzij de inzet van vrijwilligers, stagiaires 
en bewoners werd het een gezellige middag 
waar mooie prijzen werden gewonnen. 

De volgende bingo staat gepland voor maart 
en we hopen dat Bert ook dan weer goed bij 
stem is.

Sparen voor Artis
De DekaMarkt houdt ook dit jaar weer 
een actie waarmee u kunt sparen voor 
entreekaarten voor Artis. We hopen 
genoeg zegels te verzamelen om met onze 
bewoners naar de Amsterdamse dierentuin 
te kunnen. Mocht u zelf niets met deze 
zegels doen, denk dan aan ons. U kunt ze 
inleveren bij de medewerkers van Forum II 
op de tweede etage van Stationsplein 39 in 
Heerhugowaard. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Danielle van Keulen.

Wisseling van de wacht
De jongeren van het Horizon College in 
Heerhugowaard komen normaal gesproken 
op dinsdagochtend in Forum II, maar daar... 
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ACTIV ITE ITEN

...komt verandering in. Ze komen voortaan 
op woensdag en sluiten zich dan aan bij de 
wandelgroep (bovenste foto, rechts). We 
kunnen daardoor meer bewoners mee naar 
buiten nemen en dat is wel zo fijn, nu we het 
voorjaar tegemoet gaan.

Open dag 
Forum II opent op zaterdag 16 maart tussen 
10:00 en 14:00 haar deuren voor iedereen 
die graag een kijkje wil komen nemen. 
Een mooie kans voor mensen die op zoek 
zijn naar een leuke baan, stageplek of 
vrijwilligerswerk. U krijgt bijvoorbeeld een 
rondleiding door het huis, een demonstratie 
van zowel actieve als passieve tilliften en de 
mogelijkheid om uw kennis te testen met de 
Braintrainer. U maakt eveneens kennis met 
onze bewoners en kunt tussen de middag 
aanschuiven voor soep met een broodje.

NLdoet
De open dag van Forum II gaat gepaard met 
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland waaraan duizenden organisaties 
meedoen. NLdoet nodigt iedereen uit om een 
dagje de handen uit de mouwen te steken en 
daar doet Forum II natuurlijk ook aan mee: 
we hebben een bijdrage ontvangen om de 
balkons gezellig op te fleuren.

Wil je ook een dagje de handen uit de 
mouwen steken? Doe dan op 16 maart 
ook mee met NLdoet. Je maakt kennis met 
vrijwilligerswerk en helpt een organisatie 
een klus te klaren. Het is nog gezellig ook!
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
Ochtend  Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Forumsoos: Afsluiting van de week

Zaterdag 2 maart
Ochtend  Het Nieuws van de Dag! 

Zondag 3 maart
Middag  U Vraagt, Wij Draaien

Maandag 4 maart
Ochtend  De Maandagochtendquiz 
Middag	 	 Ouderwetse	Koffiemiddag 

Dinsdag 5 maart
Ochtend  Samen Bewegen Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Muziek met Bert

Woensdag 6 maart
Ochtend  Wandelgroep met vrijwilligers 
   en leerlingen Horizon College
Middag  Beautysalon 

Donderdag 7 maart
Ochtend  Leerlingen Focus Heerhugowaard op bezoek
Middag  Creatief
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AGENDA

Vrijdag 8 maart
Ochtend  Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Forumsoos: Afsluiting van de week

Zaterdag 9 maart
Ochtend  Het Nieuws van de Dag! 

Zondag 10 maart
Middag  U Vraagt, Wij Draaien

Maandag 11 maart
Ochtend  De Maandagochtendquiz 
Middag	 	 Ouderwetse	Koffiemiddag 

Dinsdag 12 maart
Ochtend  Samen Bewegen Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Muziek met Bert

Woensdag 13 maart
Ochtend  Wandelgroep met vrijwilligers 
   en leerlingen Horizon College
Middag  Beautysalon 

Donderdag 14 maart
Ochtend  Leerlingen Focus Heerhugowaard op bezoek
Middag  Creatief

Vrijdag 15 maart
Ochtend  Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Forumsoos: Afsluiting van de week
   NLdoet
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AGENDA

Zaterdag 16 maart
Ochtend  Het Nieuws van de Dag! 
10:00 - 14:00 Open dag
   NLdoet

Zondag 17 maart
Middag  U Vraagt, Wij Draaien

Maandag 18 maart
Ochtend  De Maandagochtendquiz 
Middag	 	 Ouderwetse	Koffiemiddag 

Dinsdag 19 maart
Ochtend  Samen Bewegen Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Muziek met Bert

Woensdag 20 maart
Ochtend  Wandelgroep met vrijwilligers 
   en leerlingen Horizon College
Middag  Beautysalon 

Donderdag 21 maart
Ochtend  Leerlingen Focus Heerhugowaard op bezoek
Middag  Creatief

Vrijdag 22 maart
Ochtend  Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Forumsoos: Afsluiting van de week

Zaterdag 23 maart
Ochtend  Het Nieuws van de Dag! 
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AGENDA

Zondag 24 maart
Middag  U Vraagt, Wij Draaien

Maandag 25 maart
Ochtend  De Maandagochtendquiz 
Middag	 	 Ouderwetse	Koffiemiddag

Dinsdag 26 maart
Ochtend  Samen Bewegen Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Muziek met Bert

Woensdag 27 maart
Ochtend  Wandelgroep met vrijwilligers 
   en leerlingen Horizon College
Middag  Beautysalon 

Donderdag 28 maart
Ochtend  Leerlingen Focus Heerhugowaard 
   op bezoek
Middag  Creatief

Vrijdag 29 maart
Ochtend  Aan de Keukentafel 
   Afdeling twee en afdeling drie
Middag  Forumsoos: Afsluiting 
   van de week

Zaterdag 30 maart
Ochtend  Het Nieuws van 
   de Dag! 

Zondag 31 maart
Middag  U Vraagt, 
   Wij Draaien
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Dit wist u nog niet over
sneeuwklokjes!
Het sneeuwklokje en de krokus geven u al 
gauw een gevoel van lente – en dat is een 
heerlijk gevoel. Maar wist u dit ook al van 
deze fraaie lentebloemetjes?

Bloeiperiode
Sneeuwklokjes bloeien meestal in februari 
en maart, maar dat hoeft niet per se het 
geval te zijn. Soms bloeien ze namelijk ook 
nog in april.

Andere naam
We kennen de bloemen misschien als 
sneeuwklokjes, maar eigenlijk heten ze niet 

zo. De wetenschappelijke naam is Galanthus 
nivalis. Dat is afgeleid van twee Griekse 
woorden en één Latijns woord: gala, anthos 
en nivalis. Gala betekent melk, anthos staat 
voor bloem. Nivalis is Latijns voor sneeuw.

Verschillende soorten
Het sneeuwklokje is een verzamelnaam: er 
bestaan namelijk negentien verschillende 
soorten.

Giftig
Ze zien er mooi uit, maar laat u hierdoor 
niet misleiden: bijna alle onderdelen van het 
sneeuwklokje zijn giftig: de blad, de bloem 
en de bol.

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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Quiz over mythen en
sagen

1. Wat is het verschil tussen mythen 
en sagen?
A. Ze zijn beiden hetzelfde
B. Mythen zijn waar, sagen niet
C. Mythen zijn verhalen van niet bestaande 
personen. Sagen zijn berust op bestaande 
personen en hebben een historische kern

2. Hoeveel soorten mythen zijn er?
A. Een: de Griekse
B. Drie: de Griekse, Romeinse en Keltische
C. Twee: Griekse en Romeinse

3. Wie was een Griekse oppergod?
A. Wodan
B. Jupiter
C. Zeus

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de antwoorden 
op de vragen uit de quiz over 
mythen en sagen. Scherm dit 
deel af wanneer u nog aan de 
quiz moet beginnen!

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A

4. Welke pees in het menselijk lichaam 
is naar een halfgod genoemd?
A. Acromion-pees
B. Achilles-pees
C. Humerus-pees

5. Icarus werd gevangen gehouden 
op Kreta. Om te ontvluchten, werden 
er vleugels voor hem ontworpen. 
Toch stortte hij neer. Hoe werd dit 
veroorzaakt?
A. Hij kwam te dicht bij de zon, waardoor zijn
vleugels smolten
B. Hij wist niet hoe hij zijn vleugels kon
gebruiken
C. De vleugels braken af.

Door Bert de Jager
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Loet 1, 1851 CR Heiloo 
Telefoonnummer 088-9957725

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

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

Bijnamen voor maart
De maand maart is de maand waarin de 
winter overgaat op de lente, waardoor deze 
periode van het jaar ook wel lentemaand 
wordt genoemd. Maar goed – die bijnaam 
kennen we. Bent u ook bekend met de 
volgende benamingen?

Windmaand
Deze bijnaam heeft maart de danken aan 
het feit dat het in deze tijd van het jaar nogal 
kan waaien. Inderdaad – ondanks dat de 
lente begint.

Buienmaand
De uitspraak maartse buien en aprilse grillen 
verraadt dat het in maart soms flink kan 
hozen. Vandaar de bijnaam buienmaand.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


