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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  Het Uitbureau

7  Agenda

12  Menu's

14  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

WESTERHEEM REIST
Een bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, 
een reisje naar IJmuiden en een dag in vlindertuin 
Vlindorado, waar één vlinder telkens terugkeerde naar 
mevrouw Van Onna. Het waren mooie, en soms warme 
uitstapjes!

Foto's boven
De foto linksboven 

is mevrouw Van 
Onna in Vlindorado. 

Rechtsboven ziet 
u het uitje naar 

IJmuiden.

Foto's onder
De foto rechtsonder is 
gemaakt tijdens het uitje 
naar het Amsterdamse 
Scheepvaartmuseum.
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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.

Opnames en beroemd
bezoek
Op 4 januari vonden in Westerheem de 
opnames van de tv-serie SpangaS plaats. 
Daarbij was actrice Coby Timp (bovenste 
foto, rechts) aanwezig, bekend van onder 
meer Zeg Eens A en Het Zonnetje in Huis.

Valentijn in Westerheem
Dat er in Westerheem altijd wel iets te 
beleven valt, bewijst het optreden van het 
koor De Vrolijke Noot op Valentijnsdag 
(onderste foto, rechts en foto links). Alle 
bewoners kregen namens het koor een roos 

aangeboden. Was u ook van de partij tijdens 
dit gezellige optreden?

Museumbezoek
Gaat u op maandag 4 maart ook mee naar 
het Museum van de Twintigste Eeuw in 
Hoorn? We hebben nog een paar plaatsen 
beschikbaar. Meer info vindt u bij de 
medewerkers van de foyer.

De Notenbalkers
Het koor De Notenbalkers komt op donderdag 
7 maart voor u optreden. Dit begint om 
14:30 en vindt plaats in de grote zaal. De 
kosten zijn €5,00 voor alle belangstellenden, 
inclusief koffie of thee in de pauze. Komt u 
ook? U bent natúúrlijk van harte welkom!
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HET U ITBUREAU

Filmmiddag
We houden op zondag 10 maart weer een 
gezellige filmmiddag. Hou de affiches goed 
in de gaten om te kijken welke film er wordt 
gedraaid. De middag begint om 14:30 in de 
zaal en de entree is €2,50 voor iedereen, 
inclusief consumptie.

NLdoet in Westerheem
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland en daar doet Westerheem 
natuurlijk aan mee. We gaan met een grote 
groep geïnteresseerden wandelen naar de 
kasteeltuin van Assumburg en bij thuiskomst 
staat er een high tea voor u klaar. 

Meer info of inschrijven? Dat kan bij de 
medewerkers van de foyer. We verzamelen 
om 13:30 en de kosten zijn €2,50.

Een Rotterdamse
rondvaart
We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor de rondvaart door Rotterdam met rederij 
Spido. Dit uitstapje vindt plaats op donderdag 
21 maart. Meer info of inschrijven? Dat kan bij 
de medewerkers in de foyer. We verzamelen 
om 12:45.

Stoofaal eten
De inschrijving voor het stoofaalmenu is 
inmiddels gesloten, maar u kunt zich nog wel 
laten plaatsen op de reservelijst. De maaltijd 
wordt op 17:00 in de grote zaal geserveerd.
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Orchideeën bekijken
We gaan op maandag 25 maart bloemen 
bekijken in De Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest en hebben nog enkele vrije 
plaatsen. Wilt u mee? Neem dan contact op 
met een van de medewerkers in de foyer.

Lente-evenement
Het Uitbureau organiseert op donderdag 
28 maart een speciaal lente-evenement 
met een optreden van het Smartlappenkoor 
Beverwijk. Komt u ook? Het event begint 
op 14:30 in de zaal en de toegang is gratis 
voor bewoners in de zorg. Bewoners 
van de aanleunwoningen en andere 
belangstellenden betalen €4,50, inclusief 
een hapje en een drankje.

PRAKTISCHE INFO



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

MAART & APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 

Maandag 4 maart
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
10:30   Bijbelgroep met pastor Van der Louw Bibliotheek
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst met Leger des Heils
   Uitstapje van de Twintigste Eeuw 
     
Dinsdag 5 maart
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 6 maart
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal
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AGENDA

Donderdag 7 maart
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:00 - 12:00 Verkoop MeyTex Ondermode Foyer 
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog? 
14:30   Optreden De Notenbalkers Grote zaal    €5,00

Vrijdag 8 maart
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Zondag 10 maart
14:30   Filmmiddag Grote zaal      €2,50

Maandag 11 maart
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: pastor 
   Hennus – doopsgezind)

Dinsdag 12 maart
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 13 maart
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal
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Donderdag 14 maart
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:00 - 12:00 Verkoop 3D-materiaal door Michel Ruhè Grote zaal  
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog? 

Vrijdag 15 maart
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
13:30   NLdoet: wandeling naar Assemburg Foyer (verzamelen) €2,50
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 18 maart
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: pastor Klever – RK)
     
Dinsdag 19 maart
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 20 maart
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte

AGENDA
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Donderdag 21 maart
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog? 
12:45   Rondvaart door Rotterdam
14:30   Voorjaarsmodeshow en -verkoop Marion Mode     
   Grote zaal 
15:30	 	 	 Filosofisch	Café	met	Kok	Klever

Vrijdag 22 maart
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 

Zaterdag 23 maart
17:00   Stoofaalmenu Grote zaal 

Maandag 25 maart
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: broeder 
   Booij – doopsgezind)
   Uitstapje De Orchideeën Hoeve 
     
Dinsdag 26 maart
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 1

Woensdag 27 maart
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal
14:30   Lente-evenement: optreden 
   Smartlappenkoor Beverwijk  Grote zaal   Gratis*

Donderdag 28 maart
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert U Zich Deze Nog? 

Vrijdag 29 maart
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
10:00 - 14:00 Verkoop Heijdenrijk Fashion Foyer   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 

Donderdag 11 april
10:00 - 12:00 Lentemarkt Foyer en grote zaal  
 

* Prijzen
Het lente-evenement met het optreden 
van het Smartlappenkoor Beverwijk is 
gratis voor bewoners in de zorg. Bewoners 
van de aanleunwoningen en andere 
belangstellenden betalen €4,50,
inclusief een hapje en drankje.

AGENDA
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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.

Filosofisch Café
Waartoe zijn wij op aarde? Wat zegt de 
Bijbel daarover? Wat hebben filosofen hier 
in de loop van de eeuwen over geschreven?  
En het belangrijkste: wat vinden wij daar 
zelf van? Over deze en andere vragen wil ik 
een maandelijks Filosofisch Café beginnen, 
steeds op donderdagmiddag om 15:30.  De 
eerste keer is op 21 maart. De plaats van 
samenkomst wordt nog bekend gemaakt. 
Met koffie en wat nog meer in een café 
hoort… 

Voor deze groep is het noodzakelijk 
dat u zich opgeeft. Doet u dit via een 
briefje in mijn postvak (dat kan ook via de 

gastvrouw). We zien uit naar vruchtbare 
gedachtewisselingen. 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

Zo was het
Verder word ik gedreven, 
een onbekend land in. 
De grond wordt harder, 
de lucht prikkelender, kouder.
Aangeraakt door de wind 
vanuit mijn onbekende einder 
trillen de snaren in afwachting.  

Aldoor vragend zal ik aankomen, 
daar waar het leven wegklinkt
gelijk een klare zuivere toon in de stilte.

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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Prachtige woorden, waarmee de diplomaat 
Dag Hammarskjöld zijn dagboek Merkstenen 
opent. Wellicht weet u dat hij de tweede 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
was, vanaf 1953 tot hij in 1961 omkwam bij 
een tragisch vliegtuigongeluk. Na zijn dood 
bleek hij een mystiek dagboek te hebben 
bijgehouden.  Vol met regels die een enorme 
diepte oproepen, vaak ook eenzaamheid, 
en soms voldoening en geluk. Zonder dat hij 
God met name noemt, weet hij ons te treffen 
met de vragen en onzekerheid waar hij mee 
gekampt heeft, waarbij hij het avontuur van 
zijn belangrijke, politieke positie echt als een 
roeping heeft beleefd. Dat roept de vraag 
op in hoeverre wij ons eigen leven kritisch 
durven te beschouwen of openstaan voor 
het mysterie van oneindigheid dat ons kan 
treffen, in dit mooie voorjaar waar het licht 
aan tijd wint en de lente roept. Als u zin heeft 

om het leven nog dieper te ervaren, pakt u 
dan zijn boek (foto links) eens ter hand, dat 
eindigt met de volgende woorden. 

De seizoenen wisselden
en het licht
en het weer
en het uur
maar dit is hetzelfde land.
En ik begin de kaart te kennen 
en de windstreken. 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Westerheem 90, 
1964 EJ Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957250

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


