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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Stationsplein 39, 1703 WD, Heerhugowaard 
Telefoonnummer 088- 9958475

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

SPRAAKMAKEND
Met een motortocht naar Callantsoog en een trip naar 
de jaarmarkt heeft Forum II er een spraakmakende 
periode opzitten. Meer over deze activiteiten leest u op 
de volgende pagina, maar hier ziet u alvast de beelden! 
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Verrassing!
Onze Jos heeft altijd motor gereden, maar 
kan dit door zijn aandoening niet langer meer 
doen. Het kwam er tijdens de afgelopen 
periode zo goed als tóch van. Jos was zeer 
aangenaam verrast toen er dertig motoren 
van de stichting 2Wheels4Wings het terrein 
op kwamen rijden: hij dacht namelijk dat we 
naar het winkelcentrum gingen. Niets bleek 
minder waar: samen met andere bewoners 
en collega's werd Jos naar Callantsoog 
gereden (foto). Verkeersregelaars zorgden 
er zelfs voor dat we door rood licht mochten. 
Een wens uit onze wensboom die is vervuld!

Speciale dank gaat uit naar de stichting 
2Wheels4Wings die deze geweldige dag 
mogelijk hebben gemaakt.

Jaarmarkt
Op 17 september zijn we met de bewoners 
naar de jaarmarkt geweest. Het was een 
flinke onderneming, maar met genoeg 
vrijwilligers konden we het toch mogelijk 
maken. De markt was druk, maar we hadden 
geen haast. Bewoners die in geen jaren, 
bijvoorbeeld door ziekte, de markt konden 
bezoeken, hebben met volle teugen genoten 
– en vooral van het patatje van de markt. 

ACTIVITEITEN
Forum II organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw woon-
locatie. De rubriek Activiteiten bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

ACTIV ITE ITEN
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ACTIV ITE ITEN

SPULLETJES GEZOCHT
De leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van 
mensen. Forum II gaat daarom voor huiselijkheid. We 
zijn nog op zoek naar leuke spulletjes van vroeger 
die onze huiskamers nóg huiselijker maken, zoals 
fotolijstjes, tafelkleed, stoven, klokken en meer.

Uw hulp
Heeft u dit soort 

spullen thuis staan 
en wilt u er vanaf? 

Dan houden we ons 
graag aanbevolen!



xxxxx

6   ViVa! SPIL

OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 1 oktober
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag 

Dinsdag 2 oktober
Ochtend  Leerlingen Horizon College in huis
10:30   Samen Bewegen Derde etage
14:30   Muziekmiddag met Bert Verschillende etages

Woensdag 3 oktober
10:30   Wandelgroep (binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 4 oktober
10:00   Leerlingen Focus in huis Tweede en derde etage
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 5 oktober
10:30   Aan de Keukentafel Tweede en derde etage
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage

Maandag 8 oktober
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 9 oktober
Ochtend  Leerlingen Horizon College in huis
10:30   Samen Bewegen Derde etage
14:30   Muziekmiddag met Bert Verschillende etages

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

Woensdag 10 oktober
10:30   Wandelgroep (binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 11 oktober
10:00   Leerlingen Focus in huis Tweede en derde etage
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 12 oktober
10:30   Aan de Keukentafel Tweede en derde etage
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage

Maandag 15 oktober
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 16 oktober
Ochtend  Leerlingen Horizon College in huis
10:30   Samen Bewegen Derde etage
14:30   Muziekmiddag met Bert Verschillende etages

Woensdag 17 oktober
10:30   Wandelgroep (binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 18 oktober
10:00   Leerlingen Focus in huis Tweede en derde etage
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 19 oktober
10:30   Aan de Keukentafel Tweede en derde etage
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage

Maandag 22 oktober
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

AGENDA
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Dinsdag 23 oktober
Ochtend  Leerlingen Horizon College in huis
10:30   Samen Bewegen Derde etage
14:30   Muziekmiddag met Bert Verschillende etages

Woensdag 24 oktober
10:30   Wandelgroep (binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 25 oktober
10:00   Leerlingen Focus in huis Tweede en derde etage
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 26 oktober
10:30   Aan de Keukentafel Tweede en derde etage
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage

Maandag 29 oktober
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: 
   ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 30 oktober
Ochtend  Leerlingen Horizon College in huis
10:30   Samen Bewegen Derde etage
14:30   Muziekmiddag met Bert 
   Verschillende etages

Woensdag 31 oktober
10:30   Wandelgroep
   (binnenactiviteit 
   bij regen)

AGENDA
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

Over Vanuit ViVa!
De rubriek Vanuit ViVa! geeft u 
iedere maand een impressie van 
waar ViVa! Zorggroep zich zoal 
mee bezig houdt óf de nodige, 
praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl.

VANUIT V IVA !
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...en zo zijn we alweer beland in oktober, de 
tiende maand van de Gregoriaanse kalender. 
Deze maand wordt ook wel wijnmaand 
genoemd, dankzij de druivenoogst die in 
oktober volop aan de gang is. Een andere 
bijnaam is zaaimaand, vanwege het 
winterkoren dat nu wordt gezaaid. Bij ViVa! 
Zorggroep is het tijd om de menu's aan te 
passen op een nieuw seizoen: de herfst.

Gastvrij nieuws
De recente enquetes over het eten en drinken 
lieten ons zien dat u veel waarde hecht 
aan het aanbod verse (seizoens)groenten 
en dat u dit bij ViVa! Zorggroep eigenlijk 
nog weleens mist. We hebben daarom ons 
groente-aanbod aangepast en uitgebreid. 
Alle groenten die tijdens een bepaald seizoen 
op de markt zijn, komen nu terug in uw menu. 
U mag ook dagelijks een smakelijke, groene 

bladsalade of rauwkostsalade bestellen. 
Laat het de gastvrouw weten als u dit lekker 
vindt bij uw maaltijd.  

Mist u alsnog iets? Vertel het dan aan de 
kok.

Oogst van de maand
Momenteel wordt er voornamelijk andijvie 
geoogst, hoewel de Chinese en witte kolen 
ook letterlijk voor het oprapen liggen – 
gewoon in Nederland. En natuurlijk staat 
oktober bekend om haar pompoenen.

Wist u dat er meerdere pompoensoorten 
bestaan? De standaardversie kan wel 45 
kilo zwaar worden. We zien deze...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In oktober ziet u in de 
bossen en duinen regelmatig 
paddenstoelen. Sommige 
mensen vinden het leuk om ze 
te plukken en te bereiden. Dat 
is niet altijd onveilig. Bepaalde 
soorten zijn namelijk absoluut 
niet eetbaar. De vliegenzwam, 
bijvoorbeeld. Sterker nog: deze 
klassieke, rode paddenstoel met 
witte stippen is zeer giftig en 
alleen maar te fotograferen.
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...groene of lichtgele exemplaren ze vaak in 
en om huizen. Het vruchtvlees is geeloranje 
van kleur, maar de smaak van deze 
pompoen is lang niet zo goed als die van 
andere soorten. Wat dat betreft, kunt u beter 
een flespompoen hebben. Deze variant, 
die ook wel bekend staat als de butternut, 
is een kleine tot middelgrote soort met een 
fles- of beerachtige vorm. Hij weegt een tot 
twee kilo en is voorzien van een gladde, 
crèmekleurige schil. Het vruchtvlees is 
oranje en heeft weinig pitjes.

Spaghettipompoenen
Echt lekker is de hokkaido: een Japanse 
versie met donkeroranje vruchtvlees. De 
schil is zacht, waardoor de hokkaido ook 
eetbaar is zonder hem eerst te schillen. 
Het kleine pompoentje wordt veel gebruikt 
in pompoensoep, maar is ook gesmoord 

of gebakken in de oven erg lekker. De 
spaghettipompoen is, anders dan de 
naam doet vermoeden, ook een Japans 
exemplaar. De pompoen heeft haar naam te 
danken aan de spaghetti-achtige draadjes 
die verschijnen wanneer hij wordt gekookt. 

Kabocha's
Tot slot kennen we ook nog de kabocha. Deze 
opnieuw uit Japan afkomstige pompoen 
is klein en groen, met witte strepen. Het 
vruchtvlees is oranje en de pompoen zelf 
heeft een harde schil. Dat betekent niet dat 
de kabocha niet te eten is – in tegendeel: 
deze pompoen heeft een zoete en volle 
smaak.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Mensen zijn gehaast
als storm en wind
rond hun oren raast.

Grijze dagen opgesmukt
door prachtig brons en goud
van bladeren - afgerukt.

Die dwarrelen in het rond
om even later treurend
te sterven op natte grond.

Maar paddenstoelen pronken
priemend door het herfsttapijt
en versieren oude tronken.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

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

Het Menu Belgique wordt in oktober 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:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Europese menu 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 Europees menu 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.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S
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Oktoberkinderen
Een geboortemaand kan veel zeggen over 
iemands persoonlijkheid. En dat zeggen wij 
niet – dat zeggen verschillende onderzoeken 
naar het verband tussen karakter en de 
maand waarin mensen jarig zijn. Zo ook 
over personen die zijn geboren in de 
periode eind september en begin oktober.
Deze zogenaamde oktoberkinderen zijn 
volgens wetenschappers bijvoorbeeld vaker 
atletische, sportieve mensen. Dit omdat 
hun moeders in de zomer veel zon hebben 
gezien en zodoende flink wat vitamine D 
hebben binnengekregen. Daar profiteren 
vervolgens de dan nog ongeboren kinderen 
weer van: vitamine D bevordert de groei 
van spieren.Daarnaast tonen onderzoeken 
aan dat mensen die rond eind september 
en begin oktober zijn geboren vaak echt 
romantici zijn. Ze houden niet van ruzie en 

maken het liever snel goed wanneer er een 
geschil optreedt. Ze staan eveneens bekend 
als goed en trouwe vrienden die altijd 
klaarstaan voor wie hen nodig heeft. 

Zijn er ook nog nadelen aan de 
oktoberkinderen? Jazeker – hoewel het kleine 
nadelen zijn. Zo beweren wetenschappers 
dat deze mensen vaak een beetje lui zijn. Ze 
houden niet van problemen en maken zich 
daarom ook nooit zo druk. 

Bent u in oktober geboren? Dan zijn we 
benieuwd of deze wetenschappelijke 
vondsten overeenkomen met uw karakter!

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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De opkomst van het zeeppoeder heeft 'm 
inmiddels definitief naar de achtergrond 
verdwenen, maar het blijft een fraai stukje 
verleden tijd: de zeepklopper (foto). Dit 
instrument, bestaande uit twee scharnierende 
helften waartussen een stuk zeep geplaatst 
moest worden, was ooit hét hulpmiddel wanneer 
u een klein zeepsopje wilde maken – voor 
handwassen en poetskarweitjes, bijvoorbeeld. 
Het voornaamste schoonmaakmiddel dat 
daarbij werd gebruikt, was de voor u ongetwijfeld 
bekende zeep van het merk Sunlight, hoewel 
de zeepklopper ook uitstekend functioneerde 
in combinatie met zeepvlokken of groene zeep.

De zeepklopper gebruiken kon door een 
stuk huishoudzeep tussen de twee helften te 
plaatsen, de klopper in een emmer met warm 
water te plaatsen en door deze daar uit te 

kloppen. Het resultaat? Een simpel sopje – 
snel gerealiseerd, makkelijk verwezenlijkt en 
bovendien beter voor het milieu dan menig 
chemisch schoonmaakmiddel.

De klopper was in het verleden een instrument 
dat in vrijwel ieder huishouden voorkwam. 
Het apparaat, dat qua principe ergens wel 
vergelijkbaar is met een theezeef, werd niet 
alleen voor schoonmaakdoeleinden gebruikt, 
maar ook voor het droog slaan van groenten 
en fruit – hoewel 'ie daar officieel natuurlijk niet 
voor was bedoeld. 

Is de zeepklopper inmiddels helemaal uit beeld? 
Nee, dat niet. Sommige speciaalzaken in met 
name de grote steden verkopen de kloppers 
nog steeds, zij het meer als een nostalgisch 
item dan een daadwerkelijk hulpmiddel. 

NOSTALGIE: DE ZEEPKLOPPER

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B | 2. C | 3. C | 4. A | 5. B | 6. A | 7. B

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Hoeveel verschillende kleuren telt de vlag van 
Heerhugowaard?

A. Twee | B. Drie | C. Vier

2. Welke postcode komt NIET voor in Heerhugowaard?
A. 1700 | B. 1705 | C. 1710

3. Welke gemeente grenst NIET aan Heerhugowaard? 
A. Alkmaar | B. Hollands Kroon | C. Obdam

4. Uit welk jaar stamt de Hervormde kerk?
A. 1871 | B. 1890 | C. 1906

5. Hoe heette het poppodium The Temple voor de sluiting in 
2012?

A. De Heerhugowaardse Tempel | B. De Waerdse Tempel | C. De 
Poptempel

6. Welke sportvereniging ligt NIET in Heerhugowaard?
A. Kolping Boys | B. VV Reiger Boys | C. FC Marlène

7. Wie van de volgende bekende Nederlanders heeft ooit in 
Heerhugowaard gewoond?

A. Guus Meeuwis | B. André Hazes | C. Marco Borsato

HEERHUGOWAARDQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


