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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Breestraat 154, 1941 EM 
Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957650

De volgende editie verschijnt op 
1 maart 2018. Kopij aanleveren 
vóór 18 februari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.

INHOUD & VOORWOORD
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HET U ITBUREAU

De feestdagen
Heeft u ook zo genoten van de voorbije feestdagen? U 
kunt hier nog even nagenieten met onder meer de foto's 
van Sinterklaas en Kerstmis!
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Sinterklaas
Warme chocolademelk met slagroom, gevulde 
banketletters, pepernoten en natuurlijk de 
spanning van de cadeaus. Dit waren de 
ingrediënten voor een geslaagde Sinterklaas-
middag op de begane grond van Lommerlust. 
Bewoners keken hun ogen uit toen de 
drumband De Zwervers binnenkwam, inclusief 
Pieten. Ze speelden hun nummers met veel 
plezier, waarna twee Pieten achterbleven om 
de cadeautjes uit te delen.  

Het was een inspannende, maar ook heel 
succesvolle dag waarvan bewoners en 
medewerkers van hebben genoten. We willen De 
Zwervers hartelijk danken voor de onuitwisbare 
indruk die ze hebben achtergelaten. 

Kerstbrunch
Twintig bewoners van Lommerlust zijn, op 
14 december, samen met vrijwilligers en 
mantelzorgers naar de Praxis in Beverwijk 
gewandeld, om daar te genieten van een 
heerlijke kerstbrunch. De groep heeft 
aansluitend daarop ook nog een rondje gelopen 
over de bijbehorende kerstmarkt. Iedereen 
kreeg namens Praxis een mooie plant mee: 
een rode Kerstster. 

We vinden het erg leuk dat steeds meer mensen 
zich aanmelden voor deze activiteit en zijn 
daarom van plan voortaan ieder kwartaal naar 
Praxis te gaan voor een brunch en een rondje 
over het Marlo-terrein. Meer info hierover volgt.

Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Het Uitbureau bespreekt de meest bijzondere uit 
zowel de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Rondje om
De leerlingen van het Kennemer College nemen u ook 
in 2018 weer regelmatig mee voor een rondje om. We 
hebben dekentjes van fleece gekregen van een gulle 
gever, dus koud wordt het niet. Jong en oud worden met 
elkaar in contact gebracht. Gaat u dit jaar ook mee?
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. Bekijk de affiches voor actuele 
informatie. 

Donderdag 11 januari
10:30   Zingen Recreatieruimte    €3*

Vrijdag 12 januari
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant   Gratis

Zaterdag 13 januari
   Filmhuis Restaurant

Zondag 14 januari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 15 januari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant    €2,5 
 
Dinsdag 16 januari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 17 januari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:00   Koersbal Hal      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Agenda
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Donderdag 18 januari
14:00   Spelmiddag Restaurant    Gratis*

Vrijdag 19 januari
14:00   Kienen Restaurant     €5

Zondag 20 januari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 22 januari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3* 
 
Dinsdag 23 januari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 24 januari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Donderdag 25 januari
10:30   Zingen Recreatieruimte    €3*

Vrijdag 26 januari
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant   Gratis

Zondag 28 januari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 29 januari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant    €2,5

Agenda
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Dinsdag 30 januari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 31 januari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:00   Koersbal Hal      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

FEBRUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. Bekijk de affiches voor actuele 
informatie. 

Donderdag 1 februari
10:30   Keek Op De Maand Restaurant   Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant    Gratis*

Vrijdag 2 februari
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant   Gratis

Zondag 4 februari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 5 februari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*

Dinsdag 6 februari
10:15 - 12:00  Rondje om met leerlingen Kennemer College Gratis*
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Agenda
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Woensdag 7 februari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Donderdag 8 februari
10:30   Zingen Recreatieruimte    €3*
14:30   Diavoorstelling    

Vrijdag 9 februari
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant   Gratis

Zondag 11 februari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 12 februari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant    €2,5

Dinsdag 13 februari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 14 februari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:00   Koersbal Hal      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Donderdag 15 februari
14:00   Spelmiddag Restaurant    Gratis*

Agenda
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Vrijdag 16 februari
14:00   Kienen Restaurant     €5

Zondag 18 februari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 19 februari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*

Dinsdag 20 februari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 21 februari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Donderdag 22 februari
10:30   Zingen Recreatieruimte    €3*

Vrijdag 23 februari
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant   Gratis

Zondag 25 februari
09:45   Kerkdienst Kapel

Maandag 26 februari
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte   €3*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant    €2,5

Agenda
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Dinsdag 27 februari
10:30   Biljart (op aanvraag) Hal    Gratis*
10:30   Biljart (huren) Hal     Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte    Gratis*

Woensdag 28 februari
10:30   Gym Recreatieruimte     Gratis*
14:00   Koersbal Hal      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte   Gratis*

Prijzen*
Gym en zitdansen zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9 per deelname of €30 per 
maand via een automatische incasso.

De inspiratiegroep, koersbal en de spelmiddag zijn gratis voor bewoners met 
een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5.

Yoga op de stoel kost €3 voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €6.

Zingen kost €3 voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €5.

De biljart (op aanvraag) en biljart (huren) zijn gratis voor bewoners met een 
ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €2,5.

Het rondje om met leerlingen Kennemer College is gratis voor iedereen, 
exclusief consumpties.

Agenda



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 3

Terug naar vroeger: eten en drinken
Kunt u het zich nog herinneren: kaantjes op 
het brood, witbrood met suiker, gebakken 
bloedworst en ga zo maar door? Zomaar 
een paar gerechten die vroeger veel werden 
opgediend, maar tegenwoordig nauwelijks nog 
worden geserveerd. En zo zijn er door de jaren 
heen nog meer eetgewoonten veranderd.

In de jaren vijftig was het bijvoorbeeld 
gebruikelijk alles van één bord te eten: de soep, 
het hoofdgerecht en het toetje. Woensdag 
was gehaktdag en op vrijdag werd er meestal 
vis gegeten. Vader kreeg altijd een groter 
stuk vlees: die werkte namelijk harder. Een 
traditioneel menu dat veranderde naarmate 
de welvaart groeide. Nederlanders gingen 
op vakantie en ontdekten gerechten die ze 
thuis ook wilde maken. Daarin speelde ook 
bladen als Libelle en Margriet een grote rol. 

Het Margriet Basiskookboek stond vol met 
dit soort lekkernijen en werd een bepalend 
succes. De jaren zestig werden daardoor 
nieuwer en hipper. De kruidenier verdween 
uit het straatbeeld en werd vervangen door de 
supermarkt. Voorverpakte broden werden door 
pakkende commercials steeds populairder. 
Kent u bijvoorbeeld Bona nog? Dit was het 
eerste margarinemerk beschikbaar in een 
plastic kuipje. Een hele omslag vanuit de 
merkloze papieren wikkels. 

Vandaag de dag is er meer keus dan ooit. Dat 
is in principe goed, hoewel het soms leuk is nog 
even terug te blikken op de menu's van toen.

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.



xxxxx

1 4   ViVa! SPIL

Herdenkingsdienst
Op 23 oktober hebben we in Lommerlust in 
het restaurant een herdenkingsbijeenkomst 
gehouden voor de overleden bewoners van 
Lommerlust en Breepeper. Familieleden van 
overleden bewoners waren aanwezig, net 
als bewoners uit Lommerlust, vrijwilligers, de 
cliëntenraad en personeelsleden. In totaal 
hebben we 21 mensen herdacht die tussen 
september 2016 en september 2017 overleden 
zijn. De avond werd vormgegeven met rituelen, 
gedichten en live muziek op de piano en 
dwarsfluit. De namen van de overledenen 
zijn genoemd, kaarsjes werden aangestoken 
en voor alle overledenen werd er een roos 
geplaatst. Een intieme en waardige avond.

Door Mandy Koehorst-Kroon, 
geestelijk verzorger

Verhuizen en De Pepernoot
De bewoners van Lommerlust kunnen het zich 
vast nog wel herinneren. De voorloper van Spil 
heette De Pepernoot waarin u, net zoals in Spil, 
allerlei informatie vond, zoals de activiteiten, 
de kerkdiensten en inzendingen. De Pepernoot 
kwam elke veertien dagen uit. Met de tijdelijke 
verhuizing naar Elsanta was de rol van De 
Pepernoot voorbij en dat werd zeker als een 
gemis ervaren.

We hebben voor u nog wat oude Pepernoten 
en foto’s van de verhuizing gevonden. Gelukkig 
is die onrustige periode voorbij en zit u alweer 
enige tijd in uw eigen appartement. Duik door 
deze foto's even terug in het verleden aan het 
begin van dit nieuwe jaar.

INZENDINGEN
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INZENDINGEN
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Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de 
goede voornemens die we allemaal aannemen 
voor het nieuwe jaar weer begint. Goede 
voornemens mogen dan een traditie zijn, de 
traditie is door de jaren heen wel meermaals 
veranderd.

Schouders eronder
Dat had verschillende redenen. Zo was er na de 
Tweede Wereldoorlog een algemene stemming 
van wederopbouw waarin hard werken centraal 
stond. De voornemens stonden in die tijd ook 
in het teken van 'de schouders eronder': een 
goed werkgever- en werknemerschap. 

Die trend heeft zich in de jaren zestig tot en 
met tachtig grofweg doorgezet, met tussendoor 
tijd voor voornemens als zuiniger leven en 
minder spullen kopen. Eind jaren tachtig komt 

hier verandering in. Men neemt zich dan meer 
en meer voor om van nare gewoontes, zoals 
roken, af te komen. Afslanken is eveneens een 
veelgenoemd voornemen voor het nieuwe jaar.

Gezondheidsidealen
Dit gaat zo door tot ongeveer 2005. In dit jaar 
nemen mensen meer dan ooit het voornemen te 
stoppen met roken, maar komen er ook nieuwe 
gezondheidsidealen als nieuwjaarsvoornemen 
om de hoek kijken. Afvallen, meer bewegen en 
gezonder eten domineren deze officieuze top 
drie voor jaren. 

Momenteel verkeren we, qua voornemens, in 
een tijd waarin de zogenaamde mindfulness 
centraal staat. Men wil meer op zichzelf letten en 
zich minder druk maken. Een hele verandering 
sinds de voornemens uit de jaren vijftig!

GOEDE VOORNEMENS

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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2018 is begonnen. De geur van oliebollen en 
vuurwerk is weer verdwenen. Traditiegetrouw 
halen veel mensen hun kerstboom op 6 januari 
uit huis, dus ook de geur van dennenboom 
is weg. Bij mij thuis begint het jaar meestal 
met een grote schoonmaak. Alle kerstspullen 
gaan weer naar zolder en de dweil gaat door 
de woonkamer om alle gevallen kerstboom 
naalden op te ruimen. De woonkamer voelt 
altijd gelijk zo leeg. Weg is alle decoratie die het 
huis in de donkere wintermaanden zo gezellig 
maken. Het huis is opgeruimd en fris en klaar 
voor een nieuw jaar. 

Wat doet u elk nieuwjaar? Het nieuwjaarsconcert 
kijken? Terugkijken op afgelopen jaar of vooruit 
kijken naar het nieuwe jaar? Wat het ook mag 
zijn: sta er eens bewust bij stil en probeer er 
van te genieten. 

Ik eindig vandaag met een gedicht wat ik tijdens 
mijn kerstvieringen gebruikt heb en wat ik een 
prachtige uitnodiging voor het nieuwe jaar vind.

Om licht en liefde
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterste.

LIEFDEVOL NIEUWJAAR

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
De zorg is bereikbaar via een aantal 
verschillende telefoonnummers.

Heeft u tussen 08:30 en 19:30 zorg nodig? Bel 
dan de gastvrouw via 088-9957132 en vraag 
naar de zorg voor de desbetreffende afdeling.

Heeft u tussen 19:30 en 08:30 zorg nodig? Bel 
dan een van de onderstaande telefoonnummers, 
afhankelijk van de verdieping waarop u zich 
bevindt.

Begane grond 088-9957145
Eerste etage 088-9957147
Tweede etage 088-9957147
Derde etage 088-9957148
Vierde etage 088-9957148

Iedere cliënt in de zorg heeft daarnaast een 
contactverzorgende. Informatie over wie 
uw contactverzorgende is, vindt u in het 
zorgdossier. Dit dossier is aanwezig op uw 
appartement. 

Bloemenstalletje
Lommerlust krijgt deze maand haar eigen 
bloemenstal. Brendy Tellekamp staat iedere 
vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 met verse 
bloemen voor u klaar.

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat vol 
leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk om 
even te kijken!

PRAKTISCHE INFO
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Handwerken
Handwerken met Wolly op de vrijdagen gaat 
niet door wanneer er op vrijdag een andere 
activiteit plaatsvindt.

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van woensdag tot en met vrijdag 
tussen 09:00 tot 17:00 én op zaterdag tussen 
09:00 tot 13:00 geopend. Telefonisch een 
afspraak maken is ook mogelijk. Bel hiervoor 
naar 06-13476585.

Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden iedere zondag om 09:45 
plaats in de kapel. Bekijk de affiches op de 
deur van de kapel en in de liften voor meer 
informatie.

Parkeren
Het is de bedoeling dat u uw auto netjes parkeert 
achter de slagboom op ons parkeerterrein. Deze 
ruimte is er onder meer voor de hulpdiensten, 
waaronder ambulance en brandweer.

Wilt u dit ook doorgeven aan uw bezoek?

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 09:00 
en 19:30. De warme maaltijd wordt tussen 
17:00 en 18:00 geserveerd. We hebben tevens 
de mogelijkheid om te lunchen: dit kan tussen 
12:00 en 14:30.  

Bij de gastvrouw kunt u een dinercadeaubon 
kopen om iemand te trakteren op een maaltijd 
inclusief twee consumpties. Deze cadeaubon 
kost €12,50 en kan bij alle restaurants van 
ViVa! Zorggroep worden ingeleverd.

Oud papier
We treffen soms oud papier 
bij de brievenbussen. Dit is, 
naast een rommelig gezicht, 
ook een gevaarlijke situatie: er 
kunnen bijvoorbeeld valpartijen 
ontstaan. We willen daarom 
iedereen verzoeken om de hal 
netjes te houden, zodat ons huis 
een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? 
Plak dan stickers aan de 
buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer 
krijgt. 

PRAKTISCHE INFO
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ
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