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Inhoud en voorwoord
Het Uitbureau
Agenda
Gouden Dagen
Inzendingen

Februari is de maand waarin de meeste
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn.
Want hoewel er in omringende landen
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we
het in Nederland de laatste jaren doen
met warmere, meer regenachtige winters.
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug,
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen
u in ieder geval weer veel plezier met deze
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!
Met vriendelijke groet,
De redactie

WOORDZOEKER
Kunt u déze woorden vinden?
Bloemen
Cadeaus
DVD
Feesten
Gasten
Interesse
Jarige
Kaarsjes
Leeftyd
Leuk
Lief
Party
Strik
Verwennen
Vieren
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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.

Nieuwjaarsreceptie

Het begin van het jaar is weer gemaakt en
uit de eerste maand bleek dat, zoals het
oude spreekwoord luidt, een goed begin
het halve werk is. Met andere woorden: de
nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig.
Met een lekker hapje en drankje was het
de ideale mogelijkheid om met elkaar in
gesprek te gaan. Daarnaast was wethouder
Slettenhaar van de gemeente Castricum
aanwezig om ons een gelukkig nieuwjaar te
wensen. We hopen dat zowel De Santmark
als de gemeente een mooie tijd tegemoet
gaan!

Valentijnsdag

De maand februari viert de liefde als geen
ander, waarbij vooral Valentijnsdag eruit
springt. Deze dag staat voor De Santmark
in het teken van een optreden van de
heren van het trio Try-ouD. Zet dit speciale
optreden alvast in uw agenda, want u bent
vanzelfsprekend van harte welkom om dit
concert bij te wonen

Rummikubben!

We zijn druk bezig met de voorbereidingen
op een speciaal Rummikub-toernooi. Heeft
u interesse om mee te doen? Geef u dan op
bij de receptie. Het toernooi vindt plaats op
maandag 4 maart en er zijn geen kosten aan
verbonden. De tijd maken we nog bekend.
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 februari
10:00 - 11:45		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
Biljarten Serre							Gratis*
Handwerkclub Restaurant De Zanderij				Gratis*

Maandag 4 februari
10:30 - 11:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij		
Gratis*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 5 februari
10:15 - 11:30
10:15 - 11:30		

Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*

Woensdag 6 februari
10:00 - 11:00		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00

Kerk Kerkruimte eerste etage					Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*

Donderdag 7 februari
10:30 - 11:45		
14:30 - 16:00

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
Film Restaurant De Zanderij					Gratis*

Vrijdag 8 februari
10:00 - 11:45		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
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Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
Biljarten Serre							Gratis*
Handwerkclub Restaurant De Zanderij				Gratis*
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Maandag 11 februari
10:30 - 11:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij		
Gratis*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 12 februari
10:15 - 11:30
10:15 - 11:30		

Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*

Woensdag 13 februari
10:00 - 11:00		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00

Kerk Kerkruimte eerste etage					Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:30 - 11:45		
Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
			Optreden Try-ouD Restaurant De Zanderij			

Vrijdag 15 februari
10:00 - 11:45		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
Biljarten Serre							Gratis*
Handwerkclub Restaurant De Zanderij				Gratis*

Maandag 18 februari
10:30 - 11:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij		
Gratis*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 19 februari
10:15 - 11:30
10:15 - 11:30		

Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
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Woensdag 20 februari
10:00 - 11:00		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00

Kerk Kerkruimte eerste etage					Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*

Donderdag 21 februari
10:30 - 11:45		
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
Beautymiddag Restaurant De Zanderij				Gratis*
Klassieke muziek De Marke					Gratis*

Vrijdag 22 februari
10:00 - 11:45		
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
Biljarten Serre							Gratis*
Handwerkclub Restaurant De Zanderij				Gratis*

Zaterdag 23 februari
14:00 - 16:00

Gouwe Ouwe Restaurant De Zanderij 				

Gratis*

Maandag 25 februari
10:30 - 11:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00
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Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij		
Gratis*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*
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Dinsdag 26 februari
10:15 - 11:30
Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
10:15 - 11:30		
Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
12:00 - 14:00
Zwemmen (opgave verplicht)
			Serviceloket De Santmark (verzamelen)				
Gratis*

Woensdag 27 februari
10:00 - 11:00		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00

Kerk Kerkruimte eerste etage					Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*

Donderdag 28 februari
10:30 - 11:45		
14:30 - 16:00

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
Kienen Restaurant De Zanderij					Gratis*

* Prijzen
De beautymiddag kost €2,00 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €3,00. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor
eigen rekening.
Toegang tot het biljarten is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
(G)ouden Koks is gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €5,00 per deelname of €17,00 per maand.
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Toegang tot de Handwerkclub, de kerk, klassieke muziek, het Maandagochtendpraatje,
Rode Kruis, en de soos is gratis. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor
eigen rekening.
Kienen kost €3,00 voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €3,50. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor
eigen rekening.
Meer Bewegen voor Ouderen en zitdansen zijn gratis voor bewoners van De Santmark.
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00 per deelname of €18,00 per
maand.
Nieuws en Raadsels is gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €2,00 per deelname of €6,00 per maand.
Schilderclub Het Palet kost €3,50 per deelname of €10,00
per maand voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en
andere belangstellenden betalen €6,50 per deelname
of €2,00 per maand.
De wandelvereniging is gratis voor bewoners van De
Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden
betalen €6,00 per deelname of €20,00 per maand.
Zwemmen kost €7,00 voor bewoners
van De Santmark. Wijkbewoners en
andere belangstellenden betalen €15,00.
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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.

Naar Beverwijk
en Wijk aan Zee

Mevrouw Van der Aar en mevrouw
Slager (bovenste foto), twee vriendinnen,
vertrokken op 20 november naar Beverwijk
en Wijk aan Zee. Ze hadden namelijk
beiden dezelfde wens: een keer terug naar
hun geboorteplaats – of de plek waar ze
jaren met hun gezin hebben gewoond. Om
11:00 vertrokken ze met vrijwilliger Willem
naar Beverwijk waar mevrouw Van der Aar
met haar gezin op verschillende plaatsen
heeft gewoond. Ze was zichtbaar verbaasd
over de veranderingen en uitbreidingen
in haar voormalige woonplaats. Na de

Brief van
mevrouw Breetveld

'Ik ben mee geweest met een
rondvaart op het IJ in Amsterdam
(onderste foto). Met busjes
reden we naar de boot waar we
hartelijk werden ontvangen door
de behulpzame bemanning.
Een oude boot helemaal
gerestaureerd in oude stijl. We
kregen koffie en een heerlijk
gebakje. Er was veel muziek en
zang. De lunch was geweldig.
Petje af voor de behulpzame
medewerkers van De Boogaert!'

lunch ging de reis naar Wijk aan Zee,
waar mevrouw Slager is geboren – boven
een smidse. In de tussentijd heeft er ook
nog een kledingzaak in het pand gezeten,
maar het gebouw is inmiddels verbouwd
tot appartementencomplex. Wonderbaarlijk
genoeg bleek daar nu de zwager van
mevrouw Van der Aar te wonen, samen met
zijn vrouw. Zo werd het erg gezellig, want de
dames werden hier onverwachts getrakteerd
op een kopje thee met koek.
Na te hebben genoten van het uitzicht op
de zee en de sluizen keerde het gezelschap
huiswaarts. De dames waren om 16:00 weer
terug, nog nagenietend van een gezellige
dag. En dat alles dankzij de wensboom van
Gouden Dagen!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit
ingezonden stukken van medewerkers,
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Sterrenbeelden
in februari

Bent u in de maand februari geboren? Dan
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden:
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide
gevallen valt er – en dat is maar goed
ook – best iets moois over u te vertellen.
Watermannen worden namelijk omschreven
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte
mensenmensen – dol op sociale contacten,
dus. Vissen lijken daar in principe best
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld
ook vaak rustig en vol compassie worden
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige
verschillen tussen deze twee horoscopen
horend bij de maand februari.

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.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal
creatieve mensen en dol op activiteiten als
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde
acteurs, artiesten en ondernemers in februari
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen
die bij zogenaamde februarikinderen hoort.
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld,
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in
februari is geboren, is dat de amethist: een
prachtige steen die naast moed ook klasse
symboliseert.
Bent u ook geboren in februari? Zo ja –
herkent u zich in dit verhaal?
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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Rummikub-wedstrijd

Binnenkort organiseren we een Rummikubwedstrijd in De Santmark. Ga allen alvast
oefenen, u hoort binnenkort wanneer en
waar dit plaatsvindt. Voor de winnaar is er
een mooie prijs.
Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

Nieuwe airfryer

De foto's op deze pagina komen uit de
huiskamer 't Stet en zijn gemaakt door mijn
college Gebry. We hebben namelijk een
airfryer en die is vorige maand voor het eerst
gebruikt tijdens het maken van appelflappen.
Ze smaakten erg lekker!
Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

Februarifeitjes

De maand februari is de kortste van het jaar.
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend
is het feit dat het woord februari is afgeleid
van het Latijnse februare, wat zuiveren
betekent. En dat is niet het enige bijzondere
weetje rondom de maand. Want wist u
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde
dag begint als maart en november? Alleen
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En
daarnaast heeft de maand natuurlijk de
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!
Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
SPIL ViVa! 1 1
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Bij ons op de derde etage

Vanmorgen werd een grote pan met water
opgezet op het kooksetje in de huiskamer, De
Schulp. We gingen weer verse groentesoep
maken. Het vlees en een mergpijpje gingen
er meteen in. Ondertussen kruidden onze
bewoners de balletjes. Later kwam de
soepgroente erbij en voegde onze Astrid
er nog wat kruiden aan toe. Het begon al
lekker te ruiken. Om 12:00 werd de soep
geserveerd, heerlijk! Er is een grote pan
gemaakt, zodat we de dag daarna nog
een kop bij de lunch konden nemen. We
verheugden ons er toen al op!
Door Marja Zandvliet,
Helpende Zorg en Welzijn Plus

COLOFON
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point
Adres De Santmark 1,
1901 WZ Castricum
Telefoonnummer 088-9957500
De volgende editie verschijnt op 4
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21
februari 2019.
Niets
uit
deze
uitgave
mag
overgenomen,
vermenigvuldigd
of
gekopieerd
worden
zonder
toestemming.
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