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

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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’n Zomers feestje
Op donderdag 9 augustus werd er een 
spontaan en zomers feestje georganiseerd 
in het restaurant van Overkerck (foto 
rechts). Er was muziek van Arjan en Peter 
en iedereen kreeg een lekker ijsje dankzij de 
sponsoring van ijssalon Pinoccio uit Heiloo. 
De heerlijke sangria zorgde voor een extra 
zonnige sfeer!

High tea
Maandag 20 augustus werd er een high 
tea georganiseerd in het restaurant van 
Overkerck, waarbij iedereen welkom was 
(foto bovenaan). De aanwezigen, maar liefst 
vijftig mensen, waren dolenthousiast en 

op de fraai gedekte tafels werden heerlijke 
hapjes gepresenteerd. Het was een hele 
geslaagde middag die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Uitbreiding activiteitenprogramma
De vakantieperiode zorgde ervoor dat we u 
minder activiteiten konden bieden, maar dat 
betekent niet dat we stil hebben gezeten. 
Het activiteitenprogramma in Overkerck is 
namelijk uitgebreid. We hebben geregeld 
dat het wandelen, bewegen en zitdansen, 
de handmassage en manicure en het jeu de 
boules nu definitief op de agenda staan. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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

HET UITBUREAU
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De wandelclub (foto) vertrekt op 
dinsdagmiddag om 14:30. Een 
activiteitenbegeleidster en vrijwilligers gaan 
met u mee. Bewegen en relaxen staan voor 
donderdag op het programma. We beginnen 
de dag met bewegen en zitdansen: lekker 
op de stoel meebewegen op muziek.

U kunt ’s middags om 14:00 in een 
afgesloten gedeelte van het restaurant een 
ontspannende handmassage ontvangen van 
een handmasseuse én een manicure. We 
werken in beide gevallen met een agenda 
en er worden geen nagels geknipt.

Biljarten is ook nieuw in Overkerck. U heeft 
de nieuwe tafel waarschijnlijk al zien staan 
op de tweede verdieping. De biljarttafel is op 
eigen initiatief te gebruiken. 

Betalingen
We willen u vragen om, voor betaalde 
activiteiten zoals de creatieve activiteit en de 
handmassage en manicure, zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de activiteitenkaart, 
zodat we bij de betaling van een activiteit 
alleen het bedrag van uw kaart hoeven af te 
schrijven. Dit kost veel minder tijd, waardoor 
u langer van de activiteit kunt genieten. De 
kaart is bij de gastvrouw foyer te verkrijgen. 
Het aanschaffen van deze kaart kan via een 
automatische incasso.

Kledingverkoop
De firma H&A Mode uit Abcoude komt op 
maandag 3 september naar Overkerck om 
hun kleding te verkopen. U kunt hiervoor 
vanaf 14:30 terecht in het restaurant.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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IJskar
De zomer is nog niet voorbij en dus is er 
reden genoeg om nog een ijsje te eten. De 
ijskar komt op dinsdag 4 september om 
15:00 naar Overkerck om te trakteren.

Bingo en ’t Bruin Café
Zowel de bingo als ’t Bruin Café starten 
deze maand opnieuw. De bingo begint op 
vrijdag 7 september, ’t Bruin Café op vrijdag 
14 september. Beiden vinden plaats in het 
restaurant.

Familieavond
Het restaurant van Overkerck is op maandag 
10 september toneel voor een familieavond. 
Verschillende aanwezigen van de ViVa! 
Zorggroep vertellen van 19:00 tot 21:00 over 
hun werk en de activiteiten in huis. We willen 

u hierbij van harte uitnodigen.

Meer kledingverkoop
De firma Vischjager houdt op vrijdag 21 
september van 10:00 tot 12:00 uitverkoop 
van kleding in het restaurant. 

Wereld Alzheimer Dag
De World Health Organization (WHO) van 
de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, of 
World Alzheimer’s Day. Deze internationale 
dag alarmeert sinds 1994 overheden en 
beleidsbepalers over dementie als een 
ernstige gezondheidskwestie.

Overkerck heeft in de week van Wereld...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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...Alzheimer Dag een aantal activiteiten 
gepland rond het thema Alzheimer, zoals 
stoeldansen (maandag 17 september om 
14:30 in het restaurant) en het optreden 
plus quiz van HEAS: Het Eerste Alkmaarse 
Smartlappenkoor (op dinsdag 18 september 
om 14:30 in het restaurant, foto). Dit 
beïnvloedt cliënten met Alzheimer op een 
positieve manier.

Nationale Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat men samen met de buren viert. Overkerck 
doet hier ook aan mee: op zaterdag 22 
september. Het wordt een dag waarop we 
gezellig samenkomen en iets goeds doen 
voor elkaar én de buurt.

We willen onze wijkbewoners graag ’s 

middags om 14:00 uitnodigen voor een kopje 
koffie met wat lekkers en een gezamenlijke 
wandeling door de omgeving, inclusief een 
leuke opdracht – een zogenaamde walking 
bingo. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds. Nic de Git komt ook langs om 
plaatjes te draaien.

Workshop
We organiseren op dinsdag 25 september, 
tijdens de creatieve ochtend, een workshop 
zijden sjaals schilderen (foto rechts). U kunt, 
samen met een vriend of familielid, zo’n 
bijzonder kledingstuk maken. Opgeven kan 
bij de gastvrouw foyer. Deelname kost €7,50. 
Dit is een lager bedrag dan gebruikelijk, 
omdat het Oranjefonds het materiaal 
gedeeltelijk sponsort.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Topmenu
We serveren op dinsdag 9 en donderdag 
11 oktober, naast het normale menu, ook 
het Topmenu in het restaurant. Het thema 
is België. Het menu gaat gepaard met extra 
kosten. 

Meer info en mogelijkheden tot reserveren 
vindt u bij de gastvrouw foyer.

Optreden
Het duo Bodhi & Titus (foto) treedt op zondag 
21 oktober voor u op. Ze spelenveelzijdige 
muziek in een mooie samenhang: van 
Keltische songs tot de Portugese fado. Dit 
evenement is gratis voor bewoners. Andere 
belangstellenden betalen €5,00, inclusief 
koffie, een hapje en een drankje. U kunt 
alvast kaarten kopen, maar vol is vol en 
bewoners van Overkerck hebben voorrang.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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SEPTEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Zondag 2 september
19:00   Sport kijken Restaurant   

Maandag 3 september
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Verkoop H&A Mode Restaurant  

Dinsdag 4 september
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
15:00   IJskar in huis Restaurant  
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 6 september
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin 

Vrijdag 7 september
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 9 september
19:00   Sport kijken Restaurant

Agenda
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Maandag 10 september
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 11 september
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen) 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 13 september
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin

Vrijdag 14 september
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 16 september
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 17 september
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Stoeldansen Restaurant 

Agenda
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Dinsdag 18 september
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Optreden Het Eerste Alkmaarse 
   Smartlappenkoor (HEAS) Restaurant 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 20 september
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin

Vrijdag 21 september
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
10:00 - 12:00 Verkoop Vischjager-kleding Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zaterdag 22 september
14:00   Burendag: Optreden Nic de Git Restaurant  
14:00   Burendag: Walking Bingo Restaurant  
   en buiten  

Zondag 23 september
19:00   Sport kijken Restaurant

Agenda
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Maandag 24 september
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 25 september
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Workshop Zijden sjaals schilderen
   Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen) 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 27 september
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin

Vrijdag 28 september
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 30 september
19:00   Sport kijken Restaurant

Agenda
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Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij de gastvrouw foyer tenzij anders 
vermeld. Hou ook de affiches in het huis in de gaten: soms kan het 
programma iets afwijken.

Prijzen
Alle activiteiten zijn gratis voor bewoners en cliënten met een VPT-pakket, 
tenzij anders aangegeven. Activiteiten waarbij materialen of externe 
docenten worden gebruikt, zijn uitzonderingen.

Verenigingen en evenementen zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of 
VPT-pakket tenzij anders aangegeven. Huurders en wijkbewoners betalen 
€9,00 per deelname of €31,00 per maand voor een vereniging en €5,00 per 
deelname aan een evenement tenzij anders aangegeven.

Consumpties tijdens gratis activiteiten zijn kosteloos voor cliënten met een 
WLZ- of VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen hun consumpties.

De bingo en de creatieve activiteit kosten €3,50 voor alle belangstellenden.

De informatie Bibliotheek Heiloo is gratis. Het lenen van boeken kan 
alleen met een abonnement.

De handmassage/manicure vereist een afspraak met de gastvrouw foyer. 
Deze activiteit kost €2,50 voor bewoners. Andere belangstellenden betalen 
€5,00

Agenda
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Aanwezigheid geestelijk verzorger
Ben Rumping is de nieuwe geestelijk 
verzorger in Overkerck. U kunt met hem 
afspreken via de gastvrouw foyer.

Consumptie- en waardekaarten
Activiteitenkaarten, consumptiekaarten 
en maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij 
de gastvrouw foyer. De consumptiekaart 
koopt u vanaf €10. Deze wordt op uw naam 
gezet, waarna u op ieder moment iets kunt 
bestellen zónder dat u geld of een pinpas 
op zak heeft. De gastvrouw streept af wat u 
heeft uitgegeven.Een automatische incasso 
maakt het nog makkelijker. We regelen een 
nieuwe kaart wanneer de huidige vol is.

Kapster
De kapster kan op donderdag en vrijdag 
vanaf 09:30 bij u thuis komen. Een afspraak 

maken kan door Annemarie Jansen te 
bellen: 06-15196731.

Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend van 08:00 
tot 20:00. Hier kunt u terecht voor koffie en 
thee, een drankje, de lunch en een warme 
maaltijd (tussen 17:00 en 19:00). Het is ook 
mogelijk om een ruimte, inclusief catering, 
te huren voor bijzondere gelegenheden. 
Hiervoor kunt u terecht bij de gastvrouw.

Viskraam
Robin en zijn Volendammer Viskraam staan 
iedere dinsdag tussen 09:30 en 12:00 in 
het restaurant van Overkerck. Heeft u zin in 
verse vis? Ga dan naar Robin! 

PRAKTISCHE INFO

Duofiets
Wist u dat Overkerck een 
duofiets heeft die uitgeleend kan 
worden? Deze stabiele fiets, die 
niet kan omvallen, stelt u in staat 
om, samen met een verzorger of 
familielid, een rondje te fietsen. 
De bestuurder stuurt en trapt, de 
bijrijder kan meetrappen, maar 
hoeft dit niet te doen. U kunt de 
fiets huren voor €2,50 per uur. 
We vragen een borg van €20,00. 
Meer info vindt u bij de gastvrouw 
foyer.
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Naar Wognum
Wensbegeleidster Diana heeft op zaterdag 4 
augustus de wens van meneer en mevrouw 
Roozendaal uit Heiloo vervuld. U leest 
hieronder haar verslag.

Om tien uur heb ik meneer en mevrouw 
Roozendaal opgehaald. Eerst hebben we op 
een terras in Heiloo koffie gedronken met iets 
lekkers erbij. Daarna zijn we naar Wognum 
gereden, naar de aardbeienkwekerij (foto 
bovenaan). Meneer en mevrouw maakten 
een praatje met de eigenaren en diens 

kinderen. Ze kenden elkaar nog van vroeger. 
Daarna hebben we op een terras een ijsje 
gegeten. Omdat meneer Roozendaal zelf 
niet in de gelegenheid is om naar Venhuizen, 
waar zijn ouderlijk huis staat, te gaan, zijn 
we daar ook nog heen geweest. Ze hebben 
allebei een hele fijne dag gehad.

Vis eten
Een aantal bewoners van De Loet en een 
paar ouderen die nog zelfstandig wonen, 
hebben de wens om ergens een visje te eten. 
Deze wens is op donderdag 30 augustus 
vervuld: we zijn met circa zestien ouderen 
naar Strandpaviljoen De Uitkijk in Egmond 
aan Zee gegaan. Meer over dit uitstapje 
vindt u in de volgende wijkkrant.

Vrijwilligers
Gouden Dagen vervult wensen 
van ouderen, maar verbindt ook 
mensen met elkaar. Vrijwilligers 
ontmoeten ouderen en ouderen 
ontmoeten elkaar. Het streven 
hiermee is om eenzaamheid 
onder deze doelgroep te 
bestrijden. Een mooi doel.

Heiloo heeft een enthousiaste 
groep vrijwilligers die al uw 
wensen kunnen vervullen 
– zowel individuele als 
gezamenlijke wensen. 
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Bij het horen of zien van de meisjesnaam van 
mevrouw De Hoop-Laan vragen de meeste 
mensen uit de omgeving van Heiloo het zich 
waarschijnlijk af of mevrouw niet toevallig 
lid is van de welbekende familie Laan die 
ijssalons in Alkmaar en Den Helder beheert. 
Ook wij stelden deze vraag. We kregen een 
bevestigend antwoord tijdens een gesprek 
op een warme dag in juli.

‘Dit is leuk!’, zegt mevrouw op de foto’s die 
we hadden meegenomen. Daarop prijken 
enkele familieleden en de ijssalons waar 
de familie Laan zo om bekend staat. ‘Het is 
alweer een tijdje geleden dat ik deze foto’s 
heb gezien. Mijn grootouders staan hier op. 

En mijn vader, Willem. Ik zie verschillende 
ooms en tantes. Ah, en dát is de vestiging in 
Alkmaar.’

Den Helder
Mevrouw De Hoop-Laan is vóór de Tweede 
Wereldoorlog in Den Helder geboren. 
Haar grootouders woonden daar ook en 
grootvader Aris Laan was in eerste instantie 
koopman in groenten en fruit. ‘Dat was niet 
het enige wat hij deed’, begint mevrouw 
haar verhaal. ‘Hij was de eerste binnen de 
familie die het witte roomijs maakte en had 
een ijswinkel op de Keizersgracht in Den 
Helder. Die winkel werd later door mijn vader 
overgenomen.’

...MEVROUW DE HOOP-LAAN

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van mevrouw De Hoop-Laan.
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Willem Laan runde de zaak tot de oorlog 
uitbrak. De zaak én het huis van het gezin 
Laan werden door bombardementen en 
neerstortende vliegtuigen verwoest. ‘Mijn 
familie is toen naar tante Thea Sombroek-
Laan in Heiloo gegaan’, vertelt mevrouw. 
‘Om te schuilen. We noemden haar Tante 
Tee. Kijk, daar staat ze op de familiefoto. 
Naast mijn vader.’

Laan-ijs
Gelukkig kreeg de familie al snel een eigen 
huis toegewezen in Heiloo. ‘Met z’n tienen 
op zolder bij tante Tee was wel wat krap’, 
stelt mevrouw. ‘Op de Holleweg begon mijn 
vader in de schuur weer met het maken en 
verkopen van ijs. Toen de oorlog voorbij 
was, richtte hij een aantal ijssalons op, 
waaronder die in de Koorstraat in Alkmaar. 
Daar ontwikkelde hij het unieke ijsrecept 

waaraan iedereen dit zogenaamde Laan-ijs 
kan herkennen.’

IJs speelde vanzelfsprekend een grote 
rol binnen de familie. Vrijwel alle leden 
zaten, zoals mevrouw het noemt, ‘in het 
ijs’ of hielpen mee. Mevrouw zelf was geen 
uitzondering. ‘Maar niet met het ijs maken en 
draaien hoor’, zegt ze. ‘Dat werk vond ik niet 
leuk. Het verkopen van ijs was wel altijd fijn. 
Met een ijsknijper maakte ik dan bolletjes. 
Ik hoopte altijd dat de klant slagroom wilde, 
zodat ik er zo’n mooie dot op kon doen.’ 

Timmerman
Uiteindelijk trouwde mevrouw met een 
timmerman en kreeg ze in Heiloo drie 
kinderen. ‘Net als tante Tee, trouwens’, vertelt 
ze. ‘Die trouwde ook met een timmerman. 
Hij zat trouwens niet in het ijs, maar hij hielp 
wel mee met het maken en draaien wanneer 
dat nodig was.’

Tot slot valt mevrouw haar blik op een 
meegenomen interview van het RTL Nieuws 
uit 2015. Daarin werd Wim Laan, zoon van 
haar broer Piet, geïnterviewd: zijn ijssalon 
in Alkmaar werd verkozen tot de beste van 
Nederland. ‘Mooi om te lezen’, zegt mevrouw. 
‘Moet je die kop zien. ‘Ik zou wel gek zijn om 
meer smaken te verkopen’. Daar ben ik het 
helemaal mee eens. De mensen zijn fan van 
het Laan-ijs vanwege het romige karakter 
en de lekkere nasmaak. Daar hoeven we 
niet zoveel aan te veranderen. Maar ik hoop 
wel nog eens samen met de familie over het 
Laan-ijs uit mijn ijstijd te kunnen praten. Dat 
lijkt me ontzettend leuk.’

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
Heeft u een mooi of persoonlijk 
verhaal dat u graag wilt delen 
met de buitenwereld? Of kent u 
iemand die volgens u uitstekend 
kan vertellen? Laat het ons 
weten! We zoeken iedere maand 
cliënten van ViVa! Zorggroep die 
het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden. Neem hiervoor 
contact op met Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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Antwoorden:
1. C | 2. C | 3. C | 4. B | 5. C | 6. A | 7. C

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


