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Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres De Boogaert 37, 1901 GP, 
Castricum Telefoonnummer 088-9957650 

De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Dodenherdenking
Op 4 mei kwamen de bewoners bijeen 
tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in 
het restaurant van De Boogaert. Voor deze 
gelegenheid kon men een roos bestellen 
om deze tijdens de herdenking neer te 
leggen bij de foto van het Castricumse 
oorlogsmonument en het bijbehorende bord, 
met daarop het volgende, prachtige gedicht 
van Henk van Randwijk:

Een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht...

Een kleine delegatie van Emergo verzorgde, 

zoals ieder jaar, de muzikale omlijsting 
en brachten de zogenaamde Last Post. 
Gezamenlijk werd het Wilhelmus gezongen. 
Geestelijk verzorger Ben Rumping verzorgde 
het programma van de herdenking. Na afloop 
kwamen er, tijdens de koffie, bijzondere en 
persoonlijke herinneringen ter sprake. 

Avond
In de avond zijn twee bewoners en twee 
begeleiders van De Boogaert in een optocht 
samen met de burgemeester naar het 
herdenkingsmonument gelopen. Zij hebben 
daar namens De Boogaert de bloemen 
neergelegd.

ACTIVITEITEN
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.

HET UITBUREAU

3  Het Uitbureau

6  Agenda

11   Inzendingen

16  ViVa! Gastvrij

18  Gouden Dagen 

20  Breinbrekers  
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Koffie bij de Kapitein
Op een mooie woensdagmiddag gingen De 
Boogaert en De Santmark op pad met als 
bestemming de Tuin van Kapitein Rommel. 
Deze prachtige tuin in hartje Castricum 
is zeker een bezoekje waard. Eenmaal 
aangekomen werden we verwelkomd door 
de vrijwilligers met een kopje koffie of thee 
en een lekker stukje cake. Daarna zijn we 
in de tuin gaan kijken wat er allemaal groeit 
en bloeit. De vrijwilligers verzamelden 
ondertussen bloemen voor het latere 
programma en er werd enthousiast verteld 
over alle planten, bloemen, bomen en zelfs 
kruiden.

Na de wandeling werden alle verzamelde 
bloemen uitgestald en kwamen de scharen 
en papieren op tafel. We maakten een 

heus natuurschilderij met bloemen uit eigen 
tuin. Na druk bezig te zijn geweest met 
experimenteren in kleur, textuur en plaatsing 
zijn er prachtige schilderijen ontstaan. 
We dronken met z'n allen nog een glaasje 
vruchtensap en vertrokken daarna met de 
bus weer naar huis.

Muziekquiz
Bij Café 't Boogje (foto rechts) werd op 
19 mei onder begeleiding van Carla van 
Eerde een gezellige muziekquiz gehouden. 
Gasten moesten de titels van liedjes raden 
die allemaal iets te maken hadden met 
plaatsnamen, landen of water. Het werd 
een hele gezellige avond. Vrijwel iedereen 
had alle vragen goed: de antwoorden 
werden namelijk, tot grote hilariteit, luidkeels 
meegezongen. Eeuwige roem voor iedereen!

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU

Zondagmiddagoptreden
Jan Camps, die regelmatig historische 
rondwandelingen op het terrein van Dijk en 
Duin verzorgt, geeft op zondag 3 juni een 
presentatie over het oude Duin en Bosch. 

De presentatie vindt plaats in het restaurant 
van 14:30 tot 16:00. De entree is gratis 
voor bewoners van De Boogaert. Andere 
belangstellenden betalen €3,00. Koffie en 
thee zijn gratis. Verdere consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Tuin van Kapitein Rommel
We maken op vrijdag 8 juni opnieuw een 
uitstapje naar de Tuin van Kapitein Rommel 
(foto). We wandelen erheen en maken 
daarna een vaasje op met mooie bloemen 
uit de tuin. Dit uitstapje wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van de gemeente 
Castricum.

Gaat u ook mee? We vertrekken om 10:00 
vanaf het restaurant. Het uitje is rond 11:30 
afgelopen.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
14:45 - 16:15 Actuele quiz Ontmoetingscentrum    Gratis*

Zondag 3 juni
14:30 - 16:00 Zondagmiddagoptreden Jan Camps Restaurant  Gratis*

Maandag 4 juni
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 5 juni
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:00 Lichte muziek luisteren Restaurant     Gratis

Woensdag 6 juni
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier De Zonnebloem    Gratis
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant   Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 7 juni
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen II Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

AGENDA

Vrijdag 8 juni
10:00 - 11:30  Uitstapje Tuin van Kapitein Rommel Restaurant (vertrek) Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 11 juni
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 12 juni
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:15 Film Restaurant       Gratis*

Woensdag 13 juni
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier De Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 14 juni
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen II Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

Vrijdag 15 juni
10:30 - 12:00 Klassieke muziek De Kom     Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

AGENDA
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Maandag 18 juni
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 19 juni
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:15 Kienen Restaurant       €2,50*

Woensdag 20 juni
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier De Zonnebloem    Gratis
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant   Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 21 juni
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen II Gang, tweede etage  Gratis*
19:00 - 21:00 Café 't Boogje Restaurant      Gratis*

Vrijdag 22 juni
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

AGENDA

Maandag 25 juni
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 26 juni
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (vertrek)    Gratis*
12:30 - 14:00 Zwemmen De Witte Brug      €7,00*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (vertrek)    Gratis*

Woensdag 27 juni
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier De Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 28 juni
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen II Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

Vrijdag 29 juni
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

AGENDA
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* Prijzen 
De actuele quiz, denksport, kookclub, Meer Bewegen voor Ouderen en de 
wandelgroepen zijn gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €9 per deelname of €31 per maand.

De koffie en thee tijdens Café 't Boogje is gratis voor bewoners van De Boogaert, bezoekers 
van het Ontmoetingscentrum en bezoekers uit de dagverzorging. Verdere consumpties 
zijn voor eigen rekening.

De film is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €1,00.

Kienen kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €3,50.

De schilderclub kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5.

Yoga voor senioren is gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €7,50.

Het zondagmiddagoptreden van Jan Camps is 
gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €3,00. Koffie en thee is gratis. 
Verdere consumpties zijn voor eigen 
rekening.

Zwemmen kost €7 voor bewoners van 
De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €15.

AGENDA

Gedichtje

Zomerregen
De muziek van regen, melodieus en zacht.
De aarde wordt nat, een simpele pracht.

Dampen stijgen geurig omhoog.
Een straaltje zon maakt een regenboog.

Bloemen gaan bloeien, bomen ontspruiten.
Het concert is voor mij, van vogels die fluiten.

De laatste druppeltjes laten 
blaadjes bewegen.

Stilletjes genieten van zachte zomerregen...

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Weerspreuken
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht 

en duur.
• In juni dondergevaar, dan is het een 

vruchtbaar jaar.
• In juni te veel regen in de nok, schaadt 

de bij en de bonenstok.
• Juni met veel donder, brengt de oogst 

ten onder.
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht 

veel koren op het land.
• Juni, regen is Gods zegen. Komt de 

zonneschijn erbij? Dan maakt hij boer en 
stadslui blij.

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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Vrijwilligerswerk
In De Boogaert werken, naast de vele 
betaalde medewerkers van de zorg, 
huishouding, horeca en services, ook 
vele vrijwilligers. We noemen ze ook wel 
onbetaalde medewerkers. Ze richten zich 
vooral op het ondersteunen van welzijn en 
persoonlijke aandacht. In totaal heeft De 
Boogaert 156 vrijwilligers die wisselend 
aanwezig zijn. 

De vrijwilligers kunt u tegenkomen bij 
verschillende activiteiten en werkzaamheden, 
zoals de kerkdienst, de kookclub, de 
denksport en meer. Deze activiteiten worden 
soms geheel door vrijwilligers uitgevoerd, 
waar er in andere gevallen ook een 
beroepskracht aanwezig is.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die ‘s 
ochtends de koffietafel in het restaurant 
verzorgen of die in de avond of in het 
weekend de koffie langs de appartementen 
rondbrengen, zodat u koffie op u kamer 
krijgt. Het winkeltje dat op woensdag- en 
vrijdagochtend tussen 09:30 en 11:30 
open is, wordt bemand door vrijwilligers. 
Mensen die zelfstandig niet naar het 
restaurant kunnen gaan, worden opgehaald 
en weer teruggebracht door vrijwilligers.
Huiskamer De Kring is nu zeven dagen per 
week geopend en ook hier ondersteunen 
vrijwilligers de huiskamermedewerkers bij 
de werkzaamheden. En dan zijn er nog de 
vrijwilligers die een helpende hand bieden bij

INZENDINGEN

de Zorgtafel, tussen de middag in het 
restaurant. Als u hier eet, zorgen zij 
voor een gezellige sfeer samen met de 
zorgmedewerkers. Ook aanwezig zijn de 
vrijwilligers die meer achter de schermen 
werken, zoals de mannen die de volière 
onderhouden en voor de vogeltjes 
zorgen, de vrijwilliger die wekelijks de 
plantenbakken op het terras water geeft en 
bijhoudt, de vrijwilligers die Sabine Charles 
ondersteunen op administratief gebied met 
werkzaamheden voor het Uitbureau en de 
individuele bezoekvrijwilligers voor mensen 
die aangeven daar behoefte aan te hebben.

We weten niet waar we zouden zijn zonder 
de goede samenwerking tussen vrijwilligers 
en medewerkers: mensen met een hart voor 
zorg en de begeleiding van ouderen die dit 
nodig hebben. We proberen er met elkaar 

voor te zorgen dat u uw leven zoveel mogelijk 
kunt leven zoals u dat thuis gewend was.De 
Boogaert is echter altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en er staan leuke vacatures open. 
Kent u iemand die interesse heeft in dit werk 
– of bent u zelf misschien geïnteresseerd? 
Dan kunt u contact met mij opnemen via 
j.engelsma@vivazorggroep.nl of via 06-
41622042. Iedereen is welkom voor een 
geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Er wordt dan gekeken naar iemands 
interesses en mogelijkheden en of er een 
match gemaakt kan worden met een van 
onze vacatures. 

Door Jolanda Engelsma,
vrijwilligerscoördinator

INZENDINGEN
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Ging u vroeger ook vaak naar het strand? 
Dan weet u als geen ander hóe anders zo'n 
stranddagje er toen uitzag vergeleken met nu. 
Alleen al de kleding heeft door de jaren heen 
een ware metamorfose meegemaakt. 

Dat komt onder meer door de uitvinding 
van het badpak. Deze werd op 3 juni 1946 
geïntroduceerd door Jacques Heim uit Frankrijk. 
Niet veel later werd ook de bikini tentoongesteld, 
wederom door een Fransman. Ingenieur 
Louis Réard shockeerde de wereld met zijn 
uitvinding, hoewel de bikini in de decennia die 
daarop volgden steeds acceptabeler en ook 
populairder werd.

Oudheid
Hoewel de ontwikkeling van de bikini wordt 
toegeschreven aan Réard zijn er afbeeldingen 

uit de Oudheid waarop deze vorm van 
zwemkleding ook is te zien. Al op beelden uit 
de tijd van de Romeinen zijn bikini's te spotten, 
hoewel die destijds voornamelijk werden 
gedragen tijdens atletische activiteiten. 

Kuise strandkleding
Tegen het einde van de negentiende eeuw 
droegen vrouwen meestal eigen creaties 
wanneer ze naar het strand gingen. Ze 
naaiden bijvoorbeeld gewichtjes in de zomen 
van bestaande kleding. Daardoor bleef het 
kledingstuk op zijn plaats en zou deze niet 
omhoog waaien door de wind en het zeewater. 

Uiteindelijk maakten deze wat omslachtige 
maaksels plaats voor pakken die uit één stuk 
bestonden en waarbij de huid bedekt bleef – de 
voorloper op zowel het badpak als de bikini.

STRANDLEVEN: TOEN EN NU

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN

Sommige medewerkers van ViVa! Zorggroep 
zijn moslims. Voor hen stond de afgelopen 
en komende periode in het teken van de 
Ramadan: de maand waarin zij vasten en er 
extra aandacht wordt gegeven aan onder 
meer verdraagzaamheid, liefdadigheid en 
saamhorigheid. Die periode wordt op 15 
juni afgesloten met het Suikerfeest. Deze 
Islamitische feestdag duurt officieel drie dagen 
en staat in het teken van het breken van het 
vasten.

Gebed
Het Suikerfeest start met een speciaal gebed 
in de ochtend, waarbij vrijwel alle moslims naar 
de moskee gaan. Alleen vrouwen blijven soms 
thuis. Dit vanwege de drukte in de moskee en 
de te treffen voorbereidingen voor het latere 
feest.

Viering
Na het gebed gaat men bij familie op bezoek en 
wordt het Suikerfeest gevierd met verschillende 
zoete gerechten. Zowel mannen als vrouwen 
kleden zich daarbij op hun mooist en veel 
vrouwen gebruiken henna om hun handen mee 
te versieren. 

Daarna gaat men naar een ontmoetingsplaats 
om naar de preek van de imam te luisteren. Dit 
betekent het definitieve einde van de Ramadan, 
waarbij men elkaar een gezegend feest 
toewenst en vergeeft voor eventuele fouten uit 
het afgelopen jaar. Belangrijk is overigens dat 
zowel armen als rijkeren meedoen aan deze 
gebruiken. Minder bedeelden krijgen vaak 
eten en soms kleding van de rijkeren. Voor 
laatstgenoemden is het namelijk de plicht om 
voor de armen te zorgen.

RAMADAN EN SUIKERFEEST

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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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.  

Haringparty
We zijn benaderd door het landelijk bureau 
van Gouden Dagen voor het organiseren 
van een Haringparty. Dit is een gezellig 
samenzijn onder het genot van de Hollandse 
Nieuwe met uitjes en jonge jenever, waarbij 
we direct ons netwerk kunnen laten zien 
hóeveel moois er mogelijk wordt gemaakt 
door Gouden Dagen. De haring en de 
drank worden gesponsord door Visbureau 
Nederland. We willen de actie eveneens 
gebruiken om geld op te halen om de wensen 
van ouderen blijvend te kunnen vervullen.

Wanneer?
De Haringparty vindt in De Boogaert en De 
Santmark op 23 juni plaats. De party gaat op 
beide locaties gepaard met een loterij. Meer 
info hierover vindt u bij het Uitbureau van het 
betreffende woonzorgcentrum.

Dagje strand
Nog één keer naar de zee. Een wens van 
mevrouw Steenman, geboren en getogen in 
Castricum. Als kind ging ze al naar zee en het 
gevoel van de wind en de geur van het zoute 
water zijn mevrouw haar altijd bijgebleven. 
Om meerdere ouderen te laten genieten van 
een dagje strand besloten we dit uitstapje 
samen met het Uitbureau te organiseren.

Wensen indienen
Bent u een oudere inwoner van 
Castricum en wilt u graag meer 
mensen ontmoeten óf vindt u 
het moeilijk om zelf op stap te 
gaan? Vul dan een wenskaart in 
en hang deze in een van onze 
wensbomen. 

De kaarten liggen in 
woonzorgcentra De Santmark 
en De Boogaert.

Op 18 mei vertrokken drie bussen met twaalf 
bewoners richting het strand. Aangekomen bij 
strandpaviljoen Zeezicht werden de bewoners 
onthaald met een kopje koffie en iets lekkers. 
Enkele aanwezigen wilden graag nog even 
het strand op om naar het water te lopen. Ze 
genoten zichtbaar van de zon op hun gezicht 
en de wind in hun haren.

Tweede koffie
Na deze strandwandeling trakteerde 
strandpaviljoen Zeezicht de bewoners op 
een tweede kopje koffie. Ondertussen werd 
er druk gepraat over het strand en werden er 
herinneringen opgehaald. Na de koffie werd 
het tijd om terug te gaan naar De Boogaert. 
Iedereen heeft genoten van deze heerlijke 
middag.

Naar Amsterdam
Meneer Kuhlman had de wens om naar 
zijn geboortestraat in Amsterdam te gaan. 
Tegelijkertijd wilde meneer Schoordijk graag 
nog een keer een bezoek brengen aan het 
Rijksmuseum. Deze wens werd op 17 mei 
samengevoegd waardoor beide mannen een 
onvergetelijke dag hebben beleefd. 

Programma
Om 10:00 vertrokken ze richting de hoofdstad 
en als eerste werd het Rijksmuseum bezocht, 
waar alle beroemde werken werden bekeken. 
Daarna was het tijd voor de lunch, waarna de 
chauffeur de heren naar de Jordaan bracht – 
de wijk waar meneer Kuhlman is geboren en 
opgegroeid. Voor beide heren was de dag een 
geweldige ervaring.

Lunchen
Mevrouw Harmse had de wens 
om ergens gezellig te gaan 
lunchen en die wens ging op 
12 mei in vervulling. Ze werd 
opgehaald door een vrijwilligster 
van Gouden Dagen en samen 
zijn ze het dorp in gegaan om 
daar uitgebreid te genieten van 
een lunch. 

Mevrouw Harmse was zo 
ontzettend dankbaar voor dit 
gebaar dat ook de vrijwilligster er 
emotioneel van werd. Wát een 
vreugde kan zo'n kleine wens 
veroorzaken!



xxxxx

2 0   ViVa! SPIL

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

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


