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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 De Boogaert 37, 1901 
GP, Castricum Telefoonnummer 
088-9957650 

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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Creatieve markt
De Boogaert was op zaterdag 25 november 
thuis voor een creatieve markt voor bewoners 
en buurtbewoners. De markt verkocht alles 
wat nodig is op creatief gebied en het aanbod 
varieerde: van 3D-kaarten tot ambachtelijke 
breisels en van schilderijen van plaatselijke 
kunstenaars tot huisgemaakte jams, 
appeltaartjes en tulbanden. 

De rommelkraam en de loterij, waar prachtige 
prijzen – gedoneerd door winkels en bedrijven 
uit Castricum – werden gewonnen, brachten in 
totaal €708,33 op. Dit bedrag wordt verdubbeld 
door het Nationaal Ouderenfonds en is bestemd 
voor optredens, uitstapjes en materiaal voor de 
wandel- en schilderclub. 

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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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. 

Donderdag 11 januari
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant  Gratis
10:45 - 12:00  Meer Bewegen Voor Ouderen I 
   Gang, Tweede Etage      Gratis*
14:15 - 16:15  Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00  Meer Bewegen Voor Ouderen II Klaproos  Gratis*
16:45 - 18:30  Kookclub Ruimte van de dagverzorging  Gratis*

Vrijdag 12 januari
14:45 - 16:15  Denksport De Kom     Gratis*

Maandag 15 januari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30  Yoga De Kom      Gratis*
14:45 - 16:15  Samenzang Restaurant     Gratis
 
Dinsdag 16 januari
10:30 - 12:00  Wandelgroep I Restaurant (Start)   Gratis*
14:00 - 15:30  Wandelgroep II Restaurant (Start)   Gratis*
14:45 - 16:15  Kienen Restaurant      €2,50*

Woensdag 17 januari
10:00 - 11:30  Schilderclub Multifunctionele Ruimte   €2,50*
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant Gratis
14:45 - 16:15  Soos Restaurant      Gratis

Agenda
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Donderdag 18 januari
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant  Gratis
10:45 - 12:00  Meer Bewegen Voor Ouderen I 
   Gang, Tweede Etage      Gratis*
14:15 - 16:15  Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00  Meer Bewegen Voor Ouderen II Klaproos  Gratis*
19:00 - 21:00  Café 't Boogje Restaurant     Gratis

Vrijdag 19 januari
10:30 - 12:00  Klassieke muziek De Kom     Gratis
14:45 - 16:15  Denksport De Kom     Gratis*

Zondag 20 januari

Maandag 22 januari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30  Yoga De Kom      Gratis*
14:45 - 16:15  Samenzang Restaurant     Gratis
 
Dinsdag 23 januari
10:30 - 12:00  Wandelgroep I Restaurant (Start)   Gratis*
14:00 - 15:30  Wandelgroep II Restaurant (Start)   Gratis*

Woensdag 24 januari
10:00 - 11:30  Schilderclub Multifunctionele Ruimte   €2,50*
14:45 - 16:15  Kaarten maken Restaurant    Gratis
14:45 - 16:15  Soos Restaurant      Gratis

Agenda
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Donderdag 25 januari
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant  Gratis
10:45 - 12:00  Meer Bewegen Voor Ouderen I 
   Gang, Tweede Etage      Gratis*
14:15 - 16:15  Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00  Meer Bewegen Voor Ouderen II Klaproos  Gratis*
16:45 - 18:30  Kookclub Ruimte van de dagverzorging  Gratis*

Vrijdag 26 januari
14:45 - 16:15  Denksport De Kom     Gratis*

Maandag 29 januari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30  Yoga De Kom      Gratis*
14:45 - 16:15  Samenzang Restaurant     Gratis

Dinsdag 30 januari
10:30 - 12:00  Wandelgroep I Restaurant (Start)   Gratis*
12:30 - 14:00  Zwemmen Zwembad De Witte Brug    €7,50*
14:00 - 15:30  Wandelgroep II Restaurant (Start)   Gratis*

Woensdag 31 januari
10:00 - 11:30  Schilderclub Multifunctionele Ruimte   €2,50*
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant Gratis
14:45 - 16:15  Soos Restaurant      Gratis

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

Yoga is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €7.50.

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

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

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

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

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

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

Agenda
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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.  

Castricumse wensen
We willen u allereerst natuurlijk een heel goed, 
gezond en gezellig 2018 wensen. We gaan er 
met z'n allen weer een mooi jaar van maken en 
heerlijk genieten van wat er op ons pad komt.

Gouden Dagen vertolkt daarin vanzelfsprekend 
een rol. We hopen dit jaar, al dan niet in 
samenwerking met de Uitbureaus, veel 
Castricumse wensen in vervulling te laten gaan 
en kunnen ons niets meer wensen dan een 
tevreden, gelukkige bewoner. Dat is tenslotte 
toch waar we het allemaal voor doen.

Wensbomen
Gouden Dagen is voor u in het leven geroepen. 
Het organiseren van bijzondere uitjes en in 
het vervulling laten gaan van wensen leidt 
ertoe dat u een heerlijke dag of een paar fijne 
uurtjes heeft. U heeft daarnaast iets om naar 
uit te kijken én iets waar u nog lang van kunt 
nagenieten. 

Wilt u een wens indienen? Dan kunt u uw 
wens ophangen in de wensbomen die op de 
locaties De Santmark en De Boogaert staan. 
Bent u hiertoe zelf niet in staat? Vraag het 
dan aan familie, vrienden, de buurvrouw, een 
verzorgende of een vrijwilliger.
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WAARDIGHE ID EN TROTS

WAARDIGHEID EN TROTS 
IN 2017 EN 2018
Hoe begin je de dag? Met een lekkere verse kop koffie en een broodje? Of eerst 
tandenpoetsen en onder de douche? Zoals mensen dat thuis doen, zo blijft dat ook 
mogelijk als iemand in een van onze huizen gaat wonen.

Het afgelopen jaar en ook de komende jaren 
investeert ViVa! extra in persoonsgerichte 
zorg en dagbestedingsmogelijkheden met het 
programma Waardigheid en Trots. 

Hoe we dat doen? Aan de hand van de volgende 
vier stappen.

1. We leren de mens achter de cliënt 
kennen
Uit profielgesprekken met cliënten, familie en 
medewerkers, ontstaan mooie initiatieven. 
Voorbeelden van vragen die daarbij worden 
gesteld? Wat zijn uw wensen voor doorsnee 
dagen? Waar komt u vandaan? Wat bent u 
gewend? Wat vindt u prettig? En waar wilt u 
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zich mee bezig houden?

Door zo'n profielgesprek kwamen we er 
bijvoorbeeld achter dat een mevrouw vroeger 
altijd met de deur open en het licht aan sliep. 
Nu slaapt ze weer heerlijk met een nachtlampje 
aan en de deur op een kier. 

Nog een voorbeeld: een bewoner van 
Westerheem gaf tijdens zijn profielgesprek aan 
dat hij graag nog eens een stukje voor de krant 
zou willen schrijven, net als vroeger. Nu schrijft 
hij met hulp voor wijkkrant Spil.

2. We verbeteren de samenwerking met 
familie/vrienden van cliënten
De contactverzorgende inventariseert het 
sociale netwerk van de cliënt aan de hand van 
de netwerkcirkel in het profielgesprek. ViVa! 
Zorggroep verwacht enerzijds een actieve rol 

van het sociale netwerk bij de zorg en het welzijn 
van en voor de cliënt. Anderzijds faciliteert ViVa! 
ook het sociale netwerk om die rol te pakken. 
Er is een tool kit ontwikkeld met handvatten 
voor het organiseren van bijeenkomsten met 
het sociale netwerk, met daarin onder meer 
een draaiboek voor een familieavond en tips 
voor de samenwerking.

3. We investeren in nieuwe 
dagbestedingsmogelijkheden
De Boogaert was afgelopen jaar thuis voor 
de pilot dagactiviteitencentrum. Er wordt 
vanuit de basisteams meer woonbegeleiding 
geboden. Ook worden er belevingsplekken 
op de etage georganiseerd. Tevens wordt 
een combinatie gemaakt met Uitbureau-
activiteiten en de extramurale dagbesteding 
(ontmoetingscentrum). Mensen kunnen vanuit 
hun indicatie deelnemen aan activiteiten 
afhankelijk van hun interesse en behoeften op 
dat moment. Dat betekent dat het aanbod van 
één gratis activiteit per week wordt uitgebreid.

Op diverse locaties heeft ook een 
samenwerking plaatsgevonden met Stichting 
IVN (natuureducatie) en De Tijdmachine. 
Hierdoor zijn vraaggericht nieuwe activiteiten 
ontwikkeld, zoals een caféavond waarbij 
ook mantelzorgers worden uitgenodigd. Op 
Sint Agnes en Meerstate is een kunstmaand 
georganiseerd.
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4. We ondersteunen de locaties met de 
leerlijn
De leerlijn geeft handvatten voor het vormgeven 
van persoonsgerichte zorg. Een belangrijk 
onderdeel is het vergroten van de kennis over 
cliënten met psychogeriatrie. De leerlijn wordt 
door iedereen die werkzaam is op de locatie 
gevolgd.

Waardigheid en Trots in 2018
Het programma Waardigheid en Trots wordt 
ook in 2018 voortgezet. Dat doen we op de 
volgende manieren:

De uitrol van persoonsgerichte zorg
We gaan in 2018 verder met de uitrol van 
persoonsgerichte zorg. De profielgesprekken, 
inclusief de netwerkcirkel, worden met alle 
nieuwe en bestaande cliënten gevoerd.

Het dagbestedingsplan wordt hier vervolgens 
op aangepaast. Bij de uitrol van het digitale 
cliëntendossier krijgt ook de profielpagina een 
prominente plaats.

Het versterken van samenwerkingen
We versterken dit jaar eveneens ons sociale 
netwerk en het netwerk van vrijwilligers. 
Dit allemaal vanuit de vernieuwde visie op 
informele zorg.

De leerlijn Waardigheid en Trots
Alle locaties van ViVa! Zorggroep volgen 
uiteindelijk de leerlijn Waardigheid en Trots.

Het dagactiviteitencentrum
Het dagactiviteitencentrum wordt op iedere 
locatie van ViVa! Zorggroep ontwikkeld. Per 
locatie wordt een plan gemaakt op basis van 
de pilot in De Boogaert.

Eigenwijzer
Ieder kwartaal wordt de Eigenwijzer uitgereikt 
om mooie welzijnsinitiatieven te belonen en 
met elkaar te delen.

Waardigheid en Trots volgen
Bent u benieuwd wat de ontwikkelingen binnen 
Waardigheid en Trots zijn? Volg ons dan op 
Facebook, waar geregeld updates worden 
gedeeld.
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Wandelgroep De Boogaert 
Zomer of winter: weinig houdt ons tegen om 
met de wandelclub, op dinsdagochtend en 
middag, een frisse neus te halen.Zelfs zo 
moedig om code rood te trotseren om van het 
witte landschap met een stralend zonnetje te 
kunnen genieten.  Iedereen was na afloop, 
onder het genot van een kopje koffie, nog aan 
het nagenieten  van de wandeling. 

Namens de deelnemers, vrijwilligers en 
medewerkers van De Boogaert

Klankbordgroep 
Wilt u uw mening laten horen? Dat kan: u kunt 
terecht bij de klankbordgroep. 

Deze groep komt eens per kwartaal bij elkaar. 
Het doel is dat u, de bewoner, kunt laten weten 
wat u bezig houdt op het gebied van zorg, eten, 

activiteiten, huishouding en de dienstverlening 
in het algemeen. 

Bij deze bijeenkomst proberen we altijd iemand 
van de zorg, iemand uit de keuken en iemand 
van het uitbureau aanwezig te laten zijn. Ook 
de cliëntenraad is vertegenwoordigd.

De eerstvolgende bijeenkomt is gepland op 
dinsdag 30 januari 2018, van 10:00 tot 11:30 
in De Kom in De Boogaert. Wilt u aanwezig 
zijn? Aanmelden kan via de gastvrouw in het 
restaurant.

Door de Klankbordgroep

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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Spellendag
Op 5 december mochten wij, vijf leerlingen 
van het CIOS in Hoofddorp, een evenement 
organiseren in zorgcentrum De Boogaert 
in Castricum. Onze docent had ons vrij 
gelaten voor welke doelgroep wij iets zouden 
organiseren. Wij hebben bewust voor ouderen 
gekozen en daar hebben we zeker geen 
spijt van. Wat een enthousiaste en dankbare 
mensen!

Na een verkennend gesprek met Carla, één 
van de activiteitenbegeleidsters van het 
verzorgingshuis, zijn we aan de slag gegaan 
en een leuk programma in elkaar gezet. 

In de ochtend was er tijd voor diverse spelletjes. 
Van sjoelen tot kegelen, van memory tot 
dobbelen.

In de middag was het tijd voor bingo. De 
plaatselijke winkeliers steunden onze dag 
van harte door het sponsoren van leuke en 
lekkere prijsjes! Ook zeker een dank aan de 
vaste vrijwilligers, want dankzij hun inzet kon 
iedereen gezellig mee doen. 

We vonden het super leuk om te zien dat er 
zoveel ouderen aanwezig waren en dat ze het 
erg naar hun zin hadden. 

door Kevin, Joël, Sha-ré, Sylvana en Stefan.

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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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

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


