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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 Stationsweg 92, 1852 LN 
Heiloo Telefoonnummer 088-
9957675

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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HET U ITBUREAU

Kerst in Overkerck
Heeft u ook zo genoten van de voorbije feestdagen? U 
kunt hier nog even nagenieten met de foto's van het 
kerstdiner!
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Sinterklaasfeest
De Sint kwam op zondag 3 december naar 
Overkerck en was zeer vereerd door de vele 
gasten die hem in het restaurant van Overkerck 
opwachtten. Bewoners, wijkbewoners en 
kinderen: ze waren allemaal aanwezig. 
Iedereen werd door de goedheiligman verwend 
met een mooi cadeautje van de Theeklipper. Het 
bijbehorende, prachtige optreden van zanger 
Erwin Fillee werd ook erg goed ontvangen – en 
de polonaise mocht niet ontbreken. 

Kerststukjes maken
We hebben, iets meer dan een week na 
Sinterklaas, op een stuk leisteen prachtige 

kerststukjes gemaakt. We waanden ons, terwijl 
de sneeuw buiten naar beneden dwarrelde, 
eventjes op een witte Kerstdag.

Optreden Donna Musica
Sandra Kox en Evelien Dubbeldam, bekend 
als het duo Donna Musica, hebben ons op 
zondag 17 december een gezellig concert 
gegeven. Ze brachten, met viool en cello, licht 
klassieke muziek –van barok tot tango en van 
Nederlandse luisterliedjes tot nummers van 
The Beatles. 

De optredens van Donna Musica zijn iedere 
keer weer een succes!

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

Manicureochtend
De manicureochtend is een ontspannende 
activiteit waarbij uw handen wordt gemasseerd 
en uw nagels worden gevijld en gelakt. 

Nagels worden niet geknipt.

Trefpunt Express
De Trefpunt Express reist in januari naar het 
restaurant Johanna's Hof in Castricum. Wilt u 
mee? Dan kunt u zich opgeven voor donderdag 
11 januari, 14:00 óf donderdag 25 januari, 
14:00. 

De kosten voor het uitstapje bedragen €10,00. 
U krijgt hiervoor vervoer, koffie met gebak en 
natuurlijk een gezellige ochtend uit. Opgeven 

kan bij de gastvrouw foyer.

We verzamelen in het restaurant van 
Overkerck.U kunt het aangeven wanneer u 
niet in staat bent naar Overkerck te komen. De 
Trefpunt Express is helaas niet geschikt voor 
personen die in een rolstoel vervoerd moeten 
worden.

Trio Try Oud
Trio Try Oud treedt op zondagmiddag 14:30 
voor u op in het restaurant van Overkerck. Zij 
spelen mooie, melodieuze en rustige nummers 
van onder meer The Shadows, Johnny Cash 
en verschillende Nederlandse artiesten. 
Ontspanning, humor en gezelligheid vindt Trio 
Try Oud het belangrijkst.

MEER ACTIVITEITEN
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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  Kerkdienst (alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Manicureochtend     *

Vrijdag 12 januari
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Gym en zitdansen
14:30 - 16:00  Bingo 

Zondag 14 januari
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 15 januari
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
14:00 - 16:00  Quizmiddag of andere activiteit 

Dinsdag 16 januari
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien    
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 17 januari
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe      

    *

Agenda



xxxxx

8   ViVa! SPIL

Donderdag 18 januari
09:45 - 11:00  Kerkdienst (alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Manicureochtend 

Vrijdag 12 januari
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Gym en zitdansen
14:30 - 16:00  't Bruin Café 

Zondag 21 januari
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 22 januari
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
14:00 - 16:00  Quizmiddag of andere activiteit 

Dinsdag 23 januari
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien    
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 24 januari
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe      

Agenda
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Donderdag 25 januari
09:45 - 11:00  Kerkdienst (alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Manicureochtend     *

Vrijdag 26 januari
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Gym en zitdansen
14:30 - 16:00  Bingo

Zondag 28 januari
14:30 - 16:00  Optreden: Trio Try Oud 
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 29 januari
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
14:00 - 16:00  Quizmiddag of andere activiteit 

Dinsdag 30 januari
10:00 - 11:00  Bewonersoverleg/Stamtafelgesprek
10:00 - 11:30  Handwerken en breien    
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer    
   
Woensdag 31 januari
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe

Agenda
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Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij het Uitbureau 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. 
Deelnemers met een VPT-pakket betalen enkel de consumpties. Activiteiten 
waarbij materialen of externe docenten worden gebruikt, zijn uitzonderingen.

Verenigingen en evenementen zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of VPT-
pakket. 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 handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met 
zorg. Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5. De 
handmassage- en manicuremiddag vereist het vooraf maken van een afspraak. 
Dit kan bij de gastvrouw foyer.

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

Agenda
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Aanwezigheid geestelijk verzorger
Annet Munster-Smal is iedere dinsdagochtend 
aanwezig. Een afspraak met de geestelijk 
verzorger maken kan bij de receptie.

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-
15186731.

Uitbureau
Het Uitbureau bestaat uit Corina Winter-Boon 
(regievoerder) en Laura Spits. Het Uitbureau 
is bereikbaar via het telefoonnummer 06-
51463085. Mailen kan ook: dit kan naar 
regievoerder Corina Winter-Boon via 
c.dewinter@vivazorggroep.nl.

Verkoop waardekaarten
Activiteitenkaarten, consumptiekaarten 
en maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij de 
gastvrouw foyer.

Viskraam
Elke dinsdagochtend tussen 09:30 en 12:00 
staat er op Overkerck een Volendammer 
Viskraam. Hier kunt u terecht voor diverse 
gerookte en gebakken vissoorten en méér.

De Volendammer Viskraam is deze maand 
niet aanwezig op 30 januari.

PRAKTISCHE INFO

Restaurant
Het restaurant is dagelijks 
geopend van 08:00 tot 20:00. 
Hier kunt u terecht voor koffie 
en thee, maar ook de lunch, een 
drankje en een warme maaltijd 
(tussen 17:00 en 19:00). 

Het is mogelijk om een ruimte, 
inclusief catering, te huren 
voor bijzondere gelegenheden. 
Hiervoor kunt u terecht bij de 
gastvrouw.
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JAAROVERZ ICHT

HET JAAROVERZICHT 
VAN OVERKERCK
Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. We nemen u in deze eenmalige rubriek nog één 
keer mee terug naar de hoogtepunten die we in 2017 samen hebben beleefd. Kunt u ze 
nog herinneren?

Winter
Terwijl het buiten fris, maar niet te koud was, 
werd Overkerck verblijd met optredens van 
de accordeonvereniging Vita Nova en het 
Volendamse duo The Dutch Vocals. Het leverde 
volle zalen op. Dat was ook het geval tijdens 
NL Doet. Verschillende vrijwilligers kwamen in 
maart naar Overkerck om hulp aan te bieden. 

Er werd 's morgens buiten gewandeld, terwijl 
men 's middag hielp bij de high tea. Het werd 
een mooie dag – voor zowel bewoners als 
vrijwilligers.

In de winter hebben we meermaals bezoek 
gehad van burgemeester Romeyn in verband 
met jubileumverjaardagen. Twee bewoners
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werden 100 jaar – en een enkeling bereikte 
zelfs de leeftijd van 103. 

Lente
In het voorjaar kwamen medewerkers 
van Albert Heijn ons verrassen met een 
zeer gewaardeerde traktatie. Daarnaast 
zorgden Shantykoor 't Staende Tuygh en het 
vrouwenkoor Indigo voor muziek in huis. Ze 
waren niet de enige. Ook het serviceteam van 
Overkerck bracht een muzikale omlijsting door 
verzoeknummers te draaien. Onder meer Eric 
Clapton kwam meermaals voorbij.

Zomer
De zomer van 2017 begon met twee heerlijke, 
Oerhollandse weken. Klompen beschilderen, 
meezingen met een shantykoor, volksdansen: 
het kwam allemaal voorbij. De taxi werd 
daarnaast verruild voor een rondrit met een 

echte paardentram. En dat allemaal dankzij de 
hulp van onze sponsor Stichting Vrienden van 
De Loet en Overkerck.

Naarmate het weer mooier werd, gingen 
bewoners meer naar buiten. Sommigen fietsten 
samen met een vrijwilliger op een duofiets, 
waar anderen lekker in de tuin zaten. Net voor 
de herfst kwam de langverwachte verhuizing. 
Gelukkig verliep deze voorspoedig: iedereen 
voelde zich erg welkom in het nieuwe huis. 
Een Frans tuinfeest, compleet met troubadour, 
Frans eten en een portrettekenaar, maakte de 
migratie compleet. 

Herfst en winter
Na even te zijn bijgekomen van de verhuizing 
begonnen we in huis weer rustig aan met de 
activiteiten. Henk en Daniëlle hebben voor ons 
opgetreden en de kinderen van de basisschool 
kwamen met Sint-Maarten bij ons langs. Toen 
de feestmaand december aanbrak, zaten we 
weer volop in de activiteiten en evenementen. 
Sinterklaas kwam langs en Erwin Fillee zorgde 
voor een mooi optreden. Tussen de feestdagen 
door is Overkerck officieel heropend en kwam 
Ronnie Tober langs voor een spetterende 
performance. Het duo Donna Musica gaf ons 
het weekend daarna een klassiek concert en 
rond de Kerstdagen heeft iedereen genoten 
van een heerlijk diner en de kerstborrel. Het jaar 
is afgesloten met wederom een optreden van 
Henk en Daniëlle en natúúrlijk de bijbehorende 
oliebollen.

We hopen dat u afgelopen jaar heeft genoten 
en wensen u een gelukkig en vooral gezond 
2018!

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 Corina Winter-
Boon of stuur een mail naar 
c.dewinter@vivazorggroep.nl.
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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 Rijswijk
Mevrouw van Haperen uit Heiloo is iemand die 
haar wens in de wensboom heeft gehangen. 
Mevrouw verhuisde op haar achttiende naar 
Den Haag en ontmoette daar, tijdens het werk, 
mevrouw Visser. Mevrouw van Haperen kende 
Den Haag niet goed, waardoor mevrouw Visser 
zich over haar ontfermde en haar kennis liet 
maken met de stad. Er groeide een vriendschap 
die nu inmiddels bijna zeventig jaar duurt. 

Doordat mevrouw Visser met haar man in 
Rijswijk ging wonen en mevrouw van Haperen 
en haar echtgenoot naar Heiloo vertrokken, 

werd contact iets lastiger. Vanwege de 
gezondheid en het gebrek aan een auto hebben 
de dames elkaar al zes jaar niet meer gezien. 

De thuishulp van mevrouw van Haperen 
attendeerde haar zodoende op Gouden Dagen 
Heiloo. Mevrouw vulde haar wens om mevrouw 
Visser weer te zien in en reed op vrijdag 1 
december, samen met een vrijwilliger, naar 
Rijswijk om daar de middag met haar vriendin 
door te brengen. 

De dames hebben lief en leed gedeeld en het 
afscheid was emotioneel: het besef dat dit een 
uniek moment was, bleek groot. Een middag 
die mooie herinneringen achterlaat.

Wensen indienen
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.

Wilt u een wens indienen? 
Dan kunt u uw wens ophangen 
in de wensbomen die op de 
locaties De Loet, Overkerck, 
Stichting Trefpunt Heiloo en de 
bibliotheek staan.  
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Officiële opening Overkerck
Op vrijdag 15 december was het dan zover: 
de officiële opening van Overkerck voor de 
bewoners, het personeel en de vrijwilligers.  

Dit werd gedaan door onze bestuurder 
Lucien van Ruth en Elly Beens-Woudenberg, 
wethouder van de gemeente Heiloo. Er werd 
een prachtig beeld in de tuin onthuld en 
geproost op het nieuwe gebouw. 

Ronnie Tober sloot het feest af met een 
geweldige show waarbij het dak eraf ging.

Weerspreuken
Zijn er januari veel mollen?
Dan laat de winter niet met zich sollen.

Draagt nieuwsjaarsmaand een 
sneeuwwit kleed?
Dan is de zomer zeker heet. 

Heeft januari koude en droge dagen?
Dan zal in februari de winter u plagen.

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 
Corina Winter via c.dewinter@
vivazorggroep.nl.
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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


