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Beste lezer,

April doet wat 'ie wil. Een spreekwoord dat 
u ongetwijfeld kent en welke absoluut van 
toepassing is op de tijd van het jaar. Zo 
dachten we afgelopen periode ein-de-lijk 
een beetje lente te zien toen de kou opnieuw 
toesloeg: 0 graden – halverwege maart! 

Toch geeft april ons altijd gezellige dagen. 
Pasen valt bijvoorbeeld vaak in deze maand. 
En dan is er natuurlijke onze Koningsdag – 
op 27 april. Dit jaar gaat de koninklijke familie 
naar de stad Groningen. De activiteiten op 
uw locatie spelen zeker op deze feestdag in.

We beginnen trouwens de maand dubbel. 
Eerste Paasdag valt namelijk op 1 april: de 
dag van de grap. Krant, radio en televisie 
gaan ongetwijfeld hun best doen om u weer 
te foppen. En niet alleen in Nederland. De 
traditie komt voor in grote delen van Europa, 
Noord-Afrika, Amerika en Australië. Gaat u 
nog iets uithalen? Of houdt u het dit keer bij 
het vieren van Pasen?

We wensen u ook deze maand weer veel 
leesplezier met deze nieuwe editie van uw 
blad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Stationsplein 39, 1703 WD, 
Heerhugowaard Telefoonnummer 088- 
9958475

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2018. Kopij aanleveren vóór 18 april 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

EXAMENWEEK
De examenweken zijn aangebroken bij Praktijkschool 
Focus. Deze leerlingen komen, al twee jaar lang iedere 
donderdag stage lopen in Forum II – en nu zijn er twee 
leerlingen geslaagd voor de onderdelen Activiteiten Met 
Bewoners en Maaltijd Bereiden. Van harte!



xxxxx

4   ViVa! SPIL

ACTIV ITE ITEN

IN VERWACHTING...
Op woensdag 7 maart kwam onze Thijs de 
broedmachine installeren – samen met knuffelhaan. 
Rond 28 maart hopen we de eerste kuikentjes te 
verwelkomen!
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ACTIV ITE ITEN

NLDOET
Wat is er ontzettend hard gewerkt door de vrijwilligers 
tijdens NLdoet! Er is flink gesopt, geschrobt en geplant, 
met als resultaat twee prachtige balkons waar onze 
bewoners weer lang van kunnen genieten. Daarnaast 
kwam Stichting MET langs – mét een heerlijk bedankje.

Bedankt!
We willen alle vrijwilligers 
bedanken voor dit 
geweldige resultaat: jullie 
zijn allemaal toppers!

Moesbak
Ook de moesbak is 
flink onderhanden 

genomen en gevuld 
met verschillende 
soorten plantjes.
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APRIL 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 april
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 3 april
10:30   Samen Bewegen en Samen Bakken met leerlingen 
   Horizon College Derde etage 
14:30   Muziekmiddag met Bert Derde etage

Woensdag 4 april
10:30   Wandelgroep (Binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 5 april
10:00   Leerlingen Focus in huis
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 6 april
10:30   Aan De Keukentafel
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage 

Maandag 9 april
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 10 april
10:30   Samen Bewegen en Samen Bakken met leerlingen 
   Horizon College Derde etage 
14:30   Muziekmiddag met Bert Derde etage

AGENDA
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Woensdag 11 april
10:30   Wandelgroep (Binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 12 april
10:00   Leerlingen Focus in huis
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 13 april
10:30   Aan De Keukentafel
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage 

Maandag 16 april
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag  

Dinsdag 17 april
10:30   Samen Bewegen en Samen Bakken met leerlingen 
   Horizon College Derde etage 
14:30   Muziekmiddag met Bert Derde etage

Woensdag 18 april
10:30   Wandelgroep (Binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 19 april
10:00   Leerlingen Focus in huis
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 20 april
10:30   Aan De Keukentafel
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week Tweede etage 

Maandag 23 april
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: ouderwetse koffiemiddag 

AGENDA
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Dinsdag 24 april
10:30   Samen Bewegen en Samen Bakken met leerlingen 
   Horizon College Derde etage 
14:30   Muziekmiddag met Bert Derde etage

Woensdag 25 april
10:30   Wandelgroep (Binnenactiviteit bij regen)

Donderdag 26 april
10:00   Leerlingen Focus in huis
14:00   Creatief Tweede etage

Vrijdag 27 april
10:30   Aan De Keukentafel
14:30   Forumsoos: Afsluiting van de week 
   Tweede etage 

Maandag 30 april
10:30    Samen Bewegen Tweede etage   
14:30    Een Snufje Nostalgie: 
   ouderwetse koffiemiddag  

AGENDA
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Horizon College en Forum II
Allereerst stellen wij ons even voor: wij zijn 
Diana Mienes en Peter van Straalen van het 
Horizon College in Heerhugowaard. Binnen 
de school zijn wij intensief bezig met het 
begeleiden van studenten die dreigen van 
school te geraken zonder diploma. Wat wij 
ervaren op school is dat studenten om wat 
voor reden dan ook problemen ervaren in 
hun leven. Hierdoor kunnen zij problemen 
ondervinden in hun studie, een achterstand 
oplopen of gewoonweg geen motivatie meer 
hebben voor school. 

Wij proberen deze studenten binnen de 
school te houden en hen te begeleiden bij 
hun school, stage, werk en de problemen 
die zij buiten school ervaren. Ook proberen 
wij studenten te helpen bij een nieuwe, 
beter passende opleiding als zij erachter 

zijn gekomen dat zij de verkeerde keuze 
gemaakt hebben. Om het voor de studenten 
aantrekkelijk te maken, hebben wij bedacht 
dat het niet goed is om de hele dag alleen 
maar bezig te zijn met Nederlands, rekenen, 
burgerschap en andere aanverwante vakken. 
Natuurlijk zijn dit belangrijke onderdelen van 
de school, maar school moet zeker ook leuk 
en aantrekkelijk zijn. Daarom ondernemen 
wij regelmatig door het schooljaar heen 
activiteiten. Wij organiseren bijvoorbeeld 
educatieve excursies, onder meer naar het 
Anne Frank Huis en het Rijksmuseum. In 
oktober en november hebben we bedacht 
om op een vast moment in de week een...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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...verzorgingstehuis te gaan bezoeken. Wij 
vinden het belangrijk dat studenten verder 
leren kijken dan hun eigen wereldje en leren 
belangeloos iets voor anderen te betekenen. 

Om woord bij daad te voegen hebben wij 
contact gezocht met Danielle van Forum 
II. Met haar hebben wij de mogelijkheden 
besproken en afgestemd over de invulling 
van de dinsdagochtend. Vanaf dat moment 
zijn wij elke dinsdag samen met een aantal 
studenten naar Forum II gegaan. Daar houden 
wij ons bezig met een aantal activiteiten 
zoals koken en bakken, bewegingsspellen, 
wandelen en knutselen. Wat ons opviel 
was dat wij geen enkele moeite hebben om 
studenten bereid te vinden om mee te gaan. 
De studenten lijken er van te genieten om in 
contact te komen met de cliënten. 

We hebben een paar studenten gevraagd 
naar hun ervaringen bij Forum II. Deze kunt 
u hieronder lezen. Wij kijken in ieder geval 
uit naar verdere samenwerking tussen het 
Horizon College en Forum II en gaan er 
van uit dat wij de komende jaren nog veel 
gebruik mogen maken van elkaars diensten!

Reacties van leerlingen
Via school kan je mee gaan naar het 
verzorgingshuis. Het is vrijwillig, dus de 
mensen die mee gaan hebben veel motivatie 
om te helpen. Het geeft altijd een heel fijn 
gevoel om iets voor andere te kunnen 
betekenen. Je ziet dat de mensen in het 
verzorgingshuis het ook heel leuk vinden als 
wij komen. 

INZENDINGEN
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Ik hoop dat we dit nog een hele  tijd kunnen 
doen en we iedereen plezier geven.

- Esmee Gaarthuis 

Het was mijn eerste keer om mee te gaan 
naar het verzorgingshuis. ik was best wel 
nerveus toen ik er heen ging, want ik wist 
totaal niet wat ik moest verwachten. Maar 
toen ik er was, ging alles vanzelf. Ik praatte 
met de mensen en we hebben gezellig 
gebakt. Ik vind het leuk om de mensen in 
het verzorgingshuis een plezier te doen en ik 
hoop dat het Horizon College dit blijft doen.

- Inge Voorthuijzen

Door Diana Mienes en Peter van Stralen, 
Horizon College

Gedicht
Enorme witte luchtkastelen drijven
in de file over het voorjaar onderland
waar de pinksterbloemen zwaaien
in de buurt van hier en daar een waterkant

Het speenkruid onder de bomen
met hun nog even kale takken
glimt in dichte groene plakken
waarop de gele kroontjes prijken

Dat allemaal in het klaterende licht
begint het sneeuwwit hard gestuiter
op alles dat dacht dat het Lente was
zie daar een aprilletje zoet met suiker. 

Door Guido van Geel

INZENDINGEN



xxxxx

1 2   ViVa! SPIL

Alzheimer Trefpunten
De Alzheimer Trefpunten Midden-
Kennemerland organiseren maandelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
hun naasten en andere belangstellenden. 
Een deskundige start een bepaald thema, 
waarna er gelegenheid is om vragen te 
stellen over dit thema of over dementie in het 
algemeen. Aanwezigen krijgen daarnaast de 
ruimte voor het ontmoeten van lotgenoten. De 
bijeenkomsten duren anderhalf tot twee uur 
en worden geleid door een gespreksleidster 
met kennis van zaken. Iedereen is van harte 
welkom, vooraf aanmelden is niet nodig en 
het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Wilt u meer weten over de Alzheimer 
Trefpunten? Kijk dan op de website voor 
meer info: www.alzheimer-nederland.nl of 
bel naar 06-51942684.

Voorkom en leer vallen
Vallen bij oudere mensen is een ernstig 
en veelvoorkomend probleem. Sommige 
ouderen belanden na een valpartij zelfs op 
de spoedeisende hulp. Anderen belanden in 
het ziekenhuis of verpleeghuis.

Veel mensen hebben de angst om (opnieuw) 
te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, 
dagelijkse bezigheden. Ruim de helft van 
de 70-plussers is bezorgd om te vallen. 
Sommigen gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. 

ViVa! Zorggroep organiseert daardoor een 
cursus in Castricum waarin ouderen wordt

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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geleerd hoe te vallen én hoe ze vallen kunnen 
voorkomen. Deze cursus bestaat uit negen 
middagsessies van ongeveer twee uur.

De cursus Zicht Op Evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert…
• …minder bezorgd te zijn om te vallen;
• …de kans op vallen te verminderen;
• …optimaal gebruik te maken van de eigen 

mogelijkheden
• …meer te gaan bewegen.

De startdatum van de cursus is 3 april. Meer 
informatie of aanmelden? Bel 088-998000 of 
mail zichtopevenwicht@vivazorggroep.nl voor 
meer info over Zicht Op Evenwicht.

VANUIT V IVA !

Beautymaand
De dagen worden wat langer, de temperatuur gaat weer omhoog. De 
vogeltjes fluiten. Het voorjaar is in aantocht! De hoogste tijd om weer met 
frisse haren en mooie nagels de deur uit te gaan. ViVa! Ledenservice zorgt 
ervoor dat de kapper of pedicure bij u aan huis komt én heeft deze maand 
een speciale aanbieding voor leden!

Speciale aanbieding
• Gratis föhnen/stylen (ter waarde van €16,70) bij een knipbeurt door 

Mobella Kappers.
• Gratis nagellakken bij een pediucurebehandeling door één van de bij ons 

aangesloten pedicures.

Wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Bel dan naar 088-9958822 
voor meer info. Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Meldt u dan 
vandaag nog aan via 088-9958822 of via de website: www.vivazorggroep.
nl/ledenservice, onder vermelding van de actiecode BEAUTY. Deze actie is 
geldig tot en met 30 april 2018.
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April staat op het punt van beginnen – en we 
weten allemaal dat deze maand doet wat 
'ie wil. Iets zinnigs zeggen over het weer in 
deze maand is dan ook knap lastig. Wat we 
wél zeker weten, is dat de maand dit jaar 
begint op Eerste Paasdag. Daarom vindt u 
in deze editie van ViVa! Gastvrij iets over de 
oorsprong van paaseieren, naast natúúrlijk 
het nieuws rondom onze dienstverlening.

Praten over eten
We gaan in de maand april uitgebreid met u 
in gesprek over het eten. Over de smaak van 
het eten, bijvoorbeeld. Of over hoe het eten 
wordt opgediend. En over de sfeer tijdens 
de maaltijd. We zijn gedurende vier weken 
op verschillende locaties aanwezig om korte 
interviews te houden waarin u al uw op- en 
aanmerkingen over het eten aan ons kunt 
doorgeven. Complimenten zijn natuurlijk ook 

welkom. De resultaten van deze gesprekken 
worden met de teams besproken waarna 
we, waar nodig, verbeteringen treffen.

U begrijpt dat het niet lukt om op iedere 
locatie met alle bewoners te praten. Heeft 
u desondanks behoefte aan een gesprek 
over het eten en weet u niet zeker of er op 
uw locatie ook interviews worden gedaan? 
Neem dan contact op met uw gastvrouw, de 
kok of een lid van uw cliëntenraad. Hij of zij 
kan u dan in contact brengen met de juiste 
personen.

We hopen u in de ViVa! Gastvrij van juni te 
kunnen informeren over de resultaten en 
laten dan eveneens weten wat we precies

Van de keukentafel
Een paasei is een versierd ei 
of chocolade-ei dat met Pasen 
wordt verstopt. Die traditie is niet 
nieuw – in tegendeel. Paaseieren 
doken al op tijdens de 
Middeleeuwen. Het verstoppen 
ervan komt voort uit een oude 
gewoonte om eieren in akkers te 
begraven. Men geloofde destijds 
dat de akker daardoor vruchtbaar 
werd. Vandaar dat ook de ouders 
van nu op Paaszondag voor dag 
en dauw opstaan om eieren te 
verstoppen.

VIVA !  GASTVRIJ
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met deze informatie gaan doen. Eet 
smakelijk!

Paaseieren verven
Een typische traditie met Pasen is 
het schilderen van eieren. Dat kan op 
verschillende manieren en met diverse 
soorten verf. Je kunt er restjes verf uit de 
schuur voor gebruiken, maar dan is het ei 
niet meer eetbaar. Met waterverf is dit nog 
wél het geval – vandaar dat dit meestal de 
voorkeur heeft.

Wilt u een mooi en glanzend ei beschilderen? 
Kies dan een zachte kleur als ondergrond. 
Schilder het ei in z'n geheel in deze kleur 
en laat de verf drogen. Kies vervolgens een 
tweede kleur verf die contrasteert óf iets 
feller is dan de kleur van de ondergrond. 
Breng deze tweede kleur vervolgens aan 

met een dun penseel. Een garantie voor 
prachtige paaseieren!

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 Latte 
Honing Macchiato: koffie met de smaak van 
pure chocolade en honing. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Antwoorden:
1. B | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. B | 7. C | 8. A

Wat weet u over het ontstaan van de telefoon?

1. Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Hoe heette het eerste Nederlandse telefoonbedrijf?
A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 

Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse telefoonnetwerk 
geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen had dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen had Nederland in 1915?
A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

8. Wanneer werd de mobiele telefoon uitgebracht?
A. In 1973 | B. In 1975 | C. In 1978

TELEFONIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


