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Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Kerstbomen
Heeft u hem afgelopen maand ook zien staan 
– de kerstboom buiten Heemswijk (onderste 
foto)? De bewoners en het personeel 
waren blij verrast met deze prachtige 
boom die ons werd geschonken door De 
Waard Betonijzer uit Heerhugowaard. De 
kerstboom werd geleverd met verlichting en 
geplaatst door Angela, een van de leiders 
van het Heerhugowaardse familiebedrijf. 
De boom stond in december te pronken in 
de binnentuin van Heemswijk en we willen 
Angela dan ook heel hartelijk bedanken voor 
dit mooie licht in de donkere dagen.

Ook bij het dierenpark stond een prachtige 
kerstboom van wel vijf meter hoog. 
Deze boom is ons aangeboden door de 
gemeente Heemskerk. De kerstballen en 
de versieringen zijn erin gehangen door de 
bewoners van de Dorpsstraat.

Krasse Knarrenshow
De Brabantse Jan en Suzanne wisten precies 
de juiste sfeer te creëren tijdens hun Krasse 
Knarrenshow. Want wát een feest was dit 
programma vol muziek en entertainment! Ze 
hadden zelf de zaal mooi aangekleed en een 
prachtig oud-Hollands decor zorgde voor de 
ideale ambiance. Er werd volop gedanst en 
meegeklapt en we zagen iedereen stuk...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...voor stuk genieten. Maar toen er ook nog 
muziekinstrumenten werden uitgedeeld, 
ging het dak er pas écht af. Een heerlijke 
middag voor onze bewoners, medewerkers 
en mantelzorgers!

Lichtjestoer
Donderdag 13 december liep ook Heemswijk 
mee met de Lichtjestoer, georganiseerd 
door Gouden Dagen. In een lange stoet van 
bewoners, mantelzorgers, medewerkers en 
vrijwilligers liepen we een route richting het 
centrum van Heemskerk. Onderweg waren 
er verschillende stops waar we konden 
genieten van erwtensoep, chocolademelk 
en een oliebol. Bij het Maltezerplein, waar 
we de chocolademelk kregen, werden we 
begroet door de Kerstman en zong er een 
koor. Onder de Hervormde Kerk stonden 
kinderen te dansen op kerstmuziek, wat de 

bewoners prachtig vonden. We eindigden op 
het Burgemeester Nielenplein bij de Glazen 
Keet, waar we wat geld hebben gedoneerd 
voor het goede doel. Na nog even bij het 
koor dat hier aan het zingen was te hebben 
gekeken, zijn we terug naar Heemswijk 
gegaan, waar we konden opwarmen – het 
was weliswaar droog, maar ook koud. Wat 
hééft iedereen genoten. Tot volgend jaar!

Muzikaal
Gezelligheidskoor
Op woensdag 19 december bood de Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH) 
van Heemswijk ons een kerstoptreden van 
het Muzikaal Gezelligheidskoor uit IJmuiden 
aan. De zaal was al snel gevuld met 
bewoners en mantelzorgers die naar het...
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HET U ITBUREAU

...optreden wilde komen luisteren: er was 
nog maar een enkele stoel vrij. De koorleden 
zongen verschillende bekende en minder 
bekende kerstliedjes en de sfeer zat er al 
snel in. Een succes!

Anja en Jan
Op donderdag 20 december brachten 
Anja van der Ploeg en Jan Arends ons 
prachtige en vaak bekende kerstliederen 
ten gehore. Jan zong de liederen en Anja 
begeleidde hem op de piano. Engelstalige, 
maar ook Nederlandse kerstliedjes 
kwamen voorbij. Jan had daarnaast een 
kist vol muziekinstrumenten meegebracht, 
waaronder triangels, bellen, trommels, 
tamboerijnen en sambaballen. Deze werden 
na de pauze aan de bewoners uitgedeeld en 
zo werd er met z'n allen muziek gemaakt en 
gezongen. Geweldig om te zien!

Oliebollen
Vrijdag 29 december stond de 
oliebollenkraam opnieuw in Heemswijk: een 
activiteit georganiseerd in samenwerking 
met SRBH. De fraai aangeklede kraam werd 
neergezet door Frans Attracties, waarna de 
grote kratten oliebollen én appelflappen door 
de stichting vanuit het dorp naar Heemswijk 
werden gebracht. Hier kon het personeel 
ze voor ons bakken. Iedere bewoner en 
mantelzorger was welkom aan de kraam 
om een oliebol, of twee, te komen halen. 
De klanken van Marcels accordeon zorgden 
voor een muzikale omlijsting. Het was een 
zeer geslaagde middag en een echt feestje. 
Dank aan de SRBH die dit mogelijk heeft 
gemaakt!
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 15 januari

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15

Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00
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AGENDA

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere donderdag: Operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 17 januari

Iedere donderdag: donderdagavondactiviteit 
Kom naar deze inloopactiviteit in de avond waar van alles mogelijk is – te beginnen met 
een kop koffie. 
Van 18:00 tot 19:00

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met 
een gezellig praatje, een spelletje of een 
andere activiteit.
13:45 - 15:15

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Heemswijk heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur 
in handen heeft. De fiets is gesponsord door Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Kosten
Het huren van onze 

duofiets is gratis 
voor bewoners en 

mantelzorgers van 
Heemswijk.

Tijdstip
Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw 
foyer bepalen.
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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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.

De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.  

Collecte kerkdiensten
De helft van de collecte-opbrengsten van 
de kerkdiensten van Heemswijk, Meerstate 
en Westerheem gaan in 2019 naar de 
Stichting Lalibela. Deze stichting steunt 
de allerarmsten in het Ethiopische stadje 
Lalibela, bekend van de achthonderd jaar 
oude rotskerken. 

Hoewel deze bijzondere kerken een grote 
toeristische trekpleister zijn, blijven de 
bewoners van dit stadje op het platteland van 
Ethiopië zeer arm. De stichting ondersteunt de 
meest kansarme mensen door bijvoorbeeld 
bijdrages in het levensonderhoud en het 
aanbieden van studiebeurzen.

De activiteiten werpen hun vruchten af. 
Alle kinderen kunnen naar school, ook de 
gehandicapten. Velen hebben een beroep 
geleerd en zijn aan het werk bij bedrijven 
of als zelfstandige met een marktkraampje, 
leerbewerker of kunstenaar. Nieuw is het 
werkgelegenheidsproject voor de ruim 
elfhonderd hiv-besmette mensen in Lalibela. 
De stichting financierde de bouw van de 
werkplaats waar nu kaarsen en andere 
producten gemaakt worden. Een eerste 
stap naar het onafhankelijk maken van deze 
kwetsbare groep.

Een mooi doel voor de opbrengst van de 
kerkcollectes voor 2019.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger
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Het nieuwe jaar is weer begonnen. 365 
dagen liggen open voor ons. Hoe kijkt u daar 
tegenaan? Ziet u het als een jaar vol nieuwe 
kansen en nieuwe avonturen? Of ervaart u 
het als een sleur om weer aan een nieuw jaar 
te beginnen? Zijn er dingen die u anders had 
willen doen en biedt dit nieuwe jaar u de kans 
daarop? Of bent u juist tevreden met het leven 
en de lessen die het u geleerd heeft? Mijns 
inziens biedt elk jaar ons de kans om met 
frisse moed en een open blik te beginnen. Een 
nieuw jaar voelt als een nieuwe start waarin 
alles mogelijk is. Tegelijkertijd weten we ook 
dat ook dit jaar voorspoed én tegenslag zal 
kennen: liefde en verdriet, mooie momenten en 
verdrietige momenten. Maar laten we ervoor 
waken dat dat onze onbevangenheid niet in de 
weg zal staan. 

Moed
Zit nooit bij de pakken neer,
maar ga gewoon maar door. 

Kom voor jezelf in het geweer
en zet je beste beentje voor.

Doet iemand jou tekort of pijn,
recht dan je rug en lach.

Want jij mag er zelf best zijn
en vandaag is toch jouw dag.

Hoe hard de wind ook waait,
je kunt er altijd tegenin.

En wat er ook maar eindigen zal, 
je vindt wel weer een begin.

- Emmy Davids

EEN NIEUW HOOFDSTUK

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN



xxxxx

1 2   ViVa! SPIL

zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Gedicht
De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld.
De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken.
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder.

- Jacqueline van der Waals

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
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De volgende editie verschijnt op 1 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
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Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


