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Beste lezer,

Het kwam misschien wat onverwacht, 
maar het mooie weer in de maand oktober 
was natuurlijk meer dan welkom. Volgens 
meteorologen hebben we in Nederland 
nooit eerder zoveel zomerse dagen zo laat 
in oktober gekregen. Een jaartal dat nog 
enigszins in de buurt kwam, was 1921. Toen 
vond er ook een serie van drie dagen lang 
mooi weer plaats, maar dat was al op 9, 10 
en 11 oktober. Een unieke ervaring, dus.

Het mooie weer betekent niet alleen maar 
goed nieuws. Dit soort extremen worden 
veroorzaakt door de opwarming van de 
aarde. De standaardtemperatuur komt 
hierdoor hoger te liggen en in landen waar 
het sowieso al warm is, kunnen tropische 
stormen voorkomen. Dit was afgelopen 
maand het geval in Spanje en Portugal.

Maar nu lijkt er echt geen ontkomen meer 
aan: de herfst gaat beginnen. De bomen 
worden kaal, het is buiten eerder donker 
en het enige lichtpuntje is de viering van 
Sint Maarten op 11 november. Hóe leuk is 
het als de kinderen van een basisschool 
uw locatie bezoeken met hun zelfgemaakte 
lampionnen!

Tot slot willen we u laten weten dat 
de Uitbureaus druk bezig zijn met de 
voorbereidingen op de feestdagen. Hier krijgt 
u binnenkort meer info over. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Peperstraat 17, 1941 GA Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957950

De volgende editie verschijnt op 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

SCHILDERCLUB
We zijn in Lommerlust begonnen met een nieuwe 
schilderactiviteit. Deze wordt mogelijk gemaakt door 
sponsoring van het Rabo Dichtbij Fonds, waarvoor 
meneer Mellies en Jeannette hebben gezorgd. Meer info 
over nieuwe activiteiten vindt u op de volgende pagina!
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Wereld Alzheimer Dag 
We hebben goed nieuws te melden, want er 
zijn in Lommerlust weer nieuwe activiteiten 
bijgekomen. De hulp van enthousiaste 
vrijwilligers heeft ons in staat gesteld het 
programma uit te breiden.

Martin draait sinds oktober verzoekplaatjes 
voor bewoners in het restaurant. Deze 
activiteit is een groot succes gebleken. We 
hebben eveneens een doorstart gemaakt 
met de Handwerkgroep. We maken nu niet 
meer alleen brei- en haakwerkjes, maar 
doen ook andere, creatieve bezigheden. 
Het is op het moment alleen nog eventjes 
zoeken naar wat hier de beste dag en tijd 

voor is. We zijn daarover in overleg met de 
bewoners en twee vrijwilligers. Houd ons 
weekprogramma goed in de gaten voor 
meer info. U vindt dit programma in de lift en 
op het Uitbureau-bord. De Handwerkgroep 
wordt, net als de schilderactiviteit, mogelijk 
gemaakt door sponsoring van het Rabo 
Dichtbij Fonds.

Filmmiddag
De boxen in het restaurant zijn nagekeken 
en aangepast, waardoor u binnenkort weer 
eens in de maand op zaterdagmiddag kunt 
genieten van een gezellig filmmiddag. De 
eerstvolgende datum maken we bekend via 
flyers en op het Uitbureau-bord.

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van 
uw woonlocatie. Deze rubriek bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU
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NOVEMBER/DECEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 november
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*
14:15   Optreden Whiskeymo's Restaurant    Gratis*

Vrijdag 2 november
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Maandag 5 november
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 6 november
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 7 november
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 8 november
10:00 - 12:00 Modeshow en -verkoop Klooster Mode Restaurant 
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

AGENDA
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AGENDA

Vrijdag 9 november
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
10:15   Sint-Maarten met kinderen De Sleutelbloem Afdelingen Gratis
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 11 november
09:45   Kerkdienst

Maandag 12 november
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 13 november
10:15   Rondje Om met leerlingen Kennemer College
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 14 november
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*
14:30    Opening  expositie Barbara van Marle Restaurant

Donderdag 15 november
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 16 november
10:00   Stoelmassage/Healing Recreatieruimte    Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 18 november
09:45   Kerkdienst

Maandag 19 november
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00    Nagelstudio Restaurant      €2,50
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Dinsdag 20 november
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis
   Begin expositie Barbara van Marle  

Woensdag 21 november
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 22 november
10:30   Keek op de Maand Restaurant 
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 23 november
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 25 november
09:45   Kerkdienst

Maandag 26 november
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 27 november
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 28 november
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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Donderdag 29 november
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Zondag 2 december
09:45   Kerkdienst
   Einde expositie Barbara van Marle

Maandag 3 december
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 4 december
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 5 december
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Sinterklaasmiddag Restaurant     Gratis
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 6 december
10:15   Uitje Praxis: brunchen en kerstmarkt bezoeken 
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 7 december
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Zondag 9 december
09:45   Kerkdienst

Maandag 10 december
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

AGENDA
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Dinsdag 11 december
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 12 december
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 13 december
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 14 december
10:00   Stoelmassage/Healing Recreatieruimte    Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 16 december
09:45   Kerkdienst

Maandag 17 december
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 18 december
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

AGENDA
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Woensdag 19 december
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 20 december
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 21 december
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 23 december
09:45   Kerkdienst

Maandag 24 december
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 25 december
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis

Woensdag 26 december
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 27 december
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 28 december
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

AGENDA
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Zondag 30 december
09:45   Kerkdienst

Maandag 31 december
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

*Prijzen
Biljarten is gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,50.

Gym en zitdansen zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €30,00 per maand of €9,00 per deelname via 
automatische incasso of pin.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00 per deelname via automatische incasso of pin.

Koersbal, het optreden van de Whiskeymo's en de 
spelmiddag zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor bewoners 
met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €6,00.

Zingen kost €3,00 voor bewoners met 
een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €5,00.

AGENDA
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Milieu en duurzaamheid
We zijn op heel veel terreinen druk bezig om 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
te werken en ondernemen. ViVa! Zorggroep 
doet zodoende mee met de Green Deal van 
het Milieuplatform Zorg. De bijbehorende 
Milieuthermometer geeft ons inzicht in het 
verbruik van onder meer water, afval, voedsel 
en medicijnen en helpt ons besparing te 
verwezenlijken.

Hoe u ons kunt helpen
U kunt ons hier ook bij helpen, bijvoorbeeld 
door de waterkoker spaarzaam te vullen 
wanneer u maar één kopje nodig heeft of 
door het gebruik van spaarlampen. Vragen 
aan uzelf stellen, helpt ook. Gooi ik het afval 
in de juiste bak – en hoe wordt dit verder 
verwerkt? Gaat het licht alleen aan als ik 
het nodig heb? Eet ik weleens vegetarisch? 

Gebruik ik de kraan zonder water te 
verspillen? Gebruik ik spullen opnieuw als 
dat mogelijk is? Is iets écht kapot of kan het 
worden gemaakt

Plannen voor 2018 en 2019
We moeten nog veel werk leveren op 
het gebied van milieubewustzijn en 
duurzaamheid en gaan daar tijdens de 
laatste maanden van dit jaar én in 2019 hard 
mee aan de slag. Daarnaast is er ook al best 
veel gelukt. Helpt u ons mee?

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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Waarom 1 november zo'n belangrijke 
dag is
De eerste dag van de nieuwe maand is van 
oudsher een belangrijke dag voor boeren en 
kooplieden. Waarom? Nou – om onder meer 
de volgende redenen!
• De dag betekende voor boeren het begin 

van het winterseizoen.
• De dag was het startsein voor de 

slachtwerkzaamheden.
• De kachel werd op deze dag weer gereed 

gemaakt voor het winterseizoen.
• De winterkleding kwam weer tevoorschijn.
• Het loon werd, zoals ieder maand, op 

deze dag uitbetaald.
• De nieuwe pachttermijnen gingen in.
• Het was over het algemeen een dag om 

er op uit te trekken.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Sigarenbandjes verzamelen
Verzamelen is van oudsher een van 
onze favoriete hobby's. Voetbalplaatjes 
verzamelen, bijvoorbeeld. Of suikerzakjes. 
En in het verleden verzamelden we zelfs 
sigarenbandjes. Er was namelijk altijd wel 
een oom of buurman in de buurt die sigaren 
rookte – en dat leverde mooie bandjes op 
die je in een speciaal album kon plakken. 
Bovendien bleef de geur van de sigaren nog 
jaren in dat album hangen.

Verzamelde u ook sigarenbandjes?

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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Na een aantal maanden afwezigheid wegens 
zwangerschapsverlof ben ik weer terug. 
Hopelijk heeft u in de tussentijd genoten van 
de stukjes geschreven door mijn collega Paul. 

Op 30 mei ben ik moeder geworden van zoon 
Thijmen. Sindsdien heb ik mij ondergedompeld 
in de wereld van slaapjes, luiers en voedingen. 
Het is mijn eerste kindje, dus alles is nieuw, 
onwennig en aftasten. Een geboorte is wennen 
voor de baby, maar ook voor de kersverse papa 
en mama. Onzekerheid en moeheid wisselen 
zich af en tegelijkertijd ervaar ik daarnaast een 
overweldigend gevoel van liefde en vreugde. 
Het moederschap en deze nieuwe levensfase 
voelt met al zijn uiteenlopende facetten wel als 
een totale aardverschuiving. 

We maken gedurende ons leven meerdere 

levensfases mee. Het ouderlijk huis verlaten, 
school afronden, gaan werken, trouwen (of 
juist scheiden), alleenstaand worden, (klein)
kinderen krijgen, met pensioen gaan, ouder 
worden, et cetera. Een nieuwe levensfase 
vraagt best wat aanpassingsvermogen van een 
mens. Het gooit oude zekerheden overboord en 
vraagt om een nieuwe invulling of evenwicht. 
Even pas op de plaats maken om de nieuwe 
situatie eigen te maken. 

Herkent u dat? En wat helpt u om deze fase 
vertrouwd te laten worden? Bij mij helpt het om 
in onzekere tijden humor te gebruiken en te 
denken aan het feit dat dit een fase is: ook deze 
dag gaat voorbij. Tegelijkertijd vertrouw ik erop 
dat elke levensfase iets moois te bieden heeft. 
En zo vloeit langzaam de nieuwe levensfase 
samen met mijn identiteit. 

NIEUWE LEVENSFASE

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, 
hand in hand wandelend of spelend op het 
strand? Kunstenares Barbara van Marle had 
ze nog wel – en ze heeft er iets moois van 
gemaakt. De komende weken kunt u, vanaf 14 
november, een aantal van deze bewerkte en 
overgeschilderde foto’s bewonderen tijdens de 
expositie We Are What We Remember.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. Aan 
de veiligheid en bedding in het leven die onze 
ouders, veelal, aan ons hebben doorgegeven. 

Als een geschiedenis van koesteren en 
loslaten die zich van generatie op generatie 
herhaalt. Die onbezorgde periode uit ons 
bestaan, veilig achterop bij vader op de fiets, 
waarbij moeder met de theepot wachtte tot we 
uit school kwamen, hebben we zelf aan onze 
kinderen doorgegeven – en zij weer aan hun 
kinderen. Neem de tijd om de foto’s op u in 
te laten werken. De geestelijk verzorger en 
het Uitbureau kunnen u hierbij begeleiden. U 
kunt ook met uw familie langsgaan. Opdat we 
samen over de grenzen van generatie heen 
proeven van de rust en geborgenheid van toen 
en daardoor ook van nu.

WE ARE WHAT WE REMEMBER

zomer weetjes

Door Kok Klever en Jolanda Booij, geestelijk verzorger en projectmedewerker Waardigheid en Trots

INZENDINGEN
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
De zorg is bereikbaar via een aantal 
verschillende telefoonnummers.

Heeft u tussen 08:30 en 19:30 zorg nodig? 
Bel dan de gastvrouw via 088-9957132 en 
vraag naar de zorg voor de desbetreffende 
afdeling.

Heeft u tussen 19:30 en 08:30 zorg nodig? 
Neem dan contact op met de nachtzorg. 
Deze is te bereiken via 088-9957120. De 
afdelingen zijn te bereiken via de volgende 
telefoonnummers:

Begane grond 088-9957145
Eerste etage 088-9957147
Tweede etage 088-9957147
Derde etage 088-9957148
Vierde etage 088-9957148

Iedere cliënt in de zorg heeft daarnaast een 
contactverzorgende. Informatie over wie 
uw contactverzorgende is, vindt u in het 
zorgdossier. Dit dossier is aanwezig op uw 
appartement. 

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van woensdag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 én op zaterdag 
tussen 09:00 tot 12:30 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken is ook mogelijk. Bel 
hiervoor naar 06-13476585.

PRAKTISCHE INFO
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Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden iedere zondag om 
09:45 plaats in de kapel. Bekijk de affiches 
op de deur van de kapel en in de liften voor 
meer informatie.

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen en willen iedereen vriendelijk 
verzoeken om de hal netjes te houden, zodat 
ons huis een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? Plak dan 
stickers aan de buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer krijgt.

Parkeren
Parkeren is verboden bij de achterdeur van 
Lommerlust. Deze ruimte moet beschikbaar 

blijven zodat veiligheidsdiensten als de 
ambulance en de brandweer er doorheen 
kunnen. De auto hier parkeren, brengt de 
veiligheid van onze bewoners in gevaar.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 19:00. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:30 geserveerd. We 
hebben tevens de mogelijkheid om te 
lunchen: dit kan tussen 12:00 en 15:00. 

Schuifdeuren
Lommerlust heeft sinds eind juli aan 
de achterkant een paal waarmee de 
schuifdeuren kunnen worden geopend: 
makkelijk voor mensen in een scootmobiel.

PRAKTISCHE INFO
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Daar waar november een ingetogen maand 
is van korte dagen en koud weer, is het ook 
een maand die vooruitloopt op de feestdagen, 
waarin lekker eten en gezelligheid centraal 
staan. We blikken daarom in deze editie 
alvast vooruit op de feestdagen, maar slaan 
ook november zelf niet over: een maand 
waarin de eerste nachtvorst eraan komt en 
de pompoenen uitgestald langs de wegen 
liggen.

Gastvrij nieuws
ViVa! Zorggroep organiseert, in de week 
voorafgaand aan de Kerstdagen, ook dit 
jaar weer een feestelijke avond met een 
luxe kerstmenu vanuit ViVa!'s Topmenu-
cyclus. Dit keer draagt het menu de naam 
KerstSterren Menu. Het programma is eind 
november gereed, waarna u kunt reserveren. 
U vindt de kerstflyer dan in uw brievenbus.

11 november
Sint-Maarten is het eerste feest van de grote 
advent, welke geheel in het teken staan van 
licht, delen en elkaar zien. Ooit was het een 
feest voor iedereen, waarbij men in een 
zogenaamde processie liep. Pas later werd 
het een kinderfeest. Dit vindt haar oorsprong 
in de landbouw. De boeren maakten het 
land klaar voor de winter en sloegen de rijke 
oogst op in de schuren. Kinderen togen met 
bedelzakjes langs de deuren en kregen dan 
iets van de oogst mee – noten of vruchten, 
bijvoorbeeld. Dit vormde de basis voor het 
Sint-Maarten dat we vandaag de dag kennen. 
Nu gaan kinderen, voorzien van een lampje 
of een uitgehold knolgewas waarin een...

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
November is de tijd van het 
jaar om u te wagen aan de knol 
en de kool: echte, Hollandse 
groenten die direct uit de aarde 
komen. Puurder kan bijna niet 
– en dan smaken ze ook nog 
eens geweldig. De rode kool, 
boerenkool, bloemkool, koolraap 
én spruitjes zijn allemaal 
voorbeelden van typische 
novembergroenten, hoewel 
de koolraap – helaas – steeds 
meer naar de achtergrond wordt 
verdreven.
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...klein lichtje brandt, langs de deuren om te 
zingen, in ruil voor wat snoep, een mandarijn 
of een appel. Wie weet komen er bij u ook 
kinderen aan de deur...

Allerzielen
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de 
dag waarop de Rooms-Katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen herdacht. 
Dit feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd – de dag na Allerheiligen. 
De meeste landen staan stil bij deze dag, 
hoewel Allerzielen het meest wordt gevierd 
in traditioneel katholieke landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika.

Halloween
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen wijst de 
kerk gelovigen op thema's als sterfelijkheid, 
de dood en het laatste oordeel. De 

voorbereidingen op deze feesten vinden 
plaats op Allerheiligenavond. In het Engels 
kennen we die dag als Halloween. Dit feest 
heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een 
wereldwijd bekende dag. In sommige landen 
lijkt Halloween enigszins op Sint-Maarten: 
ook hier gaan kinderen langs de deuren om 
snoep op te halen. Het grote verschil met Sint-
Maarten is, afgezien van de verschillende 
data, het feit dat kinderen in landen die 
Halloween vieren dit vaak verkleed doen – 
bij voorkeur als iets griezeligs.

Het feest is echter los te zien van Allerheiligen 
en Allerzielen: Halloween heeft inmiddels 
niets meer te maken met de kerkelijke dagen.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Feeëriek en sfeervol bereikt de
kleurrijke herfst een hoogtepunt

Wandel in het rood 
wordende bos.
Vergeelde bladeren
en kreupelhout.

Natuur verliest haar 
laatste krachten
Onderweg naar enige rust, 
zodat nieuwe tijd is 
aangebroken: 

het is november weer.
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. B |5. C | 6. A

Wat weet u over het najaar?

1. Welke kinderen worden, wetenschappelijk 
bewezen, vaak ouder?

A. Kinderen geboren in de zomer | B. Kinderen geboren in de lente 
| C. Kinderen geboren in de herfst

2. Wat betekent het woord 'herfst' eigenlijk?
A. 'Nazomer' | B. 'Oogsttijd' | C. 'Vochtig seizoen'

3. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis 

| C. Allerzielen en Allerheiligen

4. Wat begint er op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk 
halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

5. Waarom is er meer regen in de herfst?
A. Dat komt door de zon | B. Dat komt door de maan | C. Dat komt 

doordat het elders warmer is, waardoor water verdampt en op een kouder 
werelddeel neerkomt

6. Waardoor ontstaat sneeuw?
A. De wolken zijn koud, waardoor de regen bevriest | B. De aarde is koud 
en voordat de regen valt, is het bevroren | C. Sneeuw heeft met geen van 

beiden te maken en ontstaat spontaan

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


