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Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres De Loet 1, 1851 CR Heiloo 
Telefoonnummer 088-9957725

De volgende editie verschijnt op 1 
oktober 2018. Kopij aanleveren vóór 18 
september 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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Kaasmarkt
Op vrijdag 3 augustus gingen we met het 
busje naar Alkmaar om de Kaasmarkt  
(foto) van dichtbij mee te maken. Het weer 
was werkelijk prachtig, misschien wel een 
beetje té prachtig. Gelukkig kregen we een 
VIP-behandeling en werden we door de 
kaasdragers binnen de hekken gehaald om 
plaats te nemen onder de parasols. Het was 
namelijk zo warm dat ze zelf bekertjes water 
uitdeelden.

We hadden door onze mooie plek onder 
de parasol niet veel hinder van de hitte en 
konden alles goed zien. De kaasmeisjes en 
de keurmeester kwamen bij ons langs en we 

mochten natuurlijk kaas proeven.

Na alles goed te hebben geobserveerd, 
gingen we via het Hof van Sonoy en het 
gemeentehuis naar Grand Café Klunder 
naast Theater De Vest, waar we heerlijk 
hebben geluncht. Een geslaagd uitje!

Egmond aan Zee
Dinsdag 7 augustus stond het volgende 
uitje gepland: naar Egmond aan Zee. Vier 
bewoners hadden zich hiervoor opgegeven: 
samen met de begeleiding vormden ze een 
mooi groepje. Het weer was wederom...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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...fantastisch en het strand stond vol met 
gekleurde parasollen. We besloten een 
plekje bij een strandtent te zoeken, zodat 
we een mooi uitzicht hadden op de zee en 
de activiteiten op het strand. In de schaduw 
hebben we heerlijk genoten van een lunch bij 
De Uitkijk (foto) en ondanks dat de bewoners 
het niet aandurfden om met de voeten in zee 
te gaan, lieten ze ons weten het uitje super 
te vinden.

IJskar
De zomer is nog niet voorbij en dus is er 
reden genoeg om nog een ijsje te eten. De 
ijskar komt op dinsdag 4 september om 
13:30 naar De Loet om te trakteren.

Optreden HEAS en familieavond
Het Eerste Alkmaarse Smartlappenkoor 

treedt op dinsdag 11 september om 14:00 
voor ons op: ze brengen ons een leuke 
muziekquiz in het restaurant van De Loet. 
Het restaurant is die avond toneel voor een 
familieavond. Verschillende aanwezigen van 
de ViVa! Zorggroep vertellen van 19:00 tot 
21:00 over hun werk en de activiteiten in 
huis. We willen u hierbij van harte uitnodigen 
voor zowel het optreden als de familieavond.

Wereld Alzheimer Dag
De World Health Organization (WHO) van 
de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, of 
World Alzheimer’s Day. Deze internationale 
dag alarmeert sinds 1994 overheden en 
beleidsbepalers over dementie als een 
ernstige gezondheidskwestie.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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De Loet heeft in de week van Wereld 
Alzheimer Dag een aantal activiteiten 
gepland rond het thema Alzheimer, zoals 
bewegen (stoeldansen op maandag 17 
september) en het Bibliotheekcafé (met 
als thema geheugen, op woensdag 19 
september). Dit beïnvloedt cliënten met 
Alzheimer op een positieve manier.

Ballroom-dansen
We hebben op Prinsjesdag, op 18 september, 
een demonstratie ballroom-dansen in het 
restaurant georganiseerd (foto). Heeft u 
vroeger ook gedanst? Kom dan om 14:00 
kijken welke dansen er worden uitgevoerd.

Modeshow en kledingverkoop
Marion Mode verzorgt op donderdag 20 
september een modeshow in De Loet. Wiba 

Mode komt een dag later om 10:00 naar ons 
huis om een kledingverkoop te houden.

Nationale Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat men samen met de buren viert. De Loet 
doet hier ook aan mee: op zaterdag 22 
september. Het wordt een dag waarop we 
gezellig samenkomen en iets goeds doen 
voor elkaar én de buurt.

We willen onze wijkbewoners graag ’s 
ochtends om 10:30 uitnodigen voor een kopje 
koffie met wat lekkers en een gezamenlijke 
wandeling door de omgeving, inclusief een 
leuke opdracht – een zogenaamde walking 
bingo. Dit wordt mogelijk gemaakt door het...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU



xxxxx

6   ViVa! SPIL

...Oranjefonds. 

’s Middags om 14:00 is er een optreden 
van Stichting Philomela (foto bovenaan) 
in het restaurant. Zij voeren hun klassieke 
voorstelling L’Amour est un Oiseau op. 
Mezzosopraan Merel Huizinga en pianiste 
Dessy Radeva brengen geliefde aria’s, 
bekende liederen, pianoklassiekers en de 
verhalen achter de muziek ten gehore. 

De voorstelling wordt gesponsord door 

Associatie Uitvaartverzorging.

Workshop
We organiseren op donderdag 27 september 
weer een workshop zijden sjaals schilderen 
(foto rechts). U vindt ons om 10:30 in het 
restaurant. Opgeven kan bij Marjon Seekles 
en Saskia de Jong of bij de gastvrouw foyer. 
Deelname kost €7,50. Dit is een lager bedrag 
dan gebruikelijk, omdat het Oranjefonds het 
materiaal gedeeltelijk sponsort.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

SEPTEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Maandag 3 september
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 4 september
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
13:30   IJskar Restaurant
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 5 september
10:00   Sjoelen Biljart 
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte  

Donderdag 6 september
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 7 september
14:00   Jeu de Loet Terras     

Maandag 10 september
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Agenda
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Dinsdag 11 september
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Optreden en muziekquiz: Het Eerste 
   Alkmaarse Smartlappenkoor Restaurant
19:00   Familieavond Restaurant

Woensdag 12 september
10:00   Sjoelen Biljart

Donderdag 13 september
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 14 september
14:00   Jeu de Loet Terras 

Maandag 17 september
10:30   Bewegen Restaurant
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 18 september
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Demonstratie ballroom-dansen Restaurant

Woensdag 19 september
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburzgaal 
10:00   Sjoelen Biljart

Agenda
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Donderdag 20 september
10:00   Modeshow Marion Mode Restaurant 
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 21 september 
14:00   Jeu de Loet Terras 

Zaterdag 22 september
10:30   Burendag: Walking bingo 
14:00   Burendag: Optreden PhilomelaTerras 

Maandag 24 september
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 25 september
10:30   Quiz Restaurant
14:30   Gouwe Ouwe met Nic de Git Restaurant

Woensdag 26 september
10:00   Sjoelen Biljart 
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 27 september
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
10:30   Workshop Zijden sjaals schilderen
   Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:15   Verkoop Doncajour-schoenen Hal

Agenda
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Vrijdag 28 september
14:00   Jeu de Loet Terras  

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 WLZ- of 
VPT-pakket tenzij anders aangegeven. Activiteiten waarbij materialen 
worden gebruikt zijn uitzonderingen.

Alle verenigingen en evenementen zijn gratis voor bewoners en cliënten 
met een WLZ- of VPT-pakket tenzij anders aangegeven. Andere 
belangstellenden betalen €9 per deelname of €31 per maand voor een 
vereniging en €5 per deelname aan een evenement.

Consumpties bij gratis activiteiten zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of 
VPT-pakket tenzij anders aangegeven. Andere belangstellenden betalen 
hun consumpties.

De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

Crea Doe kost €2,50 of €5,00. De exacte prijs is afhankelijk van de gebruikte 
materialen.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners en 
cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen 
€5.

Agenda
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Facebook en website
De Loet is ook te vinden op Facebook via 
www.facebook.com/de-loet. De website is 
www.vivalavie.nl.

Geestelijk verzorger
Ben Rumping is de nieuwe geestelijk 
verzorger in De Loet. U kunt met hem 
afspreken via de gastvrouw foyer.

Huiswinkel
De huiswinkel is van maandag tot 
zaterdag tussen 09:00 en 11:00 geopend. 
Boodschappen betalen kan door te pinnen 
of door te betalen met een winkelkaart.

Kapsalon
De kapsalon is geopend op dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Afspraken 
maken kan bij Ageeth of Joke via 

telefoonnummer 072-5825078.

Koffie drinken
Koffie drinken in het restaurant op de begane 
grond? Dat kan op iedere dag tussen 10:00 
en 11:00 én tussen 14:00 en 15:30.

Restaurant
Het restaurant is de hele dag open. U kunt 
tussen 12:00 en 15:00 consumpties als 
tosti's, broodjes kroket of uitsmijters nuttigen.

Het Uitbureau
Het Uitbureau is bereikbaar via 
telefoonnummer 088-9957756. Mailen kan 
ook: m.seekles@vivazorggroep.nl.

PRAKTISCHE INFO

Viskraam
Robin en zijn Volendammer 
Viskraam staan iedere 
donderdag tussen 13:00 en 
14:30 in de hal van De Loet. 
Heeft u zin in verse vis? Ga dan 
naar Robin!  
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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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 Wognum
Wensbegeleidster Diana heeft op zaterdag 4 
augustus de wens van meneer en mevrouw 
Roozendaal uit Heiloo vervuld. U leest 
hieronder haar verslag.

Om tien uur heb ik meneer en mevrouw 
Roozendaal opgehaald. Eerst hebben we op 
een terras in Heiloo koffie gedronken met iets 
lekkers erbij. Daarna zijn we naar Wognum 
gereden, naar de aardbeienkwekerij (foto 
bovenaan). Meneer en mevrouw maakten 
een praatje met de eigenaren en diens 

kinderen. Ze kenden elkaar nog van vroeger. 
Daarna hebben we op een terras een ijsje 
gegeten. Omdat meneer Roozendaal zelf 
niet in de gelegenheid is om naar Venhuizen, 
waar zijn ouderlijk huis staat, te gaan, zijn 
we daar ook nog heen geweest. Ze hebben 
allebei een hele fijne dag gehad.

Vis eten
Een aantal bewoners van De Loet en een 
paar ouderen die nog zelfstandig wonen, 
hebben de wens om ergens een visje te eten. 
Deze wens is op donderdag 30 augustus 
vervuld: we zijn met circa zestien ouderen 
naar Strandpaviljoen De Uitkijk in Egmond 
aan Zee gegaan. Meer over dit uitstapje 
vindt u in de volgende wijkkrant.

Vrijwilligers
Gouden Dagen vervult wensen 
van ouderen, maar verbindt ook 
mensen met elkaar. Vrijwilligers 
ontmoeten ouderen en ouderen 
ontmoeten elkaar. Het streven 
hiermee is om eenzaamheid 
onder deze doelgroep te 
bestrijden. Een mooi doel.

Heiloo heeft een enthousiaste 
groep vrijwilligers die al uw 
wensen kunnen vervullen 
– zowel individuele als 
gezamenlijke wensen. 
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Wilma is geboren in de Butterlaan en 
daarmee een echte Heiloose. Haar 
huidige dienstverband bij De Loet, als 
medewerkster huishoudelijke dienst, is niet 
haar eerste: ze werkte namelijk al eerder in 
ons woonzorgcentrum. ‘In de jaren tachtig 
werkte ik hier tot september 1990’, vertelt ze. 
‘Toen ben ik gestopt vanwege de geboorte 
van mijn zoon. Na diens geboorte ben ik nog 
twee keer moeder geworden. De Loet kwam 
pas 25 jaar later weer in beeld, toen ik even 
bij de familie Ligteringen op bezoek ging om 
hun nieuwe woning te bekijken.’ Tijdens dit 
bezoek kwam ze Jacqueline tegen, destijds 
een medewerker in de keuken. ‘Ze vertelde 
me dat De Loet personeel nodig had en 

vroeg of ik daar eventueel interesse in had. 
Daar had ik wel oren naar. Zodoende heb 
ik meteen gebeld. Het resultaat hiervan was 
dat ik drie uur later al op het kantoor in Velsen 
zat en diezelfde week als flexmedewerker in 
alle huizen van Heerhugowaard tot Beverwijk 
werkzaam was.’

Bloemenwinkel
Wilma heeft niet altijd het werk willen doen 
dat ze nu doet, zo laat ze weten. Ze heeft, 
na een opleiding tot bloemist-winkelier, 
jarenlang gewerkt in een bloemenwinkel. ‘In 
Bergen’, zegt ze. ‘En voor ik voor de eerste 
keer aan de slag ging in De Loet, heb ik ook 
gewerkt bij Winder Limmen, een...

...WILMA BENNEKOM

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Wilma Bennekom, medewerker huishoudelijke dienst.
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...transportbedrijf. Maar toen ik eenmaal in 
De Loet werkte, besefte ik dat dit toch wel 
heel dankbaar werk is. Ik begon er steeds 
meer plezier in te krijgen.’

Werkdag
Wilma’s werkdag bestaat uit het 
schoonmaken van de appartementen 
en het schoon houden van de openbare 
ruimtes. ‘Om acht uur ’s ochtends begin  ik 
op de gangen of in het restaurant’, legt ze 
uit. ‘Het is dan namelijk nog te vroeg om 
de woningen van de bewoners schoon te 
maken. Ik kan meestal rond half negen in de 
appartementen terecht.’

‘Wat ik zo mooi vind aan mijn werk, vervolgt 
ze, is dat je een band krijgt met de bewoners. 
Je krijgt dan vaak hun levensverhaal te 
horen. Ik word er iedere keer weer blij van 

als ik bewoners zie genieten, bijvoorbeeld 
wanneer er iets te doen is in het restaurant. 
Daarnaast geniet ik ook van de gezelligheid 
van mijn collega’s.’Het werk heeft volgens 
Wilma ook kanten die niet zo positief zijn. ‘Het 
overlijden van een bewoner, bijvoorbeeld’, 
illustreert ze. ‘Of zien dat bewoners verdrietig 
zijn. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld omdat 
ze bepaalde dingen niet meer zelf kunnen 
doen en afhankelijk van ons zijn geworden. 
En er is niet altijd tijd om mensen meer tijd 
te geven, omdat de werktijd heel krap is. Er 
is dan weinig tijd om ze te troosten, of om 
kleine ongelukjes te verhelpen.’

Versieringen
De beste herinnering aan De Loet heeft 
Wilma aan een specifieke dag in 1988. ‘Ik 
ging trouwen en de bewoners hadden de 
gang versierd, zonder hulp van het personeel. 
Dat heeft enorm veel indruk op me gemaakt. 
Het werd een geweldige middag en zowel 
de bewoners als ik waren apetrots.’

‘Het meest trots ben ik op het feit dat ik iets 
kan betekenen voor de mensen’, continueert 
ze. ‘Ik kan hen de hulp bieden die ze nodig 
hebben.' Naast haar ViVa!-werkzaamheden 
houdt Wilma zich bezig met haar grote 
hobby: tuinieren. ‘Ik heb een lekkere, grote 
tuin en geniet van de druiven, kersen, 
pruimen, appels, kiwi’s en planten die er 
groeien’, vertelt ze. ‘Daarnaast vind ik het 
heerlijk om met mijn grote vriend, mijn hond, 
langs de weg te slenteren. Over tien jaar 
ben ik met pensioen en ga ik hier nog veel 
meer van genieten. Hopelijk ben ik dan nog 
steeds heel actief.’

IN GESPREK MET. . .

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 Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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Levensspreuken
Iedereen heeft een eigen leven en 
komt daarin gaandeweg mensen en 
gebeurtenissen tegen. Verschillende, 
mooie teksten reflecteren op dit soort 
gebeurtenissen en zijn te omschrijven als 
levensspreuken: spreuken en uitspraken uit 
het leven gegrepen en die altijd over een 
kern van waarheid beschikken. We hebben 
hieronder een selectie voor u gemaakt.

• Het leven is als fietsen: u moet bewegen 
om vooruit te komen.

• Huil niet om iemand die er niet is. 
Glimlach omdat diegene er was.

• Van het concert des levens krijgt niemand 
het programma.

• Hou van het leven, iedere dag. U weet 
nooit of het morgen nog mag.

• Het leven is net ganzenbord. U kunt 

steeds opnieuw beginnen, behalve als u 
in de put blijft zitten.

• Het leven is als een verhaal. Het gaat er 
niet om hoe lang, maar hoe goed het is.

• Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar het 
leven komt niet met instructies.

• Het leven gaat niet altijd over rozen, maar 
paardenbloemen zijn ook mooi.

• Kijk niet teveel naar het verleden: daar 
leven we niet meer.

• Soms gebeuren er dingen in het leven 
die u niet verwacht, die u hart breken en 
die u doen vergeten hoe u moet lachen. 
Juist dingen die zwak voelen, maken u 
uiteindelijk sterker.

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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Getrouwd
Op 20 juli trouwde onze collega Saskia 
en kwam ze, op verzoek, samen met haar 
kersverse echtgenoot Arno even langs in 
De Loet. Dat maken de bewoners niet vaak 
meer mee, zo’n mooi bruidspaar. Het was 
heel gezellig druk in het restaurant en op het 
terras. We wensen het bruidspaar heel veel 
geluk en bedanken ze voor hun komst naar 
De Loet.

Namens De Loet

Cheque
Zoals aangegeven in het interview met 
Marjon Seekles, medewerker Welzijn 
Plus, van vorige maand, heeft De Loet 
vorige maand een prijs gewonnen. Voor 
ons handmassageproject mocht Marjon 
daarom op zaterdag 28 juli, samen met 

handmasseuse Angelique Wieman, een 
cheque van het Van Rein Instituut uit Alkmaar 
in ontvangst nemen. Dit instituut deelde 
cheques uit aan mooie welzijnsinitiatieven. 

We zijn blij dat we een van de gelukkigen 
waren.

Namens De Loet

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. C | 3. C | 4. B | 5. C | 6. A | 7. C

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


