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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

4  Agenda

7 Praktische info

10  Menu's

12  Inzendingen
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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.

Bingo!
Op vrijdag 18 januari kwamen er vijftien 
kinderen van het Kennemer College op 
bezoek om mee te helpen tijdens de 
bingomiddag (bovenste foto, links). Alle 
leerlingen hebben, onder begeleiding van 
de activiteitenmedewerkers, een bewoner 
opgehaald en hem of haar gedurende 
de middag geholpen met het meespelen. 
Natuurlijk waren er leuke prijzen te winnen 
en waren er heerlijke petitfours, gesponsord 
en gemaakt door lunchroom Goed voor 
Elkaar. Er ontstond zodoende een hele 
leuke interactie tussen de oudere en 

jongere bingospelers, wat de middag heel 
geslaagd maakte. De scholieren waren heel 
enthousiast en willen graag nog een keertje 
langskomen. 

De Zâalnêelden
Komt u op donderdag 7 maart ook naar het 
optreden van shantykoor De Zâalnêelden? 
Dit optreden, welke u wordt aangeboden 
door de Stichting Recreatie Bewoners 
Heemswijk (SRBH), vindt plaats in de grote 
zaal van Heemswijk en begint om 10:30. U 
bent van harte welkom.

Open Dag van de Zorg
Heemswijk houdt op zaterdag 
16 maart een open dag. U bent 
tussen 14:00 en 16:00 welkom in 
de recreatiezaal van Heemswijk, 
waar u gezellige muziek van 
Mark van Achteren en een 
aantal oud-Hollandse spelletjes, 
waaronder sjoelen, blikgooien en 
kegelen, vindt. 

Mantelzorgers mogen natúúrlijk 
ook komen!
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MAART 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
Deze activiteit gaat niet door op 26 maart

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 26 maart
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AGENDA

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
Deze activiteit gaat niet door op 26 maart

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
Deze activiteit gaat niet door op 7 maart

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15

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



xxxxx

6   ViVa! SPIL

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 29 maart

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 8 maart

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 8 maart

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met 
een gezellig praatje, een spelletje of een 
andere activiteit.
13:45 - 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 29 maart

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Optreden shantykoor De Zâalnêelden
Donderdag 7 maart om 10:30
Grote zaal

Open Dag van de Z-org
Zaterdag 16 maart van 14:00 tot 16:00
Recreatiezaal 

AGENDA
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De kapsalon van Qioz ZorgKappers
Het was u misschien al opgevallen: 
de kapsalon, net voorbij De Pruttelpot, 
is geheel vernieuwd. De ruimte heeft, 
na de kerstperiode, een metamorfose 
ondergaan. U kunt vanaf 1 januari terecht 
bij de dementievriendelijke kapper van Qioz 
ZorgKappers.

Over Qioz ZorgKappers
Qioz ZorgKappers is al bijna twintig jaar actief 
in grote delen van Noord- en Zuid-Holland. 
Qioz ZorgKappers zijn professionele kappers 
met veel ervaring met mensen die extra 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze 
dementie hebben. Qioz zet zich zodoende 
ook in voor Samen Dementievriendelijk, een 
initiatief van de stichting Alzheimer Nederland, 
de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM 
en het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). Dit initiatief moet 
Nederlanders meer bewustmaken van de 
impact van dementie en hen helpen iets te 
betekenen voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers.

Zorgbehoevenden
Qioz heeft, om zorgbehoevende mensen 
goed van dienst te kunnen zijn, een eigen, 
praktijkgerichte opleiding tot ZorgKapper 
opgezet. Het empathisch vermogen voor 
de doelgroep is uiteraard van groot belang 
en ZorgKappers krijgen regelmatig extra 
trainingen. De samenwerking met Samen 
Dementievriendelijk heeft geleid tot de...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

PRAKTISCHE INFO

Verhuur duofiets
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). Het huren 
van onze duofiets is gratis voor 
bewoners en mantelzorgers van 
Heemswijk. Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw foyer 
bepalen.



xxxxx

8   ViVa! SPIL

...branchetraining Bij de Kapper, waar 
kappers in heel Nederland gebruik van 
maken.

Restyling en uitstraling
De kapsalon in Heemswijk is inmiddels 
gerestyled naar de dementievriendelijke 
inrichting van Qioz, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de uitstraling van 
de locatie. Een terugkerend thema is de 
huiskamersfeer, een huislijke en gezellige 
aankleding met een knipoog naar het 
verleden. De haard en de oude radio's vallen 
in Heemswijk bijvoorbeeld erg op, maar het 
blijft hier niet bij. U krijgt uiteraard een kopje 
koffie of thee, een hoofdmassage hoort 
standaard bij de behandeling en er wordt 
gewerkt met speciale kappersmaterialen 
en -middelen. Alles om de cliënt in een 
ontspannen sfeer te behandelen.

Afspraken maken
Een afspraak maken kan op meerdere 
manieren. U kunt bellen met de kapsalon 
via 6397 of op maandag en donderdag 
telefonisch contact opnemen met het Qioz-
hoofdkantoor via 085-7440804. Mailen kan 
ook: info@qioz.com. De afspraak wordt 
door de ZorgKapper van de kapsalon 
bevestigd.

Het betalen van facturen
Het betalen van facturen gaat via Qioz' gratis 
incassoservice. Het benodigde klant- en 
incassoformulier is in de salon te verkrijgen of 
via het Qioz-hoofdkantoor. Downloaden via 
de website www.qioz.com is ook mogelijk: 
alles om het u zo makkelijk mogelijk te...

PRAKTISCHE INFO
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...maken. Een factuur zonder automatische 
incasso kost €4,50 extra.

Het betalen van facturen
De kapsalon is vooralsnog geopend op 
maandag en donderdag van 09:00 tot 
16:00, maar uitbreiding is mogelijk. Bent 
u benieuwd geworden? We hebben een 
officiële opening met live muziek op de 
planning staan. Hou de berichtgeving dus 
goed in de gaten. Wilt u eerder kennismaken 
met deze bijzonder salon? Maak dan gebruik 
van de kortingsbon die u hieronder vindt. 
U krijgt €2,50 introductiekorting wanneer u 
deze inlevert.

Een kapsalon met de sfeer van toen en een 
benadering van nu. Heemswijk is weer een 
stuk mooier geworden met deze aanwinst!

PRAKTISCHE INFO

KORTING
Ontvang €2,50 kennismakingskorting op uw eerste afspraak tegen inlevering van 

deze bon.
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S



xxxxx

1 2   ViVa! SPIL

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

Dit wist u nog niet over
sneeuwklokjes!
Het sneeuwklokje en de krokus geven u al 
gauw een gevoel van lente – en dat is een 
heerlijk gevoel. Maar wist u dit ook al van 
deze fraaie lentebloemetjes?

Bloeiperiode
Sneeuwklokjes bloeien meestal in februari 
en maart, maar dat hoeft niet per se het 
geval te zijn. Soms bloeien ze namelijk ook 
nog in april.

Andere naam
We kennen de bloemen misschien als 
sneeuwklokjes, maar eigenlijk heten ze niet 

zo. De wetenschappelijke naam is Galanthus 
nivalis. Dat is afgeleid van twee Griekse 
woorden en één Latijns woord: gala, anthos 
en nivalis. Gala betekent melk, anthos staat 
voor bloem. Nivalis is Latijns voor sneeuw.

Verschillende soorten
Het sneeuwklokje is een verzamelnaam: er 
bestaan namelijk negentien verschillende 
soorten.

Giftig
Ze zien er mooi uit, maar laat u hierdoor 
niet misleiden: bijna alle onderdelen van het 
sneeuwklokje zijn giftig: de blad, de bloem 
en de bol.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

INZENDINGEN
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Onlangs werd mijn echtgenote vijftig jaar. 
In de volksmond zeggen we dan: 'Zij heeft 
Sarah gezien' of, als het een man betreft: 'Hij 
heeft Abraham gezien'. Het is goed om stil 
te staan bij een (speciale) verjaardag of een 
(huwelijks)jubileum. Vieren is achteruit kijken 
naar wat geweest is, naar dingen die je hebt 
meegemaakt en gebeurtenissen die je hebben 
gevormd. 

Maar vieren is ook stilstaan, in dankbaarheid 
herdenken wat je gegeven is. Want het leven, 
een nieuw levensjaar, een jubileum, lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Je mag 
dankbaar zijn dat je zover gekomen bent, dat 
je familie hebt of vrienden die je bijstaan in 
vreugde en verdriet. Zoals je blij mag zijn over 
een zonnestraal op je gezicht of een vriendelijk 
woord van een vreemde. 

Als gelovig mens denk ik dat God ons 
gebeurtenissen of mensen geeft om van te 
genieten. Beleef deze momenten daarom intens 
en vertel aan God of aan uw medemensen 
hoe dankbaar u bent voor alles wat u heeft 
ontvangen. 

Als u bewust aandacht besteedt aan zulke 
momenten, zult u versteld staan over de 
energie die dat u geeft. En die energie kunt 
u goed gebruiken op momenten waarop het 
misschien wat minder met u gaat. 

Op het moment dat u dit blad ontvangt, is de 
vastentijd al begonnen. Maar voor het zover 
is, hebben sommigen al Carnaval gevierd. Ik 
wens u een goede voorbereidingstijd toe op 
Pasen. Opdat we dan weer samen een mooi 
feest kunnen vieren. 

HET LEVEN MAG GEVIERD WORDEN

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Volgens mij bestaat het leven uit twee 
ingrediënten: eigen keuzes en het lot. Sommige 
dingen in het leven overkomen ons. Zo heb ik 
mijn man ontmoet bij de pakken melk in de 
supermarkt. Een ontmoeting met iemand kan 
zomaar uitlopen tot een liefde of vriendschap. 
Of dat dan toeval of het lot is, laat ik even in het 
midden. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je 
struikelt, een heup breekt en daardoor in een 
verzorgingshuis terecht komt. 

Vriendschap, liefde, ziekte, geluk, ongeluk, et 
cetera: het overkomt ons. We hebben hier niet 
altijd invloed op. Daarentegen hebben we wel 
invloed op onze eigen keuzes en de richting die 
deze geven aan ons leven. Ik ben nu geestelijk 
verzorger omdat ik op mijn achttiende voor 
die opleiding koos. Kiest u ervoor om geld te 
sparen als buffer of om het uit te geven op 

verre reizen? Kiest u voor de makkelijkste 
weg of voor de weg met weerstand? Doet 
u vrijwilligerswerk of is uw vrije tijd je daar te 
dierbaar voor? 

We hebben als mens de vrijheid om keuzes 
te maken en dragen daarmee ook de 
verantwoordelijkheid over ons eigen leven. Het 
zijn keuzes die ons leven persoonlijk maken en 
waarin we als mens van elkaar verschillen.  

Een inspirerende gedachte in het leven vind ik 
altijd: 'U kunt niet kiezen wat u overkomt, maar 
u heeft wel invloed op hoe u ermee omgaat'. 
Zo daagt het leven mij uit om ook in moeilijke 
tijden met het lot te dealen. 

Hoe is dat voor u?  

MIJN RECEPT VAN HET LEVEN

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Quiz over mythen en
sagen

1. Wat is het verschil tussen mythen 
en sagen?
A. Ze zijn beiden hetzelfde
B. Mythen zijn waar, sagen niet
C. Mythen zijn verhalen van niet bestaande 
personen. Sagen zijn berust op bestaande 
personen en hebben een historische kern

2. Hoeveel soorten mythen zijn er?
A. Een: de Griekse
B. Drie: de Griekse, Romeinse en Keltische
C. Twee: Griekse en Romeinse

3. Wie was een Griekse oppergod?
A. Wodan
B. Jupiter
C. Zeus

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de antwoorden 
op de vragen uit de quiz over 
mythen en sagen. Scherm dit 
deel af wanneer u nog aan de 
quiz moet beginnen!

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A

4. Welke pees in het menselijk lichaam 
is naar een halfgod genoemd?
A. Acromion-pees
B. Achilles-pees
C. Humerus-pees

5. Icarus werd gevangen gehouden 
op Kreta. Om te ontvluchten, werden 
er vleugels voor hem ontworpen. 
Toch stortte hij neer. Hoe werd dit 
veroorzaakt?
A. Hij kwam te dicht bij de zon, waardoor zijn
vleugels smolten
B. Hij wist niet hoe hij zijn vleugels kon
gebruiken
C. De vleugels braken af.

Door Bert de Jager
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Heemswijk 1, 
1964 RM Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957830

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

Even voorstellen
Ik ben Kristel Lindsen, sinds januari 2019 
werkzaam als woonbegeleider op afdeling 
Ruysdael en Maerelaan. Ik werk twaalf jaar in 
Heemswijk, eerst als activiteitenbegeleidster 
en toen in de zorg. Momenteel ben ik bezig 
met het houden van profielgesprekken met 
bewoners en familie, om deze daarna te 
verwerken, waardoor we een passende 
dagbesteding kunnen aanbieden, specifiek 
gericht aan de bewoners in combinatie met 
Uitbureau en andere disciplines. Ik ben 
werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag, hoewel deze dagen soms 
variëren. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen via k.lindsen@
vivazorggroep.nl. Vriendelijke groetjes!

Door Kristel Lindsen, woonbegeleider voor 
de afdelingen Ruysdael en Maerelaan


