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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Zamenhof 65, 1962 GA 
Heemskerk Telefoonnummer 
088-9957200

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

Sinterklaas
De verjaardag van Sinterklaas werd dit jaar gevierd met 
Pieten, een speciale Sinterklaasbingo en live muziek. De 
zaal zat helemaal vol en mede dankzij de hulp van de 
leerlingen van het Kennemer College werd het een groot 
succes. 
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HET U ITBUREAU

Oliebollen
Ook in de decembermaand hebben we weer Ommetjes 
gemaakt. We zijn daarbij even gestopt bij de 
oliebollenkraam voor een warme oliebol te nemen..

Kayleigh
Kayleigh, de 

huishond van Sint 
Agnes, was geheel 

in stijl tijdens de 
kerstmarkt in Sint 

Agnes...
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HET U ITBUREAU

Anne Frank
Deelnemers van Zingen met Karin werden in de 
decembermaand verblijd met een bezoek van 
kinderen van basisschool Anne Frank. Ze kwamen 
hun zelfgemaakte kerstkaarten brengen en hebben 
kerstliedjes gezongen met de bewoners.

Gezelligheid
Er waren maar liefst 
47 kinderen van de 

partij: een gezellige 
boel.
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HET U ITBUREAU

Kerstuitje
Het jaarlijkse kerstuitje ging dit jaar naar Soest – en 
wel naar tuincentrum Vaarderhoogt. Hier had men een 
compleet kerstdorp nagebootst, inclusief levende stal 
met dieren. De bewoners hebben ervan genoten!
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HET U ITBUREAU

Optreden
De zoon van mevrouw Hogervorst bracht ons in contact 
met de band Britt en de Ronnies. Zodoende gaven ze 
ons op zondag 17 december een fantastisch optreden – 
geheel in kerstsfeer. De cliënten hebben genoten!

Toegankelijk
Het muzikale 

gebeuren was voor 
zowel bewoners 

als andere 
belangstellenden 

toegankelijk.

Succes
Het optreden bleek een 
garantie voor een gezellige 
middag en was een enorm 
succes!
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HET U ITBUREAU

Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag kregen we onverwachts de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de gastvrijheid 
van Jan en Tineke Fatels van de wandelgroep. Ze 
hadden namelijk een gezellig samenzijn georganiseerd 
in de kantine van tennisvereniging Uitgeest.

Kerstdiner
De dag bestond 

onder meer uit een 
kerstdiner. Voor 

degenen met minder 
bezoek héél erg 

welkom!

Bedankt!
Een geweldig initiatief, 
geheel gefinancierd 
door Jan, Tineke en hun 
familieleden. Heel hartelijk 
bedankt!
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari    *
10:30   Geheugenquiz De Klaproos 
11:45   Start vernieuwde muziekactiviteit: Goud van Oud
   Restaurant
14:00   Muziekactiviteit: Goud van Oud Restaurant
 
Vrijdag 12 januari
10:45   Zitdansen Restaurant 

Maandag 15 januari 
10:00    Koffie drinken met mededelingen Foyer 
10:30   De Lonkende Leestafel Foyer 
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Restaurant  

Dinsdag 16 januari 
10:00   Koffie drinken Foyer 
10:30    't Ommetje Hof van Agnes (Start)
14:30    Crea-Doe Restaurant

Woensdag 17 januari
10:00   Woord- en communieviering 
   (Voorganger: Pastor Klever) Restaurant 
14:15   Bewegen met Plezier Restaurant 

Agenda
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Donderdag 18 januari    *
10:30   Geheugenquiz De Klaproos 
14:00   Muziekactiviteit: Goud van Oud Restaurant

Vrijdag 19 januari
10:45   Zitdansen Restaurant 
14:15   Bakmiddag Restaurant

Maandag 22 januari 
10:00    Koffie drinken met mededelingen Foyer
10:30   De Lonkende Leestafel Foyer 
10:45   Gespreksgroep Actualiteiten 
   (Door Pastor Klever)
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Restaurant

Dinsdag 23 januari
10:00   Koffie drinken Foyer 
10:30    't Ommetje Hof van Agnes (Start)
14:30    Crea-Doe Restaurant

Woensdag 24 januari
10:00   Eucharistieviering 
14:15   Bewegen met Plezier Restaurant 

Agenda
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Donderdag 25 januari    *
10:30   Geheugenquiz De Klaproos 
14:00   Muziekactiviteit: Goud van Oud Restaurant

Vrijdag 26 januari
10:45   Zitdansen Restaurant 

Maandag 29 januari 
10:00    Koffie drinken met mededelingen Foyer
10:30   De Lonkende Leestafel Foyer 
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Restaurant

Dinsdag 30 januari
10:00   Koffie drinken Foyer 
10:30    't Ommetje Hof van Agnes (Start)
14:30    Crea-Doe Restaurant

Woensdag 31 januari
10:00   Eucharistieviering 
14:15   Bewegen met Plezier Restaurant 
14:30   Bingo Restaurant

Agenda
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MENU 'S

LUXE MENU
Iedere maand vindt in het Hof van Agnes een luxe menu plaats. 
De kosten hiervoor zijn €15 per persoon. Dit is inclusief twee 
drankjes. Wijkbewoners betalen €22,50.

Menu vrijdag 19 januari 
Voorgerecht 
Pasteitje met kippenragout 
óf 
Salade van geitenkaas, honing en pijnboompitjes

Hoofdgerecht
Spiesjes van gamba's met chilisaus, geserveerd met roerbakgroenten, 
mihoen en gemengde salade
óf
Twee stokjes saté met pindasaus, geserveerd met roerbakgroenten, 
mihoen en gemengde salade

Nagerecht
Straciatella-ijs met warme kersen

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer bij het luxe menu te mogen begroeten. 
Reserveer bij een van de gastvrouwen van Sint Agnes of bel naar 088-
9957202.
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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.  

Heemskerkse wensen
We willen u allereerst natuurlijk een heel goed, 
gezond en gezellig 2018 wensen. We gaan er 
met z'n allen weer een mooi jaar van maken en 
heerlijk genieten van wat er op ons pad komt.

Gouden Dagen vertolkt daarin vanzelfsprekend 
een rol. We hopen dit jaar, al dan niet in 
samenwerking met de Uitbureaus, veel wensen 
in vervulling te laten gaan en kunnen ons niets 
meer wensen dan een tevreden, gelukkige 
bewoner. Dat is tenslotte toch waar we het 
allemaal voor doen.

Wensbomen
Gouden Dagen is voor u in het leven geroepen. 
Het organiseren van bijzondere uitjes en in 
het vervulling laten gaan van wensen leidt 
ertoe dat u een heerlijke dag of een paar fijne 
uurtjes heeft. U heeft daarnaast iets om naar 
uit te kijken én iets waar u nog lang van kunt 
nagenieten. 

Wilt u een wens indienen? Dan kunt u uw wens 
ophangen in de wensbomen die op de locaties 
Heemswijk, Meerstate, Sint Agnes, Waterrijck 
en Westerheem staan. Bent u hiertoe zelf niet in 
staat? Vraag het dan aan familie, vrienden, de 
buurvrouw, een verzorgende of een vrijwilliger.

Het Danspaleis
Dansend het nieuwe jaar 
beginnen? Dat leek ons een 
goede start van 2018. Vandaar 
dat we het jaar zijn begonnen 
met Het Danspaleis. Dit 
gezellige dansfestijn vond op 
donderdag 4 januari plaats in De 
Jansheeren. 

We denken ook al na over hoe 
we 2018 willen afsluiten. Dit 
gaat in ieder geval gezamenlijk 
gebeuren, met alle ouderen uit 
Heemskerk.



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 5

2018
We hebben een aantal punten op de agenda 
staan voor wat het nieuwe jaar betreft. De 
Gouden Koffie is er één van. We staan, in het 
kader van Gouden Koffie, iedere maand in 
een andere buurt waar we kennis maken met 
ouderen die nog zelfstandig wonen. We vragen 
ze naar hun wensen, bundelen deze wensen 
en willen ze daarna vervullen.

De vele enthousiaste reacties op de VIP-tafel 
hebben ertoe geleid dat we ook dit project in 
2018 voortzetten. De VIP-tafel wordt zodoende 
iedere maand bij een optreden, georganiseerd 
door de Uitbureaus van de locaties Sint 
Agnes, Waterrijck en Westerheem, geplaatst. 
We nodigen de zelfstandig wonende ouderen 
uit Heemskerk graag uit om bij zo'n optreden 
aanwezig te zijn. Wilt u worden opgehaald of 
thuisgebracht? Dat kan altijd. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar.

We gaan tot slot natúúrijk door met het vervullen 
van wensen. De wensen die zijn ingediend of 
zijn vervuld worden besproken in Spil en in 
de Heemskerkse Courant en zijn te horen op 
Heemskerk FM. We laten u op deze manieren 
ook weten waar we met onze Gouden Koffie 
staan en waar we de VIP-tafel neerzetten.

Vrijwilligers
Gouden Dagen heeft inmiddels een leuke groep 
Heemskerkse vrijwilligers verzameld die zich 
graag inzetten om zoveel mogelijk wensen te 
vervullen. Deze vrijwilligers zijn voor ons goud 
waard. We zijn dan ook heel blij dat we – ook in 
2018 – op ze kunnen rekenen.

Kerstkaarten
De leerlingen uit alle groepen 
1 van basisschool 't Tweespan 
hebben Gouden Dagen in 
de decembermaand verblijd 
met mooie, zelfgemaakte 
kerstkaarten. De kaarten zijn 
op vrijdag 22 december door 
vrijwilliger Bob uitgedeeld aan 
de bewoners van Heemswijk en 
Meerstate en werden met veel 
plezier ontvangen.

We wilen de kinderen die 
hieraan hebben meegewerkt 
natuurijk heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet!
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IN GESPREK MET. . .

...MEVROUW STET 
UIT SINT AGNES
Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. We nemen u in deze eenmalige rubriek nog één 
keer mee terug naar de hoogtepunten die we in 2017 samen hebben beleefd. Kunt u ze 
nog herinneren?

Het sneeuwt eindeloos buiten de deuren van 
Sint Agnes, maar bij mevrouw Stet thuis wordt 
deze kerstachtige sfeer nog even voortgezet. 
Een compleet kerstdorp, door mevrouw haar 
dochter opgezet, zorgt voor een prachtige 
uitstraling in huis. Tijd voor een gesprek met 
deze actieve bewoonster van Sint Agnes.

Want mevrouw Stet woont al een tijdje in het 
woonzorgcentrum. Negen jaar – om precies te 
zijn. Ze zit in de cliëntenraad, zorgt dat nieuwe 
bewoners een bloemetje krijgen en heeft vaste 
koffie-afspraken bij buurtjes die weinig bezoek 
krijgen. 'En ik heb veel zien veranderen', zegt 
ze. 'Het merendeel ten goede, maar niet alles.'
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IN GESPREK MET. . .

Lente
Hoewel het lijkt alsof mevrouw altijd in deze 
omgeving heeft gewoond, blijkt dat helemaal 
niet zo te zijn. Ze komt uit het verre Groningen 
en is bij pleegouders opgegroeid. 'Tot mijn 
dertiende', vertelt ze. 'Mijn pleegmoeder 
heeft mij goed opgevoed en me bijvoorbeeld 
bijgebracht om altijd voor nette kleding en een 
goed verzorgd kapsel te zorgen. Maar er kwam 
een vroegtijdig einde aan het wonen in een 
gezin. Mijn pleegvader overleed en ik ging naar 
een kindertehuis in Limburg.'

Aan de andere kant van het land leerde mevrouw 
de fijne kneepjes van het huishouden en allerlei 
andere zaken die haar later van pas zouden 
komen. Maar eerst wordt er vanuit het tehuis een 
betrekking voor haar gezocht. Mevrouw komt 
terecht in het Antonius Ziekenhuis in IJmuiden. 
Dat ziekenhuis blijkt haar niet alleen in werk te 

voorzien, maar levert haar via een collega ook 
een echtgenoot op. 'Met hem heb ik uiteindelijk 
vijf kinderen gekregen. We woonden 56 jaar in 
IJmuiden. Het merendeel van de tijd ging op in 
het huishouden, maar toen de drie kinderen uit 
huis waren, pakte ik het werkende leven weer 
op. Ik ging toen schoonmaken – voor kantoren 
en voor particulieren.'

Oostenrijk
Als favoriete vakantiebestemming wijst 
mevrouw Oostenrijk aan. 'Als gezin gingen we 
zestien jaar lang in de zomer daar naartoe. 
Een fantastische bestemming.' Toch hangt er 
ook een verdrietige kant aan het land waar 
mevrouw Stet zo graag naartoe ging. 'Mijn man 
stierf daar', vertelt ze. 'Op mijn 59e kwam ik 
alleen te staan. De kinderen waren ondertussen 
al het huis uit. Mijn dochter had zelfs al een 
jong gezin. Ik vond het fijn dit gezin te kunnen 
helpen door een aantal taken op me te nemen.'

Een aantal jaar later heeft het leven een 
positieve wending en ontmoet ze een andere 
man, wat haar in Beverwijk brengt. Na tien jaar 
komt er een einde aan. Mevrouw Stet wordt 
ziek en de relatie eindigt. Ze komt uiteindelijk in 
Huize Polanen terecht, waarna een revalidatie 
van 2,5 jaar in Meerstate volgt.

Het tweede deel van dit interview met 
mevrouw Stet vindt u in de Spil van februari. 
Deze verschijnt op 1 februari 2018.

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 Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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Kerststukjes
Begin december hebben we kerststukjes 
gemaakt met medewerking van de wandelgroep. 
Dit was weer een geslaagde actie, met dank 
aan de  sponsoren.

Door Inge

Kapsalon
Allereerst willen we u namens kapsalon 
Jannetta Style een heel gelukkig 2018 wensen! 

U bent van harte welkom in kapsalon Jannetta 
Style om uw haar te laten knippen, föhnen, 
stylen, kleuren, permanenten, wassen en 
watergolven óf voor een hoofdhuidmassage. 
We werken, uit respect voor de zorg en vitaliteit 
van uw huid, haar en het milieu, uitsluitend met 
natuurzuivere producten.

Bewoners van Sint Agnes weten ons te vinden, 
maar we mogen ook steeds meer klanten uit de 
omgeving begroeten.

We nemen graag de tijd en werken daarom 
op afspraak. Komt u ook langs? We zijn op 
dinsdag en vrijdag vanaf 09:00 en op woensdag 
en donderdag vanaf 10:00 geopend. Onze 
sluitingstijden sluiten we af op de dynamiek 
van het moment. Heeft u liever een afspraak 
op een andere dag? We kijken in overleg graag 
wat er mogelijk is. We zijn te bereiken via 06-
29092821.

Namens kapsalon Janneta Style

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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Een voorspoedig 2018, voor u allen! In de hoop 
van vele vreugdevolle momenten,  gezellige 
ontmoetingen met familie en vrienden, een 
aanvaardbare gezondheid, het beste voor uw 
kinderen en (achter)kleinkinderen, vrede op 
aarde, goed onderdak voor alle vluchtelingen 
en een prima klimaat. Om zo maar wat dingen 
te noemen die ons doen leven. 

Op hoop van zegen. Sommigen van u hebben 
misschien wat bedenkingen bij het opschrift 
van dit stukje. Want op hoop van zegen is 
ook de naam van de boot uit het gelijknamige 
toneelstuk van Herman Heijermans. Een boot 
die zonk met dodelijke slachtoffers, die moeder 
Kniertje veel verdriet brachten. En, in sommige 
filmversies van dit toneelstuk, ook toekomst 
doordat reder Bos zich over haar ontfermde en 

er iets moois opbloeide.  Zo weet je het maar 
nooit… 

‘Diep in ons dragen we hoop’, zo sprak de 
voormalige president van Tsjechoslowakije, 
Vaclav Havel, in een beroemde toespraak. 
En hij vervolgde: 'Hoop is niet hetzelfde als 
vreugde omdat het goed gaat, of optimisme dat 
het tij mee zit. Hoop is een zekerheid dat iets 
zinvol is, ongeacht de afloop en het resultaat. 
Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd.’     

Ik wens ons toe dat we in de woelige baren 
van 2018 deze gerichtheid in ons mee mogen 
dragen en er samen iets moois van mogen 
maken. Op hoop van zegen! 

OP HOOP VAN ZEGEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


