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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

6 Agenda

10 In Gesprek Met...

12  ViVa! Gastvrij

13  Gouden Dagen

14  Inzendingen



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

DUBBEL FEEST
De landelijke vrijwilligersdag NLdoet en de open dag in De 
Loet vielen dit jaar samen – op zaterdag 16 maart. Het was 
een gezellige, drukke dag waarop we veel geïnteresseerde 
wijkbewoners hebben ontvangen die hier voor info en 
vragen kwamen. Méér over de dag leest u verderop in Spil!

HET UITBUREAU
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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.

De motten van Doris
Op woensdag 6 maart vond, tijdens de activiteit 
Breek de Week, de Bonte Avond plaats 
(foto's rechts). Verschillende enthousiaste 
personeelsleden, familieleden en bewoners 
traden op voor belangstellenden, die in grote 
getale aanwezig waren. Luv, de Star Sisters, 
de motten van Doris, een goochelact: ze 
kwamen allemaal voorbij.  Het was een zeer 
geslaagde avond die we dan ook zeker gaan 
herhalen!

De grootste
vrijwilligersactie van
Nederland
Op zaterdag 16 maart vonden zowel de 
landelijke vrijwilligersdag NLdoet en de open 
dag in De Loet plaats (foto links en onderste 
foto rechts). Dubbel feest, dus. We kregen 
veel geïnteresseerde wijkbewoners over de 
vloer, die hier kwamen voor antwoord op 
vragen over het wonen in De Loet. 'Wat kan 
er allemaal in De Loet?', bijvoorbeeld.  De 
uitleg werd gegeven door de extramurale 
zorg, de vrijwilligerscoördinator en een 
collega van  het hoofdkantoor, die iets over de 
appartementen vertelde. Verpleegkundige 
Amelie nam groepjes geïnteresseerden mee 
voor een rondleiding door ons huis.
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HET U ITBUREAU

Tegelijkertijd vond dus NLdoet plaats – 
en ook dit was een groot succes. Het 
terras werd voorzien van nieuwe plantjes, 
de nieuwe bakken zijn ingezaaid en de 
kruidenplantjes zijn er vakkundig ingezet 
door meneer Valkenbug en Bas. Vanwege 
het slechte weer werd de Walking Bingo in 
huis gehouden. Hierbij konden vrijwilligers, 
samen met een bewoner, een bingokaart 
vol krijgen door bepaalde foto's te vinden. 
Voor sommigen nog een hele klus, maar zo 
werd De Loet eens op een andere manier 
bekeken.

Afsluitend optreden
De middag werd een feestje dankzij het 
optreden van de Lute Singers: een dolle boel 
waarbij luidkeels werd meegezongen en er 
op de stoel flink werd gedanst. We kijken 
terug op een zeer geslaagde dag!

Het Krokusmenu
We hebben op 20 maart weer genoten van 
een Topmenu. Een Krokusmenu, dit keer. 
Onder begeleiding van het muzikale Oliver 
King Trio genoten bewoners van een héérlijk 
viergangenmenu, samengesteld door de 
koks.

Een muzikaal
optreden
De leerlingen van onze bewoonster en 
zangdocente mevrouw Van Wijk verzorgen 
op zondag 7 april een optreden in het 
restaurant. De zaal gaat om 14:00 open en 
het optreden begint om 14:30. Komt u kijken 
naar de zangtalenten van deze studenten? 
U bent van harte welkom. U kunt hiervoor 
een kaartje kopen bij de gastvrouw in het 
restaurant.

The Crucifixion
De Ter Coulstercantorij komt op maandag 
14 april naar De Loet om The Crucifixion op 
te voeren in het restaurant van De Loet. The 
Crucifixion is een compositie van het lijden 
en sterven van Christus, duurt ongeveer 
een uur en bevat zeer toegankelijke muziek. 
De zaal gaat om 14:00 open, waarna de 
voorstelling rond 14:15 begint.

Komt u ook? Huurders en gasten betalen 
€2,50 voor een kaartje. Dit is inclusief koffie 
of thee en een glaasje fris na afloop. We 
verwachten een grote opkomst, dus het is 
wenselijk dat gasten zich vooraf aanmelden 
bij de gastvrouw in de foyer. Dit kan ook 
telefonisch via 088-9957725.

Brunchen met Pasen
Schuift u op Eerste Paasdag, op zondag 
21 april, ook aan voor een heerlijke 
paasbrunch? De breiclub is alweer druk 
bezig om de ontbijttafels te voorzien van een 
leuke attentie (foto). 

Wilt u ook gezellig mee-eten? Geef u dan op 
bij de gastvrouw. Huurders zijn ook welkom. 
De kosten zijn €3,50.
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Maandag 1 april
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Creatief Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  

Dinsdag 2 april
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 3 april
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 4 april
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 5 april
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Zondag 7 april
14:30   Optreden leerlingen mevrouw Van Wijk
   Restaurant 

Agenda
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Maandag 8 april
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage
   Uitstapje naar de bollenvelden

Dinsdag 9 april
10:30   Muziek bij de koffie Restaurant
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 10 april
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Bingo Restaurant
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 11 april 
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag 
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant
14:00    Verkoop H&A Mode Restaurant 

Vrijdag 12 april
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Maandag 15 april
10:30   Bewegen Restaurant
14:30   Optreden Ter Coulstercantorij: 
   The Crucifixion Restaurant

Dinsdag 16 april
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Agenda
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Woensdag 17 april
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburg
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Boetseren Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 18 april
10:00    Breiactiviteit Restaurant 
10:30    Bloemstukjes maken Restaurant
10:30   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant
14:15    Verkoop Donjacour Schoenen Hal 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
10:30   Paasbrunch Restauant 

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 24 april
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 25 april
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag 
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Agenda
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Vrijdag 26 april
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Zaterdag 27 april: Koningsdag

Zondag 28 april
14:30   Optreden Hans Laduc Restaurant 

Maandag 29 april
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Creatief Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:40   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 30 april
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Plaatjes Draaien Restaurant

Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg. 
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor verenigingen 
en de consumpties tijdens gratis activiteiten.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden kunnen bij evenementen 
voor €5,00 een kaartje kopen.Dit is dan inclusief een kopje koffie en een 
overige consumptie.

Agenda
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Dag meneer Valkenburg! Om te 
beginnen: kunt u uzelf voorstellen aan 
de mensen die u nog niet kennen?
'Ja hoor. Ik ben dus meneer Valkenburg en ik 
woon sinds 2013 in De Loet. Eerst heb ik met 
mijn vrouw op Varnebroek gewoond, daarna 
heb ik dit mooie appartement gekregen. Ik 
ben inmiddels 91 jaar en heb drie kinderen 
die allemaal niet meer in de buurt wonen, 
maar in Groningen, Heerlen en Brabant. 
Maar gelukkig ben ik nog erg zelfstandig, 
mede doordat ik nog steeds auto kan rijden.'

En heeft u het hier naar uw zin?
'Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Dit 
appartement ligt aan de zonnige kant en 

daarom kan ik lekker veel op het balkon 
zitten. In het huis worden veel activiteiten 
georganiseerd en ik regel zelf de Sjoelclub 
op woensdagochtend, samen met twee 
vrijwilligers.'

Heeft u ook vriendschappen
opgebouwd?
'Ik heb, nadat mijn vrouw is overleden, een 
fietsmaatje gekregen. Met Truus heb ik al 
heel veel kilometers gemaakt. We hebben 
een Museumjaarkaart gekocht en hebben 
op de fiets veel tentoonstellingen bezocht. 
Ook heb ik een biljartmaatje uit die wijk die 
naar De Loet komt om samen te biljarten. 
Iedere ochtend drinken we koffie met een...

...MENEER VALKENBURG

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 meneer Valkenburg, bewoner van De Loet.
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groepje bewoners en iedereen noemt elkaar 
bij de voornaam. Hier wordt zo min mogelijk 
gesproken over ziek en zeer.'

Ik neem aan dat biljarten en fietsen 
ook bij uw hobby's horen?
'Dat klopt, maar ik hou ook van vissen en mijn 
aquarium. Ook heb ik nog een iPad en een 
computer. Sport is ook een grote hobby. Dit 
heb ik tot hoge leeftijd gedaan. Mijn laatste 
halve marathon liep ik toen ik 75 jaar was.'

We zien u ook weleens de planten
op de etages verzorgen en u hielp
tijdens NLdoet. Was u altijd al bezig
met tuinieren?
'Ja, tuinen en planten vond ik altijd al leuk om 
te doen. Na mijn werkzame leven hebben 
we veel in Spanje gezeten, waar ik ook bij 
het chalet een vijver heb aangelegd. Die 

moest uit een rots worden gehakt, maar na 
hard werken werd 'ie erg mooi. In de zomer 
woonden we in Nederland, waar ik ook een 
tuin met vijver had.'

Is dat toevallig ook uw beroep
geweest?
'Dat niet. Ik heb in de verpakkingen gewerkt. 
We maakten zogenaamde stansvormen voor 
doosjes. Een mooie tijd, omdat ik nog samen 
met iemand een bedrijf ben gestart. Dit 
bedrijf had uiteindelijk 24 personeelsleden.'

Terug naar De Loet: wat vindt u van de 
sfeer hier? Kunt u ons huis aanbevelen 
aan andere senioren?
'Ik vind de sfeer heel prettig in De Loet. Een 
goede zorg en voldoende vrijheid om mijn 
eigen dingen te doen. Leuke activiteiten 
en winkels in de buurt. En het is ook een 
prachtige omgeving. Je bent zo in de duinen 
en in het bos. Dus ja, ik kan De Loet zeker 
aanbevelen aan andere senioren.'

Tot slot: is er nog iets waar we u 
voor wakker mogen maken? Heeft u 
bijvoorbeeld een wens?
'Eigenlijk heb ik niet zoveel te wensen, 
behalve dat ik straks weer kan fietsen. 
Na een valpartij heb ik namelijk mijn heup 
gebroken. Ik heb weleens een wens in de 
boom van Gouden Dagen gehangen en die 
is in vervulling gegaan: een bezoek aan het 
Automuseum. En ik zou weleens naar het 
Ajax-stadion willen voor een wedstrijd. Dus 
maak me maar niet wakker, want ik vind een 
goede nachtrust heerlijk, haha.'

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 Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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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.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen.  

Gouden Dagen verzorgt uitstapjes op 
maat. Uitstapjes die zijn afgestemd op 
uw wens. Een trip naar Artis bijvoorbeeld, 
waar u weleens bent geweest, wat u graag 
eens een vervolg geeft. Een bezoek aan 
een geboorteplaats. Een bezoek aan een 
familielid. Alles is bespreekbaar, maar we 
kunnen uw wens alleen vervullen als u deze 
kenbaar maakt via een Wenskaart die u in 
de Wensboom kunt ophangen.

Het jaarevenement
Dit jaar organiseert het Gouden Dagen 
Comité Heiloo wederop een jaarevenement.
We hebben drie programma's voor u 

samengesteld waaruit u kunt kiezen – en 
ze zijn echt de moeite waard. U kunt op 
woensdag 22 mei naar het concert van het 
Alkmaars Senioren Symfonie Orkest, van 
14:00 tot 16:30 op De Strandwal in Heiloo. 
U kunt ook, op donderdag 23 mei, naar het 
optreden van Henk Vasbinder in De Loet, 
van 14:30 tot 16:15. U kunt tot slot, op vrijdag 
24 mei, naar het optreden van The Dutch 
Vocals, van 14:30 tot 16:15 in Overkerck.

Aanmelden
Aanmelden kan via het antwoordformulier 
dat u in de bus krijgt. Deze kunt u dan 
afgeven bij een van de gastvrouwen.

Wat moet ik wensen?
Uw wens hoeft niet groot te zijn: 
een kleine wens kan al een heel 
groot plezier zijn. Kunt u even 
geen wens bedenken? U kunt 
een mogelijke wens natuurlijk 
altijd bespreken met familie of de 
zorg – en wellicht kunnen zij u op 
ideeën brengen. Heeft u wél iets 
in gedachten? Hang dit dan via 
een Wenskaart in de Wensboom. 
We kijken regelmatig of er 
nieuwe wensen zijn bijgekomen 
en nemen contact met u op 
wanneer uw wens wordt vervuld.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Ik ben nog fit van lijf 
en verstand
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. 
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, 
mijn bloeddruk wat te hoog. 
Maar ik ben nog fantastisch goed... 
zo op 't oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen, 
loop ik weer langs 's heeren wegen, 
kom ik in de winkels en ook 
weer op het plein. 
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje 
om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen. 

Mijn geheugen is ook niet meer 
zoals het was 
en ik ben weer vergeten wat 
ik gisteren nog las. 
Ook heb ik wat last met mijn ogen 
en mijn rug raakt meer en meer gebogen. 
De adem is wat korter, 
mijn keel vaak erg droog. 
Maar ik ben nog fantastisch... zo op 't oog.

Is het leven niet mooi, 
het gaat zo snel voorbij, 
als ik kijk naar de foto's, 
over vroeger van mij. 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 
Wilde ik een jas, 
dan moest ik heel lang sparen.
 

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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Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, 
en ik kende geen moeheid, zo het scheen. 
Nu ik ouder word, 
draag ik vaak blauw, grijs of zwart 
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. 
'Doe het maar op uw gemak, 
zei de cardioloog. 
u bent nog fantastisch... zo op 't oog.' 

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. 
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. 
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is 
en of dat beeld van goud 
niet een beetje raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas, 
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. 
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. 
'Trek niets in twijfel, zei de pedagoog,
u bent nog fantastisch goed... zo op 't oog.'

En 's morgens als ik ben opgestaan 
en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het laatste nieuws in de krant. 
Ik wil toch bijblijven en naderhand 
doe ik van alles, 
eerst geef ik de planten water, 
de kamer stoffen doe ik later. 
Wel gaat alles wat traag 
heb na 't eten wat last van mijn maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag, 
dat is heel gewoon op je oude dag. 
'Aanvaard het rustig, zei de psycholoog,  
u bent nog fantastisch goed... zo op 't oog.'

- Annie M.G. Schmidt

Voorgedragen door mevrouw Spits
tijdens de Bonte Avond (onderste foto rechts)

Nieuws vanuit het
welzijnsoverleg
U weet misschien dat we tijdens het afgelopen 
jaar met alle collega's en afdelingen bezig 
zijn geweest om het welzijn nog meer te 
verbeteren. We hebben hierover bijvoorbeeld 
overlegd en willen u graag laten weten 
wat hieruit voortkomt. Zorgteams hebben 
bijvoorbeeld leuke hoekjes gemaakt op de 
gang, wat de herkenbaarheid verbetert en er 
gezelliger uitziet (bovenste foto rechts). We 
hebben ook nieuwe of andere schilderijen 
opgehangen om de gangen sfeervoller te 
maken én een vlag aangeschaft die, als er 
een uitgeleide is, halfstok wordt gehangen.

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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COLOFON 

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

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 16 april 
2019. 

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

We zijn met nog meer dingen bezig en 
houden u op de hoogte. Heeft u zelf goede 
ideeën? Maak deze dan bij ons kenbaar. We 
willen het graag weten!

Namens De Loet

Aprilweetjes
April wordt in de meeste landen vertaald 
naar iets wat op april lijkt, zoals het Franse 
avril, het Italiaanse aprile en het Spaanse 
abril. De Chinezen doen daar niet aan mee: 
daar heet april sìyuè.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur


