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Colofon
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De volgende uitgave verschijnt op 1 december 2017. Kopij inleveren vóór 18 november 2017. 
Alle inzendingen mogen naar Marianne Kuijper: m.kuijper@vivazorggroep.nl. Spil is een uitgave 
van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder schriftelijke toestemming.
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Beste lezer,

November mag dan misschien binnen de herfstperiode vallen – vaak voelt 
het halverwege de maand al aardig aan als winter. De bomen worden 
kaal, het is buiten eerder donker en het weer wordt koud en guur. Het 
is eigenlijk een soort tussenmaand. Tussen nog aangename en echte 
winterse dagen. Tussen genieten van prachtige herfstkleuren en uitkijken 
naar de feestdagen.

Maar november heeft meer benamingen. Slachtmaand, jachtmaand, 
nevelmaand en het wat macabere bloedmaand... allemaal voorbeelden 
van bijnamen die men door de jaren heen aan deze tijd van het jaar heeft 
gegeven. En het zijn logische namen. In de maand november werden 
er in het verleden vaak dieren geslacht, zodat ze in de winter gegeten 
konden worden – vandaar slachtmaand en bloedmaand. November was 
ook een maand waarin geregeld werd gejaagd op wild, waaronder herten, 
zwijnen en gevogelte. Daar komt dan weer de term jachtmaand vandaan. 
En nevelmaand? Dat verwijst naar de ochtendnevel die we in de komende 
periode weer veel gaan zien.

Voor de Uitbureaus van ViVa! Zorggroep betekent november bovenal 
drukte. De voorbereidingen voor de laatste en gezelligste maand van 
het jaar zijn namelijk al in volle gang. Daar merkt u nog niets van: u kunt 
in de tussentijd deelnemen aan de activiteiten die iedere week voorbij 
komen. Misschien is het een idee om deze maand een nieuwe activiteit te 
proberen?

We wensen u ook in november weer veel leesplezier. Gordijnen dicht, 
warme chocolademelk erbij en de wijkkrant op schoot. Laat de winter maar 
komen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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IN GESPREK MET. . .

...CORINA WINTER VAN 
UITBUREAU OVERKERCK
De rubriek In Gesprek Met... praat met een bewoner, medewerker of vrijwilliger uit een 
van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in het teken van Corina Winter, 
regievoerder van het Uitbureau in Overkerck.

De verhuizing naar het nieuwe Overkerck 
staat parallel aan het verschijnen van diverse, 
nieuwe activiteiten. Het brein achter dit 
vernieuwde programma? Dat is Corina Winter. 
En tóch weten we eigenlijk vrij weinig over deze 
regievoerder van het Uitbureau – behalve dat 
ze haar activiteiten enthousiast en gedreven 
regelt en uitvoert. Hoog tijd om Corina centraal 

te zetten in In Gesprek Met... – vond ook 
vrijwilligster Angelique. Ze ging in gesprek met 
de dame die van ieder evenement weer een 
feestje maakt en ervoor zorgt dat de polonaise 
tijdens een evenement nóóit ontbreekt...

Gezicht van een locatie
'Ik ben begonnen in de zorg voor geestelijk
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IN GESPREK MET. . .

gehandicapten', zo verklaart Corina de early 
days van haar carrière. 'Na zeventien jaar heb 
ik de switch gemaakt richting de ouderenzorg. 
Mijn oma woonde destijds in woonzorgcentrum 
Heemswijk in Heemskerk. Daar zag ik veel 
zaken die mij aantrokken aan de ouderenzorg, 
bijvoorbeeld het feit dat ouderen een hele 
geschiedenis bij zich dragen en veel ervaring 
hebben. Het is mooi om te horen wat ze te 
vertellen hebben.' Toen er in 2007 een vacature 
vrijkwam, aarzelde Corina ook geen moment. 
'Ik begon als assistente bij De Loet, maar ging 
later naar Overkerck. Ik wilde graag het gezicht 
van een locatie worden.'

Uitdaging
De uitdaging zit hem volgens Corina in het 
motiveren van de mensen. 'Ik wil mensen net 
dat ene zetje geven waardoor ze doen wat ze 
ook echt willen', verklaart ze. 'Daarom ben ik 

altijd gemotiveerd om de activiteiten zo goed 
mogelijk uit te voeren en om ook wijkbewoners 
erbij te betrekken. Zo kun je voor mensen uit 
de wijk die té laag geïndiceerd zijn, en weinig 
kunnen ondernemen, iets leuks organiseren 
waarbij ze ook nog anderen ontmoeten.' Ook 
wat Nieuw Overkerck betreft, ziet Corina 
daartoe voldoende kansen. 'Ik hoop in deze 
nieuwe, fijne en sfeervolle omgeving ook 
activiteiten te ontwikkelen waarvan mensen 
genieten. Want dan geniet ik ook.'

Bloembollen
Naast haar werkzaamheden in Overkerck, 
heeft Corina natuurlijk ook een privéleven. Ze is 
de trotse moeder van drie kinderen en gelukkig 
getrouwd met een bloembollenkweker. 'Ik zit 
daardoor ook vaak in de kwekerij. Sowieso 
hou ik van activiteiten buitenshuis. Ik ga naar 
zangles en treedt zo nu en dan op. Daarnaast 
ga ik graag wandelen met mijn twee honden – 
het liefst in de duinen of op het strand. Ik vind 
het ook prettig om in conditie te blijven en sport 
daarom twee keer in de week.  Én ik ga graag 
met mijn gezin uit eten en op vakantie.' 

Een zéér actieve regievoerder – zowel thuis als 
op het werk.

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 Corina zelf of 
stuur een mail naar c.dewinter@
vivazorggroep.nl.
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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

Vier Het Leven
Dit najaar gaan er opnieuw meer ouderen in 
de regio Alkmaar met Stichting Vier Het Leven 
op stap. Vier Het Leven is een stichting die 
culturele activiteiten voor ouderen organiseert. 
Ze worden dan thuis opgehaald door een 
gastheer of -vrouw van de stichting en gaan, 
samen met andere deelnemers, naar de 
bioscoop, een concert, een theatervoorstelling 
of museum.

'Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande 
ouderen', licht Anne Marie Koster, coördinator 
namens Stichting Vier Het Leven, toe. 'Ze 

willen er dolgraag op uit, maar de meesten 
vinden het niet fijn om alleen op pad te gaan. 
Daarnaast is er een groep die zich fysiek 
kwetsbaar voelt en daarom de deur liever niet 
alleen uitgaat. Dankzij de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers in Alkmaar en omstreken zijn 
ouderen, fysiek kwetsbaar of niet, weer in de 
gelegenheid mooie voorstellingen en films te 
bezoeken in het theater of de bioscoop.'

De vrijwillige gastvrouwen en -heren van Vier 
Het Leven halen hun gasten thuis op. Ze 
gaan samen een avond of middag op stap. Dit 
gebeurt soms met zijn tweeën, maar veel vaker 
met zijn drieën of vieren. Iedereen wordt na 
afloop weer veilig thuisgebracht.

VANUIT V IVA !
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'We zien mensen genieten en dat is ons 
streven', vervolgt Anne Marie. 'Gezellig met een 
klein clubje op stap gaan bij wie je je welkom 
voelt en met wie je onbezorgd uit bent. En is er 
een rollator of rolstoel nodig? Ook dan zetten 
onze gastheren en gastvrouwen zich graag in.'

Programma en reserveringen
Deze week verschijnt het nieuwe 
kwartaalprogramma van Vier Het Leven. Daarin 
is er veel aandacht voor onder meer musicals, 
shows, dans en ballet, opera, film, muziek en 
toneel. Het programma is op te vragen via 
het landelijke telefoonnummer 035-5245156 
of via info@4hetleven.nl. Het aanbod is ook 
te bekijken via de website van de stichting: 
www.4hetleven.nl. Hier kunt u ook reserveren.

VANUIT V IVA !

Medipoint's Matrassenactie
Een goed matras leidt tot een betere nachtrust. Daarom heeft ViVa! 
Zorggroep een uniek aanbod voor leden van ViVa! Ledenservice. We geven 
namelijk 50% korting op een Visco Climate-matras: van €599 voor €299!

Het Visco Climate-matras is leverbaar in alle gewenste afmetingen en 
beschikt over een druk verlagend traagschuim. Het matras heeft daarnaast 
een regulering van warmte en waterdamp en wordt aanbevolen door 
zorgprofessionals. Maakt u gebruik van de actie? Dan krijgt u ook gratis 
thuisbezorging en een gratis check van uw bedbodem tijdens de bezorging 
van het matras. Deze check omvat een inventarisatie van de bodem en 
een visuele controle op de algehele staat. Uw oude matras wordt gratis 
ingenomen. Daarnaast ontvangt u tien jaar garantie.

De actie geldt voor leden van ViVa! Ledenservice, is niet geldig in 
combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen en loopt tot en 
met 30 november 2017. De prijs is gebaseerd op een matras van 70 bij 200 
centimeter. Bel 088-1020100 of kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie 
voor meer info. 
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Frans  tuinfeest
Het is alweer zes weken geleden sinds onze 
verhuizing. We hopen dat iedereen hier al 
een beetje van is bijgekomen en zich weer 
thuisvoelt in zijn of haar nieuwe appartement. 
Dat ontspannen zijn heeft u in ieder geval 
kunnen doen tijdens het Franse tuinfeest. Een 
mooi feest georganiseerd voor bewoners, 
vrijwilligers en omwonenden van Overkerck en 
zéér welkom na een paar drukke weken. Onze 
keuken verzorgde heerlijk Frans eten en er 
werden vishapjes van Ab van Baar geserveerd. 
Tekenares Irene Mulder maakte tekeningen 
op dezelfde manier als in hartje Parijs en 
het feest werd muzikaal opgeluisterd door 
troubadour Hubert Ilario. Een ander, belangrijk 
deel van het feest, was het in gebruik nemen 

van de jeu de boules-baan in de tuin. Hiervoor 
werd ceremonieel een perenboom geplant, 
gesponsord door Nuyens Tuin & Groen Shop, 
om de overgang naar het nieuwe Overkerck te 
vieren. Dit werd geweldig gedaan door onze 
bestuurder Lucien van Ruth, onze oudste 
bewoonster mevrouw Liefting, Nettie Kösters 
en Agaath van Langen – de oudste vrijwilligster 
Het was een mooi feest dat met veel plezier 
werd georganiseerd door een werkgroep 
bestaande uit personeel en vrijwilligers.

Topmenu
U kunt op donderdag 2 november om 18:00 
genieten van een herfstmenu. Het gebruikelijke 
diner verschuift hierdoor naar 16:45. Reserveren 
of iets vragen? Dat kan bij de gastvrouw.

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

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Kledingverkoop
Het voor ons bekende H&A Mode uit Abcoude 
houdt ook in ons nieuwe pand weer een 
kledingverkoop. Ze komen ons op woensdag 8 
november bezoeken met hun kledingcollectie.

Sint Maarten
De kinderen van basisschool Willibrord komen, 
op vrijdagochtend 10 november, rond koffietijd 
met hun lampion naar het restaurant om daar 
voor u te zingen, zodat u ze iets lekkers kunt 
geven. Kunt u zelf niet voor snoep zorgen? Geef 
dit dan door aan een Uitbureau-medewerker of 
aan de gastvrouw.

Optreden
Het succesvolle optreden van Recreation (foto) 
in Varnebroek heeft ertoe geleid dat we dit koor 
nogmaals hebben uitgenodigd. Ze komen op 
zondag 19 november voor een nieuw optreden 

vol swingende gospels, popsongs en medleys 
uit musicals. Een hele trotse fan zit zeker weten 
vooraan om zijn dochter weer mooi te kunnen 
horen zingen...

Nostalgiekar
De feestelijke ingebruikname van de 
Nostalgiekar vindt op 24 november plaats. 
Vrijwilligster Mariëtte Lammers komt de kar 
met nostalgische spullen van weleer aan u 
presenteren. Dit gebeurt tijdens 't Bruin Café.

't Bruin Café
't Bruin Cafe, een activiteit die om de week op 
vrijdagen plaatsvindt, wordt voortaan muzikaal 
aangekleed. Jan Piening zorgt met zijn keyboard 
voor gezellige live-muziek. U kent Jan wellicht 
van eerdere optredens, bijvoorbeeld tijdens het 
tuinfeest.

MEER ACTIVITEITEN
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HET U ITBUREAU

Trefpunt Express
De Trefpunt Express-auto is, door de 
samenwerking met 't Trefpunt, te lenen 
door cliënten en wijkbewoners. Heeft u een 
bestemming in gedachten waar u graag naartoe 
wilt? Laat het ons dan weten zodat we kunnen 
kijken waarvoor we de auto kunnen gebruiken. 
We gaan om de week op stap met de Trefpunt 
Express. De onkosten voor onder meer het 
gebruik van de auto worden gevraagd.

De Trefpunt Express is helaas niet geschikt 
voor personen die in een rolstoel vervoerd 
moeten worden.

Jeu de boules
Jeu de boules spelen kan om de week op de 
vrijdagmiddagen. Wilt u meedoen? Geef dit dan 
door aan een medewerker van het Uitbureau of 
de gastvrouw.

Bibliotheek
Elke laatste vrijdag van de maand heeft u 
de mogelijkheid, onder begeleiding, naar de 
bibliotheek op de Westerweg te gaan. Heeft u 
interesse? Geef dit dan door aan de gastvrouw.

MEER ACTIVITEITEN
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NOVEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Woensdag 1 november
10:30 - 11:15  Zityoga
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe
10:30 - 11:30  Krant voorlezen     
 
Donderdag 2 november
09:45 - 11:00  Kerkdienst (alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
16:45   Diner (in plaats van 17:00)
18:00   Topmenu (hier zijn kosten aan verbonden)

Vrijdag 3 november
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 11:30  Gym en zitdansen
14:30 - 16:00  Bingo 

Zaterdag 4 november
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Zondag 5 november
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 6 november
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Agenda
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Dinsdag 7 november
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien     
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 8 november
10:30 - 11:15  Zityoga (In de stoel)
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe
10:30 - 11:30  Krant voorlezen 
14:00   Verkoop: H&A Mode  

Donderdag 9 november
09:45 - 11:00  Kerkdienst (Alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Vrijdag 10 november
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 11:30  Sint Maarten Restaurant
14:00   Jeu de boules
14:30 - 16:00  't Bruin Café

Zaterdag 11 november
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Zondag 12 november
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 6 november
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Agenda
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Dinsdag 14 november
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien     
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 15 november
10:30 - 11:15  Zityoga (In de stoel)
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe
10:30 - 11:30  Krant voorlezen  

Donderdag 16 november
09:45 - 11:00  Kerkdienst (Alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Vrijdag 17 november
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
10:30 - 11:30  Gym en zitdansen
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
14:30 - 16:00  Bingo

Zaterdag 18 november
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Zondag 19 november
14:00   Optreden: Koor Recreation
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 20 november
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Agenda
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Dinsdag 21 november
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien     
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 22 november
10:30 - 11:15  Zityoga (In de stoel)
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe
10:30 - 11:30  Krant voorlezen  

Donderdag 23 november
09:45 - 11:00  Kerkdienst (Alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Vrijdag 24 november
09:30 - 10:30  Informatie Bibliotheek Heiloo    Lidm.
10:00 - 11:00  Geheugentraining
14:00   Jeu de boules
14:30 - 16:00  't Bruin Café en officiële ingebruikname 
   Nostalgiekar

Zaterdag 25 november
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Zondag 26 november
19:00 - 20:00  Sport kijken 

Maandag 27 november
10:30 - 11:15  Klassieke muziek luisteren
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

Agenda
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Dinsdag 28 november
09:30 - 12:00  Volendammer Viskraam in huis (kosten voor
   eigen rekening)
10:00 - 11:30  Handwerken en breien     
10:30 - 11:30  Krant voorlezen
10:30 - 12:00  Creatieve activiteit    
19:00 - 20:30  Therapeutic Touch In uw kamer 

Woensdag 29 november
10:30 - 11:15  Zityoga (In de stoel)
10:30 - 11:15  Gouwe Ouwe
10:30 - 11:30  Krant voorlezen  

Donderdag 30 november
09:45 - 11:00  Kerkdienst (Alleen voor bewoners)
10:30 - 11:30  Krant voorlezen

DECEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 december
14:30   Sintbingo      *

Zondag 3 december
14:00   Sinterklaasmiddag met optreden: Erwin Fillee *

Vrijdag 15 december
14:30   Officiële opening nieuw Overkerck 

Zondag 17 december
14:30   Klassiek optreden: Donna Musica 

* Activiteiten met een sterretje vereisen opgave van tevoren. Dit kan bij de 
gastvrouw

Agenda
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Woensdag 20 december
   Kerstdiner Restaurant    *

Donderdag 21 december
   Kerstdiner Restaurant    *

Dinsdag 26 december
14:30 - 16:00  Kerstborrel Restaurant    

Zondag 31 december
14:30   Optreden: Henk Vasbinder en Daniëlle   
 
* Activiteiten met een sterretje vereisen opgave van tevoren. Dit kan bij de 
gastvrouw

Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij het Uitbureau of bij de gastvrouw 
tenzij anders vermeld. Houd ook de affiches in het huis in de gaten: soms 
kan het programma iets afwijken. Inschrijven voor Therapeutic Touch 
moet vóór 17:00.

Prijzen
De activiteiten zijn tot en met 31 december 2017 kosteloos voor zowel 
bewoners en huurders. Wijkbewoners en bezoekers betalen alleen voor 
de consumpties.

Agenda



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 7

Oproep
De cliëntenraad van Heiloo vergadert eens per 
zes weken en heeft overleg met de teamcoaches 
over het reilen en zeilen in de locaties Overkerck 
en De Loet. De vergaderingen worden (tot nu 
toe) gehouden in De Loet, vergaderruimte 
eerste etage. Tijd: 10:00 - 11:30. De raad is 
nog op zoek naar extra leden, vooral vanuit de 
locatie Overkerck. Bewoners en/of familieleden 
kunnen zich aanmelden als lid, maar ook een 
vergadering bijwonen en/of een onderwerp 
inbrengen ter bespreking. U kunt contact maken 
via clientenraadwijkheiloo@vivazorggroep.nl. 
Deze mail wordt gelezen door de aangesloten 
leden en de ondersteuner van de cliëntenraden, 
Marja Al. Het vergaderrooster voor de komende 
periode: 17 oktober - 28 november - 9 januari 
2018. We hopen van harte op uw inbreng.

Door de cliëntenraad

Weerspreuken
November warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn.

Als november 's morgens bloeit,
weet dat de storm 's avonds loeit.

November heeft maar 30 dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen.

In november kom je tegen, 
harde wind en fikse regen.

Houden de bomen hun bladeren lang, 
wees voor een strenge winter bang.

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 
Corina Winter via c.dewinter@
vivazorggroep.nl.
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November is een ingetogen maand met korte 
dagen en koud weer. De eerste nachtvorst is 
achter de rug en de pompoenen liggen overal 
uitgestald langs de wegen en op de erven van 
de boerderijen. Het is natuurlijk ook een maand 
die vooruitloopt op de feestdagen en waarbij 
lekker eten en gezelligheid centraal staan – net 
als in deze nieuwe editie van ViVa! Gastvrij!

Gastvrij nieuws herziene 
dienstverlening koffie
We vertelden u in de vorige ViVa! Gastvrij over 
de herzieningen rond de koffiedienstverlening 
bij ViVa! Zorggroep. Deze herziening nemen 
we in deze editie nog een keer door zodat u 
nogmaals kunt lezen wat er precies is veranderd 
en waarom.

ViVa! Zorggroep gebruikt verschillende 
apparaten om koffie mee te zetten. Dit 

gebeurt meestal op huiselijke wijze – met een 
filterkoffiezetapparaat. We vinden dat een 
gezellige manier van koffie zetten, omdat het 
lekker ruikt én omdat het vers en erg smakelijk 
is. Gesprekken laten zien dat u het daar mee 
eens bent. 

We gebruiken, op sommige plekken, ook een 
zogenaamde smaakjesmachine. Daaruit komen 
losse kopjes koffie, zoals cappuccino en extra 
sterke koffie. Deze machines zijn verouderd. 
Ze voldoen niet meer aan de kwaliteits- en 
veiligheidseisen en het onderhoud kost erg veel 
tijd en geld. Deze machines zijn daarom half 
oktober teruggenomen door de leveranciers 
en niet vervangen. Daar waar nodig worden er 
nieuwe filterkoffiezetapparaten geplaatst. We

Allerzielen
Allerzielen (het feest van alle 
zielen) is de dag waarop in 
de rooms-katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen 
worden herdacht. Het feest 
wordt sinds de twaalfde eeuw 
op 2 november gevierd op de 
dag na Allerheiligen. Allerzielen 
wordt overal in de wereld 
gevierd, maar het meest in de 
traditioneel katholieke landen 
zoals Italië, Spanje, Portugal en 
geheel Latijns-Amerika.
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kunnen u dan altijd snel van uw vers gezette 
kopje koffie voorzien. Deze filterkoffie is gratis 
voor alle mensen die op enigerlei wijze een 
dienst afnemen van ViVa! Zorggroep. Neemt 
u deel aan een activiteit? Ontvangt u een 
ViVa!-maaltijd aan huis? Krijgt u huishoudelijke 
hulp van ViVa! Zorggroep? Of bezoekt u 
onze fysiotherapeut of een andere vorm van 
specialistische zorg? Dan kunt u bij ViVa! 
Zorggroep rekenen op een gratis kopje koffie.

U kunt op een groot deel van de ViVa!-
locaties nog steeds cappuccino drinken. Daar 
worden namelijk espressomachines geplaatst 
waarmee heerlijke cappuccino's, espresso's, 
koffies verkeerd, latte macchiato's en andere 
specialiteiten worden gezet – van vers gemalen 
bonen. Deze koffie is niet gratis, maar heeft 
een hele vriendelijke prijs. Het is helaas niet 
mogelijk uw kopje filterkoffie in te wisselen 
voor deze luxe koffie, ook niet door middel 
van bijbetaling. We hopen echter dat u uzelf af 
een toe op zo'n verwenkoffie trakteert of laat 
trakteren.

Heeft u nog meer vragen? Uw gastvrouw is op 
de hoogte van de herziening en kan u er van 
alles over vertellen.

Kerstmenu
Dit jaar organiseren we wederom, in de week 
voorafgaand aan de kerstdagen, een feestelijke 
avond met een luxe kerstmenu vanuit de ViVa! 
Top Menu-cyclus. We hebben eind november 
het programma gereed, waarna u kunt 
reserveren. U vindt de speciale kerstflyer tegen 
die tijd in uw brievenbus.

11 november
Sint Maarten is het eerste feest 
van de grote advent. Het is ook 
het eerste feest dat in het teken 
staat van het licht, maar ook 
van elkaar zien en delen. De 
natuur toont zich op zijn ruwst, 
de mens trekt naar binnen in de 
warme omhulling van het huis 
en ontsteekt er het vuur en de 
lichten. Ooit was het een feest 
voor iedereen, waarbij men in 
processie liep. Later werd het 
een kinderfeest. De kinderen 
togen met bedelzakjes langs de 
deuren en kregen dan noten, 
vruchten en fruit mee. 
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Aanwezigheid geestelijk verzorger
Annet Munster-Smal is iedere dinsdagochtend aanwezig. Een afspraak 

met de geestelijk verzorger maken kan bij de receptie.

Kapster
De kapster kan op donderdag en vrijdag vanaf 09:30 bij u thuis komen. 

Een afspraak maken kan door Annemarie Jansen te bellen: 06-15196731.

Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend van 08:00 tot 20:00. Hier kunt u 

terecht voor koffie en thee, maar ook de lunch, een borrel en een warme 
maaltijd (tussen 17:00 en 19:00). Het is mogelijk om een ruimte, inclusief 
catering, te huren voor bijzondere gelegenheden. Hiervoor kunt u terecht 

bij de gastvrouw.

Uitbureau
Het Uitbureau bestaat uit Corina Winter-Boon (regievoerder) en Sheila 
Noordanus. Het Uitbureau is bereikbaar via het telefoonnummer 06-

51463085. Mailen kan ook: dit kan naar regievoerder Corina Winter-Boon 
via c.dewinter@vivazorggroep.nl. .

Verkoop waardekaarten
Activiteitenkaarten, consumptiekaarten en maaltijdbonnen zijn 

verkrijgbaar bij de receptie.

Viskraam
Elke dinsdagochtend tussen 09:30 en 12:00 staat er op Overkerck een 

Volendammer Viskraam. Hier kunt u terecht voor vers belegde broodjes, 
haring, zuurwaar, salades en diverse gerookte en gebakken vissoorten.
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