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Beste lezer,

Het kwam misschien wat onverwacht, 
maar het mooie weer in de maand oktober 
was natuurlijk meer dan welkom. Volgens 
meteorologen hebben we in Nederland 
nooit eerder zoveel zomerse dagen zo laat 
in oktober gekregen. Een jaartal dat nog 
enigszins in de buurt kwam, was 1921. Toen 
vond er ook een serie van drie dagen lang 
mooi weer plaats, maar dat was al op 9, 10 
en 11 oktober. Een unieke ervaring, dus.

Het mooie weer betekent niet alleen maar 
goed nieuws. Dit soort extremen worden 
veroorzaakt door de opwarming van de 
aarde. De standaardtemperatuur komt 
hierdoor hoger te liggen en in landen waar 
het sowieso al warm is, kunnen tropische 
stormen voorkomen. Dit was afgelopen 
maand het geval in Spanje en Portugal.

Maar nu lijkt er echt geen ontkomen meer 
aan: de herfst gaat beginnen. De bomen 
worden kaal, het is buiten eerder donker 
en het enige lichtpuntje is de viering van 
Sint Maarten op 11 november. Hóe leuk is 
het als de kinderen van een basisschool 
uw locatie bezoeken met hun zelfgemaakte 
lampionnen!

Tot slot willen we u laten weten dat 
de Uitbureaus druk bezig zijn met de 
voorbereidingen op de feestdagen. Hier krijgt 
u binnenkort meer info over. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Mozartstraat 91, 1962 AB Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957400

De volgende editie verschijnt op 1 
december 2018. Kopij aanleveren vóór 
19 november 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

SINT-MAARTEN
De leerlingen van basisschool De Kariboe komen op 
vrijdag 9 november rond 10:00 naar het verpleeghuis 
om hun lampionnetjes te laten zien. Ze zingen natuurlijk 
liedjes – in ruil voor een lekker snoepje.
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NOVEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 november
10:00   Beautyochtend De Knip
10:00   Mannenpraat Restaurant
15:15   Gym Pleintje  

Vrijdag 2 november
10:00   Fietsen en wandelen 
10:00   Werkplaats Serre 

Zaterdag 3 november
14:30   Modeshow A&H Mode Restaurant

Zondag 4 november
10:30   Kerkdienst (voorganger: Pastor Goossens – RK) 
   Restaurant 

Maandag 5 november
10:00   Werkplaats Serre 
10:45   Bewonersoverleg Revalidatie Ontbijtzaal Unit C  
15:15   Bingo Restaurant       €5,00 

Dinsdag 6 november
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
10:45   Spelletjesochtend Huiskamer Unit C 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

AGENDA
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Woensdag 7 november
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre 
10:45   Zingen & Swingen Restaurant      
15:00   Natuurfilm Restaurant 

Donderdag 8 november
10:00   Beautyochtend De Knip
10:00   Mannenpraat Restaurant
15:00   Gym Pleintje 

Vrijdag 9 november 
10:00   Fietsen Serre 
10:00   Sint-Maarten Afdelingen
10:00   Werkplaats Serre 
15:00   Kaarten maken voor de markt De Knip 

Zondag 11 november
10:30   Kerkdienst (voorganger: Pastor van Neerbos – PKN) 
   Restaurant 

Maandag 12 november
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Workshop zijde schilderen Serre    €15,00

Dinsdag 13 november
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
10:45   Spelletjesochtend Huiskamer Unit C 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

AGENDA
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Woensdag 14 november
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre 
10:45   Zingen & Swingen Restaurant      
15:00   Natuurfilm Restaurant 

Donderdag 15 november
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Mannenpraat Restaurant
15:00   Gym Pleintje 

Vrijdag 16 november
10:00   Fietsen
10:00   Werkplaats Serre
10:00   Zwemmen De Waterakkers     €15,00

Zondag 18 november
10:30   Kerkdienst (voorganger: Pastor Klever – RK) 
   Restaurant 

Maandag 19 november
10:00   Creatief De Knip
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Bingo Restaurant       €5,00

Dinsdag 20 november
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
10:45   Spelletjesochtend Huiskamer Unit C 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

AGENDA
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Woensdag 21 november
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre 
10:45   Zingen & Swingen Restaurant      
15:15   Natuurfilm Restaurant 

Donderdag 22 november
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Mannenpraat Restaurant
15:15   Gym Pleintje 

Vrijdag 23 november
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre

Zaterdag 24 november
   Najaarsmarkt 

Zondag 25 november
10:30   Kerkdienst (voorganger: Pastor van Neerbos – PKN) 
   Restaurant 

Maandag 26 november
10:00   Creatief De Knip 
10:00   Werkplaats Serre    
15:00   Bloemschikken De Knip      €4,00

Dinsdag 27 november
10:00   Schilderen De Knip 
10:30   Religieuze muziek luisteren Restaurant
10:30   Wandelvereniging 
10:45   Spelletjesochtend Huiskamer Unit C 
15:15   Quiz De Knip
15:15   Rock & Roll Serre 

AGENDA
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Woensdag 28 november
10:00   Kegelen De Knip 
10:00   Werkplaats Serre 
10:30   Zingen & Swingen Restaurant      
15:00   Natuurfilm Restaurant 

Donderdag 29 november
10:00   Beautyochtend De Knip
10:30   Mannenpraat Restaurant
15:15   Gym Pleintje 

Vrijdag 30 november
10:00   Fietsen en wandelen
10:00   Werkplaats Serre
15:00   Bloemschikken De Knip      €4,00

AGENDA
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Waarom 1 november zo'n belangrijke 
dag is
De eerste dag van de nieuwe maand is van 
oudsher een belangrijke dag voor boeren en 
kooplieden. Waarom? Nou – om onder meer 
de volgende redenen!
• De dag betekende voor boeren het begin 

van het winterseizoen.
• De dag was het startsein voor de 

slachtwerkzaamheden.
• De kachel werd op deze dag weer gereed 

gemaakt voor het winterseizoen.
• De winterkleding kwam weer tevoorschijn.
• Het loon werd, zoals ieder maand, op 

deze dag uitbetaald.
• De nieuwe pachttermijnen gingen in.
• Het was over het algemeen een dag om 

er op uit te trekken.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Zelfgemaakte 3D-kaarten
Lenie en Ina maken en verkopen 3D-kaarten 
en geven dit geld aan een goed doel. 
Onlangs hebben zij een kaartenrek op de 
locaties Westerheem, Geesterheem en 
Sint Agnes neergezet. De verkoop van de 
kaarten leverden in totaal €116,00 op. 

Het geld komt ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding.

Door Jolanda van Dam, 
coördinator Gouden Dagen

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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Bent u geboren in de maand november? Dan 
bent u erg gesteld op uw privacy en de tijd 
voor uzelf. En dat zeggen wij niet. Dat hebben 
verschillende onderzoeken uitgewezen.

Kinderen die zijn geboren in november hebben 
doorgaans een opvallend karakter. Het is 
bijvoorbeeld best lastig om een afspraak met 
hen te maken. Dit omdat ze hun vrije tijd als een 
soort havik bewaken. Daarnaast voelen ze zich 
enkel bij personen bij wie ze helemaal zichzelf 
kunnen zijn prettig. Dat maakt het soms lastig 
deze zogenaamde novemberkinderen te leren 
kennen: ze zijn in gezelschap vaak wat meer 
geserveerd.

Loyale vrienden
Maar dit ietwat gesloten karakter heeft 
ook voordelen. Zodra je eenmaal bij een 

novemberkind in de zogenaamde inner circle 
terecht komt, zijn het vrienden voor het leven. 
Ze luisteren goed naar je en vertrouwen je 
volledig. Een vriend of vriendin om zuinig op te 
zijn, dus!

Ambitie
Andere eigenschappen van iemand die is 
geboren in november, zijn vastberadenheid en 
ambitie. Ze willen graag in controle zijn van wat 
er gebeurt. Dat kan voor een partner vervelend 
zijn, maar op professioneel gebied maakt dat 
hen juist vaak succesvol. Het houdt ook in dat 
ze vaak nét iets meer te besteden hebben. 
Mede daardoor zijn novemberkinderen vaak 
liefhebber van mooie spullen met een hoge 
kwaliteit.

Bent ook in november geboren? Klopt deze 
omschrijving een beetje – of juist totaal niet?

NOVEMBERKINDEREN

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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De dood in uw schoenen… Zo voelt het 
op momenten dat u slecht nieuws over uw 
gezondheid krijgt. Velen van u hebben dit al eens 
meegemaakt. Vijf jaar geleden overkwam het 
mij zelf. 'U heeft agressieve lymfeklierkanker', 
vertelde de internist me. Na vijf minuten stond 
ik weer buiten. Nog niet beseffend wat ik zojuist 
te horen had gekregen. Het duurde een volle 
week voordat het tot me was doorgedrongen. 
Veel tijd om erover na te denken was er 
niet. Een klein bultje onder een arm groeide 
razendsnel tot de grootte van een appel, met 
veel pijn. Totdat de eerste chemokuur wat lucht 
gaf. Met goede gevolgen en inmiddels ontslag 
uit de controles. 

De dood in de ogen kijken – we willen er liever 
niet aan. Toch heeft dat ook zijn goede kanten. 

Zo keek ik onmiddellijk terug op mijn levensloop, 
waarbij ik snel een dankbaar gevoel kreeg. Ik 
was en ben blij met het leven dat ik gehad heb. 
Daarnaast kreeg ik het gevoel dat, als ik nog 
bepaalde dingen zou willen, ik daar dan niet 
te lang mee zou moeten wachten. Zodra de 
chemokuren voorbij waren en ik wat herstelde, 
zijn we naar Israël gegaan. Daar wilde ik ooit 
eens naar toe. En ooit – dat is voortaan nu. 

Franciscus van Assisi zingt in zijn Zonnelied over 
Zuster Dood. Hoe kan de dood een zusje van 
je zijn? Zo nabij zullen we dat niet snel ervaren. 
Maar dat de dood – soms – een rol in ons leven 
speelt, kan, als een gegeven, een bepaalde 
verrijking, verdieping, relativeringsvermogen 
en levenswijsheid brengen: meer kwaliteit in 
het deel van ons leven dat nog voor ons ligt. 

LEVEN MET DE DOOD

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Daar waar november een ingetogen maand 
is van korte dagen en koud weer, is het ook 
een maand die vooruitloopt op de feestdagen, 
waarin lekker eten en gezelligheid centraal 
staan. We blikken daarom in deze editie 
alvast vooruit op de feestdagen, maar slaan 
ook november zelf niet over: een maand 
waarin de eerste nachtvorst eraan komt en 
de pompoenen uitgestald langs de wegen 
liggen.

Gastvrij nieuws
ViVa! Zorggroep organiseert, in de week 
voorafgaand aan de Kerstdagen, ook dit 
jaar weer een feestelijke avond met een 
luxe kerstmenu vanuit ViVa!'s Topmenu-
cyclus. Dit keer draagt het menu de naam 
KerstSterren Menu. Het programma is eind 
november gereed, waarna u kunt reserveren. 
U vindt de kerstflyer dan in uw brievenbus.

11 november
Sint-Maarten is het eerste feest van de grote 
advent, welke geheel in het teken staan van 
licht, delen en elkaar zien. Ooit was het een 
feest voor iedereen, waarbij men in een 
zogenaamde processie liep. Pas later werd 
het een kinderfeest. Dit vindt haar oorsprong 
in de landbouw. De boeren maakten het 
land klaar voor de winter en sloegen de rijke 
oogst op in de schuren. Kinderen togen met 
bedelzakjes langs de deuren en kregen dan 
iets van de oogst mee – noten of vruchten, 
bijvoorbeeld. Dit vormde de basis voor het 
Sint-Maarten dat we vandaag de dag kennen. 
Nu gaan kinderen, voorzien van een lampje 
of een uitgehold knolgewas waarin een...

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
November is de tijd van het 
jaar om u te wagen aan de knol 
en de kool: echte, Hollandse 
groenten die direct uit de aarde 
komen. Puurder kan bijna niet 
– en dan smaken ze ook nog 
eens geweldig. De rode kool, 
boerenkool, bloemkool, koolraap 
én spruitjes zijn allemaal 
voorbeelden van typische 
novembergroenten, hoewel 
de koolraap – helaas – steeds 
meer naar de achtergrond wordt 
verdreven.
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...klein lichtje brandt, langs de deuren om te 
zingen, in ruil voor wat snoep, een mandarijn 
of een appel. Wie weet komen er bij u ook 
kinderen aan de deur...

Allerzielen
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de 
dag waarop de Rooms-Katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen herdacht. 
Dit feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd – de dag na Allerheiligen. 
De meeste landen staan stil bij deze dag, 
hoewel Allerzielen het meest wordt gevierd 
in traditioneel katholieke landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika.

Halloween
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen wijst de 
kerk gelovigen op thema's als sterfelijkheid, 
de dood en het laatste oordeel. De 

voorbereidingen op deze feesten vinden 
plaats op Allerheiligenavond. In het Engels 
kennen we die dag als Halloween. Dit feest 
heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een 
wereldwijd bekende dag. In sommige landen 
lijkt Halloween enigszins op Sint-Maarten: 
ook hier gaan kinderen langs de deuren om 
snoep op te halen. Het grote verschil met Sint-
Maarten is, afgezien van de verschillende 
data, het feit dat kinderen in landen die 
Halloween vieren dit vaak verkleed doen – 
bij voorkeur als iets griezeligs.

Het feest is echter los te zien van Allerheiligen 
en Allerzielen: Halloween heeft inmiddels 
niets meer te maken met de kerkelijke dagen.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Feeëriek en sfeervol bereikt de
kleurrijke herfst een hoogtepunt

Wandel in het rood 
wordende bos.
Vergeelde bladeren
en kreupelhout.

Natuur verliest haar 
laatste krachten
Onderweg naar enige rust, 
zodat nieuwe tijd is 
aangebroken: 

het is november weer.
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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.  

Op stap!
Gouden Dagen heeft stickers met de tekst Ik 
ben weg van Gouden Dagen in bezit. Een zin 
met een dubbele betekenis. Aan de ene kant 
zeggen we hiermee dat Gouden Dagen een 
mooi doel is. Aan deze andere kant laten we 
weten dat we met Gouden Dagen op stap 
gaan. En dat is ook precies waar Gouden 
Dagen voor staat: met elkaar even weg uit 
de sleur van alledag om contact te maken 
met vrijwilligers, leeftijdsgenoten en alle 
andere mensen die we tijdens een uitstapje 
tegenkomen.

We zijn bijvoorbeeld, in het laatste weekend 
van september, op stap gegaan met 
bewoners van de locaties Sint Agnes en 
Westerheem, in het kader van de Kom 
Mee Naar Buitendag. En wát een gezellige 
ochtenden hebben we gehad! We begonnen 
met een kopje koffie en een petitfourtje, 
waarna we met bewoners, omwonenden, 
mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers 
aan de wandeling begonnen. Sint Agnes 
zette daarbij ook de duofietsen in. Het weer 
werkte goed mee, want op beide dagen 
scheen heerlijk de zon. Bij terugkomst stond 
er een gezellig gedekte tafel klaar voor 
de lunch, waaraan we met elkaar hebben 
nagepraat over de geslaagde ochtend. 
Zeker voor herhaling vatbaar!

Facebook
Wilt u weten welke wensen 
er in Heemskerk zijn vervuld? 
Dat kan. Gouden Dagen 
Heemskerk heeft namelijk een 
eigen Facebook-pagina. We 
publiceren hier reeds vervulde 
wensen. Een familielid of vriend 
kan u ongetwijfeld laten zien wat 
er op deze Facebook-pagina 
staat én u helpen Gouden 
Dagen Heemskerk te liken – 
leuk te vinden.
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Motor rijden
Meneer Velthuizen uit Westerheem heeft zestig 
jaar lang motor gereden en hij wilde dolgraag 
nog een keer mee op een motor met zijspan. 
Na een oproep op Facebook reageerde Rob de 
Groot enthousiast en bood hij aan deze wens 
te helpen vervullen. Met zijn eigen helm in de 
hand kwam meneer Velthuizen naar beneden. 
Rob had een leuke route uitgestippeld waarbij 
snelwegen werden vermeden. Dolblij en met 
een grote glimlach op zijn gezicht kwam meneer 
Velthuizen weer terug: hij vond het fantastisch. 
Dankzij de hulp van Rob hebben we meneer 
Velthuizen een prachtige dag kunnen bezorgen.

Lichtjestour
We gaan op 13 december om 16:30 weer op 
stap, maar dan in kerstsfeer. We vertrekken 
dan vanaf alle Heemskerkse locaties voor een 
gezellige wandeling richting het Burgemeester 
Nielenplein. De volledige invulling van deze 
Lichtjestour houden we nog even geheim, 
maar we kunnen wel alvast verklappen dat 
we onderweg de kerstman treffen, iets te eten 
en te drinken krijgen én van kerstliederen 
en een dansvoorstelling kunnen genieten. 
Het Nielenplein is eveneens de locatie voor 
de Glazen Keet, de Heemskerkse versie 
van Serious Request, waarmee geld wordt 
opgehaald voor een goed doel. U vindt 
hieromheen allerlei gezellige activiteiten en 
Gouden Dagen is uiteraard ook aanwezig.

Wilt u meelopen met deze Lichtjestour? Geef 
het dan alvast aan bij de gastvrouw foyer 
of het Uitbureau. We vinden het leuk als er 
zoveel mogelijk familieleden of mantelzorgers 
meegaan.

McDonald's
Op 5 oktober zijn we op pad 
gegaan naar McDonald's in 
Beverwijk. Het was die dag 
de jaarlijks Founders Day van 
McDonald's – de dag waarop 
het restaurant tot stand kwam. 
De vrijwilligers van Gouden 
Dagen Beverwijk werkten 
keihard om zoveel mogelijk 
bestellingen op te nemen: de 
omzet tussen 12:00 en 13:00 
werd op Founders Day volledig 
gedoneerd aan Gouden Dagen. 
Iedereen heeft genoten van een 
hamburger met frietjes. Van het 
opgehaalde bedrag organiseert 
Gouden Dagen Beverwijk een 
cultureel evenement. 
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. B |5. C | 6. A

Wat weet u over het najaar?

1. Welke kinderen worden, wetenschappelijk 
bewezen, vaak ouder?

A. Kinderen geboren in de zomer | B. Kinderen geboren in de lente 
| C. Kinderen geboren in de herfst

2. Wat betekent het woord 'herfst' eigenlijk?
A. 'Nazomer' | B. 'Oogsttijd' | C. 'Vochtig seizoen'

3. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis 

| C. Allerzielen en Allerheiligen

4. Wat begint er op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk 
halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

5. Waarom is er meer regen in de herfst?
A. Dat komt door de zon | B. Dat komt door de maan | C. Dat komt 

doordat het elders warmer is, waardoor water verdampt en op een kouder 
werelddeel neerkomt

6. Waardoor ontstaat sneeuw?
A. De wolken zijn koud, waardoor de regen bevriest | B. De aarde is koud 
en voordat de regen valt, is het bevroren | C. Sneeuw heeft met geen van 

beiden te maken en ontstaat spontaan

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


