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Colofon
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Spil is een uitgave van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
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Beste lezer,

De zomer is in volle gang. Dat is te merken aan het bij tijd en wijle 
warme weer, maar ook aan de tijdelijke personeelswijzigingen. U heeft 
waarschijnlijk al te maken gekregen met onze vakantiekrachten. Ze 
vervangen het personeel dat u gewend bent. Laatstgenoemden genieten 
momenteel van een welverdiende vakantie.

De maand augustus heette overigens niet altijd augustus. Vroeger heette 
ze sextilis, wat zesde maand betekent. De naam augustus komt van Gaius 
Julius Caesar Octavianus, beter bekend als keizer Augustus. Omdat 
hij jaloers was op Julius Caesar, die de maand juli naar zich vernoemd 
kreeg, gaf hij zichzelf ook maar een eigen maand. Augustus is zodoende 
de achtste maand van de Gregoriaanse kalender. Deze maand wordt ook 
wel oogstmaand genoemd. Daarnaast is het komkommertijd. Kranten, 
televisie en andere media hebben in augustus van oudsher weinig te 
melden. De herkomst van die term is niet helemaal duidelijk, hoewel we 
wél weten dat tijdens de zogenaamde komkommertijd inderdaad de oogst 
van komkommers plaatsvindt. Waarschijnlijk is het woord overgenomen 
uit het Engels, waarin de term cucumber time ontstond rond het jaar 1700. 
Het woord werd destijds door kleermakers gebruikt om een periode aan te 
duiden waarin ze weinig te doen hadden.

Maar voor Spil, Snipper en Marke Nieuws is het zeker geen 
komkommertijd. Er is altijd voldoende te melden. Daarnaast kunnen we 
altijd terugkijken op gezellige evenementen. De agenda is wellicht wat 
aangepast, maar er staat toch nog het nodige op het programma. De 
agenda loopt overigens door tot 4 september, omdat de nieuwe editie iets 
later verschijnt dan gebruikelijk. 

We wensen u veel leesplezier. Geniet van de mooie, zomerse dagen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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IN GESPREK MET. . .

...ESTHER BOSMAN
VERZORGENDE VAN TEAM 1
In de rubriek 'In Gesprek Met...' praten we maandelijks met een bewoner, medewerker 
of vrijwilliger uit De Loet. Deze editie staat in het teken van Esther Bosman, verzorgende 
van Team 1.

Weet u wat een macrolens is? Esther Bosman, 
sinds 1998 verzorgende in De Loet, wel. In haar 
vrije tijd trekt Esther er namelijk graag op uit 
om de mooiste foto's te maken. De macrolens 
helpt haar daarbij. Deze speciale lens zorgt 
ervoor dat ze bloemen en insecten heel dichtbij 
kan halen. Dat doet Esther bijvoorbeeld in de 
Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort 

of iets verder weg – op de Hoge Veluwe, 
bijvoorbeeld. 

'Ja – in mijn vrije tijd fotografeer ik graag', 
vertelt Esther. 'De hobby is ontstaan door mijn 
broer. Hij heeft het enthousiasme hiervoor 
aangewakkerd. Ik begon met een basiscursus 
fotografie en ben er sindsdien zo'n negen tot
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IN GESPREK MET. . .

tien jaar mee bezig.' De kans bestaat dat u het 
werk van Esther al heeft gezien. Haar foto's 
hangen verspreid over De Loet. 'Het liefst 
fotograaf ik vogels, herten en vossen. Soms 
landschappen. De natuur verveelt mij nooit. Er 
is altijd wat te doen. Als je aan het fotograferen 
bent, kijk je ook anders naar de natuur en let je 
op van alles. Het is een hele kunst om te leren 
kijken, omdat niet alles keurig blijft poseren.'

In de familie
Dat de liefde voor fotograferen in de familie ligt, 
blijkt uit het feit dat bijna de hele familie dezelfde 
hobby heeft. Niet alleen Esther, maar ook haar 
zoon, dochter en dus broer maken graag foto's. 
'Het is een echt familieding geworden', stelt 
Esther. 'We hebben er samen plezier aan. Al 
is het niet per se erg als ik een keer alleen op 
pad ben.'

Hoewel er veel materiaal in De Loet hangt, 
worden niet alle foto's afgedrukt. 'Tegenwoordig 
bewaar ik al mijn foto's op de computer', legt 
Esther uit. 'De mooiste zoek ik uit en druk ik af. 
Een foto van een ijsvogeltje (foto onder), waar ik 
het meest trots op ben, hangt in mijn huiskamer. 
Fotograferen is een fijne ontspanning. Je 
bent er zo intensief mee bezig dat je andere 
beslommeringen vergeet.'

De Loet
Hoewel Esther graag de natuur in trekt, kent 
u haar waarschijnlijk uit De Loet. Hier werkt 
ze namelijk al sinds 1998. Als jong meisje 
wilde Esther graag in de kraamzorg werken. 
Door té veel aanmeldingen lukte dat destijds 
niet en kwam ze in de zorg terecht. Eerst in 
Lauwershof in Alkmaar. En na elf jaar, vanaf 
1998, in De Loet. 'En daar heb ik tot op 
heden geen moment spijt van gehad', vertelt 
ze. 'Ik haal veel voldoening uit mijn werk met 
ouderen. Ik geniet van gesprekken en van het 
contact. En de verhalen die cliënten vertellen, 
zijn geweldig. En dan heb ik ook nog een leuke 
groep collega's én werk ik in een mooi en nieuw 
verzorgingshuis. Dat maakt het allemaal erg 
afwisselend en aangenaam.'

Heeft u een mooi of persoonlijk verhaal dat u 
graag wilt delen met de buitenwereld? Laat 
u dan interviewen! Neem hiervoor contact 
op met Marjon Seekles-van Rhoon of stuur 
een mail naar m.seekles@vivazorggroep.nl.
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In de rubriek Vanuit ViVa! geven we 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!

Gezicht in de Wijk 
Op de bovenste van de twee rechterfoto's ziet 
u Paulien de Looff. Paulien's functie? Gezicht 
in de Wijk. Is dat geen gekke naam voor een 
functie? Niet als u weet wat een Gezicht in de 
Wijk precies doet.  

Het is de taak van het Gezicht in de Wijk om 
medewerkers tijdens hulp in het huishouden 
te ondersteunen. Daarnaast zorgt het Gezicht 
voor de planning, heeft deze contact met de 
cliënt – een signalerende rol naar de cliënt – 
en is het Gezicht een contactpersoon richting 

de gemeente. Paulien heeft ook contact met 
de wijkteams én de sociale teams. Dit doet ze 
zodat zij nóg beter kan inspelen op de behoefte 
en wensen van cliënten. Een duizendpoot, dus. 

Een dag uit Paulien's leven
Woensdagochtend, 07:30. Het is weer gelukt. 
Mijn man, zoontje en ik zitten aangekleed en 
wel in de auto. Ik breng ze deze dag altijd 
weg. Om acht uur móet ik klaar zitten voor 
het telefonisch spreekuur voor cliënten dat tot 
10:00 duurt. 

Om 10:10 stap ik in de auto. Rond 10:30 
arriveer ik op de plaats van bestemming: een 
zorgopstart bij een nieuwe cliënt. Het is altijd 
extra lief als er op je wordt gewacht met koffie. 

VANUIT V IVA !
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Na de zorgopstart heb ik nog even tijd voor 
een evaluatie met een andere cliënt. Om 12:00 
praat ik wat bij met mijn collega's. Tussen 13:00 
en 15:00 is er weer een telefonisch spreekuur. 
Ondertussen behandel ik mijn mail. Ondanks 
dat medewerkers in de huishoudelijke zorg 
zelf hun planning bijhouden, gaat er voor ons 
toch ook nog wat tijd inzitten. Nieuwe cliënten 
moeten worden ingepland, bestaande cliënten 
van medewerkers die uit dienst gaan worden 
ingepland, langdurige zieken moeten worden 
vervangen, et cetera. Het is altijd weer even 
puzzelen. 

Voor ik het weet, is de dag weer voorbij en rij ik 
naar huis. Maar eerst die twee leuke mannen 
ophalen!

VANUIT V IVA !

Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen – samen met andere mensen. 
Zinvol bezig zijn. Structuur aanbrengen in de dag. Soms lukt het niet door 
leeftijd of ziekte. Dagbesteding is dan een goede keuze. Voor uzelf, maar 
ook ter ontlasting van de mantelzorger(s). 

Wilt u weten of Dagbesteding iets voor u is? Kom dan langs, neem uw 
dochter, vriendin of buurman mee en loop een ochtend geheel vrijblijvend 
mee. Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo. Elke dagbesteding heeft zijn eigen 
sfeer en activiteiten en alles mag en kan – welke dagbesteding u ook 
bezoekt. Op een enkele locatie kunt u zélfs logeren!

Contact
Informeer bij de afdeling Zorgbemiddeling (tel. 088-9958640) over de 
verschillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij u in de 
buurt. Bezoek www.ViVaZorggroep.nl voor meer informatie.
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Hollandse Weken
Hollandser dan de Hollandse Weken kon het 
bijna niet! We zijn de eerste week begonnen 
met dansen in de stoel en een Hollandse quiz. 
De quiz werd serieus en soms zelfs fanatiek 
gespeeld. Daarnaast is er meegezongen met 
de  smartlappen van Het Eerste Alkmaarse 
Smartlappenkoor, zijn er Hollandse foto's 
gemaakt tijdens de wandeling én werden er 
klompen beschilderd. Niet alleen de ogen, 
maar ook de mond kregen de kost. Er werden 
West-Friese krentenmikken, bitterballen en 
poffertjes gegeten. En natuurlijk werd het echte 
Hollandse advocaatje niet vergeten.

De tweede week was er niet minder op, met 
een Hollandse film, een spelletjesochtend 

en een optreden van een West-Friese 
Dansgroep. Daarnaast was er een muzikale 
bingo met Oerhollandse prijzen. Een ritje op 
de paardentram mocht niet ontbreken en 
als afsluiter kwam op vrijdag het Shanty en 
Seasongkoor The Lake Singers voor ons 
optreden. Deinend op de liedjes hoorde daar 
uiteraard een heerlijke Hollandse Nieuwe van 
een echte Hollandse haringkar bij.

We hopen dat u heeft genoten van deze 
speciale activiteiten en hapjes die de Stichting 
Vrienden van Woon- en Zorgcentrum Heiloo 
mogelijk hebben gemaakt. We willen hen én 
alle vrijwilligers bedanken voor dit daverende 
succes!

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

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Hollandse Weken
De Hollandse Weken waren een groot succes. Dit werd 
mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Woon- 
en Zorgcentrum Heiloo en de inzet van vele vrijwilligers. 
We willen hen dan ook hartelijk bedanken.

Foto's boven
Typisch Nederlandse 

prijzen tijdens de 
Hollandse bingo en 

het optreden van  
The Lake Singers.

Foto rechts
Bewoners van De Loet 
zijn druk in de weer met 
hun creaties: beschilderde 
klompjes.
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HET U ITBUREAU

Internationale optredens
Na de Hollandse weken beginnen we in 
augustus buiten onze landsgrenzen. Op 
zaterdag 5 augustus treedt om 14:00 in De Loet 
Trio Sensibility uit Sint Petersburg, Rusland 
en Barnabás Baranyai en Adam Menyhei uit 
Boedapest, Hongarije op. Zij spelen klassieke 
werken van Haydn, Schubert, Brahms en 
Hermann.

Trio Sensibility komt naar Nederland via 
The International Holland Music Sessions. 
Het is heel bijzonder om deze getalenteerde 
musici uit Rusland en Hongarije bij ons te 
zien en horen spelen. Veel musici die ooit 
aan de masterclasses en concerten van 
The International Holland Music Sessions 
meededen, zijn doorgestroomd naar de top. 

Wilt u het concert bijwonen? Dan kunt u zich 
opgeven bij het Uitbureau of bij de gastvrouw. 
Bewoners met zorg van ViVa! Zorggroep 
betalen geen entree. Anderen betalen €5.

Barbecue met muziek van Hubert Ilario
Het is zomer, dus tijd voor een barbecue. We 
houden hem op 9 augustus. De prijs hiervoor is 
de prijs van de standaard maaltijd. Bewoners 
met een zorgindicatie WLZ of VPT betalen 
niets. Huurders of gasten betalen €9,75, 
exclusief drankjes. Opgeven kan tot en met 
vrijdag 4 augustus bij de gastvrouw. 

Wilt u niet meedoen aan de barbecue? Dan 
kunt u gebruik maken van een maaltijd op uw 
appartement.

MEER ACTIVITEITEN
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AUGUSTUS 2017
Sommige activiteiten vervallen deze maand in verband met de 
vakantieperiode. Wijzigingen onder voorbehoud

Dinsdag 1 augustus
14:30   Zingen Restaurant      Gratis

Woensdag 2 augustus
10:00   Sjoelen Biljartruimte     Gratis

Donderdag 3 augustus
10:30   Brei-activiteit Restaurant    Gratis
14:00   Handmassage en manicure Activiteitenruimte €5

Vrijdag 4 augustus
14:00   Jeu de boules Terras     Gratis

Zaterdag 5 augustus
14:00   Concert Aan Huis: The International Music 
   Sessions Restaurant (Zaal open vanaf 13:30) €5

Maandag 7 augustus
10:30   Stamtafelgesprek Restaurant    Gratis
14:00   Crea Doe Activiteitenruimte     €5*
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  Gratis

Dinsdag 8 augustus
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte  €9**
14:30   Zingen Restaurant      Gratis
   
* Activiteiten met twee sterretjes zijn activiteiten met materialen. De prijzen zijn €5 
per deelname of €20 per maand.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Woensdag 9 augustus
10:00   Sjoelen Biljartruimte     Gratis
13:30   Wandelclub Hal (Start)     €9**
17:00   Barbecue Restaurant     Maalt.

Donderdag 10 augustus
10:30   Brei-activiteit Restaurant    Gratis
14:00   Handmassage en manicure Activiteitenruimte €5

Vrijdag 11 augustus
14:00   Koersbal en jeu de boules Derde etage en terras Gratis

Maandag 14 augustus
14:00   Boetseren Vergaderruimte eerste etage  €5*
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  Gratis

Dinsdag 15 augustus
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte  €9**
14:30   Zingen Restaurant      Gratis

Woensdag 16 augustus
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburgzaal   Gratis
10:00   Sjoelen Biljartruimte     Gratis
13:30   Wandelclub Hal (Start) (Laatste keer met Sabrina) €9**

Donderdag 17 augustus
10:30   Brei-activiteit Restaurant    Gratis
14:00   Handmassage en manicure Activiteitenruimte €5

* Activiteiten met twee sterretjes zijn activiteiten met materialen. De prijzen zijn €5 
per deelname of €20 per maand.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Vrijdag 18 augustus
14:00   Jeu de boules Terras     Gratis

Maandag 21 augustus
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  Gratis

Dinsdag 22 augustus
14:30   Zingen Restaurant      Gratis

Woensdag 23 augustus
10:00   Sjoelen Biljartruimte     Gratis

Donderdag 24 augustus
10:30   Brei-activiteit Restaurant      Gratis
14:00   Handmassage Activiteitenruimte   €5

Vrijdag 25 augustus
14:00   Jeu de boules Terras     Gratis

Maandag 28 augustus
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  Gratis

Dinsdag 29 augustus
10:30   Quizochtend Restaurant     Gratis
14:30   Gouwe Ouwe met Nic de Git Restaurant  Gratis

Woensdag 30 augustus
10:00   Sjoelen Biljartruimt      Gratis
13:30   Wandelclub Hal (Start)    €9**

** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Donderdag 31 augustus
10:30   Brei-activiteit Restaurant      Gratis
14:00   Handmassage en manicure Activiteitenruimte €5
14:00   Modeverkoop Fashion Plus Restaurant 

SEPTEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 september
14:00   Jeu de boules Terras     Gratis

Maandag 4 september
10:30   Stamtafelgesprek Restaurant    Gratis
14:00   Crea Doe Activiteitenruimte     €5*
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  Gratis

* Activiteiten met twee sterretjes zijn activiteiten met materialen. De prijzen zijn €5 
per deelname of €20 per maand.

Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij het Uitbureau tenzij anders vermeld. Hou 
ook de affiches in het huis in de gaten: soms kan het programma iets afwijken.

Prijzen
• Activiteiten met een sterretje zijn activiteiten met materialen. De prijzen zijn 

€5 per deelname of €20 per maand. 
• Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per 

deelname of €31 per maand. Cliënten met een WLZ- of ViVa! VPT-pakket 
krijgen één vereniging gratis. 

• Activiteiten die €5 kosten, zijn periodieke activiteiten. Optredens zijn een 
uitzondering. Dit zijn evenementen en daarom gratis voor bewoners. 
Bezoekers betalen €5.

• Gratis activiteiten zijn kosteloos voor bewoners. Anderen betalen alleen voor 
consumpties.

Agenda
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Facebook en website 
De Loet is ook te vinden op Facebook via 
www.facebook.com/de-loet. De website is 
www.vivalavie.nl

Geestelijk verzorger 
Geestelijk verzorger Ria van Neerbos is iedere 
week op woensdag een halve dag in De 
Loet aanwezig. Wilt u een afspraak met haar 
maken? Dan kan dit via de gastvrouw.

Kapsalon 
De kapsalon is geopend op dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Afspraken 
maken kan bij Ageeth of Joke via 
telefoonnummer 072-5825078.

Openingstijden huiswinkel 
De huiswinkel is maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 09:00 

en 11:00 geopend.

Het restaurant 
Het restaurant is de hele dag open. U kunt 
altijd consumpties als tosti's, broodjes kroket 
of uitsmijters nuttigen.

Het Uitbureau
Het Uitbureau is bereikbaar via 
telefoonnummer 088-9957756. Mailen kan 
ook: m.seekles@vivazorggroep.nl.

Viskraam
Robin en zijn Volendammer Viskraam staan 
iedere donderdag tussen 13:00 en 14:30 in de 
hal van De Loet. Heeft u zin in verse vis? Dan 
moet u bij hem zijn!

PRAKTISCHE INFO

Koffie drinken
Koffie drinken in het restaurant 
op de begane grond? Dat kan 
op verschillende tijdstippen.

Maandag tot en met zondag 
tussen 10:00 en 11:00.

Maandag tot en met zondag 
tussen 14:00 en 15:30.
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Augustus is doorgaans de warmste maand van 
het jaar. Dat zien we simpelweg wanneer we 
naar buiten kijken, maar ook als we de oude 
weerspreuken erbij pakken. 'Geeft augustus 
niet veel regen, maar wél veel zonneschijn, 
dan krijgen we zeker goede wijn' is een mooi 
voorbeeld van een weerspreuk die normaal 
gesproken van toepassing is op deze maand. 
Of dit écht gaat gebeuren? We wachten het af...

Gastvrij nieuws
We hopen dat u in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent af en toe lekker naar buiten 
te gaan. Dat kan een klein wandelingetje zijn of 
een kopje koffie op het terras. 

Heeft uw locatie een terras of een tuin? En heeft 
u hierover opmerkingen of aanbevelingen? 
Laat het ons graag weten, dan gaan we voor u 
kijken wat we daar aan kunnen doen. 

Hondsdagen?
Augustus wordt ook wel de maand van de 
hondsdagen genoemd. Dit heeft niets met 
honden te maken. Wél met het sterrenbeeld 
de Grote Hond. De ster Sirius, die onderdeel 
is van dit sterrenbeeld, is tijdens deze periode 
vanaf de aarde tijdelijk niet meer te zien. Pas 
na 25 augustus is deze ster weer te zien. Dit is 
dan ook meteen het einde van deze periode. 
Vroeger leerde men dat eten tijdens de 
hondsdagen sneller bederft dan normaal. Men 
was dan ook extra voorzichtig. Eten bederft nu 
eenmaal sneller als het warm en vochtig is. En 
aangezien de hondsdagen over het algemeen 
heel warm zijn, komt dit eten dat buiten de 
koelkast ligt niet ten goede. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand 
jarig? Dan is er goed nieuws. 
ViVa! Zorggroep biedt namelijk 
speciale verjaardagsmenu's 
aan. 

Voor de jarige job zijn deze 
menu's helemaal gratis. Voor uw 
tafelgenoten hanteren we een 
aantrekkelijke menuprijs. Het 
menu mag u, in overleg met de 
kok, zelf samenstellen. 

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse vuurtorens
In de maand van zee en strand is het toepasselijk 
eens te kijken naar onze vuurtorens. Vuurtorens 
spreken erg tot de verbeelding. Elke vuurtoren 
is verbonden met verhalen over scheepvaart 
en handel, stormvloeden en oorlogen. De 
meeste van deze bouwwerken zijn ruim een 
eeuw of zelfs meerdere eeuwen oud en hebben 
heel wat meegemaakt. Hoewel de kust van 
Nederland relatief kort is, bevindt het zich aan 
een van de drukst bevaren wateren ter wereld. 
Het bleek al eeuwen geleden dat een goede 
verlichting van de kust hier onmisbaar was. Het 
kenmerkende vlakke landschap van Nederland 
gaat ook onder de waterspiegel door. Zo 
ontstaan vele gevaarlijke ondiepe plekken die 
het scheepvaart kunnen hinderen. Dit maakte 
het noodzakelijk dat de Nederlandse kust vanaf 
grote afstand verkend moest worden.

Het leidde tot een aaneengesloten keten van 
sterke kustlichten op relatief hoge torens. De 
zee bij Egmond kon, en kan, zeer verraderlijk 
zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens 
gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal 
in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens 
in IJmuiden werden de torens in Egmond, om 
verwarring te voorkomen, voorzien van rode 
ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon 
worden onderscheiden van dat van IJmuiden. 
In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk 
voorzien van een draailicht. De noordzijde van 
het licht is rood van kleur om te waarschuwen 
voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van 
Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone 
komen, wordt het licht weer wit. De zuidelijke 
toren, op het Torensduin, is in 1891 gedoofd en 
in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat 
er nog steeds en is een rijksmonument.

Eetweetje
Voor kranten en andere media is 
augustus de komkommertijd. Dit 
woord werd in het Nederlands 
voor het eerst gebruikt in 
1787. Het duidt op een 
periode met weinig nieuws 
en handelsactiviteiten. Politici 
zijn met verlof. De grote 
sportevenementen zijn voorbij. 
Mensen zijn met vakantie. 
Kranten beginnen plots te 
schrijven over onbenullige 
onderwerpen of inbraken. We 
noemen dit komkommertijd 
omdat augustus vroeger de 
maand was waarin komkommers 
werden geoogst.

VIVA !  GASTVRIJ
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Felicitaties burgemeeester
Langs deze weg wil ik iedereen – bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers – bedanken voor 
de felicitaties in verband met mijn honderdste 
verjaardag. Het was echt overweldigend om 
zoveel aandacht te mogen ontvangen. Mijn 
woonkamer leek wel een bloemenwinkel. En 
voeg daarbij de ruim zeventig felicitatiekaarten 
die ik mocht ontvangen. Het was prachtig. 

Nogmaals dank voor alles wat deze dag tot een 
onvergetelijke heeft gemaakt.

door J. Johansen-Broodwinner

Miss World
Dit maak je waarschijnlijk maar één keer in 
je leven mee: dat je op de foto mag met Miss 
World Nederland Finalist van 2017 – Roja 
Santhakumaran uit Heiloo

 
Mevrouw Hummen ging voor de verandering 
eens een wandeling maken met haar maatje 
Ingrid. Ze liepen richting de vijver en passeerden 
twee mensen op de bank. De ene zag er zo 
mooi uit dat ze beiden even omkeken. Toen 
ze de sjerp zagen met de titel vroegen ze haar 
om even op de foto te mogen. Ze werd op dat 
moment geïnterviewd door Natalie Bottemanne 
van de Uitkijkpost en deze bood aan om de foto 
te maken. Dit vonden ze ontzettend aardig.

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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Beste bewoners en huurders,
 
Wij willen u wijzen op het gebruik van de 
ideeënbus in De Loet. Deze is bedoeld voor 
vragen, opmerkingen, complimenten en 
ideeën. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen 
bij de gastvrouw.
 
Indien u een klacht heeft is het meest logisch 
om dit te bespreken met degene waarover 
de klacht gaat of de persoon die daar 
verantwoordelijk voor is. Indien u dit niet wilt of 
niet kunt, dan kunt u een gesprek aanvragen 
met de verpleegkundige. Vraag uw verzorgende 
hiernaar: zij kan een afspraak maken. 

Ook is het mogelijk om het klachtenformulier in 
te vullen. Deze vindt u achterin het zorgdossier. 
Dit formulier kunt u afgeven bij uw verzorgende. 
Zij zorgt er voor dat het op de juiste plaats 
terecht komt.
 
De ideeënbus is niet bedoeld voor klachten. 
Wij willen graag eerder van een eventuele 
klacht op de hoogte zijn, zodat wij ook eerder 
verbeteringen kunnen doorvoeren.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking en een 
vriendelijke groet!

DE IDEEËNBUS

zomer weetjes

door Dionne Jillings-Kuiper, verpleegkundige

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

Wat weet u over de telefoon en andere communicatiemiddelen?

1.Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Wat was de naam van het eerste 
Nederlandse telefoniebedrijf?

A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 
Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse 
telefoonnetwerk geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen waren er op dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen waren er in 
Nederland in 1915?

A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

TELEFOONQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


