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Voor u begint aan dit nieuwe nummer van uw 
wijkkrant willen we u graag complimenteren. 
Het aantal inzendingen voor deze uitgaven 
gaat namelijk per editie omhoog. Hierdoor 
kunnen we van Spil, Snipper, Marke 
Nieuws en Forumidabel niet alleen een 
blad vóór, maar ook dóór u maken. En over 
complimenten gesproken: wist u dat het op 1 
maart Nationale Complimentendag is? Twijfel 
daarom niet om op die dag iemand te prijzen 
voor zijn of haar bezigheden. Een kleine 
moeite die altijd wordt gewaardeerd.

Het korte februari stond dit jaar in het teken 
van de Olympische Spelen in Pyeongchang, 
Zuid-Korea. Heeft u de Spelen nauwlettend 
gevolgd? Dan heeft u ongetwijfeld 
meegekregen dat Nederland het dit keer erg 
goed heeft gedaan. Een gedenkwaardige 
editie van een bijzonder sportevenement.

Dan nu de maand maart. Een maand die 
veel mensen met vreugde tegemoet zien. 
Dat komt natuurlijk door de start van de lente 
– zowel astronomisch als meteorologisch. 
We zetten onder meer de klok een uur 
vooruit. Langere dagen en meer licht: daar 
knappen veel mensen van op – vooral na 
zo'n lange winter. De zomertijd begint dit jaar 
op zondag 25 maart. Vergeet u niet uw klok 
te verzetten?

Veel leesplezier en een fijne lente!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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HET U ITBUREAU

BALLET
Met een genereus gebaar van het Kennemer Theater 
en wat hulp van Gouden Dagen Beverwijk konden de 
dames Otten, Hutter en Wolterman kosteloos genieten 
van het Zwanenmeer-ballet in het theater. Er werd nog 
dagen gesproken over deze geweldige ervaring!
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MAART 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 maart
10:30   Keek Op De Maand Restaurant     Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 2 maart
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Zaterdag 3 maart
   Filmhuis Restaurant 

Zondag 4 maart
09:45   Kerkdienst Kapel     

Maandag 5 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 6 maart
10:15 - 12:00 Rondje Om met leerlingen Kennemer College  Gratis*
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 7 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 8 maart
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

AGENDA
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Vrijdag 9 maart
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Zondag 11 maart
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 12 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 13 maart
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 14 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*
   Koersbal Hal       Gratis*

Donderdag 15 maart
10:30 - 14:00 Lunchen Praxis       €10,00
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 16 maart
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 18 maart
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 19 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
   ViVa! Musica: Buffo & Soubrette De Jansheeren  

AGENDA
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Dinsdag 20 maart
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*
   ViVa! Musica: The Dutch Vocals De Jansheeren

Woensdag 21 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 22 maart
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*
   ViVa! Musica: West-Fries Variété De Jansheeren

Vrijdag 23 maart
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis
   ViVa! Musica: Annie M.G.Schmidt De Jansheeren

Zondag 25 maart
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 26 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 27 maart
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 28 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis**

AGENDA
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Donderdag 29 maart
10:30   Keek Op De Maand Restaurant     Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 30 maart
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Zondag 1 april
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 2 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 3 april
10:15 - 12:00 Rondje Om met leerlingen Kennemer College  Gratis*
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 4 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 5 april
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 6 april
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Zaterdag 7 april
   Filmhuis Restaurant 

Zondag 8 april
09:45   Kerkdienst Kapel 

AGENDA
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Maandag 9 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 10 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 11 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 12 april
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 13 april
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 14 april
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 16 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 17 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis**
   Biljart huren Hal       Gratis

Woensdag 18 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
10:30 - 12:00 Verkoop: Lingerie Restaurant     
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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Donderdag 19 april
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 20 april
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Zondag 22 april
09:45   Kerkdienst Kapel 

Maandag 23 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 24 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*
   Biljart huren Hal       Gratis*

Woensdag 25 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 26 april
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 27 april
14:30   Optreden: Cock Zwanenburg Restaurant 

Zondag 29 april
09:45   Kerkdienst Kapel   

Maandag 30 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

AGENDA
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* Prijzen 
De activiteiten zitdansen, koersbal, spelmiddag en gym zijn gratis voor bewoners en 
cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen 
€9,00 per deelname of €30,00 per maand via een automatisch incasso of pinbetaling.

Biljarten en de biljart huren is gratis voor bewoners en cliënten met een WLZ- of VPT-
pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €2,50.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners en cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00 per deelname via een automatisch 
incasso 
of pinbetaling.

Zingen kost €3,00 voor bewoners en cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €5,00.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor bewoners
 en cliënten met een WLZ- of VPT-pakket.
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €6,00.

Het Rondje Om met leerlingen Kennemer 
College is gratis, exclusief consumpties.

AGENDA
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Open dag
Sommige ViVa!-locaties houden op zaterdag 
17 maart een Open Dag. Het gaat om De 
Boogaert, De Marke, Lommerlust, Overkerck 
en Westerheem. Deze locaties zijn op die 
dan van 14:00 tot 16:30 open en bieden 
verschillende programma's aan.

Programma
Het ViVa! La Vie Uitbureau laat bijvoorbeeld 
zien hoe u tot op hoge leeftijd kunt genieten 
van allerlei leuke activiteiten. U kunt 
meedoen aan de activiteiten dat moment 
of u laten informeren over het aanbod. U 
kunt ook kiezen voor een rondleiding door 
en een bezichtiging van een appartement óf 
meer info over het vrijwilligerswerk krijgen. 
De Open Dag geeft u ook de mogelijkheid 
het Wijkzorgteam te ontmoeten en, indien 
aanwezig, de specialiteit van het restaurant 

te proeven. De middag wordt  op sommige 
locatties muzikaal omlijst.

Tuinonderhoud
Het hoveniersbedrijf Donker Groen (onderste 
foto) is, op sommige ViVa!-locaties, begin 
februari begonnen met de zogenaamde nul-
beurten, waarbij alle tuinen en terreinen op 
het gewenste niveau worden gebracht. Het 
onderhoud kan hierdoor de rest van het jaar 
naar afspraak worden uitgevoerd. 

Wilt u iets melden over het terrein van uw 
woonlocatie? Laat het dan weten aan het 
Facilitair Meldpunt via 088-9958283 of 
facilitairmeldpunt@vivazorggroep.nl.

Over Vanuit ViVa!
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. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

VANUIT V IVA !
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
De zorg is bereikbaar via een aantal 
verschillende telefoonnummers.

Heeft u tussen 08:30 en 19:30 zorg nodig? 
Bel dan de gastvrouw via 088-9957132 en 
vraag naar de zorg voor de desbetreffende 
afdeling.

Heeft u tussen 19:30 en 08:30 zorg nodig? 
Neem dan contact op met de nachtzorg. 
Deze is te bereiken via 088-9957120. De 
afdelingen zijn te bereiken via de volgende 
telefoonnummers:

Begane grond 088-9957145
Eerste etage 088-9957147
Tweede etage 088-9957147
Derde etage 088-9957148
Vierde etage 088-9957148

Iedere cliënt in de zorg heeft daarnaast een 
contactverzorgende. Informatie over wie 
uw contactverzorgende is, vindt u in het 
zorgdossier. Dit dossier is aanwezig op uw 
appartement. 

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van woensdag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 én op zaterdag 
tussen 09:00 tot 13:00 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken is ook mogelijk. Bel 
hiervoor naar 06-13476585.

PRAKTISCHE INFO
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Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden iedere zondag om 
09:45 plaats in de kapel. Bekijk de affiches 
op de deur van de kapel en in de liften voor 
meer informatie.

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen. Dit is, naast een rommelig 
gezicht, ook een gevaarlijke situatie: er 
kunnen bijvoorbeeld valpartijen ontstaan. 
We willen daarom iedereen verzoeken om 
de hal netjes te houden, zodat ons huis een 
mooie, opgeruimde indruk maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? Plak dan 
stickers aan de buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer krijgt.

Parkeren
Het is de bedoeling dat u uw auto netjes 
parkeert achter de slagboom op ons 
parkeerterrein. Deze ruimte is er onder meer 
voor de hulpdiensten, waaronder ambulance 
en brandweer.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 19:30. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:00 geserveerd. We 
hebben tevens de mogelijkheid om te 
lunchen: dit kan tussen 12:00 en 14:30.  De 
gastvrouw verkoopt dinercadeaubonnen om 
iemand te trakteren op een maaltijd met twee 
consumpties. Deze cadeaubon kost €12,50 
en is in te leveren bij alle ViVa!-restaurants.

Late thuiskomst
Het gebeurt regelmatig dat 
bewoners een avondje weg 
zijn en later dan gebruikelijk 
thuiskomen. De nachtdienst van 
de zorg is dan al begonnen en 
wanneer zij plotseling iemand 
in de hal of gang tegenkomen, 
is dat soms even schrikken. 
We vragen u daarom of, als u 
na 22:30 thuiskomt, even wilt 
aanbellen bij de algemene bel bij 
de deur. De zorgmedewerkers 
weten dan dat u binnenkomt. 

PRAKTISCHE INFO
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Maart is vaak nog grillig en koud, ondanks het 
feit dat de lente voor de deur staat. Gelukkig 
is het op de verschillende locaties van ViVa! 
Zorggroep warm – en zeker met onze nieuwe 
ViVa!ccino's. Hieronder leest u meer over 
deze nieuwe koffie, onze koffieleverancier en 
het komende Topmenu.

Duurzame koffie
U weet misschien dat wij onze koffie bestellen 
bij koffiebranderij Peeze, een ambachtelijk 
familiebedrijf uit Arnhem. Maar wist u ook 
hoe bijzonder Peeze is? Het is namelijk een 
bedrijf met een prachtige missie en visie op 
het gebied van koffie en thee.

Het begint allemaal met de inkoop van 
groene koffiebonen. Hiervoor werkt Peeze 
samen met koffieleverancier Efico. Zij kopen 
voor Peeze de beste kwaliteit bonen in. 

Dat doen ze uitsluitend bij plantages die 
de 10 Principles Of Global Compact van 
de Verenigde Naties hanteren. Dit zijn tien 
principes die staan voor eerlijke handel 
en goede arbeidsomstandigheden op 
de plantages. Samen met partners traint 
Peeze boeren in landbouwmethoden en 
bedrijfsvoering. Daarnaast draagt elk kopje 
koffie bij aan een project in Ethiopië. In dit 
koffieland ondersteunen we sinds 2010 een 
grote coöperatie met diverse langlopende 
deelprojecten middels de Peeze Foundation.

Certificaten
Alle koffieplantagesvan Peeze zijn 100% 
duurzaam gecertificeerd. Als eerste 

Vergeten eten
De raap lijkt zowel qua naam als 
qua uiterlijk veel op de koolraap. 
Ze behoren ook allebei tot 
de koolrassen – en toch is er 
een wezenlijk verschil. Rapen 
hebben bijvoorbeeld een mildere 
smaak en zijn typische, jonge 
voorjaarsgroente. Een koolraap 
is daarentegen een echte herfst- 
en wintergroente. Rapen oogst 
je dus jong. Wanneer ze jong 
genoeg zijn, hoef je ze niet te 
schillen.

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse koffiebranderij heeft Peeze 
de stap gezet om enkel nog gecertificeerde 
koffiebonen in te kopen, te branden 
en te verkopen. Dit betekent dat alle 
koffiemelanges het Fairtrade Max Havelaar-, 
het BIO- of het Rainforest Alliance-keurmerk 
dragen.

Meer info hierover vindt u op www.
peezefoundation.nl.

Krokusmenu
ViVa! Zorggroep laat u in de week van 19 
tot 24 maart genieten van een nieuw menu 
in de Topmenu-cyclus: het Krokusmenu. 
Een heerlijk, speciaal voor u samengesteld 
viergangendiner waardoor u helemaal in de 
lentesferen komt. Bekijk de speciale flyer op 
tafel of in uw brievenbus en reserveer voor 
het te laat is.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. Elke maand een nieuw 
recept, elke maand een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is Apple 
Pie Latte Macchiato: koffie met de smaak 
van oma's appeltaart. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ



xxxxx

1 6   ViVa! SPIL

MENU 'S



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 7

MENU 'S



xxxxx

1 8   ViVa! SPIL

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.  

ViVa! Musica
De stichting Vrienden Van ViVa! heeft 
in de week van 19 maart ViVa! Musica 
georganiseerd: een meerdaags evenement 
in De Jansheeren in Heemskerk, waarbij 
u geniet van muzikale voorstellingen. We 
hopen dat u zich heeft ingeschreven voor 
een van de volgende shows!

19 maart: Buffo & Soubrette 
Buffo en Soubrette nemen u mee naar de 
feestelijke kant van de klassieke muziek: de 
operette. U kunt genieten van hoogtepunten 

uit operettes als Der Bettelstudent, Im 
Weißen Rossl en nog veel meer. 

20 maart: The Dutch Vocals
Peter en Anja vormen samen het Volendamse 
duo The Dutch Vocals. Ze bieden een 
Nederlandstalig repertoire vol herkenning.

22 maart: West-Fries Variété
Theo en Els Spigt geven u een terugblik op 
het West-Friese leven van zo'n zestig jaar 
geleden met liedjes en voordrachten.

23 maart: Annie M.G. Schmidt
De mooiste liedjes uit het leven van Annie 
M.G. Schmidt komen op 23 maart allemaal 
voorbij Alles wordt uiteraard live gezongen.

Vervoer
Gaat u naar een van de 
optredens? Stichting Vrienden 
Van ViVa! regelt verder 
alles voor u. Bewoners van 
Heemswijk, Meerstate, Sint 
Agnes en Westerheem gaan 
lopend naar De Jansheeren. De 
stichting heeft vervoer geregeld 
voor de overige locaties. U 
wordt per brief geïnformeerd 
over de vertrektijden van de bus 
vanuit uw locatie. We wensen u 
alvast een hele fijne, muzikale 
middag!
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Bijeenkomst
Op dinsdag 13 februari hebben we een eerste 
thema bijeenkomst in Lommerlust gehad. 
Het thema was ‘Wonen in Lommerlust’ en 
samen met vijf bewoners hebben we daar 
een uur over gesproken. Hoe was het om 
hier naar toe te verhuizen? Hoe was het om 
te wennen? Wat laat je achter en hoe maak 
je hier iets nieuws? Zomaar wat vragen 
die voorbij kwamen. Het was een gezellige 
bijeenkomst met mooie uitwisseling van 
verhalen. Op dinsdag 20  maart, van 10:30 
tot 11:30 uur in de recreatieruimte, is de 
volgende themabijeenkomst. Het onderwerp 
staat daarvoor nog open, dus wie ideeën 
heeft mag ze inbrengen. Het gesprek is voor 
iedereen, dus voelt u zich welkom om aan te 
sluiten.

Door Ramona Cullum en Mandy Koehorst

Kortingsbonnen
Bent u lid van de Nationale Postcode 
Loterij? Dan heeft u ook de Voordeelagenda 
ontvangen, inclusief de bijbehorende 
kortingsbonnen. Mocht u daar geen gebruik 
van maken, dan kunt u ze altijd inleveren bij 
het Uitbureau. Zo kunnen de bonnen worden 
gebruikt voor uitjes met de bewoners. Ze zijn 
er dan ook heel blij mee!

Door de Cliëntenraad Beverwijk

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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Door Mandy Kroon, geestelijk verzorger

Tegen de tijd dat deze Spil voor u ligt, zijn de Olympische Spelen alweer 
afgelopen. De Spelen werden dit jaar van 9 tot 25 februari in Zuid-Korea 

gehouden. Zelf kijk ik nooit naar sport, zelfs niet met het EK, WK of 
Olympische Spelen. Op de verschillende ViVa!-locaties viel me echter 

wel de aandacht ervoor op. Vlaggetjes met hup, Holland, hup, bewoners 
die met elkaar voor de tv zitten, collega’s die tijdens het werk opeens 

beginnen te joelen als iemand wint. Ik schrijf dit half februari en Nederland 
heeft al elf medailles op zijn naam staan, waardoor we momenteel tweede 

staan. Waar een klein land groot in kan zijn!

Een gevoel wat bij veel mensen heerst, is trots. Trots als een pauw op ons 
land, op onze sporters, op de prestaties. Het is een trots die verbindt, die 
mensen met elkaar delen. Een trots die boven verschillen uitstijgt en kan 

verbroederen. 

Een ander soort trots is de trots die we ervaren als we zelf iets bereikt 
hebben. De schaatser die haar medaille heeft gewonnen voelt een 

andere trots dan de trots die wij als Nederlander voelen omdat zij heeft 
gewonnen. Die persoonlijke trots heeft met een prestatie te maken, die 
vaak met een weg van inspanning, vallen en opstaan te maken heeft. 

Als u terugkijkt op uw leven, waar voelt u dan trots voor? Welke prestatie 
heeft u met eigen krachten behaald? Welk gevoel van trots vergeet u 

nooit meer? En hoe voelt het om daar nu zo aan terug te denken? 

TROTS

zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN


