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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Plesmanweg 1, 1945 WK Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957000

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

WANDELUITJE
Op 23 augustus vond er een wandeluitje met lunch 
plaats. Het weer was grijs, maar warm. We aten bij 
cafetaria Family in het centrum van Heemskerk een 
lekker broodje kroket of een patatje – met een softijsje 
toe.

Gezelligheid
Het was gezellig om 
met 25 bewoners en 
begeleiders op stap 

te zijn...

Nieuwe vesten
...en bovendien vielen 
we lekker op in onze 
nieuwe Uitbureau-
veiligheidsvesten!
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OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken De Buitenhof 
Middag  Klaverjassen De Buitenhof
Middag  Spelletjes De Buitenhof   
Middag  't Ommetje De Buitenhof (vertrek)  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond  Meditatiedienst De Buitenhof 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte
Ochtend  Zang 
Middag  Gym    

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte

AGENDA
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Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof 
   Deze activiteit gaat alleen door op 19 oktober
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen De Buitenhof 

Donderdag 4 oktober
   Bowlen (vol)

Dinsdag 9 oktober
18:00   Topmenu: Menu Belgique Restaurant    €22,95*

Dinsdag 16 oktober
   Extra ommetje met het Kennemer College 
   (op inschrijving)

Donderdag 18 oktober
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Vrijdag 19 oktober
10:00   Verkoop Donjacour-schoenen De Buitenhof

Vrijdag 26 oktober
	 	 	 De	Plaatjesdraaierij:	bekende	oude	plaatjes	en	filmpjes	

AGENDA
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Donderdag 1 november
10:00   Heel Heemskerk Tekent: 
   Tekenen onder begeleiding van kunstenaars

Zaterdag 3 november
   Uitje De Bazaar (op inschrijving)

Meer info
Aanvangstijden en prijzen vindt u op de posters met het weekprogramma op de afdelingen, 
in de lift en in de foyer. 

Loop binnen bij het Uitbureau voor meer info over de activiteiten. U vindt ons in de foyer: de 
eerste deur rechts naast de counter. Mailen of bellen mag ook: naar Mirjam (06-22782294 
of m.bayense@vivazorggroep.nl), Yvonne (088-9957017 of y.glorie@vivazorggroep.
nl) of Sharon (088-9957017 of s.demmers@vivazorggroep.nl).

*Prijzen
Het Topmenu: Menu Belgique kost €22,95 per persoon, 
inclusief twee drankjes en koffie of thee. Gasten 
met een maaltijdvoorzieing van ViVa! Zorggroep 
betalen €12,95 per persoon.

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Huis ter Wijck heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur in 
handen heeft. Hij is te huur in de foyer: de eerste deur 
rechts naast de counter.
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

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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Feestelijke opening
Eindelijk was het zover! Op 30 augustus 
ging onze huiskamer open (foto's), nadat 
we vier jaar op de gang bij de lift hebben 
doorgebracht. Na een leuke en gezellige 
opening onder het genot van een hapje 
en een drankje was de nieuwe huiskamer 
eindelijk een feit.Een prijsvraag onder de 
bewoners heeft uiteindelijk de naam 't 
Hoekje opgeleverd. Deze naam kwam van 
mevrouw Schelvis uit appartement 611, die 
tevens de opening mocht verrichten.

Het was een onwijs gezellige middag, mede 
door zangeres Wendy Molee. We hopen 
hier nog heel veel gezellige uren te mogen 
doorbrengen. 

Door het personeelsteam van de afdelingen 
6-7

Zangochtend
Het was woensdagochtend 29  augustus 
behoorlijk druk in De Buitenhof. De 
restauranttafeltjes waren op hun plaats 
blijven staan en werden rondom bezet 
met bewoners en buren die allemaal zin 
hadden in de zangochtend. Er was zelfs 
een dj aanwezig, dus succes verzekerd. 
Het werd gaandeweg heel gezellig met 
liedjes van Marco Borsato, Guus Meeuwis, 
Wim Sonneveld  en meer zangers van nu 
en vroeger. Heerlijk, zo'n extraatje heeft een 
mens af en toe nodig. Hartelijk bedankt, 
bedenkers en vrijwilligers!

Door mevrouw De Soet

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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Kort geleden was ik bij een paar studiedagen 
over verandering. Het doel van de studiedagen 
was om te kijken hoe je kunt veranderen en 
ook hoe je een ander bij een verandering kunt 
begeleiden. 

Nu is verandering voor veel mensen moeilijk 
en daar reken ik mijzelf soms ook bij. Want 
veranderen dat is afscheid nemen van wat je 
gewend bent, zoeken naar nieuwe vormen en 
rituelen, zodat je je weer veilig voelt in een nieuwe 
situatie. Ons leven is een aaneenschakeling 
van veranderingen, verschillende levensfases 
hebben een eigen dynamiek. We zijn allemaal 
wel één of meerdere keren verhuisd en 
misschien ook wel van baan veranderd – en 
dan heb ik het nog niet over de veranderingen 
die je als gezin doormaakt: het gezin waaruit je 

voortkomt en soms ook je eigen gezin. Het is 
fijn als een ander je daarbij helpt, wanneer je 
het als moeilijk ervaart. Want veranderen –  dat 
gaat niet zonder slag of stoot. 

Over veranderingen gesproken: mijn taak als 
geestelijk verzorger in een aantal huizen is 
inmiddels weer overgenomen door mijn collega 
Mandy Koehorst-Kroon, die na haar bevalling 
en vakantie weer aan de slag is gegaan. In 
Meerstate en Waterrijck vervang ik Mandy 
ook tijdens haar ouderschapsverlof, dus dat 
betekent dat ik niet weg ben bij ViVa! Zorggroep. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om 
de mensen die ik niet meer frequent ga zien 
van harte te bedanken voor alles wat ze met 
mij hebben gedeeld. Zegen en alle goeds!

VERANDERING

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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En wát voor feest! Ongelooflijk wat daar in de 
middag van 30 augustus gebeurde. Maar eerst 
even de aanleiding. Al in de voorafgaande 
maanden werd er een leegstaand appartement 
omgetoverd tot een huiskamer voor de 
bewoners van de afdelingen 6 en 7, die tot 
nu toe altijd op de hal moesten koffie drinken, 
lunchen en dineren. Deze huiskamer werd 
dus op 30 augustus geopend en daar moest 
iedereen natuurlijk bij zijn. Er moest een 
looppad overblijven, maar voor de rest was 
het aanschuiven, inrollen en parkeren op de 
vierkante meter van de hal (de huiskamer was 
nog dicht). Eerst werd er geproost op de nieuwe 
kamer en daarna werd de naam onthuld, 't 
Hoekje, en moest de naamgeefster, mevrouw 
Schelvis, het lint doorknippen, wat met veel 
gejuich gepaard ging. Bertie kreeg een mooie 
medaille, eeuwige roem en een kus van alle

verzorgsters. Iedereen, dienst of geen dienst, 
was aanwezig. Er kwam een zangeres, Wendy 
Molee, die met haar vrolijke stem het feest pas 
echt op gang bracht. Zingen, zwaaien, dansen: 
alles kon, onder het genot van een drankje 
en hartige hapjes. Er was zelfs een heuse 
fotograaf die foto's maakte van heupwiegende 
en billen draaiende verzorgsters. 

Wendy had een onuitputtelijk repertoire en 
iedereen bleef maar meezingen. De clou van de 
middag was wel dat, door de vele aanwezigen, 
de deur naar de huiskamer wel open kon, 
maar dat niemand naar binnen kon vanwege 
de rolstoel-en rollatorversperring vóór de deur. 
Nou ja, dan gaan we maar gauw een keertje 
koffie drinken, sjoelen of Rummikubben, dat 
zal best in orde komen. Heel veel dank aan de 
verzorging en, niet te vergeten, de vrijwilligers!

FEEST OP DE ZESDE ETAGE

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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...en zo zijn we alweer beland in oktober, de 
tiende maand van de Gregoriaanse kalender. 
Deze maand wordt ook wel wijnmaand 
genoemd, dankzij de druivenoogst die in 
oktober volop aan de gang is. Een andere 
bijnaam is zaaimaand, vanwege het 
winterkoren dat nu wordt gezaaid. Bij ViVa! 
Zorggroep is het tijd om de menu's aan te 
passen op een nieuw seizoen: de herfst.

Gastvrij nieuws
De recente enquetes over het eten en drinken 
lieten ons zien dat u veel waarde hecht 
aan het aanbod verse (seizoens)groenten 
en dat u dit bij ViVa! Zorggroep eigenlijk 
nog weleens mist. We hebben daarom ons 
groente-aanbod aangepast en uitgebreid. 
Alle groenten die tijdens een bepaald seizoen 
op de markt zijn, komen nu terug in uw menu. 
U mag ook dagelijks een smakelijke, groene 

bladsalade of rauwkostsalade bestellen. 
Laat het de gastvrouw weten als u dit lekker 
vindt bij uw maaltijd.  

Mist u alsnog iets? Vertel het dan aan de 
kok.

Oogst van de maand
Momenteel wordt er voornamelijk andijvie 
geoogst, hoewel de Chinese en witte kolen 
ook letterlijk voor het oprapen liggen – 
gewoon in Nederland. En natuurlijk staat 
oktober bekend om haar pompoenen.

Wist u dat er meerdere pompoensoorten 
bestaan? De standaardversie kan wel 45 
kilo zwaar worden. We zien deze...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In oktober ziet u in de 
bossen en duinen regelmatig 
paddenstoelen. Sommige 
mensen vinden het leuk om ze 
te plukken en te bereiden. Dat 
is niet altijd onveilig. Bepaalde 
soorten zijn namelijk absoluut 
niet eetbaar. De vliegenzwam, 
bijvoorbeeld. Sterker nog: deze 
klassieke, rode paddenstoel met 
witte stippen is zeer giftig en 
alleen maar te fotograferen.
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...groene of lichtgele exemplaren ze vaak in 
en om huizen. Het vruchtvlees is geeloranje 
van kleur, maar de smaak van deze 
pompoen is lang niet zo goed als die van 
andere soorten. Wat dat betreft, kunt u beter 
een flespompoen hebben. Deze variant, 
die ook wel bekend staat als de butternut, 
is een kleine tot middelgrote soort met een 
fles- of beerachtige vorm. Hij weegt een tot 
twee kilo en is voorzien van een gladde, 
crèmekleurige schil. Het vruchtvlees is 
oranje en heeft weinig pitjes.

Spaghettipompoenen
Echt lekker is de hokkaido: een Japanse 
versie met donkeroranje vruchtvlees. De 
schil is zacht, waardoor de hokkaido ook 
eetbaar is zonder hem eerst te schillen. 
Het kleine pompoentje wordt veel gebruikt 
in pompoensoep, maar is ook gesmoord 

of gebakken in de oven erg lekker. De 
spaghettipompoen is, anders dan de 
naam doet vermoeden, ook een Japans 
exemplaar. De pompoen heeft haar naam te 
danken aan de spaghetti-achtige draadjes 
die verschijnen wanneer hij wordt gekookt. 

Kabocha's
Tot slot kennen we ook nog de kabocha. Deze 
opnieuw uit Japan afkomstige pompoen 
is klein en groen, met witte strepen. Het 
vruchtvlees is oranje en de pompoen zelf 
heeft een harde schil. Dat betekent niet dat 
de kabocha niet te eten is – in tegendeel: 
deze pompoen heeft een zoete en volle 
smaak.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Mensen zijn gehaast
als storm en wind
rond hun oren raast.

Grijze dagen opgesmukt
door prachtig brons en goud
van bladeren - afgerukt.

Die dwarrelen in het rond
om even later treurend
te sterven op natte grond.

Maar paddenstoelen pronken
priemend door het herfsttapijt
en versieren oude tronken.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Het Menu Belgique wordt in oktober aangeboden in diverse ViVa! restaurants. 
U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip het Top Menu 
wordt geserveerd in uw omgeving:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!
Het Europese menu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep. 
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu in 
de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Europees menu in 
de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december. Houd de website 
en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S
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Antwoorden:
1. C | B. B | 3. C | 4. A | 5. A | 6. C  7. A

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Welke markt is géén onderdeel van De Bazaar?
A. Grand Bazaar | B. Zwarte Markt | C. Westerse Bazaar

2. Wat had Beverwijk als eerste in Nederland?
A. Een winkelstraat | B. Een meubelboulevard | C. Een vestiging van 

McDonald's

3. Welke gemeente grenst NIET aan Beverwijk?
A. Heemskerk | B. Zaanstad | C. IJmuiden

4. Hoeveel kilometer zit er hemelsbreed tussen Beverwijk en 
Amsterdam?

A. Ongeveer twintig | B. Ongeveer dertig | C. Ongeveer veertig

5. Hoe heet het festival dat elk jaar in Park Westerhout wordt 
georganiseerd?

A. Young Art Festival | B. Beaver Festival | C. North Sea Jazz Festival

6. Wat is de officiele naam van de sporthal die De Walvis 
wordt genoemd? 

A. Kinheim | B. Sporthal Kennemerland | C. Sporthal Beverwijk

7. Welke kleuren heeft de vlag van Beverwijk?
A. Rood en wit | B. Rood en zwart | C. Rood en geel

BEVERWIJKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


