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Sinterklaas op bezoek
De Sint was op zijn verjaardag zeer vereerd 
door alle gasten die hem in het restaurant van 
De Loet opwachtten. Daar bleef het echter 
niet bij. Een aantal bewoners had tijdens 
de geheugentraining ook nog een gezicht 
geschreven dat door een bewoonster werd 
opgelezen. Het werd voor iedereen een mooie 
en vooral gezellige middag.

Internationaal breiproject
Tijdens het bezoek van Sinterklaas nam de 
goedheiligman plaats in een zogenaamde 
internationale stoel. Het idee voor deze 
bijzondere stoel komt namelijk uit Australië. 

Inmiddels is het project bijna klaar: we moeten 
alleen nog de puntjes op de i zetten. Wanneer de 
stoel helemaal klaar is, gaan we hem feestelijk 
onthullen. We laten het u vanzelfsprekend 
horen wanneer dit zover is.

Pannenkoeken eten
Sommige mensen kunnen niet zo goed eten. 
Anderen vinden bijna niets lekker. Maar een 
pannenkoek? Die gaat er altijd in. Vooral bij 
de heer Zut. Daarom heeft Marjon Seekles 
voor hem én andere bewoners pannenkoeken 
gebakken. Een heerlijke verwennerij die zeer 
gewaardeerd werd.

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

Wijzigingen activiteiten
Goed nieuws aan het begin van 2018! Alle 
activiteiten zijn dit jaar namelijk gratis voor 
bewoners en cliënten met een WLZ- of VPT-
pakket. 

Uitzonderingen zijn activiteiten waarbij materiaal 
wordt gebruikt, zoals bij de manicure, de bingo 
en Crea Doe. De prijs voor de handmassage 
en manicure wordt €2,50. De bingo kost vanaf 
heden €3,50. Meedoen met Crea Doe kost 
€2,50 of €5,00, afhankelijk van de kosten voor 
het materiaal dat wordt gebruikt.

De oude prijzen gelden nog wel voor huurders 
en andere belangstellenden. Uitzondering is de 
bingo. Meedoen kost ook voor hen €3,50. De 
gratis activiteiten blijven gratis. Hier betaalt u 

alleen voor consumpties.

We bieden u dit jaar eveneens een aantal 
nieuwe activiteiten, waaronder het bewegen 
op maandagochtend 10:30. Deze activiteit 
wisselt gym af met zitdansen. Cliënten van de 
dagbesteding kunnen ook meedoen.

Olympische Spelen
Februari staat in het teken van de Olympische 
Spelen. We zijn natuurlijk benieuwd of onze 
Nederlandse sporters weer medailles in de 
wacht slepen en stellen het programma daar op 
af. De quiz van eind januari gaat bijvoorbeeld 
over de Winterspelen. De televisie in het 
restaurant gaat regelmatig aan, zodat we op 
het grote scherm samen naar bijvoorbeeld 
schaatswedstrijden kunnen kijken.

MEER ACTIVITEITEN
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HET U ITBUREAU

Quizmiddag
De laatste dinsdag van de maand staat in het 
teken van een quizochtend. De quiz wordt 
gespeeld door twee teams die het tegen elkaar 
opnemen en is gratis voor iedereen. Huurders 
en andere belangstellenden betalen voor de 
consumpties.

Gouwe Ouwe
De laatste dinsdag van de maand is ook de 
dag waarop plaatjesdraaier Nic de Git bij ons 
langskomt voor de activiteit Gouwe Ouwe. Hij 
draait 's middags allerlei nummers die u bij hem 
kunt aanvragen. Het is een gezellige middag 
waarbij wordt meegezongen en zelfs gedanst. 
De activiteit is gratis voor iedereen. Huurders 
en andere belangstellenden betalen voor de 
consumpties.

Crea Doe
Steeds meer bewoners schuiven aan bij de 
activiteit Crea Doe. Crea Doe staat helemaal 
in het teken van creativiteit. We gaan één keer 
per maand boetseren en kaarten maken. De 
andere keren kunt u zelf beslissen wat u gaat 
doen. 

We introduceren binnenkort ook workshops 
zijden sjaals schilderen. Wilt u meedoen? Dan 
horen we dat graag van u.

Wandelclub met rollators
We willen dit jaar graag een wandelclub voor 
cliënten met een rollator organiseren. Heeft u 
interesse? Dan kun u zich hiervoor opgeven. 
We bepalen de exacte dagen en tijdstippen 
wanneer er voldoende interesse is.

MEER ACTIVITEITEN
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant      
14:00   Handmassage- en manicuremiddag 
   Activiteitenruimte eerste etage   

Vrijdag 12 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage bij lift   

Maandag 15 januari
10:30   Bewegen Restaurant   
14:00   Crea Doe Activiteitenruimte     
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  

Dinsdag 16 januari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte  
14:30   Zingen Restaurant  

Woensdag 17 januari
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburgzaal   
10:00   Sjoelen Bij het biljart     
14:00   Wandelclub Hal (Start)    

Agenda
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Donderdag 18 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant    
14:00   Handmassage- en manicuremiddag 
   Activiteitenruimte eerste etage   

Vrijdag 19 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage bij lift 

Maandag 22 januari
10:30   Bewegen Restaurant   
14:00   Crea Doe Activiteitenruimte     
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage  

Dinsdag 23 januari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte  
14:30   Zingen Restaurant  

Woensdag 24 januari  
10:00   Sjoelen Bij het biljart     
14:00   Wandelclub Hal (Start)    

Donderdag 25 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant    
14:00   Handmassage- en manicuremiddag 
   Activiteitenruimte eerste etage   

Vrijdag 26 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage bij lift 

Agenda
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Maandag 29 januari
10:30   Bewegen Restaurant   
14:00   Crea Doe Activiteitenruimte     
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 30 januari
10:30   Quiz Restaurant  
14:30   Gouwe Ouwer met Nic de Git Restaurant  

Woensdag 31 januari  
10:00   Sjoelen Bij het biljart     
14:00   Wandelclub Hal (Start)

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
• Crea Doe kost €2,50 of €5,00. De exacte prijs is afhankelijk van de gebruikte 

materialen.
• De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg. 

Huurders betalen €5,00.
• De bingo kost €3,50 voor alle deelnemers.
• Verenigingen en evenementen zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of VPT-

pakket. Huurders en wijkbewoners betalen €9,00 per deelname of €31,00 per 
maand voor een vereniging en €5,00 per deelname aan een evenement.

• Consumpties zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Andere 
belangstellenden betalen hun consumpties.

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

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

Koffie drinken
Koffie drinken in het restaurant op de begane 
grond? Dat kan op iedere dag tussen 10:00 en 
11:00 én tussen 14:00 en 15:30.

Openingtijden huiswinkel
De huiswinkel is maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 09:00 en 11:00 geopend.

Restaurant
Het restaurant is vanaf 09:00 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



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

Sieraden te koop
In de hal tegenover het winkeltje staat een 
vitrine met mooie verschillende sieraden zoals 
kettingen, armbanden en horloges. Heeft u 
interesse? Dan kunt u hiervoor terecht in het 
winkeltje. De aankopen worden mooi voor u 
ingepakt. Deze sieraden zijn van een extern 
bedrijf dat ons twintig procent geeft van de 
verkoop van de sieraden. Dit bedrag wordt door 
ons weer gebruikt voor extra’s bij activiteiten of 
evenementen. 

Cliëntenraad
Elke wijk heeft een wijkcliëntenraad die de 
medezeggenschap behartigt van zowel 
de cliënten in de wijk als de cliënten in het 
woonzorgcentrum. In De Loet zitten onder 
meer mevrouw Kok en mevrouw Luijcks in 
de cliëntenraad. U kunt hen benaderen via 
de gastvrouw foyer of via het contactformulier 
op de website van de ViVa! Zorggroep: www.
vivazorggroep.nl.

Door de cliëntenraad

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 
Marjon Seekles via m.seekles@
vivazorggroep.nl.



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

JAAROVERZ ICHT

HET JAAROVERZICHT 
VAN DE LOET
Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen. We nemen u in deze eenmalige rubriek nog één 
keer mee terug naar de hoogtepunten die we in 2017 samen hebben beleefd. Kunt u ze 
nog herinneren?

Winter
In januari gingen we met de wandelclub op 
pad in een witte wereld. Het was niet té koud, 
maar de natuur zag er door de vorst prachtig 
uit. Ook prachtig was Valentijnsdag in De Loet. 
De liefdesdag werd muzikaal omlijst door 
een optreden van Gerda en Wil Luiken. Een 
geslaagde dag!

Maart stond grotendeels in het teken van NL 
Doet. Hierbij gingen we happen en stappen: 
een speurtocht door het huis gevolgd door 
een heerlijke high tea. De Loet werd in deze 
periode ook getrakteerd op een bezoek van 
het Alkmaars Senioren Symfonie Orkest, terwijl 
de heer Naessens zijn tekeningen in huis 
exposeerde. Daarnaast werd in dit seizoen het
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eerste contact met Australië gelegd voor wat 
een ambitieus breiproject werd: Stoel.

Lente
In het voorjaar vond het eerste uitstapje van het 
jaar plaats: naar de bollenvelden met een lekkere 
lunch in het restaurant van De Loet. Try Oud 
trad voor ons op en mevrouw Langeveld werd in 
verband met haar verjaardag flink toegezongen. 
Ook Moederdag kreeg een eigen optreden. 
Dit keer kwam Het Bergerveerhuiskoor langs 
– mede mogelijk gemaakt door een van onze 
bewoners. Onverwachts bezoek kwam van 
medewerkers van Albert Heijn, die iedereen 
trakteerde op iets lekkers, en burgemeester 
Romeyn. Hij feliciteerde mevrouw Johansen 
die op 26 juni honderd jaar werd.

Zomer
De zomer begon met twee heerlijke, Hollandse 

weken vol typisch Nederlandse activiteiten. 
Klompen beschilderen, Hollandse liedjes 
meezingen, de haringkar: ze kwamen allemaal 
voorbij. De taxi werd ingeruild voor een 
paardentram, waarin spectaculaire rondritten 
door Heiloo werden gemaakt. Dit ales werd 
mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van 
De Loet en Overkerck.

Internationaal bezoek kwam uit Rusland. 
Studenten speelden in juli mooie, klassieke 
stukken voor ons – in het kader van The 
International Music Session. In augustus 
maakten we kennis met Robin en zijn viskraam 
en bracht Stichting Philomela ons het klassieke 
stuk L'Amour et un l'Oiseau ten gehore. 
Daarnaast kwamen de buren bij ons bezoek in 
verband met de Burendag.

Herfst
Begin oktober kregen we tijdens de 
geheugentraining een lekker ontbijt, werd 
de workshop zijde schilderen een succes 
en kwamen leerlingen van basisscholen en 
voortgezet onderwijs langs voor verschillende 
activiteiten. Ook Stichting De Tijdmachine 
kwam naar De Loet. De band zorgde ervoor 
dat we weer even terug in de tijd gingen. Rond 
december werd er uitgepakt met een optreden 
van The Dutch Vocals en genoten we van 
een heerlijk kerstdiner. Het jaar is muzikaal 
afgesloten met plaatjesdraaier Nic de Git en 
natúúrlijk met oliebollen.

We hopen dat u afgelopen jaar heeft genoten 
en wensen u een gelukkig en vooral gezond 
2018!

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 Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.


