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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 De Loet 
1, 1851 CR Heiloo Telefoonnummer 088-
9957725

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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TOPMENU
Het Topmenu in De Loet was een groot succes. Het Oliver 
King Trio heeft de muzikale omlijsting verzorgd, terwijl het 
keukenpersoneel en de bediening werkte aan de heerlijke 
gerechten.

HET UITBUREAU



xxxxx

4   ViVa! SPIL

Verkoopochtend Breiclub
De Breiclub van De Loet (foto bovenaan) is 
ooit begonnen met het breien van lapjes om 
een stoel opnieuw te bekleden. Ze zijn daarna 
doorgegaan met allerlei andere projecten 
en hebben nu een ware verkoopochtend 
op de planning staan. Deze verkoop vindt 
plaats op zaterdag 10 november van 10:00 
tot 13:00, waarbij er allerlei mooie spullen 
worden verkocht, zoals kussens, de mooie 
deken, zijden sjaals, kerstkaarten en meer 
(foto's). U bent van harte welkom.

Harald Veenstra
Entertainer Harald Veenstra (foto rechts) 

komt op 18 november van 14:00 tot 16:00 
optreden met zijn programma Alles uit de 
Kast: leuke liedjes met een beetje cabaret 
en mooie foto's op een groot scherm. Harald 
staat garant voor een gezellige, muzikale 
middag die gratis is voor bewoners. 
Andere belangstellenden als familieleden, 
wijkbewoners en huurders, betalen een kleine 
bijdrage van €5,00, inclusief koffie, een hapje 
en een drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de gastvrouw in het restaurant.

Kerstmenu
Het kerstmenu in De Loet vindt op donderdag 
20 december plaats.Opgeven hiervoor kan 
bij een van de gastvrouwen.

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van 
uw woonlocatie. Deze rubriek bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU
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NOVEMBER/DECEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Donderdag 1 november
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant 

Vrijdag 2 november
10:00   Verkoop Wiba Mode Restaurant 
14:00   Jeu De Loet Terras of derde etage  

Maandag 5 november
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 6 november
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 7 november
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Boetseren Activiteitenruimte
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 8 november
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Agenda
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Vrijdag 9 november
14:00   Jeu De Loet Terras 

Zaterdag 10 november
10:00   Verkoopochtend Breiclub Restaurant 

Maandag 12 november
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 13 november
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 14 november
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Bingo Restaurant 

Donderdag 15 november
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 16 november 
14:00   Jeu De Loet Terras of restaurant

Zaterdag 18 november
14:00   Optreden Harald Veenstra: Alles uit de Kast
   Restaurant 

Agenda
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Maandag 19 november
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 20 november
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 21 november
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburzgaal 
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte

Donderdag 22 november
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 23 november 
14:00   Jeu De Loet Terras of restaurant

Maandag 26 november
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 27 november
10:30   Quiz Restaurant
14:30   Gouwe Ouwe met Nic de Git Restaurant

Agenda
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Woensdag 28 november
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte 

Donderdag 29 november
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 30 november
14:00   Jeu De Loet Terras

Zondag 2 december
14:30   Optreden 't Schaep met de 5 Poten
   Sinterklaasviering

Donderdag 20 december
   Topmenu: KerstSterren Menu

Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

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 en andere belangstellenden betalen €5,00.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor 
verenigingen en de consumpties tijdens gratis activiteiten.

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

À la carte eten
Meneer Van Zijp en zijn dochter komen 
wekelijks à la carte eten in het restaurant 
van De Loet. Ze zitten op een leuke plek in 
het restaurant en genieten erg van de sfeer 
en het eten. Elke week zijn ze weer vol lof 
over het eten en het personeel. Ze vinden 
het geweldig. 

Ook u bent van harte welkom in ons 
restaurant. U kunt altijd mee eten, zowel het 
dagmenu voor €9,95 als heerlijke à la carte 
gerechten, zoals saté, ossenhaaspuntjes, 
tongfilet en meer, welke wij u tegen een 
schappelijke prijs aan mogen bieden. 

Door Bas van den Ende

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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Vrijwilligers in De Loet
Dagelijks zijn er vele vrijwilligers betrokken 
bij het welzijn van de bewoners woonachtig 
in De Loet. Vrijwilligers zijn onbetaalde 
medewerkers en werken ondersteunend 
met en naast betaalde medewerkers. Ze 
horen bij de organisatie en zorgen voor 
extra aandacht en betrokkenheid tijdens 
verschillende activiteiten, waaronder 
wekelijkse activiteiten voor alle bewoners 
van De Loet en wijkbewoners. Daarnaast 
zijn er activiteiten gericht op mensen met een 
lichamelijke of geestelijke achteruitgang. 

De inzet van vrijwilligers bij dit soort 
activiteiten kan niet worden gemist. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de verkoop in het winkeltje, 
zes ochtenden per week van 9:00 tot 11:00, 
de wandelclub op maandagmiddag, waarbij 
we nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken, 

en het gebruik van de duofiets. 

Ook tijdens het zingen is de inzet van 
vrijwilligers van groot belang. Hierbij 
worden, onder pianobegeleiding en met veel 
enthousiasme, allerlei liederen gezongen. 
De meeste bewoners kennen deze 
nummers nog van vroeger. Zo worden er 
veel herinneringen opgehaald en ontstaat er 
een ontspannende activiteit. Vrijwilligers zijn 
ook aanwezig bij het breien en haken op de 
donderdagmorgen tussen 10:00 en 11:30. Ik 
heb nog geen mannelijke aanwezigen gezien, 
maar de creativiteit van de bewoners komt 
wel naar boven. Zo staat er in het restaurant 
een comfortabele stoel als resultaat van het 
breien. Een echte eyecatcher!

INZENDINGEN
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Dan is er nog de dagbesteding. Deze is 
geopend op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Het accent ligt er op het welzijn 
van de deelnemers. Het betreft meestal 
eenzame ouderen of ouderen met behoefte 
aan structuur in de dag. Hier gaat het om 
ouderen uit de wijk en enkele deelnemers 
uit De Loet. Vrijwilligers ondersteunen bij 
ontvangs, schenken koffie en thee, lezen de 
krant voor en voeren eenvoudige gesprekken 
die zich spontaan ontwikkelen. Bovendien 
wordt er, bij mooi weer, ook gewandeld en 
worden er spelletjes gedaan. Hierbij zijn 
eveneens vrijwilligers aanwezig.

En tot slot is er nog de groep thee- en 
koffieschenkers. Een vrij vaste groep van 
ongeveer 25 vrijwilligers die volgens een 
maandelijks wisselend rooster (afhankelijk 
van hun ingediende wensen) dagelijks van 

18:30 tot 19:30 koffie en thee bij bewoners 
op de kamer serveren. Dit betreft de ouderen 
met een zorgindicatie die wonen in De Loet 

U ziet: er is een scala aan activiteiten waarbij 
vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Bent u 
als familielid of lezer van Spil geïnteresseerd 
geraakt en wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden? Neem dan contact op 
met Jolanda Engelsma via j.engelsma@
vivazorggroep.nl of met de gastvrouw van 
De Loet.

Door Jolanda Engelsma, 
waarnemend coördinator De Loet

INZENDINGEN
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De 88-jarige mevrouw Du Crocq – voluit 
Maria Du Crocq-Baltus – woont deze maand 
een jaar bij ons in het woonzorgcentrum. Dat 
doet de geboren Krommeniese naar eigen 
zeggen in volle tevredenheid: 'De verpleging 
is lief voor me en de koffie-ochtendjes zijn 
erg gezellig.' We spraken haar over haar 
verschillende woonplaatsen, sociale netwerk 
en meer.

Mevrouw Du Crocq woonde tot haar 
negentiende levensjaar in Krommenie, 
een omgeving waarin ze ook haar latere 
echtgenoot leerde kennen. 'Dat was dan op 
de kermis van Wormerveer', begint mevrouw 
haar verhaal. 'Hij was toen net terug uit 

Nederlands-Indië en we hadden het direct 
heel gezellig samen. En na anderhalf jaar 
verkering zijn we getrouwd – in 1951.'

Dag en nacht
Voor haar huwelijk werkte mevrouw in 
Aerdenhout: ze bekleedde een functie die 
ze zelf omschrijft als 'een meisje voor dag 
en nacht'. 'Ik werkte in een prachtige villa 
waar ik zorgde voor de twee kinderen die 
daar woonden', vertelt ze. 'Ik deed allerlei 
huishoudelijke taken en had er zelfs een 
eigen kamertje, op de zolder.' Toch geeft 
mevrouw aan dat het werk bij tijd en wijle erg 
eenzaam kon zijn. 'Ik mocht bijvoorbeeld niet 
aan tafel eten. Daarom at ik maar alleen... 

...MEVROUW DU CROCQ

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van mevrouw Du Crocq, bewoner van De Loet.
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...– in de keuken.'

Het werk in Aerdenhout betekende ook 
weinig vrije tijd. Eens in de veertien dagen 
was er een zondag die mevrouw zelf 
mocht invullen. 'Dan fietste mijn verloofde 
helemaal van Uitgeest naar Aerdenhout om 
mij te kunnen zien', glundert ze. Eenmaal 
getrouwd woonde het stel vijf jaar lang in 
een klein huisje in de polder. 'Zonder gas, 
zonder water en zonder elektriciteit', licht 
mevrouw toe. 'Het was een moeilijke en 
soms zware tijd. Het was ook gevaarlijk. 
Om het huisje heen, lag veel water. En we 
hadden inmiddels twee kinderen...' Het gezin 
verhuisde daarom naar een andere woning. 
'Een oud huisje in Uitgeest', weet mevrouw. 
'En later hebben we ook dat huis verruild, dit 
keer voor een nieuwbouwwoning elders in 
de gemeente. Maar daar heb ik me eigenlijk 

nooit echt prettig gevoeld. Ik was de vrijheid 
om het huis heen gewend. En dat heeft die 
woning nooit gehad.'

Netwerk
Misschien komt het door de zware tijden in 
haar woning in de polder, maar mevrouw 
is erg tevreden met haar huidige verblijf 
in De Loet. Ze doet mee met gym en de 
geheugentraining en bezoekt ook alle 
optredens en de zangmiddagen. Daarnaast 
is ze blij met de contacten die ze in Heiloo 
heeft opgedaan. 'Vooral omdat ik niet veel 
familie in de buurt heb', zegt ze. 'Mijn zoon 
woont en werkt in het buitenland. En omdat 
mijn andere kinderen jong zijn overleden, 
woont er verder niemand dichtbij. Ik heb nog 
wel een zus en een broer, maar die wonen 
in Bergen op Zoom en Leiden.' Haar iPad 
biedt, wat dat betreft, een uitkomst. 'Via 
FaceTime houd ik contact met mijn zoon in 
het buitenland. Het is een handig apparaat, 
hoewel ik hem verder eigenlijk alleen gebruik 
voor Wordfeud en het nieuws.' Een keer per 
week komt vrijwilliger Tineke langs, waarmee 
ze samen naar de markt gaat. Een andere 
vrijwilliger, Joke, komt eveneens regelmatig 
buurten. 'Ik ben ooit met Joke een week 
naar Wenen geweest', vertelt mevrouw. 'En 
binnenkort gaan we naar de musical The 
Lion King. Joke werkt ook in de zorg en dat 
is voor mij erg fijn, want ik heb redelijk wat 
hulp nodig.' Een derde vrijwilliger, Karin, 
komt iedere maand langs om haar iPad op 
te schonen. Zo heeft ze zich een redelijk 
netwerk aan contacten verworven. 'Allemaal 
lieve mensen', besluit mevrouw. 'Eindelijk 
ben ik niet meer alleen. Dat is een zegening.'

IN GESPREK MET. . .

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.
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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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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


