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Beste lezer,

November mag dan misschien binnen de herfstperiode vallen – vaak voelt 
het halverwege de maand al aardig aan als winter. De bomen worden 
kaal, het is buiten eerder donker en het weer wordt koud en guur. Het 
is eigenlijk een soort tussenmaand. Tussen nog aangename en echte 
winterse dagen. Tussen genieten van prachtige herfstkleuren en uitkijken 
naar de feestdagen.

Maar november heeft meer benamingen. Slachtmaand, jachtmaand, 
nevelmaand en het wat macabere bloedmaand... allemaal voorbeelden 
van bijnamen die men door de jaren heen aan deze tijd van het jaar heeft 
gegeven. En het zijn logische namen. In de maand november werden 
er in het verleden vaak dieren geslacht, zodat ze in de winter gegeten 
konden worden – vandaar slachtmaand en bloedmaand. November was 
ook een maand waarin geregeld werd gejaagd op wild, waaronder herten, 
zwijnen en gevogelte. Daar komt dan weer de term jachtmaand vandaan. 
En nevelmaand? Dat verwijst naar de ochtendnevel die we in de komende 
periode weer veel gaan zien.

Voor de Uitbureaus van ViVa! Zorggroep betekent november bovenal 
drukte. De voorbereidingen voor de laatste en gezelligste maand van 
het jaar zijn namelijk al in volle gang. Daar merkt u nog niets van: u kunt 
in de tussentijd deelnemen aan de activiteiten die iedere week voorbij 
komen. Misschien is het een idee om deze maand een nieuwe activiteit te 
proberen?

We wensen u ook in november weer veel leesplezier. Gordijnen dicht, 
warme chocolademelk erbij en de wijkkrant op schoot. Laat de winter maar 
komen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Vier Het Leven
Dit najaar gaan er opnieuw meer ouderen in 
de regio Alkmaar met Stichting Vier Het Leven 
op stap. Vier Het Leven is een stichting die 
culturele activiteiten voor ouderen organiseert. 
Ze worden dan thuis opgehaald door een 
gastheer of -vrouw van de stichting en gaan, 
samen met andere deelnemers, naar de 
bioscoop, een concert, een theatervoorstelling 
of museum.

'Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande 
ouderen', licht Anne Marie Koster, coördinator 
namens Stichting Vier Het Leven, toe. 'Ze 

willen er dolgraag op uit, maar de meesten 
vinden het niet fijn om alleen op pad te gaan. 
Daarnaast is er een groep die zich fysiek 
kwetsbaar voelt en daarom de deur liever niet 
alleen uitgaat. Dankzij de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers in Alkmaar en omstreken zijn 
ouderen, fysiek kwetsbaar of niet, weer in de 
gelegenheid mooie voorstellingen en films te 
bezoeken in het theater of de bioscoop.'

De vrijwillige gastvrouwen en -heren van Vier 
Het Leven halen hun gasten thuis op. Ze 
gaan samen een avond of middag op stap. Dit 
gebeurt soms met zijn tweeën, maar veel vaker 
met zijn drieën of vieren. Iedereen wordt na 
afloop weer veilig thuisgebracht.

VANUIT V IVA !
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'We zien mensen genieten en dat is ons 
streven', vervolgt Anne Marie. 'Gezellig met een 
klein clubje op stap gaan bij wie je je welkom 
voelt en met wie je onbezorgd uit bent. En is er 
een rollator of rolstoel nodig? Ook dan zetten 
onze gastheren en gastvrouwen zich graag in.'

Programma en reserveringen
Deze week verschijnt het nieuwe 
kwartaalprogramma van Vier Het Leven. Daarin 
is er veel aandacht voor onder meer musicals, 
shows, dans en ballet, opera, film, muziek en 
toneel. Het programma is op te vragen via 
het landelijke telefoonnummer 035-5245156 
of via info@4hetleven.nl. Het aanbod is ook 
te bekijken via de website van de stichting: 
www.4hetleven.nl. Hier kunt u ook reserveren.

VANUIT V IVA !

Medipoint's Matrassenactie
Een goed matras leidt tot een betere nachtrust. Daarom heeft ViVa! 
Zorggroep een uniek aanbod voor leden van ViVa! Ledenservice. We geven 
namelijk 50% korting op een Visco Climate-matras: van €599 voor €299!

Het Visco Climate-matras is leverbaar in alle gewenste afmetingen en 
beschikt over een druk verlagend traagschuim. Het matras heeft daarnaast 
een regulering van warmte en waterdamp en wordt aanbevolen door 
zorgprofessionals. Maakt u gebruik van de actie? Dan krijgt u ook gratis 
thuisbezorging en een gratis check van uw bedbodem tijdens de bezorging 
van het matras. Deze check omvat een inventarisatie van de bodem en 
een visuele controle op de algehele staat. Uw oude matras wordt gratis 
ingenomen. Daarnaast ontvangt u tien jaar garantie.

De actie geldt voor leden van ViVa! Ledenservice, is niet geldig in 
combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen en loopt tot en 
met 30 november 2017. De prijs is gebaseerd op een matras van 70 bij 200 
centimeter. Bel 088-1020100 of kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie 
voor meer info. 
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BBQ
Sint Agnes werd op 15 september verblijd 
met een gezellige barbecue, gesponsord 
door Stichting Westerheem. Deze barbecue 
moest oorspronkelijk het GGG-project (Groen, 
Grijs en Gelukkig) afsluiten, om zodoende de 
nieuwe tuin in te wijden voor alle bewoners. De 
volgorde is aangepast en de barbecue werd 
zodoende juist het startsein van het tuinproject.

Het was een groot succes, mede dankzij 

de sponsoring van slagerij Ton Rijke. De 
barbecueman van Heemskerk zorgde voor 
overheerlijk vlees, smakelijke salades en 
sausen, fruit en meer. Zo konden bewoners, 
families, vrijwilligers en personeel uitgebreid 
genieten in een ontspannen sfeer waarin 
iedereen gezellig met elkaar kletste. Het was al 
met al een geweldige happening, mede door de 
hulp van onze topvrijwilligers. Bekijk de foto's 
voor een impressie van de bijzondere dag!

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



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

HET U ITBUREAU

Sfeerimpressie
De barbecue op 15 september was een doorslaand 
succes – zo bewijzen ook deze foto's!
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NOVEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Woensdag 1 november
10:00    Eucharistieviering Hof van Agnes   Gratis

Donderdag 2 november
10:30   Geheugenquiz OC De Duinroos   €9*
14:15   Zingen met Karin Hof van Agnes   €3,5

Vrijdag 3 november
10:45   Zitdansen Hof van Agnes    €9*
14:00   Workshop: Fotolijst versieren   €5

Maandag 6 november
10:15    Koffie drinken met mededelingen Hof van Agnes Gratis
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Hof van Agnes  Gratis

Dinsdag 7 november
10:00    Koffie drinken Hof van Agnes   Gratis
10:30    Wandeluitje 't Ommetje Hof van Agnes (start) €5
14:30    Handwerken Hof van Agnes     Gratis
15:30    Bewegen Met Plezier Hof van Agnes   €9*

Woensdag 8 november
10:00    Eucharistieviering (voorganger: Kapelaan) Hof 
   van Agnes      Gratis

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand

Agenda
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Donderdag 9 november
10:30   Geheugenquiz OC De Duinroos   €9*
10:45   Sint-Maarten met basisschool Het Rinket
   Hof van Agnes      Gratis
14:15   Zingen met Karin Hof van Agnes   €3,5

Vrijdag 10 november
10:45   Zitdansen Hof van Agnes    €9*
14:30   Bakclub      €2

Maandag 13 november
10:15    Koffie drinken met mededelingen Hof van Agnes Gratis
10:45   Gespreksgroep: Actualiteiten met pastor Klever Gratis
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Hof van Agnes  Gratis

Dinsdag 14 november
10:00    Koffie drinken Hof van Agnes   Gratis
10:30    Wandeluitje 't Ommetje Hof van Agnes (start) €5
14:30    Handwerken Hof van Agnes     Gratis
15:30    Bewegen Met Plezier Hof van Agnes   €9*

Woensdag 15 november
10:00    Eucharistieviering Hof van Agnes   Gratis

Donderdag 16 november
10:30   Geheugenquiz OC De Duinroos   €9*
14:15   Zingen met Karin Hof van Agnes   €3,5

Vrijdag 17 november
10:45   Zitdansen Hof van Agnes    €9*
14:00   Workshop: Bloemschikken    €6

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand

Agenda
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Maandag 20 november
10:15    Koffie drinken met mededelingen Hof van Agnes Gratis
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Hof van Agnes  Gratis

Dinsdag 21 november
10:00    Koffie drinken Hof van Agnes   Gratis
10:30    Wandeluitje 't Ommetje Hof van Agnes (start) €5
14:30    Handwerken Hof van Agnes     Gratis
15:30    Bewegen Met Plezier Hof van Agnes   €9*

Woensdag 22 november
10:00    Woord- en Communieviering (voorganger: 
   Pastor Klever) Hof van Agnes   Gratis

Donderdag 23 november
10:30   Geheugenquiz OC De Duinroos   €9*
14:15   Zingen met Karin Hof van Agnes   €3,5

Vrijdag 24 november
10:45   Zitdansen Hof van Agnes    €9*
14:15   Bakclub      €2

Maandag 27 november
10:15    Koffie drinken met mededelingen Hof van Agnes Gratis
14:30    Spel- en klaverjasmiddag Hof van Agnes  Gratis

Dinsdag 28 november
10:00    Koffie drinken Hof van Agnes   Gratis
10:30    Wandeluitje 't Ommetje Hof van Agnes (start) €5
14:30    Handwerken Hof van Agnes     Gratis
15:30    Bewegen Met Plezier Hof van Agnes   €9*

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand

Agenda
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Woensdag 29 november
10:00    Eucharistieviering Hof van Agnes   Gratis
14:15   Bingo       €3,5

Donderdag 30 november
10:30   Geheugenquiz OC De Duinroos   €9*
14:15   Zingen met Karin Hof van Agnes   €3,5

* Activiteiten met een sterretje zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand

Agenda
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MENU 'S

LUXE MENU
Iedere maand vindt in het Hof van Agnes een luxe menu plaats. 
De kosten hiervoor zijn €15 per persoon. Dit is inclusief twee 
drankjes. Wijkbewoners betalen €22,50.

Menu vrijdag 17 november 
Voorgerecht 
Romig tomatensoepje met bieslook en stokbrood met boter 
óf 
Een wrap met zalm, rucola en pijnboompitjes.

Hoofdgerecht
Gebakken, gepaneerde kipfilet met gebakken champignons, een 
stampottrio (boerenkool, zuurkool en hutspot) en een salade van rode sla 
en bleekselderij met rozijntjes
óf
Een hertensaucijsje met cranberries, een stampottrio (boerenkool, 
zuurkool en hutspot) en een salade van rode sla en bleekselderij met 
rozijntjes

Nagerecht
Chipolatapudding met vanillesaus

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer bij het luxe menu te mogen begroeten. 
Reserveer bij een van de gastvrouwen van Sint Agnes of bel naar 088-
9957202.
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Weerspreuken
Kent u deze weerspreuken nog?

November warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn.

Als november 's morgens bloeit (mooi weer),
weet dat de storm 's avonds loeit.

November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen.

In november kom je tegen:
harde wind en fikse regen.

Houden de bomen hun bladeren lang, 
wees voor een strenge winter bang.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Televisiereclame
Kunt u het zich nog herinneren? De eerste 
reclame op televisie? Daar ging wel het een 
en ander aan vooraf. Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad voordat de eerste reclame 
op de Nederlandse televisie kon worden 
uitgezonden. Verschillende partijen waren er fel 
op tegen, waaronder de Consumentenbond en 
de Vereniging van Huisvrouwen. De kranten en 
de tijdschriften waren er buitengewoon angstig 
voor. De omroep wilde weliswaar graag geld 
zien uit de reclame, maar was toch bang dat 
programma's zouden worden verstoord. Maar 
op maandag 2 januari 1967 is het dan toch zo 
ver: het eerste Ster-blok wordt uitgezonden. 
Na reclames voor Gero, Kwatta (met Ramses 
Shaffy), Jumbo, Calgon, Alkmaarse kaas en 
Zenith-horloges eindigde het eerste blok met 
een aanbeveling voor syntracietkolen (ja, het 
aardgas was nog maar net ontdekt). 

De eerste reclames werden gemaakt door 
mensen die bij reclamebureaus voor kranten 
en tijdschriften werkten. Alles is in deze 
periode nieuw, het is tijd van het pionieren. 
De eerste Ster-reclames zijn onderworpen 
aan strenge regels, veel strenger dan die 
voor televisieprogramma's. Veel mocht niet. 
Kinderen mochten geen producten aanprijzen 
tegenover hun ouders, het mocht niet onnodig 
grievend zijn, je moest voorzichtig zijn met 
godsdienst én het mocht niet in strijd zijn 
met de goede smaak en fatsoensnormen. 
Onderwerpen die met seksualiteit of andere 
intieme zaken te maken hadden, waren taboe. 
Die tijden zijn ondertussen wel veranderd...

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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'We worden wat minder makkelijk.' Zo sprak 
een mevrouw eerlijk bij een gespreksgroep 
over het thema ouder worden.  Getuigend van 
zelfkennis en eerlijkheid, en dat in de kring van 
het gesprek uitgesproken. Velen knikten ter 
herkenning. Het leven als oudere vraagt een 
omgaan met het wegvallen van dierbaren en 
een verminderde energie en gezondheid. Dat 
valt vaak niet mee. 

De focus lag in dit gesprek positief op het 
tevreden zijn met wat nog kan. Al vraagt dat 
af en toe doorzettingsvermogen. De goede 
ervaringen, zoals het waarderen van kinderen 
(als die er zijn) die je bezoeken en alles voor 
je regelen. Het genieten van uitstapjes en 
evenementen in het huis. Maar vooral ook de 
gezelligheid en vertrouwdheid in de kring van 

mensen met wie je dagelijks omgaat. Waarbij 
een verzorgende die je helpt echt tijd voor je 
heeft en je goed adviseert. Of een (schoon)
dochter die bereidwillig is om regelmatig een 
fotoalbum met je door te nemen. Ook kwam 
(vaak) een houvast aan het geloof ter sprake, 
iets dat je al je hele leven meedraagt. Toen dit 
allemaal in ons gesprek benoemd was, werden 
we er samen blij en ontspannen van. Want ook 
al worden we minder makkelijk, er is nog heel 
veel om ons over te verheugen! 

In alle locaties zijn van deze gespreksgroepen 
over onderwerpen die raken aan zingeving. Ze 
komen wekelijks of maandelijks samen. Bent 
u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
ondergetekende. 

MINDER MAKKELIJK

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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November is een ingetogen maand met korte 
dagen en koud weer. De eerste nachtvorst is 
achter de rug en de pompoenen liggen overal 
uitgestald langs de wegen en op de erven van 
de boerderijen. Het is natuurlijk ook een maand 
die vooruitloopt op de feestdagen en waarbij 
lekker eten en gezelligheid centraal staan – net 
als in deze nieuwe editie van ViVa! Gastvrij!

Gastvrij nieuws herziene 
dienstverlening koffie
We vertelden u in de vorige ViVa! Gastvrij over 
de herzieningen rond de koffiedienstverlening 
bij ViVa! Zorggroep. Deze herziening nemen 
we in deze editie nog een keer door zodat u 
nogmaals kunt lezen wat er precies is veranderd 
en waarom.

ViVa! Zorggroep gebruikt verschillende 
apparaten om koffie mee te zetten. Dit 

gebeurt meestal op huiselijke wijze – met een 
filterkoffiezetapparaat. We vinden dat een 
gezellige manier van koffie zetten, omdat het 
lekker ruikt én omdat het vers en erg smakelijk 
is. Gesprekken laten zien dat u het daar mee 
eens bent. 

We gebruiken, op sommige plekken, ook een 
zogenaamde smaakjesmachine. Daaruit komen 
losse kopjes koffie, zoals cappuccino en extra 
sterke koffie. Deze machines zijn verouderd. 
Ze voldoen niet meer aan de kwaliteits- en 
veiligheidseisen en het onderhoud kost erg veel 
tijd en geld. Deze machines zijn daarom half 
oktober teruggenomen door de leveranciers 
en niet vervangen. Daar waar nodig worden er 
nieuwe filterkoffiezetapparaten geplaatst. We

Allerzielen
Allerzielen (het feest van alle 
zielen) is de dag waarop in 
de rooms-katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen 
worden herdacht. Het feest 
wordt sinds de twaalfde eeuw 
op 2 november gevierd op de 
dag na Allerheiligen. Allerzielen 
wordt overal in de wereld 
gevierd, maar het meest in de 
traditioneel katholieke landen 
zoals Italië, Spanje, Portugal en 
geheel Latijns-Amerika.

VIVA !  GASTVRIJ
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kunnen u dan altijd snel van uw vers gezette 
kopje koffie voorzien. Deze filterkoffie is gratis 
voor alle mensen die op enigerlei wijze een 
dienst afnemen van ViVa! Zorggroep. Neemt 
u deel aan een activiteit? Ontvangt u een 
ViVa!-maaltijd aan huis? Krijgt u huishoudelijke 
hulp van ViVa! Zorggroep? Of bezoekt u 
onze fysiotherapeut of een andere vorm van 
specialistische zorg? Dan kunt u bij ViVa! 
Zorggroep rekenen op een gratis kopje koffie.

U kunt op een groot deel van de ViVa!-
locaties nog steeds cappuccino drinken. Daar 
worden namelijk espressomachines geplaatst 
waarmee heerlijke cappuccino's, espresso's, 
koffies verkeerd, latte macchiato's en andere 
specialiteiten worden gezet – van vers gemalen 
bonen. Deze koffie is niet gratis, maar heeft 
een hele vriendelijke prijs. Het is helaas niet 
mogelijk uw kopje filterkoffie in te wisselen 
voor deze luxe koffie, ook niet door middel 
van bijbetaling. We hopen echter dat u uzelf af 
een toe op zo'n verwenkoffie trakteert of laat 
trakteren.

Heeft u nog meer vragen? Uw gastvrouw is op 
de hoogte van de herziening en kan u er van 
alles over vertellen.

Kerstmenu
Dit jaar organiseren we wederom, in de week 
voorafgaand aan de kerstdagen, een feestelijke 
avond met een luxe kerstmenu vanuit de ViVa! 
Top Menu-cyclus. We hebben eind november 
het programma gereed, waarna u kunt 
reserveren. U vindt de speciale kerstflyer tegen 
die tijd in uw brievenbus.

11 november
Sint Maarten is het eerste feest 
van de grote advent. Het is ook 
het eerste feest dat in het teken 
staat van het licht, maar ook 
van elkaar zien en delen. De 
natuur toont zich op zijn ruwst, 
de mens trekt naar binnen in de 
warme omhulling van het huis 
en ontsteekt er het vuur en de 
lichten. Ooit was het een feest 
voor iedereen, waarbij men in 
processie liep. Later werd het 
een kinderfeest. De kinderen 
togen met bedelzakjes langs de 
deuren en kregen dan noten, 
vruchten en fruit mee. 

VIVA !  GASTVRIJ
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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.  

Eenzaamheid bestrijden en ouderen een 
onvergetelijke dag bezorgen: dat zijn de doelen 
van Gouden Dagen. We organiseren uitstapjes 
aan de hand van wensen die ouderen zelf in 
de wensboom hangen. Deze maand zijn er 
opnieuw wensen vervuld én zijn we doorgegaan 
met onze projecten Gouden Koffie en Gouden 
Cultuur.

Gouden Koffie
Gouden Koffie is een project binnen Gouden 
Dagen om ouderen die nog zelfstandig wonen 
uit te nodigen voor een kopje koffie én ze kennis 
te laten maken met Gouden Dagen. Het meest 

recente Buurtbakkie vond plaats op donderdag 
19 oktober op de speelplaats in de straat 
Zuilenburg. Hoeveel mensen we op de koffie 
hebben gehad? Dat leest u in de volgende Spil.

Optreden
Het Uitbureau van Sint Agnes organiseerde op 
26 september een optreden van Leo Willemen. 
Mevrouw Hartsink, een zelfstandig wonende 
oudere dame, wilde graag bij dit optreden 
aanwezig zijn en benaderde Gouden Dagen. 
Ze werd door een vrijwilliger opgehaald en 
naar Sint Agnes gebracht om het optreden bij 
te wonen. 'Ik heb een hele gezellige middag 
gehad', aldus mevrouw Hartsink. 'Ook ben 
ik nog een aantal bekenden tegengekomen 
waarmee ik in de pauze leuk heb gekletst.'

Kaasmarkt
Mevrouw van Klaveren vertrok 
op 29 september uit het 
kleinschalige woonproject bij 
Westerheem richting Alkmaar. 
Een bezoek aan de kaasmarkt 
stond op het programma. Het 
was prachtig weer en zo kon 
er volop worden genoten van 
de kaaswegen, -dragers en 
-meisjes. Een wandeling door 
de stad met als afsluiting een 
heerlijke lunch heeft ervoor 
gezorgd dat ze kan terugkijken 
op een fantastische dag.
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Wasserij
Een bezoek aan de wasserij Rentex was de 
wens van mevrouw Kramer uit Westerheem. 
Elke week vouwt zij, samen met een paar andere 
bewoners, de hand-, vaat- en theedoeken. Zo 
kwamen ze op het idee een bezoek te brengen 
aan de wasserij, om te weten hoe de vuile was 
weer schoon in Westerheem komt. Mevrouw 
Kramer heeft Gouden Dagen na haar bezoek 
het volgende briefje gestuurd:

Zaterdag 30 september om 9:00 vertrokken we 
met acht personen naar Rentex in Bolsward. 
Na een goede reis kwamen we om 11:30 uur bij 
Rentex aan. We stonden verbaasd te kijken naar 
de vele vrachtwagens. Binnen kregen we koffie 
met Friese koek en kwam er een aardige dame, 
Marieke. Zij ging ons rondleiden over het mega 
wasbedrijf waar vijfhonderd personeelsleden 
werkzaam zijn. De witte was hing hoog op rails 
in de lucht. We hebben twee uur rond gelopen 
tussen de modernste machines die de vuile 
en schone was bewerkten. Eigenlijk te veel 
om op te noemen. Maar niet getreurd. Onze 
begeleidster wil langskomen om in Westerheem 
een film te tonen over het bedrijf zodat iedereen 
kan zien hoe de was bewerkt wordt. Na de 
rondleiding kregen we frisdrank en een hartig 
hapje aangeboden. Daarna zochten we moe 
en nog vol van alles wat we gezien hadden 
onze bus weer op. Onderweg naar Heemskerk 
genoten we van ons Westerheem-lunchpakket. 
We hebben genoten en danken onze prima 
chauffeur. Het was een mooie maar flinke reis. 
Ook dank aan Gouden Dagen.

Heeft u een wens? Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep hebben een wensboom waarin u 
uw wens kunt ophangen.

Poffertjes
Gouden Dagen organiseert, 
naast het vervullen van wensen, 
ook activiteiten samen met het 
Uitbureau. Dit gebeurt vaak naar 
aanleiding van een wens. De 
wensboom van Westerheem 
heeft bijvoorbeeld de wens om 
poffertjes te eten bij een echte 
poffertjeskraam. Daardoor zijn 
we, samen met de gastvrouw en 
het Uitbureau van Westerheem, 
op het idee gekomen een 
Hollandse week te organiseren. 
Dit gebeurt in de week van 13 
november. We verklappen nog 
niet hoe het eruit komt te zien, 
maar we gaan wel poffertjes 
eten. Méér info volgt!
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Antwoorden:
1. C 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. B

Wat weet u over het najaar?

1. Wanneer begint de herfst op het noordelijk halfrond?
A. 22 september | B. 23 september | C. Dat verschilt per jaar

2. Begint de meteorologische herfst gelijk met de 
astronomische herfst?

A. Ja | B. Nee: De meteorologische herfst begint eerder | C. Nee: De 
meteorologische herfst begint later

3. Welk hemellichaam is verantwoordelijk voor de bepaling 
van de herfst?

A. Zon | B. Maan | C. Beiden

4. Is er verschil in duur van dag en nacht bij de aanvang van 
de herfst?

A. Ja: De nacht is langer | B. Ja: De dag is langer | C. Nee

5. Welke bomen vallen uit in de herfst?
A. Naaldbomen | B. Loofbomen | C. Beiden

6. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis | C. Allerzielen en 

Allerheiligen

7. Wat begint er op het zuidelijk halfrond wanneer op het 
noordelijk halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


