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vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD HET UITBUREAU

JOHANNA'S HOF
Op maandag 14 mei zijn we met 25 personen naar 
Johanna's Hof in Castricum gegaan. Zoals u ziet, troffen 
we het met het geweldige weer.

Bloemendagen
Met maar liefst zes 
bussen vol vertrokken we 
vorige maand naar de 
Bloemendagen in Limmen. 
Het was geweldig!

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Mei
Mei was een actieve maand voor 
Westerheem! Zo hebben we op de derde van 
de maand een optreden gezien van niemand 
minder dan Conny Vink (foto rechts). Twee 
dagen later, met Bevrijdingsdag, kwam het 
Muzikaal Gezelligheidskoor uit IJmuiden 
langs voor een performance. En weer twee 
dagen later, op 7 mei, maakten we een 
uitstapje naar de Bloemendagen in Limmen. 
Met koffie en appeltaart op het terras van het 
Fletcher-hotel Kwartje Koffie (foto bovenaan) 
werd het een groot succes.

Afscheid van het kienen
Onze enthousiaste vrijwilliger Bep Blomvliet 

heeft besloten te stoppen met haar werk voor 
de kienmiddagen en -avonden. Het kienen 
werd mede door Bep enorm geslaagd en 
gezellig. We willen haar dan ook hartelijk 
bedanken voor haar tomeloze inzet voor het 
in orde maken van de cadeautafels en al 
het andere werk dat erbij kwam kijken. Bep 
blijft gelukkig wel behouden voor alle andere 
activiteiten die ze voor ons ondersteunt. 

De kieners onder ons moeten helaas nog 
even geduld hebben. We gaan kijken hoe we 
deze activiteit een passend vervolg kunnen 
geven.

ACTIVITEITEN
Strammerzoom organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Activiteiten bespreekt de meest bijzondere uit zowel 
de afgelopen als de komende periodes.

ACTIV ITE ITEN

Optreden
Frits Collee komt op zondag 3 juni voor ons
optreden. Hij verzorgt een gezellige 
middag vol Nederlandstalige en met name 
Amsterdamse muziek. De middag wordt 
gesponsord door de familie De Roode, 
waardoor de toegangsprijs €3,00 bedraagt. 
Dit is inclusief koffie en thee. We beginnen 
om 14:30 in de grote zaal.

Avondkienen
Het avondkienen bleek vorig jaar een groot 
succes, waardoor we op donderdag 7 juni 
een nieuwe editie houden. We beginnen om 
19:30 in de grote zaal. De entree is gratis en 
iedereen is welkom, dus neem uw kinderen
vrienden en mantelzorgers gezellig mee. 
Het kienen wordt geheel gesponsord door 
vriendengroep De Blauwe Vogels.

Zomerviering
We vieren de zomer op donderdag 21 juni met 
een barbecue en live muziek. Deze barbecue 
is georganiseerd door het restaurant en het 
Uitbureau. Entertainer Arthuro, gesponsord 
door de handwerkgroep, zorgt voor een 
muzikale omlijsting. Het evenement is gratis 
voor bewoners in de zorg. Bewoners van de 
aanleunwoningen en/of familieleden kunnen 
tot en met 14 juni een kaartje kopen bij een 
van de gastvrouwen in de hal. Dit kost €12,50 
per persoon. Wilt u niet naar de barbecue, 
maar eet u wel iedere dag tussen de middag 
in de zaal? U kunt op uw appartement een 
reguliere maaltijd krijgen. Dit geldt alleen voor 
bewoners in de zorg. Het avondrestaurant 
is gewoon open voor de reguliere maaltijd: 
de barbecue is namelijk 's middags.De zaal 
gaat open om 11:30 en iedereen is welkom.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal

Zondag 3 juni
14:30   Optreden Frits Collee Grote zaal    €3,00
14:30 - 16:30 Spellenmiddag Grote zaal

Maandag 4 juni
10:15 - 11:30  Dansen In De Stoel Grote zaal
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte
10:30   Bijbelgroep met pastor van der Louw Bibliotheek
14:00 - 16:00 Soosmiddag       *
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet
19:15   Meditatiedienst met het Leger des Heils

Dinsdag 5 juni
09:45 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij Met De Natuur met Pam Activiteitenruimte
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 6 juni
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: Pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:15 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

AGENDA

Donderdag 7 juni
10:00 - 11:45  Beautysalon Grote zaal
10:15 - 11:30  Quiz met Jennifer Activiteitenruimte
19:30   Avondkienen Grote zaal      Gratis

Vrijdag 8 juni
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal

Zondag 10 juni
14:30 - 16:30 Spellenmiddag Grote zaal

Maandag 11 juni
10:15 - 11:30  Dansen In De Stoel Grote zaal
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Soosmiddag       *
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet
19:15   Meditatiedienst (voorganger: Pastor van der Louw)

Dinsdag 12 juni
09:45 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij Met De Natuur met Pam Activiteitenruimte
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 13 juni
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:15 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

AGENDA
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Donderdag 14 juni
10:00 - 11:45  Beautysalon Grote zaal
10:15 - 11:30  Quiz met Jennifer Activiteitenruimte
14:30   Uitverkoop Marion Mode (zomermode) Grote zaal  

Vrijdag 15 juni
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal

Zondag 17 juni
14:30 - 16:30 Spellenmiddag Grote zaal

Maandag 18 juni
10:15 - 11:30  Dansen In De Stoel Grote zaal
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Soosmiddag       *
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet
19:15   Meditatiedienst Baptisten (voorganger: Ds. Slaakweg)

Dinsdag 19 juni
09:45 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij Met De Natuur met Pam Activiteitenruimte
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

AGENDA

Woensdag 20 juni
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: Pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:15 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 21 juni
10:00 - 11:45  Beautysalon Grote zaal
10:15 - 11:30  Quiz met Jennifer Activiteitenruimte
11:30 - 14:30  Zomerviering met barbecue en live muziek  Grote zaal €12,50

Vrijdag 22 juni
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal

Zondag 24 juni
14:30 - 16:30 Spellenmiddag Grote zaal

Maandag 25 juni
10:15 - 11:30  Dansen In De Stoel Grote zaal
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Soosmiddag       *
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria Grote zaal
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet
19:15   Meditatiedienst 
   (voorganger: Pastor Hennus – Doopsgezind)

AGENDA
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Dinsdag 26 juni
09:45 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij Met De Natuur met Pam Activiteitenruimte
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 27 juni
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:15 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 28 juni
10:00 - 11:45  Beautysalon Grote zaal
10:15 - 11:30  Quiz met Jennifer Activiteitenruimte

Vrijdag 29 juni
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal  
 
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie Grote zaal

* Prijzen
Speelt u tijdens de soosmiddag zelfstandig een spel 
in de zaal? Opgave bij het Uitbureau is, 
in dat geval, niet nodig. Consumpties zijn 
tegen betaling verkrijgbaar. Koffie en thee 
is gratis voor bewoners in de zorg.

AGENDA

Vleugels
Als ik vleugels had vloog ik naar de zon.
Vloog langs zijn stralen als dat kon.
Mijn veren in de zon verwarmen.
De lente met mijn vleugels omarmen.

De regendruppels zwevend versproeien.
Een nieuw leven op aarde doen groeien.
Stijgen dalend in helderen blauwe luchten.
De wind in zonnen warmte doen zuchten.

Het eerste lammetje plaatsen in de wei.
Leggend bij het vogelnest het eerste ei.
Mist doen veranderen in zwevend dauw.
Beschermend tegen de morgendauw.

Juichend de warme stralen omarmen.
Met stralend licht de aarde verwarmen.
Groen aan bomen, de struiken doen groeien.
Mos en gras bloemen besproeien.

De wolken in de lucht een duwtje geven.
Langs boog, gekleurd door de regen.
Stille staan bij reiger aan het meer.
Stijgen en dalen als leeuwerik steeds weer.

Vliegen over sloten en alle wateren.
Over vissen en eenden die snateren.
Rusten in groeiend, en bloemende bomen.
De Vrede als lente weer meegenomen.

Door Gerard de Reus

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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Wat maken we veel mee in de loop van ons leven. 
Het meeste vergeten we weer. En dat is maar 
goed ook, zeker waar het de nare voorvallen 
betreft. Maar kostbare herinneringen… die 
moeten we bij ons zien te houden. Hoe langer 
we er in onze gespreksgroepen over praten, 
hoe meer er boven komt!

Je zou het niet zeggen, 
maar onder elk grijs koppie, 
achter ieder gerimpeld gezicht,
in schier verdroogde grond ligt een kostbare 
schat. 

Wie zoekt naar wat verloren ging, 
wie graaft tussen de wortels van voorbije jaren
vindt sporen van levenskracht.
Weet je nog? Vast wel!
Het mooiste uur van je leven,

de dagen dat je in de wolken was,
de gouden jaren van oudsher. 

De schitterendste bloemkelk, 
de eerste verliefdheid, 
die nieuwe baan, 
kleine kinderen, reuring in het huis,
die verre reis, een onverwachte ontmoeting,
een waargemaakte levensdroom:
het was GOED! 
Hou het vast: dat gestolde geluk. 
Vergeet het nooit, 
al is het zo lang geleden, 
gooi niet weg, die verkreukelde foto, 
je dierbaarste beeld.

Koester je beste moment.
Bloei, elk jaar weer,
gelijk de bloemen op het veld.

DE MOOISTE HERINNERING

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN

In het gezellige Westerheem is er één 
tafel waarvandaan er altijd een prettig 
geroezemoes opstijgt richting de 
werkplekken op de eerste verdieping. En 
de tafel staat daarom bekend – zo blijkt 
na enige navraag. Het gezelschap dat 
aanschuift, bestaat uit gemiddeld zo'n acht 
à negen dames en één heer die met elkaar 
die vrolijke uitstraling hebben. 'Dat komt 
door een zekere verbondenheid', zo laat een 
van de aanwezigen weten. 'We bespreken 
hier eigenlijk voornamelijk de verhalen van 
vroeger. Want ja, zoveel beleven we nu 
niet meer.' Toch wordt er niet alleen maar 
gemijmerd over het leven van weleer. Het 
gezelschap steunt elkaar ook bij ziekte en 

andere narigheid. Indien mogelijk gaan ze 
de zieke bezoeken. Daarnaast wordt er met 
elkaar gekiend en soms ook geklaagd. 'Af 
en toe is het leven op een bepaalde leeftijd 
helemaal niet leuk en dan gaan we over 
tot onze klaagzang. Van nietszeggende tv-
programma's tot Westerheem zelf: alles 
komt voorbij. Niets is perfect, toch?'

Iedere dag kijkt de gezellige tafel weer uit 
naar het middagmoment met elkaar. Want 
ondanks dat er af en toe wordt gemopperd, 
zijn ze tevreden in hun woonzorgcentrum. 
'Het is geweldig in Westerheem', klinkt er 
eensgezind. 'De tijd vliegt – en dat brengt 
verbondenheid ook met zich mee.'

...DE GEZELLIGE TAFEL

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 dubbele editie 
staat in het teken van zowel de 'Gezellige Tafel' als de kerkvrijwilligers.
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De mis eindigt rond 11:15, waarna pastor 
Niesten enkele bewoners op de afdeling 
bezoekt – bewoners die niet meer naar het 
restaurant kunnen komen. Desondanks zijn 
er per keer gemiddeld twintig bewoners in het 
restaurant, en niet alleen uit Westerheem. 
Ook geïnteresseerden van buitenaf zijn 
welkom om de H. Mis bij te wonen.

Kracht
'Bewoners die deze communie ontvangen, 
halen er veel kracht uit', licht pastor Niesten 
toe. 'Dat is een mooi gegeven. Maar 
nog mooier is het feit dat degenen die al 
wat vergeetachtig worden de voor hen 
bekende liederen zonder problemen kunnen 
meezingen. Ik pas mijn preek ook altijd aan 
voor deze doelgroep. De preken zijn uit het 
leven gegrepen en heelgoed te volgen. Alles 
wordt bovendien muzikaal begeleid door de 

organist Henk Crezee.'

Maar niet alleen bewoners halen kracht 
uit de mis – zo blijkt. Ook de vrijwilligers 
putten energie uit de H. Mis. Het feit dat ze 
dienstbaar zijn aan de bewoners geeft hen 
extra voldoening, ook vanuit hun geloof. 
'De bewoners kampen toch met de nodige 
gebreken', stelt mevrouw Mul. 'Het is dan 
extra fijn om deze hulp te kunnen bieden. 
Dat geeft zo'n ontzettend mooi gevoel.' 
De pastor vult aan: 'Het is heel fijn om dit 
te doen, ook omdat het heel goed wordt 
voorbereid door deze vrijwilligers.' 'En het 
is heel belangrijk dat er een mogelijkheid is 
voor diegenen die zelfstandig niet meer naar 
de kerk kunnen', aldus meneer Morittu. 'De 
parochie heeft ook de verantwoordelijkheid 
voor deze ouderen.' 'Eerst werd de mis in 
het stiltecentrum gehouden, maar dat werd 
te klein', zegt mevrouw Mul. 'Kok Klever 
heeft ervoor gezorgd dat we nu hier kunnen 
zitten.'

Nieuwe mensen
Ondanks dat de mis goed wordt bezocht, is er 
altijd plaats voor nieuwe mensen. 'We willen 
graag nog wat mensen erbij', aldus mevrouw 
Mul. 'De dienst gaat altijd door, tenzij er geen 
pastor is. Maar dat kom eigenlijk zelden of 
nooit voor. En wat misschien nog meer van 
toepassing is: het is beter te geven dan te 
ontvangen. Dat was een zin uit de lezing 
van vandaag (Handelingen 20, 28-38, red.). 
Een zin die precies aangeeft waar het deze 
groep vrijwilligers om gaat.'

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 Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.

Iedere eerste en derde woensdag van de 
maand wordt de Heilige Mis, ook wel H. Mis 
genoemd, gehouden in een afgesloten deel 
van het restaurant. Deze mis wordt geheel 
uitgevoerd door vrijwilligers: pastor Niesten, 
mevrouw Palthe, meneer Morittu, mevrouw 
Sinnige, mevrouw Mul en mevrouw De Jeu. 
En de H. Mis wordt al jaren in Westerheem 
gehouden, zo vertelt pastor Niesten. 'De 
zorg valt onder de Apostelkerk, specifiek 
voor ouderen die niet meer zelf naar de kerk 
kunnen komen', legt hij uit. 'Het bestaat al 
zolang Westerheem bestaat en het geeft een 
goed gevoel om dit te doen om de oudere 
medemens bij te staan.'

De mis
De ochtend begint om 09:15, wanneer de 
vrijwilligers alle benodigdheden voor de mis 
uit de kast op de flex-kamer halen. Vervolgens 
wordt de zaal op orde gebracht en wordt om 
10:10 de rozenkrans gebeden, waarna de 
bewoners binnenkomen die zelfredzaam 
zijn. De andere geïnteresseerden worden 
door de vrijwilligers opgehaald. Er is een 
vaste groep, maar ook Kok Klever (geestelijk 
verzorger, red.) levert een lijst met bewoners. 
Als bewoner van Westerheem spreekt 
mevrouw Mul ook nieuwe bewoners aan met 
de vraag of ze interesse in de mis hebben. 
Daarnaast wordt de informatie hierover op 
iedere afdeling opgehangen.

...DE KERKVRIJWILLIGERS

IN GESPREK MET. . .

We praten verder met de kerkvrijwilligers die de Heilige Mis organiseren: een 
groep mensen die het belangrijker vindt om te geven dan te nemen. Lees 
snel verder!
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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 de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

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.  

Haringparty
We zijn benaderd door het landelijk bureau 
van Gouden Dagen voor het organiseren 
van een Haringparty. Dit is een gezellig 
samenzijn onder het genot van de Hollandse 
Nieuwe met uitjes en jonge jenever, waarbij 
we direct ons netwerk kunnen laten zien 
hóeveel moois er mogelijk wordt gemaakt 
door Gouden Dagen. De haring en de 
drank worden gesponsord door Visbureau 
Nederland. We willen de actie eveneens 
gebruiken om geld op te halen om de wensen 
van ouderen blijvend te kunnen vervullen.

De Haringparty wordt in Westerheem 
gehouden op 25 juni en gaat gepaard met 
een loterij. Meer info hierover volgt nog.

Paardentram
Meerdere locaties hebben inmiddels 
genoten van de ritten met de paardentram, 
gesponsord door Logchies BV. Volgende 
maand laten we u enkele foto's zien van dit 
bijzondere uitstapje door de duinen.

Westertoren
Woensdag 18 april ging de wens van 
mevrouw Huncher in vervulling. Mevrouw 
Huncher was aanwezig bij de Gouden Koffie 
en heeft haar wens daar kenbaar gemaakt. 
Zij wilde graag nog een keer naar de

Wensen indienen
Bent u een oudere inwoner van 
Heemskerk en wilt u graag meer 
mensen ontmoeten óf vindt u 
het moeilijk om zelf op stap te 
gaan? Vul dan een wenskaart in 
en hang deze in een van onze 
wensbomen. 

De kaarten liggen op de ViVa!-
locaties Westerheem, Waterrijck, 
Sint Agnes, Heemswijk en 
Meerstate en in het medisch 
centrum Heemskern.

Westertoren, omdat ze daar vroeger gewoond 
heeft. Gouden Dagen ontving de volgende dag 
een bedankbriefje van haar:

'Gisteren naar Amsterdam geweest met 
Gouden Dagen. Ik heb een heerlijke dag gehad. 
We zijn naar de Westermarkt geweest waar ik 
tegenover de Westertoren heb gewoond en 
mijn jeugd heb doorgebracht. Het was leuk om 
dat weer te zien. Ik was op pad met een aardige 
chauffeur en vrijwilligster. Daarna nog op het 
terras gezeten en een lekkere lunch gegeten. 
Gouden Dagen, heel erg bedankt.'

Artis
De wens van mevrouw Rumping uit Meerstate 
ging op 23 april in vervulling. Samen met twee 
medebewoners vertrok ze naar Artis. Het 
was prachtig weer om door de dierentuin te 
wandelen. Een heerlijke lunch en koffie met 
gebak als afsluiting maakten de dag voor deze 
drie Meerstate-bewoners compleet.

Koffietijd
Onverwachts beleefden de bewoners van Sint 
Agnes op 3 mei een bijzonder moment. De 
cameraploeg van het bekende Koffietijd van 
RTL4 kwam op bezoek bij de bewoners van 
het woonzorgcentrum. Dit programma wordt 
mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en 
Gouden Dagen is daar weer een beneficent 
ván. Koffietijd wordt daarom gebruikt om goede 
doelen als Gouden Dagen onder de aandacht 
te brengen. Onder het genot van een kopje 
koffie met een petitfour, deels gesponsord door 
Goemans Versbakkerij, genoten de bewoners 
van deze opvallende Gouden Koffie. De 
uitzending was op 17 mei om 10:00 te zien op 
RTL4.

Dolfinarium
Gouden Dagen organiseert, 
in samenwerking met het 
Uitbureau van Westerheem, een 
uitstapje naar het Dolfinarium in 
Harderwijk. U kunt zich hiervoor 
nog inschrijven. We verzamelen 
op maandag 18 juni om 09:30 
in de hal van Westerheem en 
zijn uiterlijk 17:00 weer terug. 
Gouden Dagen krijgt dit uitstapje 
gesponsord van de Stichting 
Westerheem, waardoor we de 
kosten laag kunnen houden: 
€10,00 per persoon. Inschrijven 
kan bij het Uitbureau en de 
gastvrouw foyer. Let op: alléén 
voor bewoners van Westerheem!
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. A | 5. C | 6. C | 7. C

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


