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Beste lezer,

De drukke decembermaand is weer 
begonnen! Met Sinterklaas, de Kerstdagen 
en Oudejaarsdag in het verschiet 
hebben onder meer de Uitbureaus 
van de verschillende ViVa!-locaties 
overuren gemaakt om met een mooi 
activiteitenprogramma voor de dag te 
komen. En dat is gelukt. Want december is 
namelijk niet alleen de drukste, maar ook 
de gezelligste maand. Wellicht betekent 
december voor u extra bezoek van 
familieleden of het in kerststemming brengen 
van uw appartement. Hoe dan ook hoeft u 
tijdens de laatste periode van het jaar niet stil 
te zitten: verderop in deze editie van uw Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel vindt 
u meer info over alle activiteiten, waaronder 
het kerstmenu.

Afgelopen jaar hebben we als redactie 
geprobeerd om iedere keer weer op de 
proppen te komen met een mooi en lekker 
leesbaar blad. Daarmee hopen we in 2019 
gewoon door te gaan. De allereerste editie 
van komend jaar verschijnt iets later dan u 
gewend bent: op 11 januari. Op die manier 
weten we zeker dat alle foto's die rond de 
Kerstdagen zijn gemaakt er ook nog bij 
kunnen.

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2019! 

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
De Boogaert 37, 1901 GP, Castricum 
Telefoonnummer 088-9957650 

De volgende editie verschijnt op 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Boswachtersbezoek
Op vrijdag 26 oktober kregen we tijdens 
de soos op vrijdagmiddag bezoek van 
boswachter Evert-Jan Woudsma. Evert-Jan 
is een aantal jaren werkzaam geweest bij de 
PWN en weet heel veel over ons duingebied 
te vertellen. Hij is ook fotograaf en bezit 
daarom over hele mooie foto's van dit 
gebied, welke hij natuurlijk aan ons liet zien. 
Daarnaast had hij allerlei voorwerpen en 
planten uit het duin meegenomen, zelfs de 
uitwerpselen van de Schotse hooglanders 
die er grazen. Iedereen luisterde geboeid 
en na afloop waren we vol lof over de 
vertelkunsten van 

Evert-Jan, die op 22 november terug kwam 
voor een tweede sessie.

Vis eten
Vrijdag 2 november konden bewoners 
en mantelzorgers in de grote zaal terecht 
voor een visje van vishandel Ten Boekel. 
Daar stond een mooie viskar vol haring 
en kibbeling die werd bemand door eigen 
personeel van de visboer. Er kwamen veel 
positieve reacties ('Zo, wat smaakt dat goed 
zeg!') en Marcel en Denise van Muziek Alive! 
maakten met een gezellig stukje muziek de 
middag compleet. 

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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Optreden
Wát een belangstelling voor het optreden van 
het Eerste Schoorls Gemengd Mannenkoor 
op 10 november! Op deze bewuste 
zaterdagmiddag was de zaal tot de laatste 
stoel gevuld met bewoners en bezoekers. 
De koorleden, gekleed in het zwart en 
rood, waren met 28 man sterk aanwezig en 
vulden zo het voltallige podium. De liedjes 
werden door de bewoners herkend en 
konden gezellig worden meegezongen. Er 
werd zo nu en dan zelfs gedanst. Een zeer 
geslaagde middag voor zowel de bewoners 
van Heemswijk als het koor zelf.

Sinterklaas
De viering van Sinterklaas wordt door de 
afdelingen georganiseerd. Meer informatie 
hierover vindt u bij de betreffende afdeling.

Bezoek
De kinderen van basisschool De Zilvermeeuw 
komen op maandag 17 december langs 
om op de afdelingen liedjes te zingen. De 
klassieke muziek gaat dan niet door.

Kerstoptreden
Kom op 19 december naar de grote zaal 
voor een kerstoptreden van het Muzikaal 
Gezelligheidskoor. Dit begint om 10:30 
en wordt u aangeboden door de Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Klassiek optreden
Het Verenigingsleven Heemswijk organiseert 
op 20 december een licht klassiek concert 
welke om 14:00 in de grote zaal plaatsvindt. 
Zanger Jan Langelaar en pianist Anja van 
der Ploeg zijn de muzikanten. Komt u ook?

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Oliebollen eten
Komt u op vrijdag 28 december ook 
samen met uw mantelzorger een oliebol 
eten? Heemswijk verwelkomt die dag een 
oliebollenkraam welke open is van 15:00 tot 
16:30. De oliebollen worden u aangeboden 
door de Stichting Recreatie Bewoners 
Heemswijk (SRBH) en het Uitbureau.

Nieuwjaarsevenement
Een hapje, een drankje en gezellige muziek: 
dat vindt u tijdens het nieuwjaarsevenement 
op donderdag 3 januari. Komt u om 14:00 
ook naar de grote zaal van Heemswijk om 
op 2019 te proosten?

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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DECEMBER 2018/JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 31 december

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 17 en 31 december

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 25 december en 1 januari

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 25 december en 1 januari

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 18 en 25 december en 1 januari

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 25 december en 1 januari

AGENDA
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Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00
Deze activiteit gaat niet door op 18 en 25 december en 1 januari

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 19 en 26 december

Iedere donderdag: operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 27 december

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 20 en 27 december en 3 januari

Iedere donderdag: donderdagavondactiviteit 
Kom naar deze inloopactiviteit in de avond waar van alles mogelijk is – te beginnen met 
een kop koffie. 
Van 18:00 tot 19:00
Deze activiteit gaat niet door op 13 en 27 december

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 14 en 28 december

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 28 december

AGENDA
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Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 28 december

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met een gezellig praatje, een spelletje of een andere 
activiteit.
13:45 - 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 14 en 28 december

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Optreden kinderen basisschool De Zilvermeeuw
Maandag 17 december
De afdelingen

Kerstoptreden Muzikaal Gezelligheidskoor
Woensdag 19 december om 10:30
Grote zaal

Klassiek optreden Jan Langelaar 
en Anja van der Ploeg 
Donderdag 20 december om 14:00
Grote zaal

Oliebollen eten
Vrijdag 28 december van 15:00 tot 16:30

Nieuwjaarsevenement
Donderdag 3 januari om 14:00
Grote zaal

AGENDA
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FACILITEITEN
Heemswijk 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. De fiets is gesponsord door Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Kosten
Het huren van onze 

duofiets is gratis 
voor bewoners en 

mantelzorgers van 
Heemswijk.

Tijdstip
Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw 
foyer bepalen.

PRAKTISCHE INFO
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Boekentip!
Verhalen Van Nu is een boek voor mensen 
boven de zeventig die weer eens wat 
sfeer willen proeven van de tijd waarin 
zij opgroeiden. Het boek bevat meer dan 
honderd verhalen (waarvan er 38 zich 
afspelen in Noord-Holland) over het dagelijks 
leven rond het midden van de vorige eeuw. 
De persoonlijke en directe manier van 
vertellen, meestal in de ik-vorm, zorgt ervoor 
dat de lezer zich goed kan inleven in de tijd 
die wordt beschreven.

De verhalen beschrijven gebeurtenissen uit 
de jeugd van de auteurs op een herkenbare 
en aansprekende manier, soms prikkelend 
en relativerend, vaak met humor en met 
liefde. De vele foto's maken het boek 
bovendien prettig om door te bladeren. Een 
feest van herkenning voor 70-plussers en 

aantrekkelijk voor iedereen die meer wil 
weten over de tijd(geest) waarin ouders of 
grootouders opgroeiden.

Het boek heeft redelijk grote letters en 
is daardoor voor de meeste ouderen 
goed leesbaar. De verhalen zijn gratis ter 
beschikking gesteld door 51 schrijvers 
uit verschillende delen van het land die 
doorgaans schrijven voor (websites van) 
Historische verenigingen. Het boek is 
verkrijgbaar via www.boekenbestellen.
nl/boek/verhalen-van-nu en kost €23,95, 
waarvan er €7,70 naar de Stichting 
Alzheimer Nederland gaat. De opbrengst is 
te volgen via www.inactievooralzheimer.
nl/verhalenvannu.

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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December is de maand van pepernoten en 
feeststollen, koude en donkere dagen buiten 
en warmte en behaaglijkheid binnen. De intocht 
van Sinterklaas en de kerstboom met lichtjes in 
huis. Het geven en ontvangen van cadeaus. De 
tijd van het jaar die we doorbrengen met onze 
dierbaren of waarin we onze dierbaren juist zo 
erg missen. De maand waarin de wens voor 
vrede en liefde zo vaak wordt uitgesproken 
maar waarin ook soms juist de eenzaamheid 
en het verdriet zo’n rol spelen. 

Graag deel ik hiernaast met u een gedicht van 
Emmy Davids, waarin zij ons uitnodigt om er 
voor elkaar te zijn en met een klein gebaar zelf 
een verschil te maken. 

Ik wens u een mooie maand toe en een liefdevol 
en geborgen 2019.

Een engeltje keek eens naar beneden
– 't was in de dagen voor de kerst, nat en kil – 
en zag hoeveel werd gehuild en gebeden.
Daarvan werd het engeltje heel stil.

Kon ik maar met mijn kleine vleugels
om al die mensen met hun zorgen heen.
En kon ik hen maar allemaal troosten:
men voelt zich in deze tijd zo veel alleen. 

Toen bedacht het engeltje dat anderen
konden helpen met dit grote probleem.
Zij vraagt aan alle mensen die dit horen
een arm te slaan om iemand heen. 

Komt er dan niemand die jou omarmt,
leg dan jouw arm om een eenzame heen.
Zo ben je toch bij iemand gewarmd:
wie liefde geeft, is ook niet meer alleen. 

GEBORGEN BIJ ELKAAR
Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger
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Voor u ligt alweer de laatste editie van ViVa! 
Gastvrij van 2018. Een bijzondere editie, want 
de maand december brengt veel moois en 
waardevols met zich mee. Advent, Sinterklaas 
en Kerstmis maken van deze laatste weken 
van het jaar een periode van bezinning en 
gezelligheid. ViVa! Zorggroep doet er alles 
aan om er voor u een fijne maand van te 
maken.

Gastvrij nieuws
Uw locatie doet natuurlijk ook mee met de 
feestelijkheden die bij de maand december 
horen. De meeste huizen serveren in de 
week van 17 tot en met 23 december een 
feestelijk vijfgangenmenu dat deel uitmaakt 
van de Topmenu-cyclus. Dit Sterrenmenu is 
speciaal door onze koks samengesteld en 
bestaat, naast de vijf heerlijke gangen, uit 
een aperitief, twee drankjes en een kop koffie 

of thee. Reserveren kan via de gastvrouw 
of de receptie. De prijs van het kerstmenu 
bedraagt €32,75 per persoon, inclusief de 
drankjes. Mensen die bij ons in huis wonen 
en dagelijks gebruik maken van de warme 
maaltijdvoorziening betalen €22,95 per 
persoon. Een mooie manier om met uw 
familie of andere dierbaren in kerstsferen te 
tafelen!

We serveren op de Kerstdagen zelf natuurlijk 
ook een feestelijk menu waarbij uw familie 
opnieuw van harte welkom is. We vragen u 
wel om dit uiterlijk een week van te voren 
door te geven aan de gastvrouw. Gasten 
betalen €15,25 voor dit driegangenmenu. 
Deze prijs is exclusief drankjes.

Gastvrij gedichtje
Een warm december

Ervaar de voldoening van geven
ontvang de glimlach van dank.

Wees het verschil in het leven
laat de vooroordelen blank.

Geef barmhartigheid gezicht
bied een mens in nood een arm.

Laten we allen daar aan denken
dan is december lekker warm.

VIVA !  GASTVRIJ
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Duurzaam gastvrij
ViVa! Zorggroep werkt al geruime tijd aan 
het verduurzamen van de dienstverlening 
rond het eten en drinken. De structuur van 
de menucyclus is bijvoorbeeld aangepast: 
in plaats van het dagelijks aanbieden van 
twee naast elkaar lopende menu's zijn 
we ons gaan focussen op een dagmenu. 
Dit betekent niet dat er geen keuze meer 
is, want er worden dagelijks alternatieve 
gerechten aangeboden wanneer u iets niet 
lekker vindt. Het zorgt er wel voor dat, door 
de focus te leggen op één menu, er minder 
eten wordt weggegooid. Deze menustructuur 
geeft ook meer ruimte voor het efficiënter 
en creatiever omgaan met de inkopen die 
zijn gedaan. We werken daarnaast al ruime 
tijd met koffie en thee van de firma Peeze 
uit Arnhem. Deze koffie is duurzaam en de 
thee heeft zowel het Fairtrade- als het Max 

Havelaar-keurmerk.

We gaan in 2019 meer stappen zetten in 
het verduurzamen van onze dienstverlening 
en zorgen ervoor dat uw wensen hierbij 
aansluiten. Het Sterrenmenu rond de 
Kerstdagen is daar een goed voorbeeld 
van. Dit menu is met zoveel mogelijk 
groene producten samengesteld, zoals wild 
van de Veluwe, duurzaam gevangen vis, 
vegetarische soep en een hoofdgerecht 
met sous-vide gegaarde scharrelkip met 
een Beter Leven-keurmerk. De jaarlijkse 
kersttafel voor de medewerkers bestaat dit 
jaar geheel uit biologische producten. We 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
onze vorderingen!

Vergeten Eten
Al eeuwen is het eten van 
oliebollen typisch Nederlands. 
De eerste 'oliebol' werd 
gegeten door de Bataven en 
de Friezen in het begin van 
onze jaartelling. Het deeg 
werd in een klein bodempje 
vet (reuzel, lijnzaadolie of 
raapolie) gebakken, waardoor 
je platte oliekoeken in plaats 
van oliebollen kreeg. Pas in 
de negentiende eeuw werd de 
oliebol een traditionele lekkernij 
rondom Oud en Nieuw. 

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.  

VIP-tafel
Maar liefst zes mensen uit Heemskerk 
hadden zich aangemeld voor de VIP-tafel 
van Gouden Dagen. Dit naar aanleiding van 
een oproep in de Heemskerkse Courant, 
waarbij we vroegen wie er zin had om als VIP 
aanwezig te zijn bij het optreden van Accordia 
Zwanenburg in Westerheem (onderste foto). 
Het was een gezellige drukte!

Paling eten
Paling eten in Volendam: dat was de wens van 
vier bezoekers van het Ontmoetingscentrum 

in Waterrijck. Ze gingen daarom mee met 
het Uitbureau van Westerheem, dat een uitje 
naar het vissersdorp organiseerde. Na een 
rondleiding door de stokerij kon de héérlijke 
paling worden geproefd (bovenste foto).

Lichtjestoer
Gaat u mee met de Lichtjestoer die Gouden 
Dagen organiseert op 13 december? We 
vertrekken om 16:30 vanaf alle ViVa!-locaties 
voor een wandeling naar het Nielenplein waar 
we de Kerstman treffen, net als verschillende 
koek- en zopieplekken. Het Nielenplein is 
ook host voor de Glazen Keet: een vijfdaags 
doneer- en kerstfeest met optredens en 
gezelligheid. De opbrengst gaat naar 
minima, jong en oud, in Heemskerk.

Buurtbakkie
Wát een gezelligheid hadden we 
op 8 november op de Jan van 
Bergenstraat! Daar schonken 
we, samen met Welschap, koffie 
voor de bewoners uit deze wijk. 
Zowel jong als oud konden 
hun vragen kwijt bij Welschap, 
terwijl wij kennismaakten met 
de bewoners en hen informatie 
gaven over Gouden Dagen. 
Deze samenwerking is zeker 
voor herhaling vatbaar.

PRAKTISCHE INFO
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Wilt u meelopen met deze gezellige 
Lichtjestoer? Geef u dan op bij de gastvrouw 
foyer of bij het Uitbureau. We vinden het ook 
leuk als er zoveel mogelijk mantelzorgers en 
familieleden meelopen. We vragen iedereen 
die meegaat om een euro te doneren, zodat we 
de Glazen Keet kunnen helpen met hun goede 
doel. Het totaalbedrag geven we bij aankomst 
op het Nielenplein af aan de Keet.

Huis van de Kerstman
Gouden Dagen Heemskerk is benaderd voor 
een mooi initiatief dat in Beverwijk plaatsvindt. 
Dit bijzondere project vindt plaats in de Grote 
Kerk in Beverwijk, de Wijktertoren, waar met 
circa zesduizend biologisch afbreekbare 
ballonnen het huis van de Kerstman wordt 
nagebouwd. Het huis is het decor voor een 
filmevenement vol vrolijke films uit de oude 
doos. Geïnteresseerden bekijken de film met 
een eigen hoofdtelefoon. De kosten daarvoor 
zijn €5,00, inclusief een kopje koffie. Dit geld 
gaat naar een goed doel: de kansarme kinderen 
in Beverwijk.

Wilt u zich hiervoor inschrijven? Neem dan 
contact op met Jolanda van Dam. Dit kan van 
maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 
12:00 via het telefoonnummer 06-22913188 of 
via de mail: j.vandam@vivazorggroep.nl. 

U kunt mee op 20 en 21 december. De exacte 
tijden zijn, ten tijde van het drukken van deze 
Spil, nog niet bekend, maar als u contact met 
ons opneemt, kunnen we u deze ongetwijfeld 
vertellen. 

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
graag tot volgend jaar!

Wensen indienen
Heeft u zelf ook een wens? Wilt 
u bijvoorbeeld eens terug naar 
uw geboorteplaats, een oude 
bekende ontmoeten of naar 
het Spoorwegmuseum? Hang 
uw wens dan in een van de 
wensbomen op de ViVa!-locaties 
in Heemskerk. U vindt hier ook 
wenskaarten. Deze vult u in en 
hangt u aan de takken. 

Kunt u zelf niet naar de 
wensboom gaan? Vraag dan 
of een familielid, vrijwilliger of 
zorgmedewerker de wens voor u 
in de boom wil hangen.

PRAKTISCHE INFO
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Antwoorden:
1. C | 2. A | 3. A | 4. A | 5. C | 6. B | 7. B

Wat weet u nog over 2018?

1. In welk land werden dit jaar de Olympische Winterspelen 
gehouden?

A. Japan | B. Rusland | C. Zuid-Korea

2. In welke maand trouwde de Engelse prins Harry met 
Meghan Markle?

A. Mei | B. Juni | C. Juli

3. Welk land won deze zomer het WK Voetbal?
A. Frankrijk | B. Kroatië | C. Brazilië

4. Welke politicus stapte dit jaar op als partijleider van D66?
A. Alexander Pechtold | B. Mark Rutte | C. Rob Jetten

5. Hoe heet de trein waarmee het sinds dit jaar mogelijk is 
snel tussen Amsterdam en Londen te reizen?

A. Eurowings | B. London Express | C. Eurostar

6. Op welke dag vonden dit jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats?

A. 19 maart | B. 21 maart | C. 21 april

7. Wie deed er namens Nederland mee aan het Eurovisie 
Songfestival?

A. The Common Linnets | B. Waylon | C. Douwe Bob

JAARQUIZ

BRE INBREKERS


