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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

5  Agenda

12  Praktische info

13  Menu's

15  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

VALENTIJNSEXPO
De bewoners van Lommerlust konden op 
Valentijnsdag genieten van een prachtige, kleurrijke 
fototentoonstelling. Hoe dat kwam? Lees snel verder!
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Een tentoonstelling van
Martin Kossen
Terwijl het norovirus heerste, greep een 
van onze bewoners de kans aan om een 
leuk idee voor een fototentoonstelling uit te 
werken. Hij printte allemaal mooie foto's van 
bloemen uit – allemaal bloemen die bij hem 
of in Lommerlust hadden gestaan. Ook wij 
wilden bijdragen aan dit initiatief en hebben 
hem zodoende, samen met de kok, een 
medewerker van Wonen en Welzijn, hierin 
ondersteund. De schildersezels werden naar 
boven gedragen, de lamineerapparaten en 
vellen lamineerpapier werden gehaald en er 

werden mooie flyers gemaakt. Zo konden 
de bewoners op Valentijnsdag genieten van 
een vrolijke tentoonstelling (foto's rechts).

Oranje boven!
We blikken alvast vooruit naar Koningsdag. 
Deze feestdag staat in Lommerlust in het 
teken van een sfeervol optreden van Harald 
(foto links).  Hij brengt een liedjesprogramma 
dat wordt omlijst door prachtige beelden, 
waarmee hij de mooiste herinneringen 
aan de koninklijke familie bij u naar boven 
haalt. Een vorstelijke voorstelling over ons 
koningshuis, van Wilhelmina tot Willem-
Alexander, en een hommage boordevol 
herkenning, humor en zowel bekende als 
nieuwe liedjes. De middag wordt gesponsord 
door de Oranjevereniging Beverwijk.
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MAART & APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 3 maart
09:45   Kerkdienst

Maandag 4 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 5 maart
10:00   Modeshow Kloostermode Restaurant   
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 6 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 7 maart 
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*

Vrijdag 8 maart
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 10 maart
09:45   Kerkdienst



xxxxx

6   ViVa! SPIL

AGENDA

Maandag 11 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 12 maart
10:15   Rondje om met leerlingen Kennemer College   
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 13 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 14 maart
14:15   Optreden Cock Zwanenburg Recreatieruimte   Gratis*

Vrijdag 15 maart
10:00   Stoelmassages en healings Recreatieruimte   Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 17 maart
09:45   Kerkdienst

Maandag 18 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 19 maart
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*
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AGENDA

Woensdag 20 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 21 maart
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*
17:00   Topmenu: Krokusmenu Restaurant    €24,50*

Vrijdag 22 maart
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Zondag 24 maart
09:45   Kerkdienst

Maandag 25 maart
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3 ,00* 
13:00    Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 26 maart
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 27 maart
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 28 maart
10:30   Keek op de Maand Restaurant     
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 29 maart
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
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AGENDA

Zondag 31 maart
09:45   Kerkdienst

Maandag 1 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 2 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 3 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 4 april
10:30    Zingen Restaurant       €3,00*

Vrijdag 5 april
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 7 april
09:45   Kerkdienst

Maandag 8 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00  Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 9 april
10:15   Rondje om met leerlingen Kennemer College
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*
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AGENDA

Woensdag 10 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 11 april
11:00   Spelmiddag Restaurant      €3,00*

Vrijdag 12 april
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zondag 14 april
09:45   Kerkdienst

Maandag 15 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 16 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 17 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 18 april
10:30   Zingen Restaurant       €3,00*

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:00   Stoelmassages en healings Recreatieruimte   Gratis
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis
14:00   Paaskienen Restaurant      €5,00
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AGENDA

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
09:45   Kerkdienst

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 23 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 24 april
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 25 april
10:30   Keek op de Maand Restaurant     
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 26 april
10:00   Verzoekplatenprogramma Restaurant    Gratis

Zaterdag 27 april: Koningsdag 
14:15   Optreden Harald Restaurant     Gratis

Zondag 28 april
09:45   Kerkdienst

Maandag 29 april
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 30 april
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Restaurant      Gratis*
19:00   Schilderclub Recreatieruimte     Gratis*
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AGENDA

* Prijzen
Biljarten is gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,50.

Gym en zitdansen zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €30,00 per maand of €9,00 per deelname via 
automatische incasso of pin.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €5,00 per deelname via automatische incasso of pin.

Koersbal en de spelmiddag zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00.

De Schilderclub is gratis door middel van sponsoring van het Rabofonds. 

Het Topmenu: Krokusmenu kost €24,50 per persoon, 
inclusief twee drankjes en koffie of thee. Gasten met een 
maaltijdvoorziening van ViVa! Zorggroep betalen 
€13,95 per persoon.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor 
bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €6,00.

Zingen kost €3,00 voor bewoners met een 
ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €5,00.
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
Elke cliënt in de zorg heeft een 
contactverzorgende. Info over wie uw 
verzorgende is, vindt u in het zorgdossier op 
uw appartement. Heeft u tussen 08:30 en 
19:30 zorg nodig? Bel dan de gastvrouw via 
088-9957132 en vraag naar de zorg voor de 
desbetreffende afdeling. Zorg nodig tussen 
19:30 en 08:30? Bel dan de zorg via 088-
9957145 (begane grond), 088-9957147 
(eerste en tweede etage) of 088-9957148 
(derde en vierde etage).

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Gevonden voorwerpen
U ziet op de foto rechts de gevonden 

voorwerpen. Ophalen kan bij de gastvrouw.

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 09:00 tot 17:00 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken kan via 06-13476585.

Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden zondag om 09:45 
plaats in de kapel. Meer info vindt u op de 
affiches op de kapeldeur en in de liften.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 17:00. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:30 geserveerd. U kunt 
tussen 12:00 een 15:00 ook lunchen.

PRAKTISCHE INFO

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen en willen iedereen 
vriendelijk verzoeken om de hal 
netjes te houden, zodat ons huis 
een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? 
Plak dan stickers aan de 
buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer 
krijgt.
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Mijn recept van het leven
Volgens mij bestaat het leven uit twee 
ingrediënten: eigen keuzes en het lot. 
Sommige dingen in het leven overkomen ons. 
Zo heb ik mijn man ontmoet bij de pakken 
melk in de supermarkt. Een ontmoeting met 
iemand kan zomaar uitlopen tot een liefde 
of vriendschap. Of dat dan toeval of het lot 
is, laat ik even in het midden. Tegelijkertijd 
kan het ook zo zijn dat je struikelt, een heup 
breekt en daardoor in een verzorgingshuis 
terecht komt. 

Vriendschap, liefde, ziekte, geluk, ongeluk, 
et cetera: het overkomt ons. We hebben hier 
niet altijd invloed op. Daarentegen hebben 

we wel invloed op onze eigen keuzes en de 
richting die deze geven aan ons leven. Ik 
ben nu geestelijk verzorger omdat ik op mijn 
achttiende voor die opleiding koos. Kiest u 
ervoor om geld te sparen als buffer of om 
het uit te geven op verre reizen? Kiest u voor 
de makkelijkste weg of voor de weg met 
weerstand? Doe u vrijwilligerswerk of is uw 
vrije tijd u daar te dierbaar voor? 

We hebben als mens de vrijheid om keuzes 
te maken en dragen daarmee ook de 
verantwoordelijkheid over ons eigen leven. 
Het zijn keuzes die ons leven persoonlijk 
maken en waarin we als mens van elkaar 
verschillen.  

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Heemswijk 1, 
1964 RM Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957830

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 14 april 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

Een inspirerende gedachte in het leven vind 
ik altijd: 'U kunt niet kiezen wat u overkomt, 
maar u heeft wel invloed op hoe u ermee 
omgaat'. Zo daagt het leven mij uit om ook 
in moeilijke tijden met het lot te dealen. 

Hoe is dat voor u?  

Door Mandy Koehorst-Kroon, 
geestelijk verzorger

Weerspreuk
Kent u deze weerspreuk over maart al?

Een droge maart? 
Die is goud waard!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


