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Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres President Kennedyplein 225, 
1945 SG Beverwijk Telefoonnummer 088- 
9957830

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 18 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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Levensspreuken
Iedereen heeft een eigen leven en 
komt daarin gaandeweg mensen en 
gebeurtenissen tegen. Verschillende, 
mooie teksten reflecteren op dit soort 
gebeurtenissen en zijn te omschreven als 
levensspreuken: spreuken en uitspraken uit 
het leven gegrepen en die altijd over een 
kern van waarheid beschikken. We hebben 
hieronder een selectie voor u gemaakt.

• Het leven is als fietsen: u moet bewegen 
om vooruit te komen.

• Huil niet om iemand die er niet is. 
Glimlach omdat diegene er was.

• Van het concert des levens krijgt niemand 
het programma.

• Hou van het leven, iedere dag. U weet 
nooit of het morgen nog mag.

• Het leven is net ganzenbord. U kunt 

steeds opnieuw beginnen, behalve als u 
in de put blijft zitten.

• Het leven is als een verhaal. Het gaat er 
niet om hoe lang, maar hoe goed het is.

• Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar het 
leven komt niet met instructies.

• Het leven gaat niet altijd over rozen, maar 
paardenbloemen zijn ook mooi.

• Kijk niet teveel naar het verleden: daar 
leven we niet meer.

• Soms gebeuren er dingen in het leven 
die u niet verwacht, die u hart breken en 
die u doen vergeten hoe u moet lachen. 
Juist dingen die zwak voelen, maken u 
uiteindelijk sterker.

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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Bent u geboren in de maand september? 
Dan schijnen de volgende kenmerken bij uw 
persoon te passen…

Meer lengte
U bent waarschijnlijk langer dan andere mensen. 
Dit komt omdat uw moeder hoogzwanger was 
in de zomer en nazomer, waardoor ze meer 
vitamine D heeft ontvangen.

Vrolijk
U bent een vrolijk persoon. Ook dat heeft te 
maken met de extra vitamine D die u via uw 
moeder heeft binnengekregen.

Sterke botten
U heeft sterke botten en bent, mede daardoor, 
goed in sport. Dit heeft wederom te maken met 
de extra dosis vitamine D.

Meer jarigen
U kent veel mensen die in dezelfde week 
of maand jarig zijn dan u. Dit komt omdat 
september de maand is waarin de meeste 
kinderen worden geboren.

Grote kans op allergieën
De kans is groot dat u een allergie of astma 
heeft. Herfstkinderen ontwikkelen 30 tot 90% 
vaker een allergie voor onder meer koemelk, 
eieren of pinda’s. Het risico op astma ligt bij 
septemberkinderen 30% hoger dan gemiddeld

Meer leeftijdsgenoten
U kunt best wel eens honderd jaar oud worden. 
De universiteit van Chicago heeft namelijk een 
onderzoek gedaan naar honderdplussers en 
kwam tot de conclusie dat een grote meerderheid 
van hen is geboren in de herfstmaanden. 

GEBOREN IN SEPTEMBER?

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Vrijwel iedereen is ermee bekend: het beroemde 
aap-noot-mies-plankje waarmee verschillende 
generaties kinderen hebben leren lezen. Het 
plankje kwam ruim honderd jaar geleden op 
de markt: rond 1910 leerden kinderen voor het 
eerste lezen aan de hand van de inmiddels zo 
vertrouwde plaatjes.

Het leesplankje werd ontworpen door een 
onderwijzer, M.B. Hoogeveen, en stamt al uit de 
negentiende eeuw. Hij gebruikte de klassikale 
versie van de leesplank: een variant die nooit 
is uitgegeven. In 1897 herzag Hoogeveen het 
plankje, waarna deze door de uitgeverij M.D. 
Brinkgeve in Deventer werd uitgebracht. Dit 
plankje begon met andere woorden, namelijk 
met raam, roos, neef, fik en gat (foto). 

Lang niet iedereen was positief over het 
plankje van Hoogeveen. Het daadwerkelijke 
succes ontstond pas na 1910. De leesmethode 
werd destijds overgenomen door de uitgeverij 
Wolters. Zij gaven illustrator Cornelis Jetses 
de opdracht om verschillende tekeningen bij 
het plankje te maken, hetgeen deels zorgde 
voor de toename in populariteit. Hier kwamen 
ook nieuwe woorden bij, waaronder aap, noot 
en mies. In 1931 werd de methode opnieuw 
aangepast: de figuren werden gewijzigd naar 
meer hedendaagse plaatjes.

Hoewel het leesplankje door de jaren heen 
meermaals is veranderd, verwijst de originele 
naam ervan nog steeds naar de man die 
hem uitvond. Het aap-noot-mies-plankje heet 
namelijk officieel de Hoogeveen-leesplank.

AAP-NOOT-MIES

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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NK Scootmobiel Rijden
Zoals sommigen van jullie hebben gezien 
in de krant of op tv, of misschien wel 
vernomen in de wandelgangen, ging ik met 
drie enthousiaste bewoners van Huis ter 
Wijck, twee stoere heren vanuit Elsanta en 
een opgetogen dame uit Lommerlust naar 
het circuit van Zandvoort voor het Nationaal 
Kampioenschap Scootmobiel Rijden 2018. 
Rond de klok van half negen stond ik bij 
Elsanta om onze vervoerder op te wachten 
– en ja hoor: Dick reed via de achterkant 
met een zwaai weer terug naar de voorkant, 
waar we konden instappen en -rijden om 
onze weg naar Zandvoort te vervolgen. 

Het was toch best fris toen we daar 
aankwamen. Onder een grijs wolkendek 
werden we ontvangen door Angela en Leen 
van Gouden Dagen.  Er werd speciaal voor 

ons een tent neergezet en er waren wel elf 
andere organisaties die van heinde en verre 
kwamen: van een accent uit het oosten tot 
de zachte g uit het zuiden en de platte praat 
uit Amsterdam. Glitterpakken met wijde 
broekspijpen, boerenoveralls met grote 
racebrillen, het circuit en de kandidaten 
maakten de boel gelukkig wat vrolijker dan 
het weer. Er volgde een opening door de 
minister en Prins van Oranje, waarna we 
snel aan de koffie gingen: zéér gewenst met 
dat frisse windje. Tijdens het halen van de 
koffie kregen de kandidaten een tasje met 
water, pepermunt en sleutelhanger en voor 
mij lag er een tijdschema van de dag. De...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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...eerste leden van de pers kwamen langs 
om de kandidaten vragen te stellen, wat te 
filmen of een foto te maken. Rond de klok 
van elf brak het zonnetje heel goed door en 
mocht het ViVa!-team zich bij Veilig Verkeer 
Nederland melden voor een training op 
de scootmobiel: een beetje slalommen, 
parkeren en achtjes draaien. Het ging ze 
goed af en we waren er eigenlijk wel klaar 
voor. Bij de tent teruggekomen stond er een 
lunchpakket voor iedereen klaar, waar we 
dan ook heerlijk van genoten hebben. 

Om half een werd er een race gedaan voor 
de Nederlandse pers die ons de hele dag 
volgden. Na de winst door de verslaggever 
van NU.nl werden de teamcaptains naar 
voren gehaald voor de laatste instructies die 
wij weer doorgaven aan de kandidaten. In 
elke oneven race zat één persoon van ons 

team die het tegen vijf andere kandidaten 
opnam. Iedereen verscheen bloedfanatiek 
aan de start. Ze gaven elkaar geen 
centimeter op de baan, waardoor er af en 
toe gevaarlijke situaties ontstonden die vijf 
keer tot een ongeval leidde, maar gelukkig 
niet heel ernstig en ook niet bij ons in het 
team. Na twaalf voorrondes hadden wij nog 
twee kandidaten over die in de kwartfinale 
nogmaals mochten racen, al zouden ze zelf 
zeggen dat het op een slakkengangetje ging. 
Helaas werden ze beiden laatste van deze 
ronde en was het ViVa!-team uitgeschakeld. 
Dit mocht gelukkig de pret niet drukken. 
Langs de kant werden de halve finalisten 
en uiteindelijk finalisten toegejuicht. Om half 
vier zag ik Dick alweer lopen en hebben...

INZENDINGEN
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...we de tent opgeruimd. De spullen werden 
gepakt, waarna we de bus weer zijn 
ingesprongen: moe, maar voldaan en een 
beetje verbrand weer onderweg naar de 
Wijk.

Het was een geweldige dag. Ik heb er 
ontzettend van genoten: misschien kunnen 
we volgend jaar met twee teams heen.

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw foyer

INZENDINGEN



xxxxx

1 2   ViVa! SPIL

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

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


