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Colofon
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De volgende uitgave verschijnt op 4 september 2017. Kopij inleveren vóór 19 augustus 2017. 
Alle inzendingen mogen naar Marianne Kuijper: m.kuijper@vivazorggroep.nl

Spil is een uitgave van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming.

inhoud EN COLOFON

2  Inhoud en colofon

3  Een woord vooraf

4 In Gesprek Met...

6 Vanuit ViVa!

8 Het Uitbureau

9 Agenda

16  ViVa! Gastvrij

18  Gouden Dagen

20  Inzendingen 16

8



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

Beste lezer,

De zomer is in volle gang. Dat is te merken aan het bij tijd en wijle 
warme weer, maar ook aan de tijdelijke personeelswijzigingen. U heeft 
waarschijnlijk al te maken gekregen met onze vakantiekrachten. Ze 
vervangen het personeel dat u gewend bent. Laatstgenoemden genieten 
momenteel van een welverdiende vakantie.

De maand augustus heette overigens niet altijd augustus. Vroeger heette 
ze sextilis, wat zesde maand betekent. De naam augustus komt van Gaius 
Julius Caesar Octavianus, beter bekend als keizer Augustus. Omdat 
hij jaloers was op Julius Caesar, die de maand juli naar zich vernoemd 
kreeg, gaf hij zichzelf ook maar een eigen maand. Augustus is zodoende 
de achtste maand van de Gregoriaanse kalender. Deze maand wordt ook 
wel oogstmaand genoemd. Daarnaast is het komkommertijd. Kranten, 
televisie en andere media hebben in augustus van oudsher weinig te 
melden. De herkomst van die term is niet helemaal duidelijk, hoewel we 
wél weten dat tijdens de zogenaamde komkommertijd inderdaad de oogst 
van komkommers plaatsvindt. Waarschijnlijk is het woord overgenomen 
uit het Engels, waarin de term cucumber time ontstond rond het jaar 1700. 
Het woord werd destijds door kleermakers gebruikt om een periode aan te 
duiden waarin ze weinig te doen hadden.

Maar voor Spil, Snipper en Marke Nieuws is het zeker geen 
komkommertijd. Er is altijd voldoende te melden. Daarnaast kunnen we 
altijd terugkijken op gezellige evenementen. De agenda is wellicht wat 
aangepast, maar er staat toch nog het nodige op het programma. De 
agenda loopt overigens door tot 4 september, omdat de nieuwe editie iets 
later verschijnt dan gebruikelijk. 

We wensen u veel leesplezier. Geniet van de mooie, zomerse dagen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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IN GESPREK MET. . .

...MEVROUW 
SCHOLTE-SCHOEN 
In de rubriek 'In Gesprek Met...' praten we met een bewoner, medewerker of vrijwilliger 
uit De Santmark. Deze editie staat in het teken van mevrouw Scholte-Schoen, 
bewoonster van een aanleunwoning van De Santmark

Het is een iets minder mooie, zomerse dag 
wanneer ik de aanleuning van mevrouw 
Scholte-Schoen binnenstap. Want, zoals 
een medewerker van het Uitbureau me heeft 
verteld, mevrouw Scholte-Schoen is een 
mevrouw met veel verhalen. En nee – ze stelde 
me niet teleur... 'Ik ben negentig jaar', begint 
mevrouw haar verhaal. 'Ik ben hier vier jaar 

geleden, samen met mijn man, komen wonen. 
Er zat een schuurtje bij het huis waar mijn man 
zijn spullen en fiets kon opbergen. Nu zijn er 
helaas alleen nog de fijne herinneringen. Mijn 
man is anderhalf jaar geleden overleden. Het 
maakt het alleen zijn niet makkelijker. Gelukkig 
zijn er negentien kleinkinderen en bijna zeven 
achterkleinkinderen die oma willen bezoeken.'
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IN GESPREK MET. . .

Haarlem
Mevrouw Scholte-Schoen komt van oorsprong 
niet uit Castricum. Ze is geboren en getogen in 
de stad Haarlem, als oudste van acht kinderen. 
Haar man ontmoette ze eveneens in de Noord-
Hollandse hoofdstad: tijdens een openingsbal 
ter ere van de Haarlemse bevrijding. 'We 
stichtten samen een gezin', vertelt mevrouw. 
'Er kwamen zeven kinderen, redelijk snel achter 
elkaar. Maar toen de jongste op de kleuterschool 
zat, ging ik me een beetje vervelen. Ik wilde 
weer werken. Mijn man vond dat wel vreemd, 
maar gaf aan dat de beslissing bij mij lag. Bij de 
eerste de beste sollicitatie werd ik aangenomen 
in mijn oude vakgebied. Gezinszorg.' 

Het bleek toch lastiger dan gedacht om dit te 
combineren met het gezinsleven. 'Ik redde het 
niet om de jongste op tijd van de kleuterschool 
te halen. Daarom verruilde ik de baan toch 

weer voor een andere taak. En na een tijdje 
vulde mijn achtste kind de lege uren op.'

Vakantie
In het grote gezin waren vakanties niet 
vanzelfsprekend. De mooie en gezellige 
herinneringen liggen daarom besloten in de 
zomerse dagen toen alle kinderen, na de warme 
maaltijd in de middag, met zijn allen naar het 
strand liepen. 'Dan gingen de buren ook mee', 
aldus mevrouw. 'Die hadden vier kinderen. Zo 
liep er een halve schoolklas naar het strand, de 
tassen gevuld met brood en drinken. Mijn man 
kwam naar zijn werk naar het strand. Daar aten 
we dan met z'n allen de avondmaaltijd. Het 
waren mooie tijden.'

Net als in ieder ander gezin waren er ook 
minder prettige zaken. 'Mijn man was veel ziek', 
legt mevrouw uit. 'Daarom stond ik voor veel 
dingen alleen. Toen hij 51 jaar werd, kwam hij 
permanent thuis wonen.' Dit was het moment 
waarop mevrouw Scholte-Schoen haar oude 
vak weer oppakte. 'Ik ging vijf halve dagen 
in de gezinszorg werken. Daarnaast begon 
ik fanatiek aan vrijwilligerswerk. Dit werd na 
verloop van tijd zóveel dat ik na elf jaar, op mijn 
61ste, mijn werk opzegde en me volledig op 
het vrijwilligerswerk stortte.'

Meer weten over  mevrouw Scholte-Schoen? 
In de Spil van de maand september leest u 
deel twee van het spraakmakende interview 
met deze bewoonster van De Santmark!

 

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. 
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In de rubriek Vanuit ViVa! geven we 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!

Gezicht in de Wijk 
Op de bovenste van de twee rechterfoto's ziet 
u Paulien de Looff. Paulien's functie? Gezicht 
in de Wijk. Is dat geen gekke naam voor een 
functie? Niet als u weet wat een Gezicht in de 
Wijk precies doet.  

Het is de taak van het Gezicht in de Wijk om 
medewerkers tijdens hulp in het huishouden 
te ondersteunen. Daarnaast zorgt het Gezicht 
voor de planning, heeft deze contact met de 
cliënt – een signalerende rol naar de cliënt – 
en is het Gezicht een contactpersoon richting 

de gemeente. Paulien heeft ook contact met 
de wijkteams én de sociale teams. Dit doet ze 
zodat zij nóg beter kan inspelen op de behoefte 
en wensen van cliënten. Een duizendpoot, dus. 

Een dag uit Paulien's leven
Woensdagochtend, 07:30. Het is weer gelukt. 
Mijn man, zoontje en ik zitten aangekleed en 
wel in de auto. Ik breng ze deze dag altijd 
weg. Om acht uur móet ik klaar zitten voor 
het telefonisch spreekuur voor cliënten dat tot 
10:00 duurt. 

Om 10:10 stap ik in de auto. Rond 10:30 
arriveer ik op de plaats van bestemming: een 
zorgopstart bij een nieuwe cliënt. Het is altijd 
extra lief als er op je wordt gewacht met koffie. 

VANUIT V IVA !
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Na de zorgopstart heb ik nog even tijd voor 
een evaluatie met een andere cliënt. Om 12:00 
praat ik wat bij met mijn collega's. Tussen 13:00 
en 15:00 is er weer een telefonisch spreekuur. 
Ondertussen behandel ik mijn mail. Ondanks 
dat medewerkers in de huishoudelijke zorg 
zelf hun planning bijhouden, gaat er voor ons 
toch ook nog wat tijd inzitten. Nieuwe cliënten 
moeten worden ingepland, bestaande cliënten 
van medewerkers die uit dienst gaan worden 
ingepland, langdurige zieken moeten worden 
vervangen, et cetera. Het is altijd weer even 
puzzelen. 

Voor ik het weet, is de dag weer voorbij en rij ik 
naar huis. Maar eerst die twee leuke mannen 
ophalen!

VANUIT V IVA !

Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen – samen met andere mensen. 
Zinvol bezig zijn. Structuur aanbrengen in de dag. Soms lukt het niet door 
leeftijd of ziekte. Dagbesteding is dan een goede keuze. Voor uzelf, maar 
ook ter ontlasting van de mantelzorger(s). 

Wilt u weten of Dagbesteding iets voor u is? Kom dan langs, neem uw 
dochter, vriendin of buurman mee en loop een ochtend geheel vrijblijvend 
mee. Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo. Elke dagbesteding heeft zijn eigen 
sfeer en activiteiten en alles mag en kan – welke dagbesteding u ook 
bezoekt. Op een enkele locatie kunt u zélfs logeren!

Contact
Informeer bij de afdeling Zorgbemiddeling (tel. 088-9958640) over de 
verschillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij u in de 
buurt. Bezoek www.ViVaZorggroep.nl voor meer informatie.
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Mark Kirkenier
Afgelopen maand stond in het teken van lekker 
naar buiten en mooie optredens. De maand 
begon met een gezellige, Amsterdamse 
muziekmiddag, zoals op de foto's is te zien. 
Deze middag werd verzorgd door Mark 
Kirkenier. Amsterdamse meezingers werden 
afgewisseld door jazzklassiekers. De sfeer zat 
er goed in en alle aanwezigen genoten van de 
pianomuziek. Met verschillende liedjes werd 
heerlijk meegezongen.

Themaweek
We hebben eveneens een leuke themaweek 
achter de rug. De vakantieweek was erg 
geslaagd en met name de diavoorstelling over 
Peru werd druk bezocht. De Colombiaanse 

middag, georganiseerd en uitgevoerd door 
Chris, was fantastisch. De info over het land 
waar zijn wortels liggen, was zeer interessant 
en de lokale hapjes en drankjes waren erg 
lekker. 

De middag werd afgesloten met muziek door 
Yemin en Chris zelf. We mogen oprecht zeggen 
dat het een geweldige middag was.

Komende maand
In de maand augustus is er genoeg om naar uit 
te kijken. Het uitje met de zonnetrein in Schoorl 
nadert. Dit uitstapje is als winnaar uit de bus 
gekomen tijdens de enquete. Het wordt een 
sportieve én mooie maand: koersbal en een 
beautymiddag staan beiden op de planning.

Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. In de rubriek Het Uitbureau bespreken we de meest bijzondere 
uit zowel de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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AUGUSTUS 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Dinsdag 1 augustus
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke   €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:30 - 16:00  Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij €9**
14:30 - 16:00  Stoelhonkbal De Marke    Gratis*

Woensdag 2 augustus
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage   Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke  €9**
10:30    Naaiklusjes Restaurant De Zanderij   Gratis
14:00 - 16:00  Rode Kruis Restaurant De Zanderij   Gratis*

Donderdag 3 augustus
14:00 - 16:00  Film Restaurant De Zanderij    ***

Vrijdag 4 augustus
10:30 - 11:45  Wandelvereniging De Serre    €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:00 - 16:00  Hobbyclub Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke  €9**

Zondag 6 augustus
14:30 - 16:00  Gezelligheid Kent Geen Tijd Restaurant
   De Zanderij      €9**

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.
*** Activiteiten met drie sterretjes zijn €1,50 voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.

Agenda
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Maandag 7 augustus
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij  Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij Gratis
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage, tegenover de lift   Lidm.
14:00 - 16:00  Klaverjassen Restaurant De Zanderij  Gratis*
14:00 - 16:00  Sjoelen Restaurant De Zanderij   Gratis*
15:30 - 18:00  (G)ouden Koks De Marke    €9**

Dinsdag 8 augustus
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke   €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:30 - 16:00  Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij €9**

Woensdag 9 augustus
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage   Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke  €9**
10:30    Naaiklusjes Restaurant De Zanderij   Gratis
14:00 - 16:00  Rode Kruis Restaurant De Zanderij   Gratis*

Donderdag 10 augustus
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij   €9**
14:30 - 16:00  Koersbal Restaurant De Zanderij   €1

Vrijdag 11 augustus
10:30 - 11:45  Wandelvereniging De Serre    €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:00 - 16:00  Hobbyclub Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke  €9**

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Zondag 13 augustus
14:30 - 16:00  Gezelligheid Kent Geen Tijd Restaurant
   De Zanderij      €9**

Maandag 14 augustus
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij  Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij Gratis
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage, tegenover de lift   Lidm.
14:00 - 16:00  Klaverjassen Restaurant De Zanderij  Gratis*
14:00 - 16:00  Sjoelen Restaurant De Zanderij   Gratis*
15:30 - 18:00  (G)ouden Koks De Marke    €9**

Dinsdag 15 augustus
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke   €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:30 - 16:00  Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij €9**

Woensdag 16 augustus
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage   Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke  €9**
10:30    Naaiklusjes Restaurant De Zanderij   Gratis
12:00 - 16:30  Uitje met de zonnetrein Receptie (verzamelen) €44
14:00 - 16:00  Rode Kruis Restaurant De Zanderij   Gratis*

Donderdag 17 augustus
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij   €9**
14:30 - 16:00  Klassieke muziek Restaurant De Marke  Gratis*

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Vrijdag 18 augustus
10:30 - 11:45  Wandelvereniging De Serre    €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:00 - 16:00  Hobbyclub Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke  €9**

Zondag 20 augustus
14:30 - 16:00  Gezelligheid Kent Geen Tijd Restaurant
   De Zanderij      €9**

Maandag 21 augustus
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij  Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij Gratis
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage, tegenover de lift   Lidm.
14:00 - 16:00  Klaverjassen Restaurant De Zanderij  Gratis*
14:00 - 16:00  Sjoelen Restaurant De Zanderij   Gratis*
15:30 - 18:00  (G)ouden Koks De Marke    €9**

Dinsdag 22 augustus
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke   €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:30 - 16:00  Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij €9**

Woensdag 23 augustus
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage   Gratis*
10:00 - 12:00  Verkoop Kloosterman-mode 
   Restaurant De Zanderij    Gratis
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke  €9**
10:30    Naaiklusjes Restaurant De Zanderij   Gratis
14:00 - 16:00  Rode Kruis Restaurant De Zanderij   Gratis*

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Donderdag 24 augustus
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij   €9**
14:00 - 16:00  Beautymiddag Restaurant De Zanderij  €3

Vrijdag 25 augustus
10:30 - 11:45  Wandelvereniging De Serre    €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:00 - 16:00  Hobbyclub Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke  €9**

Zondag 27 augustus
14:30 - 16:00  Gezelligheid Kent Geen Tijd Restaurant
   De Zanderij      €9**

Maandag 28 augustus
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij  Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij Gratis
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage, tegenover de lift   Lidm.
14:00 - 16:00  Klaverjassen Restaurant De Zanderij  Gratis*
14:00 - 16:00  Sjoelen Restaurant De Zanderij   Gratis*
15:30 - 18:00  (G)ouden Koks De Marke    €9**

Dinsdag 29 augustus
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke   €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:30 - 16:00  Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij €9**

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.

Agenda
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Woensdag 30 augustus
10:00 - 11:00  Kerk Kerkruimte eerste etage   Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke  €9**
10:30    Naaiklusjes Restaurant De Zanderij   Gratis
14:00 - 16:00  Rode Kruis Restaurant De Zanderij   Gratis*

Donderdag 31 augustus
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij   €9**
14:00 - 16:00  Kienen Restaurant De Zanderij   ****

SEPTEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 september
10:30 - 11:45  Wandelvereniging De Serre    €9**
14:00 - 16:00  Biljarten Serre     Gratis*
14:00 - 16:00  Hobbyclub Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke  €9**

Zondag 3 september
14:30 - 16:00  Gezelligheid Kent Geen Tijd Restaurant
   De Zanderij      €9**

* Activiteiten met een sterretje zijn gratis voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.
** Activiteiten met twee sterretjes zijn verenigingen. De prijzen zijn €9 per deelname 
of €31 per maand.
**** Activiteiten met vier sterretjes zijn €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners betalen 
hun consumpties.

Agenda
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Maandag 4 september
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij  Gratis
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij Gratis
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage, tegenover de lift   Lidm.
14:00 - 16:00  Klaverjassen Restaurant De Zanderij  Gratis*
14:00 - 16:00  Sjoelen Restaurant De Zanderij   Gratis*
14:30 - 16:00  Koersbal Restaurant De Zanderij   €1
15:30 - 18:00  (G)ouden Koks De Marke    €9**

Faciliteiten
Braintrainer
Een braintrainer huren kan bij het Uitbureau. Kosten hiervoor zijn €2 per 
dagdeel.

Duofiets
Een duofiets huren kan bij het Serviceloket. Kosten hiervoor zijn €2,50 per 
dertig minuten, €5 per uur en €12,50 per drie uur.

iPad
Een iPad huren kan bij het Uitbureau. Kosten hiervoor zijn €2,50 per 
dagdeel.

Agenda
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Augustus is doorgaans de warmste maand van 
het jaar. Dat zien we simpelweg wanneer we 
naar buiten kijken, maar ook als we de oude 
weerspreuken erbij pakken. 'Geeft augustus 
niet veel regen, maar wél veel zonneschijn, 
dan krijgen we zeker goede wijn' is een mooi 
voorbeeld van een weerspreuk die normaal 
gesproken van toepassing is op deze maand. 
Of dit écht gaat gebeuren? We wachten het af...

Gastvrij nieuws
We hopen dat u in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent af en toe lekker naar buiten 
te gaan. Dat kan een klein wandelingetje zijn of 
een kopje koffie op het terras. 

Heeft uw locatie een terras of een tuin? En heeft 
u hierover opmerkingen of aanbevelingen? 
Laat het ons graag weten, dan gaan we voor u 
kijken wat we daar aan kunnen doen. 

Hondsdagen?
Augustus wordt ook wel de maand van de 
hondsdagen genoemd. Dit heeft niets met 
honden te maken. Wél met het sterrenbeeld 
de Grote Hond. De ster Sirius, die onderdeel 
is van dit sterrenbeeld, is tijdens deze periode 
vanaf de aarde tijdelijk niet meer te zien. Pas 
na 25 augustus is deze ster weer te zien. Dit is 
dan ook meteen het einde van deze periode. 
Vroeger leerde men dat eten tijdens de 
hondsdagen sneller bederft dan normaal. Men 
was dan ook extra voorzichtig. Eten bederft nu 
eenmaal sneller als het warm en vochtig is. En 
aangezien de hondsdagen over het algemeen 
heel warm zijn, komt dit eten dat buiten de 
koelkast ligt niet ten goede. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand 
jarig? Dan is er goed nieuws. 
ViVa! Zorggroep biedt namelijk 
speciale verjaardagsmenu's 
aan. 

Voor de jarige job zijn deze 
menu's helemaal gratis. Voor uw 
tafelgenoten hanteren we een 
aantrekkelijke menuprijs. Het 
menu mag u, in overleg met de 
kok, zelf samenstellen. 

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse vuurtorens
In de maand van zee en strand is het toepasselijk 
eens te kijken naar onze vuurtorens. Vuurtorens 
spreken erg tot de verbeelding. Elke vuurtoren 
is verbonden met verhalen over scheepvaart 
en handel, stormvloeden en oorlogen. De 
meeste van deze bouwwerken zijn ruim een 
eeuw of zelfs meerdere eeuwen oud en hebben 
heel wat meegemaakt. Hoewel de kust van 
Nederland relatief kort is, bevindt het zich aan 
een van de drukst bevaren wateren ter wereld. 
Het bleek al eeuwen geleden dat een goede 
verlichting van de kust hier onmisbaar was. Het 
kenmerkende vlakke landschap van Nederland 
gaat ook onder de waterspiegel door. Zo 
ontstaan vele gevaarlijke ondiepe plekken die 
het scheepvaart kunnen hinderen. Dit maakte 
het noodzakelijk dat de Nederlandse kust vanaf 
grote afstand verkend moest worden.

Het leidde tot een aaneengesloten keten van 
sterke kustlichten op relatief hoge torens. De 
zee bij Egmond kon, en kan, zeer verraderlijk 
zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens 
gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal 
in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens 
in IJmuiden werden de torens in Egmond, om 
verwarring te voorkomen, voorzien van rode 
ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon 
worden onderscheiden van dat van IJmuiden. 
In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk 
voorzien van een draailicht. De noordzijde van 
het licht is rood van kleur om te waarschuwen 
voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van 
Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone 
komen, wordt het licht weer wit. De zuidelijke 
toren, op het Torensduin, is in 1891 gedoofd en 
in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat 
er nog steeds en is een rijksmonument.

Eetweetje
Voor kranten en andere media is 
augustus de komkommertijd. Dit 
woord werd in het Nederlands 
voor het eerst gebruikt in 
1787. Het duidt op een 
periode met weinig nieuws 
en handelsactiviteiten. Politici 
zijn met verlof. De grote 
sportevenementen zijn voorbij. 
Mensen zijn met vakantie. 
Kranten beginnen plots te 
schrijven over onbenullige 
onderwerpen of inbraken. We 
noemen dit komkommertijd 
omdat augustus vroeger de 
maand was waarin komkommers 
werden geoogst.

VIVA !  GASTVRIJ
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Aan de hand van de wensbomen vervult Gouden 
Dagen wensen voor eenzame, kwetsbare 
ouderen. In deze rubriek geven we u het laatste 
nieuws rondom Gouden Dagen én houden we 
u op de hoogte van recent vervulde wensen. 

Gouden Dagen, de stichting die opkomt 
voor de ouderen, wordt binnenkort opnieuw 
geïntroduceerd in Castricum. In De Santmark 
komt een nieuwe boom te staan. Tijdens het 
koffiepraatje van 4 september wordt deze boom 
op feestelijke wijze gepresenteerd. 

U kunt alvast nadenken over een eventuele 
wens om in de boom te hangen. Wat wilt u 
graag een keer doen? Maak deze wens dan 
kenbaar aan Gouden Dagen door het invullen 
van een wenskaart welke u in de wensboom 
kunt hangen. Gaat u liever weg met een 
buurvrouw, medebewoner of goede vriendin? 

Geef dit dan ook aan op de wenskaart. Gouden 
Dagen organiseert namelijk ook uitstapjes voor 
meerdere ouderen. Met het organiseren van 
de wensen werken we soms nauw samen met 
het Uitbureau. Wanneer iemand bijvoorbeeld 
de wens heeft om naar Artis te gaan, is het 
natuurlijk heel goed mogelijk dat meerdere 
ouderen een dagje in dit dierenpark willen 
doorbrengen. Uiteraard gaan wij eerst met 
diegene in gesprek die de wens in de boom 
heeft gehangen. Als hij of zij het leuk vindt 
om dit uitstapje met meerdere ouderen te 
beleven, gaan wij in overleg met het Uitbureau 
en maken we er samen een activiteit van. Bij 
persoonlijke wensen, zoals een bezoek aan de 
geboorteplaats of een oude bekende opzoeken, 
doen we dit natuurlijk niet. 
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Gouden Dagen is afhankelijk van sponsoren en 
donateurs. We kunnen geen wensen vervullen 
zonder geld. Gelukkig zijn er bedrijven, 
stichtingen en andere instanties die zich het 
welzijn van ouderen aantrekken. In principe 
betaalt Gouden Dagen hiermee de kosten 
die voor het vervullen van een wens gemaakt 
worden. Wanneer we de activiteit samen met 
het Uitbureau organiseren, betalen deelnemers 
namens het Uitbureau. Sommige kosten 
worden dan door Gouden Dagen betaald. De 
deelnemer van Gouden Dagen betaalt niets. 
Soms vragen wij echter wel een kleine bijdrage. 
Bij een groot evenement waarbij we beide 
locaties in Castricum en de ouderen die nog 
zelfstandig wonen uitnodigen, vragen wij een 
bijdrage bij inschrijving. Dit om er zeker van 
te zijn dat er niet op het laatste moment wordt 
afgezegd en we met halve bussen vertrekken. 
Dat zou jammer zijn, omdat we dan mogelijk 
mensen hebben moeten teleurstellen die niet 
meer mee konden.

Naast sponsoren en donateurs zijn wij ook 
afhankelijk van vrijwilligers. Zonder deze 
mensen kunnen we geen uitstapjes maken. 
Vanzelfsprekend gaat er een verzorgende mee 
als begeleider wanneer dat nodig is. Daarnaast 
hebben we ook mensen nodig die helpen bij de 
organisatie, die een rolstoel willen duwen en die 
mee willen denken om leuke uitstapjes voor u 
te organiseren. Kent u iemand die hier mogelijk 
geïnteresseerd in is? Neem dan contact op 
met Jolanda van Dam via 06-22913188 of via 
j.vandam@vivazorggroep.nl 

Na de zomervakantie gaan we aan de slag met 
het vervullen van wensen die in de wensbomen 
komen te hangen. We hebben er zin in!
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Gratis kookworkshops voor Castricumse mantelzorgers
Vorig jaar gaf natuurvoedingskundige Krista Boots kookworkshops aan 

Castricumse mantelzorgers en dat was een succes. Mantelzorgers waren 
positief, ook over de praktische info over hoe ze gemakkelijker gezond 

kunnen koken voor zichzelf en voor degene die ze verzorgen. 

Daarom komt er een nieuwe reeks kookworkshops aan, in de periode 
november 2017 - januari 2018. De kooklessen zijn op donderdag van 
10:30 tot 14:00 bij Odion, locatie De Boogaert. De eerste kookles start 

op 23 november, de andere lessen zijn op 30 november, 7 december, 11 
januari en 18 januari 2018. Ook wanneer u weinig tot geen kookervaring 

heeft, kunt u meedoen! 

De kookworkshops zijn gratis voor mantelzorgers uit Castricum. 
Aanmelden: info@kristaboots.nl of 06-24778624.

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.

zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep


