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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Stationsweg 92, 1852 LN Heiloo 
Telefoonnummer 088-9957675

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Wandelen
We zijn in september begonnen met de 
wandelclub en hebben al een paar heerlijke 
wandelingen gemaakt, mede dankzij het 
mooie weer. Wilt u ook een keer mee 
wandelen? Geef dit dan aan bij Saskia van 
het Uitbureau of aan een van de gastvrouwen.

We zoeken ook nog steeds vrijwilligers die 
het leuk vinden om met de wandelclub mee 
te lopen. Kunt u een rolstoel duwen en wilt u 
aansluiten? Laat dit dan eveneens weten bij 
Saskia of bij een van de gastvrouwen.

Traktatie
De stichting Vrienden van De Loet en 

Overkerck heeft ons getrakteerd op een 
ijsje van de mooiste ijskar van Nederland 
(foto rechts). Deze kar is namelijk speciaal 
gemaakt om in liften en zonodig tot aan 
bedden te komen. We hebben een rondje 
door het restaurant gemaakt, waarna we 
alle appartementen afgingen. We danken de 
Vrienden voor dit leuke initiatief!

Familieavond
Op maandag 10 september vond er in 
Overkerck een familieavond (foto bovenaan) 
plaats, waarbij familieleden van de bewoners 
kennis konden maken met de...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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...mogelijkheden die Overkerck biedt. Alle 
disciplines waren aanwezig, waaronder 
het Uitbureau, om uitleg te geven over de 
duofiets, het Fietslabyrint, de Braintrainer en 
De BeleefTV. Het restaurant had heerlijke 
hapjes en de zorg was aanwezig om de 
opties van het Elektronisch Cliënt Dossier 
toe te lichten. De huiskamer was aanwezig 
met een mooie collage van foto's van hun 
eigen activiteiten. Het was een succesvolle 
avond (foto rechts)!

Optreden HEAS
Dinsdag 18 september, op Prinsjesdag, 
hebben we een heel gezellig optreden 
van HEAS, Het Eerste Alkmaarse 
Smartlappenkoor, gezien (foto bovenaan). 
Ze zongen allerlei bekende smartlappen die 
we allemaal goed konden meezingen. 

Het HEAS had vanwege Prinsjesdag een 
leuke quiz meegenomen die aansloot op de 
liedjes. Een geslaagde dag!

Oproep
We hebben de tuin en de potten die op het 
terras staan mooi aangekleed dankzij een 
sponsoring van het Oranje Fonds. Een 
vrijwilliger van Groei en Bloei uit Heiloo heeft 
zich inmiddels aangemeld om te helpen bij 
de zorg van de tuin en om bewoners over de 
tuin te informeren.

Lijkt het u leuk om te helpen tijdens het 
onderhouden van de tuin? Geef dit dan aan 
bij Saskia of bij één van de gastvrouwen. De 
vrijwilliger komt op woensdag, maar houdt 
het weekoverzicht goed in de gaten voor 
precieze tijden.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Topmenu
We serveren op dinsdag 9 en donderdag 11 
oktober, naast het normale menu, ook een 
Topmenu in het restaurant van Overkerck. 
Dit keer is het thema België. Het diner 
begint om 18:00 en hier zijn extra kosten 
aan verbonden. De gastvrouw staat voor u 
klaar mocht u willen reserveren of meer info 
nodig hebben.

Bodhi & Titus
Het duo Bodhi & Titus treedt op zondag 

21 oktober voor u op. Hun muziek kan het 
beste worden getypeerd als veelzijdig. Ze 
zorgen voor veel afwisseling en gezelligheid 
tijdens de muzikale reis From Celtic to Fado. 
Keltische muziek, Portugese fado, Ierse 
ballads en Schotse songs: alles komt voorbij.

Komt u ook? Het evenement is gratis voor 
bewoners. Andere belangstellenden betalen 
€5,00. Dit is inclusief koffie met een hapje en 
een drankje. U kunt hiervoor alvast kaartjes 
kopen. Vol is vol.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Maandag 1 oktober
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant  

Dinsdag 2 oktober
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen) 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 4 oktober
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin 

Vrijdag 5 oktober
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 7 oktober
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 8 oktober
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant  

Agenda
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Dinsdag 9 oktober
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
18:00    Topmenu: Menu Belgique Restaurant  €22,95*
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 11 oktober
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin
18:00    Topmenu: Menu Belgique Restaurant  €22,95*

Vrijdag 12 oktober
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 14 oktober
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 15 oktober
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 16 oktober
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Agenda
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Donderdag 18 oktober
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin

Vrijdag 19 oktober
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 21 oktober
14:30   Optreden Bodhi en Titus Restaurant  Gratis*
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 22 oktober
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 23 oktober
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatief 
14:30   Appeltaartmiddag Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen) 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 25 oktober
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
10:30   Bewegen en zitdansen Eerste etage
14:00   Handmassage en manicure Restaurant
14:30   Jeu de boules Tuin

Agenda
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Vrijdag 26 oktober
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 28 oktober
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 29 oktober
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 30 oktober
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen) 
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

*Prijzen
Het optreden van Bodhi en Titus is gratis voor bewoners van Overkerck. 
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Het Topmenu: Menu Belgique kost €22,95 per persoon, inclusief twee 
drankjes en koffie of thee. Gasten met een maaltijdvoorzieing van ViVa! 
Zorggroep betalen €12,95 per persoon.

Agenda
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Profielgesprekken
We gaan binnenkort profielgesprekken 
voeren met alle bewoners van Overkerck. 
Sommige bewoners hebben al een bezoek 
gehad, anderen krijgen dit nog.

Wat is een profielgesprek?
Een profielgesprek is een fijn gesprek 
waarin uw gesprekspartner probeert uw 
sociale netwerk beter te leren kennen. Het 
gesprek staat in het teken van verschillende 
vragen. Voorbeeldvragen: Hoe ziet uw dag 
eruit – van opstaan tot naar bed gaan? Bent 
u daar tevreden mee of wilt u graag dingen 
veranderen?

Wat is het resultaat van 
een profielgesprek?
Het profielgesprek leidt tot een verslag 
waardoor we een duidelijk beeld krijgen 

van wie u bent (de profielschets) en, wie de 
mantelzorgers en familieleden om u heen 
zijn (uw netwerk) en, nog belangrijker, hoe 
uw dag eruit moet zien (het dagritme). We 
maken ook afspraken wie wat voor u doet op 
het gebied van zorg en welzijn. Het gesprek 
wordt verwerkt in het Elektronisch Cliënten 
Dossier (ECD) en ieder halfjaar geëvalueerd.

Het zijn soms de kleine dingen die het doen 
in het leven. We verheugen ons erop om bij 
u langs te komen om te luisteren naar uw 
ideale daginvulling. 

PRAKTISCHE INFO
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

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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Ze is niet nieuw bij ViVa! Zorggroep, maar 
wel in Overkerck én in de functie die ze vanaf 
heden hier bekleedt. Saskia Borst-de Jong 
is sinds kort de nieuwe regievoerder van ons 
woonzorgcentrum: een switch die Saskia 
zelf omschrijft als 'een nieuwe uitdaging in 
het werk'. 'Ik ben gestart in De Loet, maar 
begin september kwam er een plek vrij als 
regievoerder in Overkerck', zegt ze. 'Ik ben 
nu al heel blij dat ik hier ben komen werken 
en heb het heel erg naar mijn zin.'

Regievoerder
Van oorsprong komt Saskia, die, na een 
aantal jaar in Alkmaar te hebben gewoond 
toch wel heel graag terug wilde naar Heiloo 

en daar sinds twee jaar geleden ook weer 
een huis heeft, niet uit de zorg. 'Ik heb 
twaalf jaar in de kinderopvang gewerkt', licht 
ze toe. 'Maar op den duur was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging. Zo ben ik bij ViVa! 
Zorggroep terecht gekomen. Bij De Loet, 
dus. En inmiddels hier in Overkerck.' 

Als regievoerder is ze verantwoordelijk 
voor het activiteitenaanbod in het 
woonzorgcentrum. En daar heeft ze zin in, 
zo blijkt. 'Vooral om originele activiteiten 
te kunnen aanbieden. Ik wil dat bewoners 
iets hebben waar ze naar uit kunnen kijken. 
We hebben natuurlijk een wekelijks, vast 
programma aan activiteiten die altijd weer...

...SASKIA BORST-DE JONG

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 editie staat in 
het teken van Saskia Borst-de Jong, regievoerder in Overkerck.
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...terugkomen, maar hoe fijn is het als je 
daarnaast nog nét even een stap extra kunt 
zetten? Denk aan een uitje, een optreden 
van een muzikant die iemand heel erg 
graag wil zien óf gewoon dat beetje meer 
waardoor iemands dag weer helemaal goed 
is. Ik ga deze uitdaging aan door goed naar 
de mensen te kijken en te luisteren wat ze 
willen. Op die manier leer je wat iemand echt 
wil en waar zijn of haar interesses liggen.'

Samenwerking
'Doordat Overkerck niet veel aparte 
ruimtes heeft om activiteiten aan te bieden, 
vervolgt Saskia, werk je veel samen met 
de medewerkers van het restaurant en de 
gastvrouwen. Dat is voor het Uitbureau heel 
erg fijn, omdat je zo dicht bij de mensen 
bent en ze makkelijk bij de activiteiten kunt 
betrekken.' Toch geeft Saskia aan dat meer 

aparte ruimtes soms best wenselijk zouden 
zijn. 'Want dan kun je activiteiten aanbieden 
waarbij je even wat rustiger kunt zitten, zoals 
een praatgroepje', stelt ze. 'Aparte ruimtes 
geven je de mogelijkheid om mensen iets 
meer een-op-een-aandacht te geven.'

Kraamzorg
Als voormalig medewerker van een 
kinderopvang en huidig regievoerder in 
Overkerck lijkt Saskia brede interesses te 
hebben. Dat klopt ergens ook wel, gezien 
het feit dat ze vroeger altijd in de kraamzorg 
wilde werken – wéér iets anders. 'Dat leek 
me inderdaad fantastisch', aldus Saskia. 
'En het beroep trekt me nog steeds. Maar 
met drie stoere mannen thuis is dit niet te 
combineren.'

Energie
Haar drie jongens van zes, drie en één 
jaar oud houden haar dan ook goed bezig 
wanneer ze niet aan het werk is. 'Voetballen, 
knutselen, spelletjes spelen en in het 
weekend lekker op pad', somt Saskia op. 'Er 
is genoeg te doen. Zelf houd ik van gezellig 
uit eten of lunchen met mijn man, familie of 
vriendinnen. Maar werken met mensen zal ik 
altijd blijven doen. Daar krijg ik energie van.'

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 Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

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

Het Menu Belgique wordt in oktober 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:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Europese menu 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 Europees menu 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.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S
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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.  

Visje eten in Egmond
Een aantal bewoners in De Loet hadden 
de wens om een visje te eten. Gouden 
Dagen organiseerde daarom, samen met 
het Uitbureau, een uitstapje voor veertien 
inwoners van Heiloo naar het strandpaviljoen 
De Uitkijk in Egmond om daar te genieten 
van zon, zee, strand en natuurlijk een visje. 

Op 30 augustus ging deze wens in vervulling. 
Wensbegeleider Trudie was mee en schreef 
een leuk verslagje van de dag, welke u hier 
kunt teruglezen.

Om 11:15 reden we met drie rolstoelbussen 
en zes begeleiders naar strandpaviljoen 
De Uitkijk in Egmond aan Zee. Na het 
kopje koffie of thee werd er genoten van de 
kibbeling met friet en salade. Aangezien het 
prachtig weer was, werd er besloten aan 
overkant bij Rosaria’s nog een lekker ijsje 
te gaan eten. Om 14:30 werden we weer 
keurig thuisgebracht. 

Wat hebben de deelnemers genoten van dit 
heerlijke uitje en wat is het toch fantastisch 
dat Gouden Dagen dergelijke wensen kan 
en mag vervullen!

Waarom Gouden Dagen?
Het vervullen van wensen 
zorgt ervoor dat ouderen met 
vrijwilligers én elkaar in contact 
komen. We proberen daarmee 
de eenzaamheid onder ouderen 
te voorkomen. 

Deelnemers van Gouden 
Dagen krijgen een leuke dag 
aangeboden waar ze niet alleen 
naar uitkijken, maar ook nog 
lang op kunnen terugblikken. 
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Bezoek aan het 
Huis van Hilde
Mevrouw Dijkstra had de wens om naar het 
Huis van Hilde in Castricum te gaan. Haar 
wens is inmiddels vervuld (foto rechtsonder) en 
mevrouw heeft ons op onderstaande manier 
laten weten hoe ze de dag heeft ervaren.

Diana (vrijwilligster van Gouden Dagen, red.) 
kwam mij met de auto halen. Het museum staat 
tegenover het station Castricum. Ik had er wel 
eens van gehoord,  maar nu kreeg ik dankzij 
Gouden Dagen de kans om er heen te gaan.
Wat een groot modern gebouw! Er waren veel 
archeologische vondsten uit de omgeving 
te zien. Heel interessant. Diana ging met mij 
mee en we konden veel bekijken. Het was heel 
plezierig zo samen.

Halverwege de middag kreeg ik koffie met 
gebak aangeboden in het restaurant boven 
in het gebouw. Het was allemaal eigentijds 
ingedeeld. Ik kon bijvoorbeeld laadjes 
opentrekken met oude spullen met schoentjes. 
Dan pak je een microfoon, trek het laadje open 
en kun je horen uit welk tijdperk ze komen. Ik 
dacht dat het kinderschoentjes waren, maar de 
mensen waren vroeger veel kleiner dus ook de 
maat van de schoenen. 

Het was een gezellige en nuttige middag en tot 
besluit dronken we een glaasje. Het Huis van 
Hilde is zeker de moeite waard om eens heen 
te gaan. Gouden Dagen: van harte bedankt!

Wensen indienen
Heeft u zelf ook een wens? 
Wilt u bijvoorbeeld eens terug 
naar uw geboorteplaats, een 
oude bekende ontmoet of naar 
het Spoorwegmuseum? Hang 
uw wens dan in een van de 
wensbomen op de locaties 
Overkerck, De Loet, 't Trefpunt 
en de bibliotheek van Heiloo. 
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.



xxxxx

1 8   ViVa! SPIL

Zorgkaart Nederland
Hierbij willen we u vragen om onze locatie 
te beoordelen via de website www.
zorgkaartnederland.nl.

Als medewerkers van Overkerck horen wij 
natuurlijk graag uw positieve ervaringen 
over Overkerck. Die kunt u nu ook delen 
via de website van Zorgkaart Nederland, 
zodat meer mensen op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden in ons woonzorgcentrum.

Indien u ervaringen heeft die verbetering 
behoeven: vertel het ons direct, zodat wij 
onze zorg kunnen verbeteren. Heeft u hulp 
nodig tijdens het invullen van een review? 
Dan komen we graag bij u langs om u te 
helpen. Kortom: Bent u tevreden? Vertel het 
verder! Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Ontzettend bedankt voor uw moeite en 
hartelijke groeten van alle medewerkers van 
Overkerck.

Namens het zorgteam

Weerspreuken
Iedere maand heeft weerspreuken die van 
toepassing zijn op de weeromstandigheden 
uit deze periode. Kent u deze spreuk over de 
maand oktober al?

Brengt oktober wind en kou? 
Dan is januari lauw.

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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De opkomst van het zeeppoeder heeft 'm 
inmiddels definitief naar de achtergrond 
verdwenen, maar het blijft een fraai stukje 
verleden tijd: de zeepklopper (foto). Dit 
instrument, bestaande uit twee scharnierende 
helften waartussen een stuk zeep geplaatst 
moest worden, was ooit hét hulpmiddel wanneer 
u een klein zeepsopje wilde maken – voor 
handwassen en poetskarweitjes, bijvoorbeeld. 
Het voornaamste schoonmaakmiddel dat 
daarbij werd gebruikt, was de voor u ongetwijfeld 
bekende zeep van het merk Sunlight, hoewel 
de zeepklopper ook uitstekend functioneerde 
in combinatie met zeepvlokken of groene zeep.

De zeepklopper gebruiken kon door een 
stuk huishoudzeep tussen de twee helften te 
plaatsen, de klopper in een emmer met warm 
water te plaatsen en door deze daar uit te 

kloppen. Het resultaat? Een simpel sopje – 
snel gerealiseerd, makkelijk verwezenlijkt en 
bovendien beter voor het milieu dan menig 
chemisch schoonmaakmiddel.

De klopper was in het verleden een instrument 
dat in vrijwel ieder huishouden voorkwam. 
Het apparaat, dat qua principe ergens wel 
vergelijkbaar is met een theezeef, werd niet 
alleen voor schoonmaakdoeleinden gebruikt, 
maar ook voor het droog slaan van groenten 
en fruit – hoewel 'ie daar officieel natuurlijk niet 
voor was bedoeld. 

Is de zeepklopper inmiddels helemaal uit beeld? 
Nee, dat niet. Sommige speciaalzaken in met 
name de grote steden verkopen de kloppers 
nog steeds, zij het meer als een nostalgisch 
item dan een daadwerkelijk hulpmiddel. 

NOSTALGIE: DE ZEEPKLOPPER

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. C | 5. C | 6. A | 7. C | 8. C

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Welk woonzorgcentrum ligt NIET in Heiloo?
A. De Loet | B. Overkerck | C. Strammerzoom

2. Hoeveel mensen wonen er in Heiloo?
A. Rond de 20.000 | B. Rond de 23.000 | C. Rond de 26.000

3.Wat is géén buurtgemeente van Heiloo?
A. Castricum | B. Bergen | C. Uitgeest

4. Wat is de voornaam van burgemeester Romeyn?
A. Dirk | B. Henk | C. Hans

5. Hoe heet het slot dat ooit op het terrein van de huidige 
Willibrordusstichting stond?

A. Landgoed Nijenburg | B. Kasteel Ter Coulster | C. Slot Ypestein

6. In welk land heeft Heiloo een zustergemeente?
A. Polen | B. Slowakije | C. Kroatië

7. Welke postcode komt NIET voor in Heiloo?
A. 1850 | B. 1853 | C. 1855

8. Wat is géén buurschap van Heiloo?
A. Kaandorp | B. Kapel | C. Westerzij

HEILOOQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


