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Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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SINT EN SPECULAAS
Tijdens de Sinterklaasquiz in het restaurant werden we 
verrast door Albert Heijn 't Loo. De supermarkt kwam 
namelijk heerlijke gevulde speculaas brengen. Mirjam, de 
manager, schoof ook nog eens aan bij een van de teams. Ze 
wilde namelijk graag eens zo'n activiteit meemaken.

HET UITBUREAU
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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.

Jong en Oud
Het project Jong en Oud van de 
Radboudschool uit Heiloo is een groot succes 
gebleken. De kinderen vonden het heel leuk 
om een kijkje te nemen in De Loet. Twee 
weken achtereen zijn er kinderen geweest 
die hebben meegedaan met een beweegles 
– en ze deden heel fanatiek mee. Ook onze 
bewoners hebben genoten van de kinderen, 
die na de les nog allerlei vragen over het 
wonen en werken in een verzorgingshuis 
hadden. Ze wilden bijvoorbeeld graag een 
appartement zien, waardoor mevrouw 
Luijckx ze vol trots een rondleiding gaf.

Boodschappen doen
Het bezoek van manager Mirjam van 
Albert Heijn 't Loo leverde meer dan alleen 
gezelligheid op, zo bleek. Het echtpaar 
naast haar raakte namelijk met haar in 
gesprek en vertelde dat het voor hen steeds 
lastiger wordt om naar 't Loo te gaan voor de 
boodschappen. Mirjam gaf het stel daarop 
haar telefoonnummer en stelde voor dat 
de meneer in kwestie haar mocht bellen 
wanneer hij op de parkeerplaats stond, zodat 
ze kan helpen met het uit de auto halen van 
de rolstoel. 

Een gebaar dat met veel dankbaarheid werd 
ontvangen!
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HET U ITBUREAU

Kerst in De Loet
De Loet waande zich in afgelopen maand 
volledig in kerstsferen, compleet met mooi 
versierde kerstbomen, kerststukken en 
een heus kerstdorp. Op donderdag 20 
december werd het kerstmenu geserveerd. 
Mooi gedekte tafels en de muziek van het 
Oliver King Trio maakte het prachtige diner 
compleet. Eerste Kerstdag stond in het 
teken van een kerstontbijt – en ook dit was 
geweldig verzorgd, met mooi opgemaakte 
tafels, heerlijk eten en, niet te vergeten, 
de door onze eigen Breiclub gemaakte 
kerstattenties op en naast het bord.

Koks, gastvrouwen, vrijwilligers en alle 
anderen die deze dagen mogelijk hebben 
gemaakt: enorm bedankt!

 

Een nieuw jaar
Het nieuwe jaar staat weer vol met leuke 
activiteiten. De wekelijkse activiteiten gaan 
natuurlijk gewoon door, maar er komen 
ook een aantal nieuwe programma's bij. 
We beginnen in januari zodoende met de 
activiteit Breek de Week. De eerste editie 
vindt op woensdag 9 januari van 19:00 tot 
21:00 plaats in het restaurant. Iedereen die 
samen koffie wil drinken en wil meedenken 
over hoe we deze avonden gaan invullen, is 
van harte welkom, net als familieleden. We 
starten in januari eveneens met een teken- en 
schildergroepje. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op 14 januari van 14:00 tot 16:00. U 
bent van harte welkom op de eerste etage.
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Vrijdag 11 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage  

Maandag 14 januari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 15 januari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 16 januari
10:00   Bibliotheekcafé Nijenburgzaal
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Bingo Restaurant
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 17 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 18 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage  

Agenda
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Maandag 21 januari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 22 januari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 23 januari
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 24 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 25 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Maandag 28 januari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 29 januari
10:00   Geheugentraining met ontbijt Activiteitenruimte
14:30   Plaatjes draaien met Nic Restaurant

Agenda
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Woensdag 30 januari
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 31 januari
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg. 
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor verenigingen 
en de consumpties tijdens gratis activiteiten.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden kunnen bij evenementen 
voor €5,00 een kaartje kopen.Dit is dan inclusief een kopje koffie en een 
overige consumptie.

Agenda
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

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

De eerste maand 
van het jaar
Januari is een bijzondere maand. Tuurlijk – 
het is de eerste periode van het jaar. Maar 
wist u ook dat deze maand niet altijd heeft 
bestaan? De oude Romeinen maakten 
namelijk helemaal geen gebruik van januari 
én februari. Ze vonden de eerste maanden 
van de winter niet volwaardig – misschien wel 
vanwege de kou. Hoe dan ook: in Rome was 
januari lange tijd een maandloze periode, tot 
er iemand besloot dat dit eigenlijk ook niet 
helemaal wenselijk was. De uiteindelijke 
naamgeving van januari is een verwijzing 
naar de beschermgod Janus, de god die op 
alle deuren, openingen en poorten lette.  

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.

Bij januari horen natuurlijk ook de nodige 
weerspreuken. Bent u al bekend met déze 
varianten?

Geeft januari een sneeuwtapijt,
dan zijn we gauw de winter kwijt.

Heeft januari koude en droge dagen,
dan zal in februari de winter u plagen.

Vroege vogelzang?
Dat maakt de winter lang.

Draagt nieuwjaarsmaand een winterkleed?
Dan is de zomer zeker heet!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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Bent u in januari geboren? Dan bent u 
waarschijnlijk atletisch, creatief en onafhankelijk 
ingesteld. En dat hebben we niet verzonnen. Dat 
is het resultaat van verschillende onderzoeken 
naar personen die tijdens deze eerste maand 
van het kalenderjaar het levenslicht zagen.

Meer creativiteit
Zo liet een studie uit 2015 zien dat mensen 
die in januari en februari geboren zijn vaak 
creatiever zijn dan mensen die hun verjaardag 
verderop in het jaar vieren. Ook schijnen deze 
zogenaamde januarimensen sneller volwassen 
te zijn. Kinderen zijn meestal iets verder in 
hun ontwikkeling dan leeftijdsgenoten. Dat uit 
zich ook op sportief gebied: mensen die zijn 
geboren in januari worden vaker omschreven 
als atletisch en sportief ingesteld.

Uit de sterren
Wie in sterrenbeelden gelooft, mag daar nog 
een aantal typische januarikenmerken bij 
optellen. Wanneer u in januari ter wereld kwam, 
is uw sterrenbeeld Steenbok óf Waterman. 
Een Steenbok staat doorgaans bekend als 
onafhankelijk en georganiseerd: een sterke 
leider. De Waterman is daarentegen weer erg 
emotioneel en afhankelijk van instinct. 

Tot slot bestaat er nog een opvallend gegeven 
rondom de huwelijken van de in januari 
geborenen. Statistieken wijzen namelijk uit dat 
deze personen vaak trouwen met een partner 
die in oktober is geboren. Dit geldt overigens 
alleen voor mensen die in de tweede helft van 
januari jarig zijn. Er valt veel te zeggen over 
mensen die in januari geboren zijn!

GEBOREN IN JANUARI

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Gedicht
De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld.
De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken.
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder.

- Jacqueline van der Waals

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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