
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepSPIL
APR IL  2019 - OVERKERCK

IN DIT NUMMER: Terugblikken op NLdoet • Vooruitkijken naar de 
komende periode • De agenda voor de maand april • ViVa! Gastvrij • 
En meer...



xxxxx

2   ViVa! SPIL

Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon
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ALAAF!
Met de plaatjes van vrijwilliger Peter, knotsgekke petjes 
en brillen en natuurlijk de polonaise werd Carnaval ook in 
Overkerck gevierd. Dat zag er ongeveer zó uit!

HET UITBUREAU
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NLDOET
De landelijke vrijwilligersdag NLdoet viel dit jaar op zaterdag 
16 maart en daar deed Overkerck natúúrlijk aan mee. Meer 
hierover leest u verderop in Spil, maar op deze pagina ziet u 
alvast een beetje hoe deze dag eruit zag.

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.

Carnaval in Overkerck
Op zaterdag 2 maart stond er in Overkerck 
een waar carnavalsfeestje gepland (foto's). 
Onze trouwe vrijwilliger Peter kwam weer 
langs om plaatjes te draaien met zijn 
zelfgemaakte draaitafel. De daaropvolgende 
maandag werd het feest gevierd in de 
huiskamer. Leuke, grappige petjes en brillen 
werden spontaan van de tafel gepakt en 
opgezet. De ruimte was feestelijk versierd en 
na een carnavalsquiz gingen de voeten van 
de vloer. Alle oude carnavalskrakers werden 
uit volle borst meegezongen en natúúrlijk 
mocht de polonaise niet ontbreken.

De grootste
vrijwilligersactie van
Nederland
Op zaterdag 16 maart werd er in het kader 
van NLdoet in Overkerck een zogenaamde 
wandelbingo gehouden. Een tiental 
bewoners kon hier, omdat er veel aangemelde 
vrijwilligers waren, aan meedoen. Helaas 
moesten we de bingo binnen houden, 
omdat het weer te druilerig was. Dat mocht 
de pret niet drukken. Het zoeken naar de 
afbeeldingen bracht  zowel de vrijwilligers 
als de bewoners veel gezelligheid en plezier. 
Ondertussen beplantten twee andere 
vrijwilligers nieuwe...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...én bestaande potten met frisse, nieuwe 
plantjes. In de middag trad zanger Stef 
Haazelager op en werd er gezellig 
meegezongen met verschillende liedjes. 
Opnieuw een hele gezellige editie van 
NLdoet (foto's rechts)!

Krokusmenu
Dinsdag 19 maart en donderdag 21 maart 
stond het Krokusmenu op de planning (foto 
links). De koks hadden weer een héérlijk 
viergangenmenu bereid, de tafels waren 
mooi gedekt en de gastvrouwen hadden 
gezorgd voor mooie decoratie. Hubert Ilario 
deed de muzikale omlijsting voor beide 
avonden en maakte het geheel helemaal af.

Gouwe Ouwe
De stichting De Tijdmachine komt op zondag 
14 april tijdens Gouwe Ouwe naar Overkerck 

voor een ouderwets gezellige middag. U 
maakt een muzikale reis naar de jaren zestig 
en de huisband speelt alle grote hits uit die 
tijd, van Elvis Presley tot Wim Sonneveld. We 
gaan samen zingen, dansen en sjansen – 
net zoals in de kroeg op het Rembrandtplein 
in Amsterdam. De locatie wordt dan ook 
omgetoverd tot een ouderwetse sixties-
kroeg. De dag is gratis voor bewoners van 
Overkerck. Andere belangstellenden betalen 
€5,00. Dit is inclusief koffie of thee, een hapje 
en een drankje.

Modeshow en -verkoop
Marion Mode komt op dinsdag 16 april 
bij ons langs voor een modeshow met 
kledingverkoop. Komt u ook? Ze zijn in huis 
vanaf 10:00. De koffie staat klaar!
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Maandag 1 april
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant  

Dinsdag 2 april
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken Restaurant
10:15   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Manicuremiddag Restaurant
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 4 april
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 5 april
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 7 april
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 8 april
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
   Uitje naar de bollenvelden

Agenda
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Dinsdag 9 april
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken Restaurant
10:15   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 11 april
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 12 april
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bruin Café Restaurant

Zondag 14 april
14:30 - 16:00 Gouwe Ouwe: optreden 
   stichting De Tijdmachine Restaurant  Gratis*
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 15 april
10:00   Optiek: brillen Restaurant 
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant  

Dinsdag 16 april
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Modeshow en kledingverkoop Marion Mode
   Restaurant
10:00   Handwerken Restaurant
10:15   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Manicuremiddag Restaurant
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Agenda
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Donderdag 18 april
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zaterdag 20 april
   Paasviering

Zondag 21 april: Eerste Paasdag
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken Restaurant
10:15   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 25 april
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 26 april
10:30   Koningsdagquiz Restaurant
14:30   Bruin Café Restaurant

Zaterdag 27 april: Koningsdag

Agenda
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Zondag 28 april
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 29 april

10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 

Dinsdag 30 april
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:15   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Manicuremiddag Restaurant
14:30   Wandelen Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

* Prijzen
Het optreden van stichting De Tijdmachine tijdens Gouwe Ouwe is gratis 
voor bewoners van Overkerck. Andere belangstellenden betalen €5,00. Dit is 
inclusief koffie of thee, een hapje en een drankje.

Agenda
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Hoi Marloes. Om te beginnen: wil je 
ons iets vertellen over jezelf?
'Ja hoor. Ik ben Marloes Wübbels. Ik woon in 
Groet met mijn zoon van veertien, mijn zoon 
van twaalf en mijn vriend. Ik ben opgegroeid 
in de Achterhoek, maar wilde altijd al aan zee 
wonen. Toen ik twintig was, ben ik verhuisd 
naar Alkmaar. Ik ben ook erg graag in de 
natuur, dus Groet is het perfecte thuis voor 
me.'

Zijn je hobby's ook gericht op de 
natuur?
'We zijn wel gek op wintersport, ja. Als 
het even kan, gaan we twee keer per jaar 
naar Winterberg. Als het in Nederland 

heeft gesneeuwd, snowboard ik ook op 
het Klimduin. En in de zomer zijn we bijna 
dagelijks op het strand te vinden. We doen 
aan brandingkajakken en surfen. Daarnaast 
heb ik een tijdelijk atelier in de oude 
brandweerkazerne van Bergen. Hier schilder 
ik en doe ik aan houtbewerken. Door deze 
activiteit kom ik echt even tot mezelf.'

Nu werk je in De Loet en Overkerck. 
Hoe ben je hier terecht gekomen?
'Sinds september 2016 werk ik in De Loet 
en Overkerck als vrijwilligerscoördinator. 
Daarvoor deed ik dat werk in Sint Agnes in...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

...MARLOES WÜBBELS

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 Marloes Wübbels, vrijwilligerscoördinator van Overkerck
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...Heemskerk. Voordat ik dat werk deed, 
was ik werkzaam in de zorg bij Sensia, 
het voormalige ViVa! Flex. Door een 
nekhernia was werken in de zorg niet meer 
haalbaar. Ik had een achtergrond als re-
integratieconsulent en dat sloot mooi aan bij 
deze functie.'

Wat is het dat je zo trekt aan het 
werken in de zorg en het werken met 
vrijwilligers?
'Ik heb natuurgeneeskunde gestudeerd op 
hbo-niveau in Arnhem. Op deze opleiding 
krijg je ook medische basiskennis. Mijn 
interesse in de zorg is daar gewekt. Maar de 
innerlijke motivatie van vrijwilligers spreekt 
me vooral aan. Het zijn mensen die een 
hart hebben voor de medemens en dit ook 
volgen. Daarnaast vind ik het werken met 
veel verschillende mensen die allen hetzelfde 

doel voor ogen hebben prachtig. Iedereen 
die bij ViVa! Zorggroep werkt, is dienstbaar 
aan onze bewoners en cliënten. Het werk 
draait om hen. Dat zie je terugkomen in de 
samenwerking.

In mijn opleiding leerde ik de hele mens 
te behandelen, niet alleen de klacht. 
Gezondheid is meer dan alleen het gebrek 
aan klachten. Welzijn is onlosmakelijk 
verbonden met gezondheid. Door het project 
Waardigheid en Trots is dit principe nu in 
de gehele organisatie bekend en wordt het 
ook toegepast. Zorg en welzijn staan niet 
meer los van elkaar en liefdevolle zorg en 
aandacht is de norm geworden. Daar wordt 
ik erg blij van. Vrijwilligers zijn er voor het 
welzijn van de cliënten. Dat is geen bijzaak 
meer, waardoor vrijwilligers een verdiende 
serieuze plaats in de organisatie hebben 
gekregen als onderdeel van een team.'

Denk je dat je over tien jaar ook nog 
bij ons werkt?
'Dit jaar werk ik vijf jaar als
vrijwilligerscoördinator. De werkzaamheden 
zijn zeer gevarieerd en daarom blijft het 
ook leuk en interessant. Het leukste vind ik 
echter het contact met cliënten en soms mis 
ik het directe contact met hen. Wellicht dat ik 
in de toekomst wel meer richting directe zorg 
of welzijn ga.'

Tot slot: als je iets mocht wensen, wat 
zou dat dan zijn.
'In mijn directe omgeving heb ik veel lijden 
gezien als gevolg van ziektes. Mijn antwoord 
is dus heel cliché, maar wel uit het hart: 
minder lijden in de wereld.'

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 Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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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.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen.  

Gouden Dagen verzorgt uitstapjes op 
maat. Uitstapjes die zijn afgestemd op 
uw wens. Een trip naar Artis bijvoorbeeld, 
waar u weleens bent geweest, wat u graag 
eens een vervolg geeft. Een bezoek aan 
een geboorteplaats. Een bezoek aan een 
familielid. Alles is bespreekbaar, maar we 
kunnen uw wens alleen vervullen als u deze 
kenbaar maakt via een Wenskaart die u in 
de Wensboom kunt ophangen.

Het jaarevenement
Dit jaar organiseert het Gouden Dagen 
Comité Heiloo wederop een jaarevenement.
We hebben drie programma's voor u 

samengesteld waaruit u kunt kiezen – en 
ze zijn echt de moeite waard. U kunt op 
woensdag 22 mei naar het concert van het 
Alkmaars Senioren Symfonie Orkest, van 
14:00 tot 16:30 op De Strandwal in Heiloo. 
U kunt ook, op donderdag 23 mei, naar het 
optreden van Henk Vasbinder in De Loet, 
van 14:30 tot 16:15. U kunt tot slot, op vrijdag 
24 mei, naar het optreden van The Dutch 
Vocals, van 14:30 tot 16:15 in Overkerck.

Aanmelden
Aanmelden kan via het antwoordformulier 
dat u in de bus krijgt. Deze kunt u dan 
afgeven bij een van de gastvrouwen.

Wat moet ik wensen?
Uw wens hoeft niet groot te zijn: 
een kleine wens kan al een heel 
groot plezier zijn. Kunt u even 
geen wens bedenken? U kunt 
een mogelijke wens natuurlijk 
altijd bespreken met familie of de 
zorg – en wellicht kunnen zij u op 
ideeën brengen. Heeft u wél iets 
in gedachten? Hang dit dan via 
een Wenskaart in de Wensboom. 
We kijken regelmatig of er 
nieuwe wensen zijn bijgekomen 
en nemen contact met u op 
wanneer uw wens wordt vervuld.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Narcissentijd
Als er één bloem is die men volop associeert 
met de lente, is het wel de narcis. Dat komt 
natuurlijk door de knalgele kleur, hoewel de 
narcis ook gewoon bestaat in een witte of 
zalmroze vorm. En dat zijn niet de enige 
variaties. Met of zonder blad, met grote of 
kleine trompetten, sterk geurend en reukloos: 
de narcis kan opvallend uiteenlopend zijn.

Narkissos
Alleen daarom al is de narcis een 
noemenswaardige bloem. Maar er is meer. 
Zo kent de narcis een bijzondere historie. De 
naam is namelijk afkomstig uit de Griekse 
mythologie en de bloem is vernoemd naar 

Narkissos, een knappe jongeling die naar 
verluidt zó verliefd op zichzelf was dat hij 
dagenlang naar zijn spiegelbeeld in het water 
staarde, net lang tot hij in datzelfde water 
verdronk. Dat was dan weer het werk van 
ene Echo: een nimf die stiekem een oogje 
op Narkissos had, maar hem uit rancune 
bespeelde omdat hij haar niet zag staan.

Nieuwe symboliek
De narcis stond door dit ietwat lugubere 
verhaal lange tijd symbool voor zelfzucht 
en ijdelheid, maar is vandaag de dag het 
beeld van een nieuw begin. De komst van 
de narcis kondigt tenslotte min of meer een 
nieuw seizoen aan: de lente.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

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 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 16 april 
2019. 

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

Beroemde
spreekwoorden
April doet wat 'ie wil is een gezegde welke u 
gedurende deze tijd van het jaar ongetwijfeld 
nog veel gaat horen. Maar kent u ook déze 
spreekwoorden nog?

Iemand iets op de mouw spelden
Betekenis: iemand iets wijs maken.

Een speld in een hooiberg zoeken
Betekenis: iets onmogelijks proberen.

Het oog is groter dan de maag
Betekenis: meer pakken dan u kunt eten.

Hij is van de pan geraakt. 
Betekenis: hij is getrouwd.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


