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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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AH TRAKTEERT!
Op dinsdag 4 december kregen we bezoek van Jasper, 
de winkelmanager van Albert Heijn Het Hoekstuk. Hij had 
heerlijke speculaas en boterkoek meegenomen. Jasper 
deelde dit zelf uit aan de bewoners, zodat hij zelf kon zien 
waar het terecht komt.

HET UITBUREAU
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KERST IN OVERKERCK
Kerst is in Overkerck op verschillende manieren gevierd. Op 
iedere verdieping stond een prachtige boom, het restaurant 
zag er schitterend uit en de koks hebben heerlijk gekookt 
voor zowel het Topmenu als andere kerstdiners. Een 
geslaagde Kerst!

HET UITBUREAU
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OLIEBOLLEN BAKKEN
Genieten van de geur, smaak en gezelligheid van oliebollen: 
dat is precies wat er gebeurde op Oudejaarsdag. Overkerck 
bakte de 31e namelijk bollen voor de buurt. Er was veel 
belangstelling en er viel bijna niet tegenop te bakken: 
halverwege moest er zelfs beslag worden bijgehaald...

HET UITBUREAU

Opbrengst
Met de opbrengst 
van de verkochte 

oliebollen wordt iets 
leuks georganiseerd 

voor de bewoners.
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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.

Sinterklaasbezoek
Wat hébben we samen genoten van een 
ouderwets gezellige Sinterklaasmiddag (foto 
rechtsboven). De Sint en zijn Piet hebben 
ons huis bezocht en wisten over sommige 
bewoners een leuk praatje te vertellen. 
Iedereen is verwend met een kalender en 
een lekkere chocoladeletter. We sloten de 
middag af met een optreden van Erwin Fillee. 

Iedereen heeft weer genoten en we willen de 
Stichting Vrienden van De Loet en Overkerck 
hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze 
middag.

Eensgezindheid
Zondag 16 december trad Muziekvereniging 
Eensgezindheid Heiloo voor ons op (onderste 
foto, rechts). Ze brachten verschillende 
kerstliederen ten gehore en samen met de 
gevallen sneeuw gaf dat ons een vroegtijdig 
kerstgevoel. Een gezellige, knusse middag!

Bezoek Radboudschool
Donderdag 20 december kregen we bezoek 
van groep 7 en 8 van de Radboudschool uit 
Heiloo (foto links). De leerlingen hadden voor 
de bewoners een zelfgemaakte kerstkaart 
meegenomen en zongen hun mooiste 
kerstliedjes. Iedereen heeft genoten van 
deze mooie ochtend.
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Vrijdag 11 januari
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 12 januari
19:00   Sport kijken Restaurant 

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

Dinsdag 15 januari
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 17 januari
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (bij slecht weer spelletjes)
   Tuin (spelletjes in restaurant)

Agenda
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Vrijdag 18 januari
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   Bruin Café Restaurant

Zondag 20 januari
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 21 januari
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 22 januari
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 24 januari
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (bij slecht weer spelletjes)
   Tuin (spelletjes in restaurant)

Agenda
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Vrijdag 25 januari
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 27 januari
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 28 januari
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 29 januari
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 31 januari
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (bij slecht weer spelletjes)
   Tuin (spelletjes in restaurant)

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.
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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.

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.

Nieuw Overkerck
Er was een werkgroep 
voor de aankleding van de muren.
Die stonden geregeld 
naar de muren te turen.

Ja, wat moeten we ermee?
Toen kreeg iemand een goed idee.

Laten we fotoclub 
De Fotostropers uit Beverwijk benaderen,
bij deze groep mensen 
zit fotografie in hun aderen.

Toen vertelde een collega 
over haar schoonzoon Jan Abels,
ja, Jan zijn schoonmoeder 
vertelde geen fabels.

Fotografie zit bij hun allen in het bloed,
dit deed ons goed.

Hier hebben wij van geprofiteerd,
en zijn hierdoor zeer vereerd.

Na dit verhaaltje kunt u naar 
de foto-expositie gaan kijken,
en laat vooral uw enthousiasme 
aan de fotografen blijken.

Namens Overkerck
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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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 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
21 januari 2019. 

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

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


