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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

6  Agenda

10  In Gesprek Met...

12  Menu's

14  Inzendingen
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WEEK VAN DE LIEFDE
De bewoners van Overkerck konden in februari genieten van 
een aantal erg gezellige activiteiten, allemaal in het teken 
van de liefde. Hoe dat eraan toe ging? Lees snel verder!

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.

Méér liefde
In alweer de zevende week van het jaar 
hebben we in Overkerck de Week van 
de Liefde georganiseerd. In deze week 
stond aandacht voor elkaar centraal. Het 
restaurant was door onze gastvrouw Astrid 
heel mooi versierd en zag er feestelijk uit. 
Maandag stond als eerste activiteit bewegen 
op het programma – geheel in het teken 
van de liefde (bovenste foto). We hebben 
de middag anders aangepakt dan normaal 
gesproken door iedereen tegenover elkaar 
te laten zitten in plaats van in een cirkel. Zo 
draaide de activiteit om samenwerking en het 

contact met elkaar. De deelnemers waren 
erg enthousiast en het was geweldig om te 
zien dat men spontaan de leukste liedjes 
van vroeger met elkaar begon te zingen.

De Week ging een dag later verder met een 
druk programma, waarbij we 's ochtends 
eerst heerlijke en prachtige cupcakes 
hebben versierd tijdens het creatieve uurtje. 
's Middags stond er een optreden van zanger 
Harald Veenstra op de planning. Harald 
zong over de liefde en had daarover leuke, 
liefdevolle, herkenbare én grappige foto's 
meegenomen, die hij op een groot scherm 
toonde. Het was een geslaagde middag 
waar iedereen mooi op kan terugkijken. 

Op donderdag werd het restaurant...

AH op de koffie
Na het grote en lekkere succes 
van de vorige keer kwam de 
manager van Albert Heijn Het 
Hoekstuk opnieuw bij ons langs 
met wat lekkers voor de koffie – 
allemaal om het contact met de 
ouderen in de wijk te vergroten. 
Dit keer had hij heerlijke 
Picolientjes meegenomen – en 
die vielen bijzonder goed in de 
smaak...
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HET U ITBUREAU

...omgetoverd in prachtige high tea-sferen 
(foto's). Alle tafels waren mooi gedekt met 
ouderwetse koppen, schotels en theepotten. 
Bijna alle bewoners waren naar beneden 
gekomen voor de high tea, die werd 
georganiseerd in plaats van de lunch. De 
heren in de keuken hadden ontzettend hun 
best gedaan en hebben alle hapjes heel 
goed verzorgd. Er werden allerlei hartige 
lekkernijen geserveerd en er werd afgesloten 
met een etagère met zoete items. Dit alles 
werd vastgelegd door een fotograaf: de foto's 
zijn binnenkort te zien in het restaurant. Het 
was een groot succes!

Manicuremiddag
We zijn in februari gestart met een manicure 
op dinsdag, waarbij er om de week tussen 
14:30 en 16:00 twee dames langskomen 
om u te laten genieten van een heerlijke 

verwenmiddag. De kosten hiervoor 
bedragen €1,50 en opgeven is niet nodig. 
Hou de agenda en de affiches goed in de 
gaten, zodat u weet wanneer de dames er 
weer zijn.

Carnavalsweekend
Peter komt op zaterdag 2 maart om 14:30 
naar het restaurant om plaatjes te draaien.
Komt u ook? We maken er met z'n allen een 
gezellige dag van!

Modeshow en -verkoop
H&A Mode komt op maandag 18 maart 
van 14:30 tot 16:00 bij ons langs met een 
modeshow en kledingverkoop. U bent van 
harte welkom.

NLdoet
NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland 
en daar doet Overkerck 
natúúrlijk aan mee. Verschillende 
vrijwilligers komen langs om er 
samen met ons een gezellige 
dag van te maken. Ze maken 's 
ochtends de tuin voorjaarsklaars 
en organiseren daarna een 
zogenaamde walking bingo. De 
dag wordt muzikaal afgesloten 
met een optreden van Stef 
Haazelager.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Vrijdag 1 maart
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bruin Café Restaurant

Zaterdag 2 maart
14:30   Carnaval: plaatjes draaien met Peter 
   Restaurant 
Zondag 3 maart
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 4 maart
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant  

Dinsdag 5 maart
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Manicuremiddag Restaurant
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 7 maart
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Agenda
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Vrijdag 8 maart
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 10 maart

19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 11 maart
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant

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

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

Vrijdag 15 maart
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bruin Café Restaurant

Zaterdag 16 maart
10:00   NLdoet: walking bingo Restaurant (verzamelen)
10:30   NLdoet: tuin voorjaarsklaar maken Tuin
14:30   NLdoet: optreden Stef Haazelager Restaurant

Agenda
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Zondag 17 maart
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 18 maart
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
16:00   Modeshow en -verkoop H&A Mode 
   Restaurant

Dinsdag 19 maart

09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Eerste verdieping 
14:30   Manicuremiddag Restaurant
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
18:00   Topmenu: Krokusmenu Restaurant  €24,50*
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement

Donderdag 21 maart
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping
18:00   Topmenu: Krokusmenu Restaurant  €24,50*

Vrijdag 22 maart
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 24 maart
19:00   Sport kijken Restaurant 

Agenda
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Maandag 25 maart
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant

Dinsdag 26 maart

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

Donderdag 28 maart
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant  
14:30   Jeu de boules en sjoelen Tweede verdieping

Vrijdag 29 maart
10:00   Geheugentraining Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 31 maart
19:00   Sport kijken Restaurant 

* Prijzen
Het Topmenu: Krokusmenu 
kost €24,50 per persoon, 
inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. Gasten met 
een maaltijdvoorziening van 
ViVa! Zorggroep betalen 
€13,95 per persoon.

Agenda
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Hoi Ria! Om te beginnen: hoelang 
werk je al in Overkerck en hoe ben je 
bij ons terechtgekomen?
'Ik werkte in een kaaswinkel toen ik in 
Overkerck solliciteerde. Dat is inmiddels 
veertig jaar geleden, dus ik werk er al lange 
tijd. Ik heb iedereen in Overkerck zien komen 
en helaas ook zien gaan. Soms komen er 
bewoners hier wonen waarvan ik de ouders 
ook nog in Overkerck heb gezien. Dat vind 
ik erg leuk.'

Werkte je daarvoor alleen in de 
kaaswinkel?
'Nee, ik heb ook nog bij de Infamarkt gewerkt. 
Daarvoor zat ik op de huishoudschool, maar 

daarna wilde ik toch geld verdienen. Na 
Infamarkt en de kaaswinkel ben ik dus op 
Overkerck terechtgekomen. Het was toen 
nog niet mogelijk om opleidingen te volgen 
– helaas. Tussendoor zijn de kinderen 
geboren, ben ik minder gaan werken en heb 
ik ook nog bruiloften en partijen gelopen bij 
Piet Tuin en De Vriendschap in de Akersloot.'

Toch ben je in de zorg gebleven. Wat 
vind je daar zo mooi aan?
'Dat de mensen die hier komen wonen zich 
thuis gaan voelen op hun eigen manier en 
dat je hierbij de mensen kan helpen door ze 
een luisterend oor te bieden. Wat ook zo leuk 
is, is dat je met de mensen een dolletje...

...RIA BORST

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 Ria Borst, medewerker van Overkerck
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...kan maken. We gaan leuk met elkaar om.'

En wat vind je nou het allerleukste 
aan je functie?
'De complimenten die je krijgt van de mensen. 
Als ze zeggen dat je jouw werk goed doet, is 
dat heel waardevol. En de omgang en het 
contact dat je met de mensen hebt, is ook erg 
fijn. Hoe voller het restaurant, hoe gezelliger 
het is, vind ik. Dan leeft het er echt.'

Woon je eigenlijk in Heiloo?
'Nee, ik woon ik Uitgeest. Daarvandaan kom 
ik bijna altijd op de fiets naar Overkerck, 
door weer en wind.'

Is fietsen dan ook een hobby van je?
'Ik fiets graag, ja. Maar ik heb meer hobby's 
hoor. Concerten bezoeken vind ik ook erg 
leuk. Of voetbal kijken, zowel op de televisie 

als dat van de kinderen. Ook ga ik graag met 
de caravan op vakantie naar het buitenland. 
En wat ik ook heel gaaf vind, is dat mijn zoon 
nu een huis aan het verbouwen is. Ik vind het 
erg leuk om te zien dat hij dit weer helemaal 
kan opbouwen en dat allemaal zelf doet.'

Tot slot – denk je dat je over tien jaar 
nog steeds in Overkerck werkt?
'Ik denk dat ik hier dan nog steeds werk, ja. 
Ik vind het hier namelijk veel te leuk.' 

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.

IN GESPREK MET. . .
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

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

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart 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.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. 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 Krokusmenu 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 Herfstmenu  
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.

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

Dit wist u nog niet over
sneeuwklokjes!
Het sneeuwklokje en de krokus geven u al 
gauw een gevoel van lente – en dat is een 
heerlijk gevoel. Maar wist u dit ook al van 
deze fraaie lentebloemetjes?

Bloeiperiode
Sneeuwklokjes bloeien meestal in februari 
en maart, maar dat hoeft niet per se het 
geval te zijn. Soms bloeien ze namelijk ook 
nog in april.

Andere naam
We kennen de bloemen misschien als 
sneeuwklokjes, maar eigenlijk heten ze niet 

zo. De wetenschappelijke naam is Galanthus 
nivalis. Dat is afgeleid van twee Griekse 
woorden en één Latijns woord: gala, anthos 
en nivalis. Gala betekent melk, anthos staat 
voor bloem. Nivalis is Latijns voor sneeuw.

Verschillende soorten
Het sneeuwklokje is een verzamelnaam: er 
bestaan namelijk negentien verschillende 
soorten.

Giftig
Ze zien er mooi uit, maar laat u hierdoor 
niet misleiden: bijna alle onderdelen van het 
sneeuwklokje zijn giftig: de blad, de bloem 
en de bol.

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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Jeu de boulen en sjoelen
Wekelijks wordt er door vrijwilligers op 
donderdagmiddag een sjoel- en jeu
de boules-middag georganiseerd voor 
bewoners van Overkerck. De opkomst is 
vaak groot, maar er is nog voldoende ruimte 
voor meerdere bewoners om mee te doen. 

Komt u ook? U bent wekelijks welkom op 
donderdagmiddag vanaf 14:30 in de hal op 
de tweede etage.

Door Willem Koreman

Even voorstellen
Ik ben Nico Dekker, ben 66 jaar jong en woon 
in Heiloo. Ik vertegenwoordig sinds een 
jaar de cliëntenraad in woonzorgcentrum 
Overkerck te Heiloo. De cliëntenraad 
behartigt de gemeenschappelijke belangen 

van de cliënten en/of hun families 
envertegenwoordigers en zorgt dat cliënten 
gehoord worden en mee kunnen praten over 
besluiten die voor hen van belang zijn.

Mijn hobby's zijn lekker bezig zijn en 
kringloopwinkels of rommelmarkten 
bezoeken door het hele land en de Benelux. 
Daarmee spaar en verzamel ik van alles 
en nog wat, onder meer poederdozen, 
parfumflesjes, horloges en pillendoosjes. 
Naast vrijwilliger in Overkerck ben ik 
vrijwilliger in een kringloopwinkel.

Tot ziens!

Door Nico Dekker, cliëntenraad

INZENDINGEN



xxxxx

1 6   ViVa! SPIL

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 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

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

Bijnamen voor maart
De maand maart is de maand waarin de 
winter overgaat op de lente, waardoor deze 
periode van het jaar ook wel lentemaand 
wordt genoemd. Maar goed – die bijnaam 
kennen we. Bent u ook bekend met de 
volgende benamingen?

Windmaand
Deze bijnaam heeft maart de danken aan 
het feit dat het in deze tijd van het jaar nogal 
kan waaien. Inderdaad – ondanks dat de 
lente begint.

Buienmaand
De uitspraak maartse buien en aprilse grillen 
verraadt dat het in maart soms flink kan 
hozen. Vandaar de bijnaam buienmaand.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


