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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint.

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te lezen naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres President Kennedyplein 
225, 1945 SG Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957830

De volgende editie verschijnt op 
1 maart 2018. Kopij aanleveren 
vóór 18 februari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.

INHOUD & VOORWOORD
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Wekelijkse activiteiten in januari

Maandag 
15:15   Kerkdienst 

Dinsdag 
11:15 - 12:15  Gymnastiek AB-ruimte op de eerste etage   

Vrijdag 
10:30 - 11:45  Zangclub AB-ruimte op de eerste etage   

Maandelijkse activiteiten in januari

Dinsdag 9 januari
14:00   Spelletjesmiddag Restaurant    Gratis

Donderdag 11 januari
14:00   Open atelier Restaurant    €2

Zondag 14 januari
14:00   Filmhuis Restaurant      €2,95*

Woensdag 17 januari
14:30   Kienen Restaurant     €5

Agenda
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Donderdag 18 januari
14:00   Blij met de Natuur Restaurant   Gratis

Woensdag 24 januari
14:00   Spelletjesmiddag Restaurant   Gratis

Donderdag 25 januari
14:00   Open atelier Restaurant    €2

Zaterdag 27 januari
14:30   Klassiek optreden Restaurant    Gratis*

Dinsdag 30 januari
14:00   Koersbal Restaurant     Gratis

FEBRUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Wekelijkse activiteiten in februari

Donderdag 1 februari  
11:00   Keek op de Week Restaurant   Gratis
14:00   Open atelier Restaurant    €2

Woensdag 7 februari 
14:00   Spelletjesmiddag Restaurant   Gratis

Agenda
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Donderdag 8 februari 
14:00   Blij met de Natuur Restaurant   Gratis

Dinsdag 13 februari
14:00   Creatieve workshop Restaurant   €7,50

Woensdag 14 februari
14:00   Valentijnsdag: High tea Restaurant   Gratis*

Woensdag 21 februari
14:30   Kienen Restaurant     €5

Donderdag 22 februari
14:00   Open atelier Restaurant    €2

Zondag 25 februari
14:00   Filmhuis Restaurant      €2,95*

Prijzen*
Het klassiek optreden is gratis voor bewoners van Elsanta. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €3.

De Valentijnsdag: High tea is gratis voor bewoners van Elsanta. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €5.

De prijs voor het filmhuis is inclusief een hapje en een drankje.

Agenda
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2018 is begonnen. De geur van oliebollen en 
vuurwerk is weer verdwenen. Traditiegetrouw 
halen veel mensen hun kerstboom op 6 januari 
uit huis, dus ook de geur van dennenboom 
is weg. Bij mij thuis begint het jaar meestal 
met een grote schoonmaak. Alle kerstspullen 
gaan weer naar zolder en de dweil gaat door 
de woonkamer om alle gevallen kerstboom 
naalden op te ruimen. De woonkamer voelt 
altijd gelijk zo leeg. Weg is alle decoratie die het 
huis in de donkere wintermaanden zo gezellig 
maken. Het huis is opgeruimd en fris en klaar 
voor een nieuw jaar. 

Wat doet u elk nieuwjaar? Het nieuwjaarsconcert 
kijken? Terugkijken op afgelopen jaar of vooruit 
kijken naar het nieuwe jaar? Wat het ook mag 
zijn: sta er eens bewust bij stil en probeer er 
van te genieten. 

Ik eindig vandaag met een gedicht wat ik tijdens 
mijn kerstvieringen gebruikt heb en wat ik een 
prachtige uitnodiging voor het nieuwe jaar vind.

Om licht en liefde
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterste.

LIEFDEVOL NIEUWJAAR

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


