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Beste lezer,

Het kwam misschien wat onverwacht, 
maar het mooie weer in de maand oktober 
was natuurlijk meer dan welkom. Volgens 
meteorologen hebben we in Nederland 
nooit eerder zoveel zomerse dagen zo laat 
in oktober gekregen. Een jaartal dat nog 
enigszins in de buurt kwam, was 1921. Toen 
vond er ook een serie van drie dagen lang 
mooi weer plaats, maar dat was al op 9, 10 
en 11 oktober. Een unieke ervaring, dus.

Het mooie weer betekent niet alleen maar 
goed nieuws. Dit soort extremen worden 
veroorzaakt door de opwarming van de 
aarde. De standaardtemperatuur komt 
hierdoor hoger te liggen en in landen waar 
het sowieso al warm is, kunnen tropische 
stormen voorkomen. Dit was afgelopen 
maand het geval in Spanje en Portugal.

Maar nu lijkt er echt geen ontkomen meer 
aan: de herfst gaat beginnen. De bomen 
worden kaal, het is buiten eerder donker 
en het enige lichtpuntje is de viering van 
Sint Maarten op 11 november. Hóe leuk is 
het als de kinderen van een basisschool 
uw locatie bezoeken met hun zelfgemaakte 
lampionnen!

Tot slot willen we u laten weten dat 
de Uitbureaus druk bezig zijn met de 
voorbereidingen op de feestdagen. Hier krijgt 
u binnenkort meer info over. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

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

De volgende editie verschijnt op 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

3  Agenda

4  ViVa! Gastvrij

6  Inzendingen

8  Breinbrekers  

3



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

NOVEMBER/DECEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 5 november
15:15   Kerkdienst 

Maandag 12 november
15:15   Kerkdienst

Maandag 19 november
15:15   Kerkdienst

Maandag 26 november
15:15   Kerkdienst

Maandag 3 december
15:15   Kerkdienst

Maandag 10 december
15:15   Kerkdienst

Maandag 17 december
15:15   Kerkdienst

Maandag 24 december
15:15   Kerkdienst

Maandag 31 december
15:15   Kerkdienst

AGENDA
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Daar waar november een ingetogen maand 
is van korte dagen en koud weer, is het ook 
een maand die vooruitloopt op de feestdagen, 
waarin lekker eten en gezelligheid centraal 
staan. We blikken daarom in deze editie 
alvast vooruit op de feestdagen, maar slaan 
ook november zelf niet over: een maand 
waarin de eerste nachtvorst eraan komt en 
de pompoenen uitgestald langs de wegen 
liggen.

Gastvrij nieuws
ViVa! Zorggroep organiseert, in de week 
voorafgaand aan de Kerstdagen, ook dit 
jaar weer een feestelijke avond met een 
luxe kerstmenu vanuit ViVa!'s Topmenu-
cyclus. Dit keer draagt het menu de naam 
KerstSterren Menu. Het programma is eind 
november gereed, waarna u kunt reserveren. 
U vindt de kerstflyer dan in uw brievenbus.

11 november
Sint-Maarten is het eerste feest van de grote 
advent, welke geheel in het teken staan van 
licht, delen en elkaar zien. Ooit was het een 
feest voor iedereen, waarbij men in een 
zogenaamde processie liep. Pas later werd 
het een kinderfeest. Dit vindt haar oorsprong 
in de landbouw. De boeren maakten het 
land klaar voor de winter en sloegen de rijke 
oogst op in de schuren. Kinderen togen met 
bedelzakjes langs de deuren en kregen dan 
iets van de oogst mee – noten of vruchten, 
bijvoorbeeld. Dit vormde de basis voor het 
Sint-Maarten dat we vandaag de dag kennen. 
Nu gaan kinderen, voorzien van een lampje 
of een uitgehold knolgewas waarin een...

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
November is de tijd van het 
jaar om u te wagen aan de knol 
en de kool: echte, Hollandse 
groenten die direct uit de aarde 
komen. Puurder kan bijna niet 
– en dan smaken ze ook nog 
eens geweldig. De rode kool, 
boerenkool, bloemkool, koolraap 
én spruitjes zijn allemaal 
voorbeelden van typische 
novembergroenten, hoewel 
de koolraap – helaas – steeds 
meer naar de achtergrond wordt 
verdreven.
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...klein lichtje brandt, langs de deuren om te 
zingen, in ruil voor wat snoep, een mandarijn 
of een appel. Wie weet komen er bij u ook 
kinderen aan de deur...

Allerzielen
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de 
dag waarop de Rooms-Katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen herdacht. 
Dit feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd – de dag na Allerheiligen. 
De meeste landen staan stil bij deze dag, 
hoewel Allerzielen het meest wordt gevierd 
in traditioneel katholieke landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika.

Halloween
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen wijst de 
kerk gelovigen op thema's als sterfelijkheid, 
de dood en het laatste oordeel. De 

voorbereidingen op deze feesten vinden 
plaats op Allerheiligenavond. In het Engels 
kennen we die dag als Halloween. Dit feest 
heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een 
wereldwijd bekende dag. In sommige landen 
lijkt Halloween enigszins op Sint-Maarten: 
ook hier gaan kinderen langs de deuren om 
snoep op te halen. Het grote verschil met Sint-
Maarten is, afgezien van de verschillende 
data, het feit dat kinderen in landen die 
Halloween vieren dit vaak verkleed doen – 
bij voorkeur als iets griezeligs.

Het feest is echter los te zien van Allerheiligen 
en Allerzielen: Halloween heeft inmiddels 
niets meer te maken met de kerkelijke dagen.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Feeëriek en sfeervol bereikt de
kleurrijke herfst een hoogtepunt

Wandel in het rood 
wordende bos.
Vergeelde bladeren
en kreupelhout.

Natuur verliest haar 
laatste krachten
Onderweg naar enige rust, 
zodat nieuwe tijd is 
aangebroken: 

het is november weer.
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We Are What We Remember
Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, 
hand in hand wandelend of spelend op 
het strand? Kunstenares Barbara van 
Marle had ze nog wel – en ze heeft er iets 
moois van gemaakt. De komende weken 
kunt u een aantal van deze bewerkte en 
overgeschilderde foto’s bewonderen tijdens 
de expositie We Are What We Remember.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. 
Aan de veiligheid en bedding in het leven 
die onze ouders, veelal, aan ons hebben 
doorgegeven. Als een geschiedenis van 
koesteren en loslaten die zich van generatie 
op generatie herhaalt. Die onbezorgde 
periode uit ons bestaan, veilig achterop 
bij vader op de fiets, waarbij moeder 

met de theepot wachtte tot we uit school 
kwamen, hebben we zelf aan onze kinderen 
doorgegeven – en zij weer aan hun kinderen. 

De opening vindt plaats op maandag 12 
november om 15:00 in het restaurant 
van Elsanta. U kunt ook met uw familie 
langsgaan. Opdat we samen over de 
grenzen van generatie heen proeven van de 
rust en geborgenheid van toen en daardoor 
ook van nu.

Door Kok Klever en Jolanda Booij, 
geestelijk verzorger en projectmedewerker 
Waardigheid en Trots

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.
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Na een aantal maanden afwezigheid wegens 
zwangerschapsverlof ben ik weer terug. 
Hopelijk heeft u in de tussentijd genoten van 
de stukjes geschreven door mijn collega Paul. 

Op 30 mei ben ik moeder geworden van zoon 
Thijmen. Sindsdien heb ik mij ondergedompeld 
in de wereld van slaapjes, luiers en voedingen. 
Het is mijn eerste kindje, dus alles is nieuw, 
onwennig en aftasten. Een geboorte is wennen 
voor de baby, maar ook voor de kersverse papa 
en mama. Onzekerheid en moeheid wisselen 
zich af en tegelijkertijd ervaar ik daarnaast een 
overweldigend gevoel van liefde en vreugde. 
Het moederschap en deze nieuwe levensfase 
voelt met al zijn uiteenlopende facetten wel als 
een totale aardverschuiving. 

We maken gedurende ons leven meerdere 

levensfases mee. Het ouderlijk huis verlaten, 
school afronden, gaan werken, trouwen (of 
juist scheiden), alleenstaand worden, (klein)
kinderen krijgen, met pensioen gaan, ouder 
worden, et cetera. Een nieuwe levensfase 
vraagt best wat aanpassingsvermogen van een 
mens. Het gooit oude zekerheden overboord en 
vraagt om een nieuwe invulling of evenwicht. 
Even pas op de plaats maken om de nieuwe 
situatie eigen te maken. 

Herkent u dat? En wat helpt u om deze fase 
vertrouwd te laten worden? Bij mij helpt het om 
in onzekere tijden humor te gebruiken en te 
denken aan het feit dat dit een fase is: ook deze 
dag gaat voorbij. Tegelijkertijd vertrouw ik erop 
dat elke levensfase iets moois te bieden heeft. 
En zo vloeit langzaam de nieuwe levensfase 
samen met mijn identiteit. 

NIEUWE LEVENSFASE

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over het najaar?

1. Welke kinderen worden, wetenschappelijk 
bewezen, vaak ouder?

A. Kinderen geboren in de zomer | B. Kinderen geboren in de lente 
| C. Kinderen geboren in de herfst

2. Wat betekent het woord 'herfst' eigenlijk?
A. 'Nazomer' | B. 'Oogsttijd' | C. 'Vochtig seizoen'

3. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis 

| C. Allerzielen en Allerheiligen

4. Wat begint er op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk 
halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

5. Waarom is er meer regen in de herfst?
A. Dat komt door de zon | B. Dat komt door de maan | C. Dat komt 

doordat het elders warmer is, waardoor water verdampt en op een kouder 
werelddeel neerkomt

6. Waardoor ontstaat sneeuw?
A. De wolken zijn koud, waardoor de regen bevriest | B. De aarde is koud 
en voordat de regen valt, is het bevroren | C. Sneeuw heeft met geen van 

beiden te maken en ontstaat spontaan

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


