
IN DIT NUMMER: Alles over de feestdagen bij ViVa! Zorggroep • ViVa! 
Gastvrij • Een terugblik op november • Vanuit ViVa! • De agenda 
voor komende periode • Ingezonden mededelingen • En méér...

SPIL
DECEMBER 2018 - OVERKERCK



xxxxx

2   ViVa! SPIL

Beste lezer,

De drukke decembermaand is weer 
begonnen! Met Sinterklaas, de Kerstdagen 
en Oudejaarsdag in het verschiet 
hebben onder meer de Uitbureaus 
van de verschillende ViVa!-locaties 
overuren gemaakt om met een mooi 
activiteitenprogramma voor de dag te 
komen. En dat is gelukt. Want december is 
namelijk niet alleen de drukste, maar ook 
de gezelligste maand. Wellicht betekent 
december voor u extra bezoek van 
familieleden of het in kerststemming brengen 
van uw appartement. Hoe dan ook hoeft u 
tijdens de laatste periode van het jaar niet stil 
te zitten: verderop in deze editie van uw Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel vindt 
u meer info over alle activiteiten, waaronder 
het kerstmenu.

Afgelopen jaar hebben we als redactie 
geprobeerd om iedere keer weer op de 
proppen te komen met een mooi en lekker 
leesbaar blad. Daarmee hopen we in 2019 
gewoon door te gaan. De allereerste editie 
van komend jaar verschijnt iets later dan u 
gewend bent: op 11 januari. Op die manier 
weten we zeker dat alle foto's die rond de 
Kerstdagen zijn gemaakt er ook nog bij 
kunnen.

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2019! 

Met vriendelijke groet, 
De redactie

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 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Cheque
Overkerck heeft namens de stichting 
Vrienden Ouderenwerk Heiloo een cheque 
ontvangen van duizend euro: een bedrag 
bijeengebracht door de verkoop van boeken 
(foto bovenaan). We zijn hier natuurlijk 
ontzettend blij mee en gaan er rond de 
zomer een vakantieproject mee realiseren. 
We willen de stichting namens alle bewoners 
heel hartelijk bedanken voor deze gulle gift.

Herfstcreaties
De creatieve club van de dinsdagmorgen 
is leuk bezig geweest rondom het thema 
herfst. De mooiste creaties verschenen op 
tafel (foto rechts) en hebben inmiddels een 

plekje kregen bij de mensen thuis. Ziet er 
prima uit!

Bodhi en Titus
Op zondag 21 oktober hebben we een 
geweldig optreden gehad van het zangduo 
Bodhi en Titus. Ze speelden Schotse en 
Ierse muziek, maar maakten ook tijd voor 
bekende, Nederlandse nummers. Er was veel 
animo onder de bewoners van Overkerck 
en er verschenen ook wijkbewoners bij het 
optreden. De keuken verzorgde heerlijke 
hapjes en de zoon van mevrouw Heijne 
mocht zelfs nog even bij het duo aansluiten. 
Zo werd het een gezellige en interactieve 
middag.

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van 
uw woonlocatie. Deze rubriek bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU
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APPELTAARTMIDDAG
Dinsdag 23 oktober rook het overal in huis heerlijk naar 
zelfgebakken appeltaart. De koks hadden het er erg druk 
mee: ze hebben tien taarten gebakken. En natuurlijk 
wilde iedereen een stukje proeven. Met een beker warme 
chocolademelk erbij was het een groot en smakelijk succes.

Optreden
Geen appeltaarten 

op de foto hierboven: 
deze is gemaakt 

tijdens het gezellige 
optreden van Bodhi 

en Titus!

HET UITBUREAU
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SINT-MAARTEN
Dit jaar vierden we Sint-Maarten in Overkerck iets eerder 
dan gebruikelijk: op vrijdag 9 november kwamen er twee 
klassen met kinderen naar ons toe om hun zelfgemaakte 
lampionnen te tonen en de door hun ingestudeerde liedjes 
te zingen. En natúúrlijk hadden we genoeg lekkers voor ze!

HET UITBUREAU
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Donna Musica
Zondag 18 november stond er een mooi 
optreden op het programma. De dames van 
het duo Donna Musica (foto) speelden licht 
klassieke muziek op de viool en cello, maar 
vertelden tussen de nummers door ook waar 
de muziek vandaan komt en wat het verhaal 
erachter is. Erg indrukwekkend.

Creatieve club
Houdt u ervan om kunstzinnig bezig zijn 
en lijkt het u daarom leuk om aan te sluiten 
bij de gezellige creatieve club? U bent elke 
dinsdagochtend om 10:30 welkom en er 
staat een heerlijke kop koffie of thee voor u 
klaar. Deelname kost €3,50: dit in verband 
met het materiaal dat er wordt gebruikt.

Foto-expositie
Heeft u de schilderijen in de gang al zien 
hangen? Deze maken deel uit van een foto-
expositie, bestaande uit foto's beschikbaar 
gesteld door een fotoclub en een fotograaf, 
die op zaterdag 1 december in huis feestelijk 
wordt geopend, inclusief muziek en iets 
lekkers om te eten en te drinken. Komt u 
ook? U bent vanaf 14:30 welkom in het 
restaurant.

Sinterklaasviering
Hoog bezoek voor Overkerck. We krijgen op 
zondag 2 december namelijk Sinterklaas in 
huis. Zorg ervoor dat u om 14:30 klaar zit 
in het restaurant, zodat u niets van deze 
(muzikale) middag mist. 

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Toegang tot de Sinterklaasviering is gratis 
voor bewoners van Overkerck. Andere 
belangstellenden kunnen voor €5,00 een 
kaartje kopen bij de gastvrouwen. Dit is 
inclusief koffie en/of thee, een hapje en een 
drankje.

Kerstoptreden
Een aantal leden van het orkest 
Eensgezindheid uit Heiloo komen op zondag 
16 december bij ons langs om een speciaal 
kerstoptreden te verzorgen. Komt u ook?

Oliebollenquiz
We sluiten 2018 af met de Oliebollenquiz: 
een gezellige middag in het restaurant 
waarbij wij zorgen voor iets lekkers bij de 
koffie. Sluit gerust aan! 

Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vindt dit 
jaar plaats op zondag 6 januari. Komt u ook 
proosten op een mooi 2019? U bent welkom 
van 15:00 tot 16:30. Zangeres Jet Stam 
zorgt deze middag voor de muziek.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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DECEMBER 2018/JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Zaterdag 1 december
14:30   Opening foto-expositie Restaurant

Zondag 2 december
14:30   Sinterklaasmiddag met live muziek 
   Restaurant

Maandag 3 december
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant 

Dinsdag 4 december
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Sinterklaas: koffierondje Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement  

Woensdag 5 december: Sinterklaasavond
14:00   Handmassage Restaurant

Donderdag 6 december
09:45   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (spelletjes bij slecht weer)
   Tuin

AGENDA
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Vrijdag 7 december
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 9 december
19:00   Sport kijken Restaurant

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

Dinsdag 11 december
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 

Woensdag 12 december
14:00   Handmassage Restaurant

Donderdag 13 december
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (spelletjes bij slecht weer)
   Tuin

Vrijdag 14 december
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

AGENDA
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Zondag 16 december
14:30   Kerstconcert Eensgezindheid Restaurant Gratis*
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 17 december
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 

Dinsdag 18 december
09:30 - 12:00 Volendammer viskraam in huis Restaurant
10:00   Handwerken (breien) Restaurant
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 
14:30   Wandelclub Restaurant (verzamelen)
17:00   Topmenu: Sterrenmenu Restaurant  €22,95*
19:00 - 21:00 Therapeutic Touch Uw appartement 

Donderdag 20 december
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (spelletjes bij slecht weer)
   Tuin
17:00   Topmenu: Sterrenmenu Restaurant  €22,95*

Vrijdag 21 december
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zondag 23 december
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 24 december: Kerstavond
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant 
14:30   Bewegen en zitdansen Restaurant
15:30   Kerstviering met de kerk Restaurant 
14:00   Handmassage Restaurant

AGENDA
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Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag

Donderdag 27 december
10:00   Kerkdienst voor bewoners Restaurant 
14:30   Jeu de boules (spelletjes bij slecht weer)
   Tuin

Vrijdag 28 december
09:30   Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 30 december
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 31 december: Oudejaarsdag
14:30   Oliebollenquiz Restaurant

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

* Meer info en prijzen
Het kerstconcert van Eensgezindheid is gratis voor bewoners van 
Overkerck. Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Het Topmenu: Sterrenmenu kost €22,95 voor gasten met een 
maaltijdvoorziening. Andere belangstellenden betalen €32,75 per persoon, 
inclusief twee drankjes en koffie of thee.

Maakt u geen gebruik van dit menu? Het eten vindt dan om 16:30 plaats.

AGENDA
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Boekentip!
Verhalen Van Nu is een boek voor mensen 
boven de zeventig die weer eens wat 
sfeer willen proeven van de tijd waarin 
zij opgroeiden. Het boek bevat meer dan 
honderd verhalen (waarvan er 38 zich 
afspelen in Noord-Holland) over het dagelijks 
leven rond het midden van de vorige eeuw. 
De persoonlijke en directe manier van 
vertellen, meestal in de ik-vorm, zorgt ervoor 
dat de lezer zich goed kan inleven in de tijd 
die wordt beschreven.

De verhalen beschrijven gebeurtenissen uit 
de jeugd van de auteurs op een herkenbare 
en aansprekende manier, soms prikkelend 
en relativerend, vaak met humor en met 
liefde. De vele foto's maken het boek 
bovendien prettig om door te bladeren. Een 
feest van herkenning voor 70-plussers en 

aantrekkelijk voor iedereen die meer wil 
weten over de tijd(geest) waarin ouders of 
grootouders opgroeiden.

Het boek heeft redelijk grote letters en 
is daardoor voor de meeste ouderen 
goed leesbaar. De verhalen zijn gratis ter 
beschikking gesteld door 51 schrijvers 
uit verschillende delen van het land die 
doorgaans schrijven voor (websites van) 
Historische verenigingen. Het boek is 
verkrijgbaar via www.boekenbestellen.
nl/boek/verhalen-van-nu en kost €23,95, 
waarvan er €7,70 naar de Stichting 
Alzheimer Nederland gaat. De opbrengst is 
te volgen via www.inactievooralzheimer.
nl/verhalenvannu.

Over Vanuit ViVa!
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. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl.

VANUIT V IVA !
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Weerspreuken voor december
Deze weerspreuken – kende u ze al?

Is december verraderlijk en zacht?
Dan volgt een winter zonder kracht.

Vloeit nu nog het sap in berk?
Dan wordt de winter niet zo sterk.

December zacht met dikwijls regen?
Dat geeft weinig hoop de goede zegen.

Decemberwind uit de oost
brengt de zieken luttel troost.

Blaast de noordenwind met decembermaan?
Dan houdt de winter vier maanden aan.

Dondert de decembermaand?
Dat belooft veel wind voor het jaar aanstaand.

December is koud en wel besneeuwd
maakt de grote schuren maar gereed.

Brengt december sneeuw in het land?
Dan groeit het koren zelfs op zand.

Heeft men deze maand vorst en slijk?
Dan worden alleen de dokters rijk.

Is de R eenmaal in de maand
dan is het weer niet vaak meegaand.

Blaast de noorderwind 
met een decembermaan?
Dan houdt de winter vier maanden aan!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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INZENDINGEN

In Nederland zijn we inmiddels gewend 
geraakt aan het beeld van een intocht waarbij 
Sinterklaas, samen met zijn Pieten, de boel 
eens flink op stelten zet. Maar waar de 
Goedheiligman in ons land wordt vergezeld 
door vrolijke figuren is dat in het buitenland niet 
altijd het geval. 

Want Sinterklaas mag dan een typisch 
Nederlands fenomeen lijken: hij bezoekt 
naar verluidt ook andere landen. Tijdens die 
bezoeken laat hij Piet achterwege en verruilt 
hij hem tijdelijk voor andere, nogal opvallende 
figuren. Dat is bijvoorbeeld het geval in het 
Noord-Franse plaatsje Port. Sint arriveert hier 
niet op een schimmel, maar op een ezel en 
wordt daarbij ondersteund door Père Fouettard. 
Père's functie is vergelijkbaar met die van Piet, 
hoewel hij naar verluidt niet terugdeinst om 

stoute kinderen de les te lezen.  Ook in sommige 
Duitse gemeentes viert men Sinterklaas. Zijn 
knecht heet daar Ruprecht: een figuur gekleed 
in een cape met capuchon en voorzien van 
een lange, grijze baard. Hij ziet er een beetje 
groezelig uit, maar het is een echte goedzak die 
mandarijnen, noten en peperkoeken uitdeelt. 
Hóe anders is dat in Oostenrijk. Want ook daar 
wordt op bepaalde plekken aan Sinterklaas 
gedaan – en ook daar is er geen Piet. Wat 
er rond 5 december wel over de Oostenrijkse 
straten struint? Griezelige schepsels verkleed 
als, jawel, monsters die op zoek zijn naar 
ongehoorzame jongelingen. 

Gelukkig wordt dit fenomeen steeds vaker 
aangepast en verschijnt Sinterklaas niet met 
monsters, maar juist engelen aan zijn zijde. En 
dat ziet er toch wat vrolijker uit.

HULP VOOR DE SINT
Door Boy Tijbosch, eindredacteur
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Fotoclub De Fotostropers
De Fotostropers is een Beverwijkse fotoclub 
die in 2014 is opgericht en inmiddels uit elf 
leden bestaat. Fotoclub De Fotostropers 
komt negen keer per jaar bij elkaar in 
het fotografiecentrum ISOO om elkaars 
foto’s te bekijken die naar aanleiding van 
een afgesproken thema en techniek zijn 
gemaakt. Ook organiseren de Fotostropers 
regelmatig uitjes naar bijzondere plekken om 
daar de theorie van fotograferen in praktijk 
te brengen.

Namens Overkerck

Prijsuitreiking
In huize Overkerck is op de tweede etage 
een biljart geplaatst. Sinds de plaatsing wordt 
deze elke morgen bespeeld door een paar 
fanatieke biljarters. Meneer Sodenkamp 

(links op de bovenstaande foto) en zijn maat 
meneer Bammens (rechts op bovenstaande 
foto) biljarten elke ochtend trouw, van ’s 
morgens half tien tot ongeveer kwart voor 
twaalf. De vonken spatten er vanaf en er 
worden grote series gemaakt. Na overleg en 
rijp beraad is besloten de heer Sodenkamp 
een prijs ter beschikking te stellen. De beide 
spelers zijn namelijk aan elkaar gewaagd 
en ze spelen beide even goed. De prijs is 
een fraaie trofee met daarop H. Sodenkamp: 
Beste biljarter Overkerck 2018. Meneer 
Sodenkamp was zeer in zijn nopjes met 
zijn prijs en deze staat inmiddels in zijn 
woonkamer te pronken.

Door Nico Dekker, vrijwilliger

INZENDINGEN
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Misschien is het u al opgevallen dat er 
mooie ingelijste foto's hangen in de gangen 
op verschillende verdiepingen. Op zaterdag 
1 december vindt er een officiële opening 
plaats rondom de expositie van deze 
prachtige plaatjes. Een van de makers 
ervan is dan ook aanwezig. Zijn naam is 
Jan Abels en we vroegen hem naar zijn 
beweegredenen achter het maken van deze 
fraaie natuurfoto's.

'Ik ben geboren in Delft, Zuid-Holland', 
begint de 32-jarige Jan zijn verhaal. 'Nu 
woon ik samen met mijn vriendin vlakbij 
Overkerck. De vakanties in de mooie 
omgeving van Noord-Holland hebben er 

mede voor gezorgd dat ik, toen nog met mijn 
ouders, ben verhuisd naar deze regio. Ik 
woonde eerst in Warmenhuizen, Schoorl en 
Alkmaar voordat ik uiteindelijk in Heiloo ging 
samenwonen.'

Natuur
De natuur speelt een belangrijke rol in 
Jans leven. Hij vindt het heerlijk om in de 
natuur te wandelen of te hiken: wandelen 
op de meer ongebaande paden in bossen 
of andere landschappen. En voor een rondje 
fietsen draait Jan zijn hand ook niet om. 'De 
verschillende jaargetijden zorgen ervoor dat 
de natuur steeds verandert', stelt hij. 'Dat 
vind ik mooi om te zien.'

...JAN ABELS
We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van één van de locaties van Viva! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Jan Abels, vrijwilliger in Overkerck.

IN GESPREK MET. . .
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Jan heeft daarbij het geluk dat hij zijn werk 
in de natuur kan uitoefenen. Hij werkt de ene 
helft van de week bij Zorgboerderij Hof van Kijk 
Uit in Castricum en de andere helft bij Hortus 
in Alkmaar, een vereniging van botanische 
tuinen. Daar horen uiteenlopende taken 
bij. 'Werken in de moestuin, hout kloven, 
opdrachten voor de boswachter...', somt Jan 
op. 'Allemaal fijne werkzaamheden.'

Fotografie
Door een aantal vrienden die fotografie 
als hobby hebben, begon Jan zelf ook 
zijn camera mee de natuur in te nemen. 
'In de pauzes tijdens mijn werk bij Hortus, 
bijvoorbeeld. Daar heb ik onder meer 
een bloeiend kruid met een vlinder op de 
gevoelige plaat kunnen vastleggen.' De 
betreffende foto hangt inmiddels bij ons in 
Overkerck.

'Typische foto's van de seizoenen, zoals 
foto's van bollenvelden in de lente, water en 
bootjes in de zomer, de kleuren van bladeren 
in de herfst en besneeuwde landschappen, 
zijn bij Jan favoriet. 'Ook bruggen en treinen in 
combinatie met de natuur, en een combinatie 
van natuur en cultuur, zoals een museum 
met mooie natuur op de achtergrond, vind 
ik erg mooi', aldus Jan. En mocht u denken 
dat de foto's gemaakt zijn met een hele dure 
camera met dito lenzen, dan heeft u het 
mis. Jan maakt zijn foto's graag vanuit een 
bepaalde hoek bij een bepaald licht. Dat is 
dan ook meteen de kracht van zijn foto's.

Delen
Omdat Jan zijn foto's heel graag met mensen 
wil delen, heeft hij ze beschikbaar gesteld. 
Ook voor u. 'Ik hoop dat mensen op deze 
manier in staat zijn om van de mooie natuur 
te genieten.'

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 
Saskia Borst-de Jong of stuur een mail 
naar s.dejong@vivazorggroep.nl.

IN GESPREK MET. . .
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Voor u ligt alweer de laatste editie van ViVa! 
Gastvrij van 2018. Een bijzondere editie, want 
de maand december brengt veel moois en 
waardevols met zich mee. Advent, Sinterklaas 
en Kerstmis maken van deze laatste weken 
van het jaar een periode van bezinning en 
gezelligheid. ViVa! Zorggroep doet er alles 
aan om er voor u een fijne maand van te 
maken.

Gastvrij nieuws
Uw locatie doet natuurlijk ook mee met de 
feestelijkheden die bij de maand december 
horen. De meeste huizen serveren in de 
week van 17 tot en met 23 december een 
feestelijk vijfgangenmenu dat deel uitmaakt 
van de Topmenu-cyclus. Dit Sterrenmenu is 
speciaal door onze koks samengesteld en 
bestaat, naast de vijf heerlijke gangen, uit 
een aperitief, twee drankjes en een kop koffie 

of thee. Reserveren kan via de gastvrouw 
of de receptie. De prijs van het kerstmenu 
bedraagt €32,75 per persoon, inclusief de 
drankjes. Mensen die bij ons in huis wonen 
en dagelijks gebruik maken van de warme 
maaltijdvoorziening betalen €22,95 per 
persoon. Een mooie manier om met uw 
familie of andere dierbaren in kerstsferen te 
tafelen!

We serveren op de Kerstdagen zelf natuurlijk 
ook een feestelijk menu waarbij uw familie 
opnieuw van harte welkom is. We vragen u 
wel om dit uiterlijk een week van te voren 
door te geven aan de gastvrouw. Gasten 
betalen €15,25 voor dit driegangenmenu. 
Deze prijs is exclusief drankjes.

Gastvrij gedichtje
Een warm december

Ervaar de voldoening van geven
ontvang de glimlach van dank.

Wees het verschil in het leven
laat de vooroordelen blank.

Geef barmhartigheid gezicht
bied een mens in nood een arm.

Laten we allen daar aan denken
dan is december lekker warm.

VIVA !  GASTVRIJ
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Duurzaam gastvrij
ViVa! Zorggroep werkt al geruime tijd aan 
het verduurzamen van de dienstverlening 
rond het eten en drinken. De structuur van 
de menucyclus is bijvoorbeeld aangepast: 
in plaats van het dagelijks aanbieden van 
twee naast elkaar lopende menu's zijn 
we ons gaan focussen op een dagmenu. 
Dit betekent niet dat er geen keuze meer 
is, want er worden dagelijks alternatieve 
gerechten aangeboden wanneer u iets niet 
lekker vindt. Het zorgt er wel voor dat, door 
de focus te leggen op één menu, er minder 
eten wordt weggegooid. Deze menustructuur 
geeft ook meer ruimte voor het efficiënter 
en creatiever omgaan met de inkopen die 
zijn gedaan. We werken daarnaast al ruime 
tijd met koffie en thee van de firma Peeze 
uit Arnhem. Deze koffie is duurzaam en de 
thee heeft zowel het Fairtrade- als het Max 

Havelaar-keurmerk.

We gaan in 2019 meer stappen zetten in 
het verduurzamen van onze dienstverlening 
en zorgen ervoor dat uw wensen hierbij 
aansluiten. Het Sterrenmenu rond de 
Kerstdagen is daar een goed voorbeeld 
van. Dit menu is met zoveel mogelijk 
groene producten samengesteld, zoals wild 
van de Veluwe, duurzaam gevangen vis, 
vegetarische soep en een hoofdgerecht 
met sous-vide gegaarde scharrelkip met 
een Beter Leven-keurmerk. De jaarlijkse 
kersttafel voor de medewerkers bestaat dit 
jaar geheel uit biologische producten. We 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
onze vorderingen!

Vergeten Eten
Al eeuwen is het eten van 
oliebollen typisch Nederlands. 
De eerste 'oliebol' werd 
gegeten door de Bataven en 
de Friezen in het begin van 
onze jaartelling. Het deeg 
werd in een klein bodempje 
vet (reuzel, lijnzaadolie of 
raapolie) gebakken, waardoor 
je platte oliekoeken in plaats 
van oliebollen kreeg. Pas in 
de negentiende eeuw werd de 
oliebol een traditionele lekkernij 
rondom Oud en Nieuw. 

VIVA !  GASTVRIJ
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ViVa! Top Menu cyclus

STERRENMENU
Kerstamuse van Veluwse gerookte eendenborstfilet 

gevuld met in sherry gewelde pruimen 
✽ ✽ ✽

Terrine van duurzaam gekweekte zalm

 uit de Noorse fjorden
✽ ✽ ✽

Vegetarische pompoensoep met kokos, 

koriander en crunchy croutons
✽ ✽ ✽

Cordon Bleu Noël van scharrelkippendij

op een feestelijke manier geserveerd met mousse van 

bospeen, spruitjes met walnotenboter, stoofpeertjes met 

een vleug anijs en gebakken aardappelen 
✽ ✽ ✽

Huisgemaakte Tiramisù met in chocolade

 gerold biologisch vanilleijs

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is € 32,75 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 22,95 p.p). 

ViVa! luidt een reeks van duurzame initiatieven in die van start gaat met een 
zo groen mogelijk kerstmenu. U geniet tijdens de feestdagen van dit heerlijke 
5-gangen Sterrenmenu, speciaal voor u door onze koks samengesteld. Kom 
helemaal in de kerstsfeer en reserveer een tafel bij uw ViVa! locatie in de buurt!

Duurzaam Kerstfeest bij ViVa!

Duurzaam
ViVa!

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

Het kerstmenu wordt in december 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 18 dec  088 – 995 79 50 
Overkerck  din 18 dec en don 20 dec  088 – 995 76 75
Elsanta  woe 19 dec  088 – 995 78 30
Westerheem  don 20 dec   088 – 995 72 50
Huis ter Wijk  don 20 dec  088 – 995 70 00
Geesterheem  don 20 dec  088 – 995 78 00
De Loet  don 20 dec  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 20 dec  088 – 995 71 20
De Boogaert  vrij  21 dec  088 – 995 75 50 
Waterrijck  vrij 21 dec  088 – 995 78 60
De Cameren  vrij 21 dec  088 – 995 76 50
De Santmark vrij 21 dec  088 – 995 75 00
    
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Sterrenmenu 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 Europees menu in 
de maand oktober en een Sterrenmenu in de maand december. Houd de website 
en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Komt u bij 
ons eten . . .

. . . met kerst?

MENU'S
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Wensen vervullen
Gouden Dagen probeert ouderen niet alleen 
een leuke dag te bezorgen, maar wil ook 
de eenzaamheid bestrijden. We geloven 
dat ouderen niet de hele dag in hun huis of 
appartement hoeven door te brengen en met 
Gouden Dagen is het mogelijk om allerlei 
leuke dingen te doen.

Het invullen van de Wenskaarten en het 
ophangen ervan in de Wensbomen op locatie 
geeft ons een beeld van wat u nog graag 
wilt ondernemen. Gouden Dagen heeft een 

groep enthousiaste vrijwilligers die allemaal 
klaarstaan om deze wensen in vervulling te 
brengen. We vervullen individuele wensen, 
zoals een bezoek aan een geboorteplaats, 
maar ook wensen waarbij we meerdere 
mensen kunnen meenemen. U kunt 
daarbij denken aan een museumbezoek of 
dierentuin.

Gouden Dagen is in Heiloo onder meer de 
samenwerking aangegaan met 't Trefpunt. 
Dit betekent dat er niet alleen op de locaties 
De Loet en Overkerck een wensboom staat, 
maar ook in 't Trefpunt en in de bibliotheek. 
Alle ouderen die woonachtig zijn in Heiloo 
mogen hun wens in een van deze bomen 
hangen: u dus ook.

Facebook
Wilt u weten welke wensen er 
in Heiloo zijn vervuld? Dat kan. 
Gouden Dagen Heiloo heeft een 
eigen Facebook-pagina. We 
hebben hier de afgelopen tijd 
al een aantal vervulde wensen 
gepubliceerd. Een familielid of 
vriend kan u ongetwijfeld laten 
zien wat er op deze Facebook-
pagina staat én u helpen 
Gouden Dagen Heiloo te liken – 
leuk te vinden.

PRAKTISCHE INFO
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Sterrenwacht
Mevrouw Sondaar uit Heiloo had zo'n wens: 
ze wilde al jarenlang een keer naar een 
sterrenwacht, maar het kwam er nooit van. 
Vrijwilliger Nel ging met haar mee en hieronder 
kunt u lezen hoe haar wens exact in vervulling 
is gegaan.

'Mevrouw Sondaar kon in eerste instantie niet 
geloven dat Gouden Dagen dit speciaal voor 
haar wilde verzorgen en dacht dat het een 
grap was. Pas toen er herhaaldelijk contact 
was geweest met mevrouw besefte ze dat haar 
wens echt in vervulling zou gaan.

Het was ongeveer een uur rijden naar 
Bovenkarspel en tijdens de rit vertelde zij dat 
ze vanaf kinds af aan al geïnteresseerd was 
in de sterren en planeten. Aangekomen in 
Bovenkarspel hebben we eerst even koffie 
gedronken en benadrukte zij nogmaals hoe 
bijzonder ze het allemaal vond. We werden 
vriendelijk ontvangen door de vrijwilligers van 
de sterrenwacht en kregen een rondleiding met 
uitleg over wat er in alle vitrines te zien was. 
Ook waren er presentaties via beeldschermen 
over onder meer ons sterrenstelsel: geweldig 
interessant. Ook mocht mevrouw een stuk 
meteoriet vasthouden waarbij uitleg over de 
oorsprong ervan werd gegeven. Het hoogtepunt 
van de avond was dat zij door een telescoop 
naar de maan mocht kijken (foto). Het was 
helder weer, waardoor de maan goed te zien 
was. Ze vond het prachtig en was erg dankbaar 
dat we deze wens voor haar hebben kunnen 
vervullen.’

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
graag tot volgend jaar!

Wensen indienen
Heeft u zelf ook een wens? 
Wilt u bijvoorbeeld eens terug 
naar uw geboorteplaats, een 
oude bekende ontmoeten of 
naar het Spoorwegmuseum? 
Hang uw wens dan in een van 
de wensbomen op de locaties 
Overkerck, De Loet, 't Trefpunt 
en de bibliotheek van Heiloo. 
U vindt hier ook wenskaarten. 
Deze vult u in en hangt u aan de 
takken. 

Kunt u zelf niet naar de 
wensboom gaan? Vraag dan 
of een familielid, vrijwilliger of 
zorgmedewerker de wens voor u 
in de boom wil hangen.

PRAKTISCHE INFO
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Antwoorden:
1. C | 2. A | 3. A | 4. A | 5. C | 6. B | 7. B

Wat weet u nog over 2018?

1. In welk land werden dit jaar de Olympische Winterspelen 
gehouden?

A. Japan | B. Rusland | C. Zuid-Korea

2. In welke maand trouwde de Engelse prins Harry met 
Meghan Markle?

A. Mei | B. Juni | C. Juli

3. Welk land won deze zomer het WK Voetbal?
A. Frankrijk | B. Kroatië | C. Brazilië

4. Welke politicus stapte dit jaar op als partijleider van D66?
A. Alexander Pechtold | B. Mark Rutte | C. Rob Jetten

5. Hoe heet de trein waarmee het sinds dit jaar mogelijk is 
snel tussen Amsterdam en Londen te reizen?

A. Eurowings | B. London Express | C. Eurostar

6. Op welke dag vonden dit jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats?

A. 19 maart | B. 21 maart | C. 21 april

7. Wie deed er namens Nederland mee aan het Eurovisie 
Songfestival?

A. The Common Linnets | B. Waylon | C. Douwe Bob

JAARQUIZ

BRE INBREKERS


