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Beste lezer,

De zomer is begonnen. Dat heeft u niet 
alleen aan het weer gemerkt, maar ook 
aan het aantal vakantiekrachten dat bij u is 
langsgekomen. Namens ViVa! Zorggroep 
zijn we daar erg blij mee. Zo kunnen onze 
vaste medewerkers ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor 
werknemers achter de activiteiten en het 
Uitbureau. Lees daarom goed de agenda: 
vanwege de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten niet door.

Juli wordt ook wel hooimaand of oogstmaand 
genoemd. Het is in deze maand dat het 
goudgele koren wordt gemaaid en dat heel 
wat fruit en groenten rijp genoeg zijn om 
geplukt te worden. Een vruchtbare maand, 
dus. Of niet? Want op redacties van onder 
meer televisie en radio is de zomer juist een 
periode met minder nieuws: komkommertijd. 
Verwacht daarom geen nieuwe programma's 
op televisie: dat begint allemaal weer rond 
eind augustus. Sportliefhebbers? Die worden 
wel weer goed voorzien. Met het huidige WK 
Voetbal, de Tour de France en Wimbledon in 
het vooruitschiet wordt het op z'n minst een 
sportieve zomer.

Deze redactie heeft in ieder geval weer hard 
gewerkt aan de nieuwe Spils en Snippers, 
het Marke Nieuws en Forumidabel. We 
wensen u een fijne zomermaand en natuurlijk 
veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Stationsweg 92, 1852 LN 
Heiloo Telefoonnummer 088-9957675

De volgende editie verschijnt op 25 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 16 juli 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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SAMEN WANDELEN
Eind mei zijn we samen met de huiskamerbezoekers gaan 
wandelen. Eerst naar kinderboerderij Het Beestenboeltje om 
daar de dieren te bekijken, daarna gezellig naar een terras 
om een ijsje te eten. Bedankt, vrijwilligers. Zonder jullie 
hadden we dit niet kunnen doen. Het was weer erg gezellig!

HET UITBUREAU
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GOUDEN DAGEN
Op 31 mei organiseerde stichting Gouden Dagen haar eerste 
uitstapje. Nadat iedereen tijdens een flinke donderbui met 
regen binnenkwam, werden de mensen al snel alsnog in het 
zonnetje gezet met een optreden van het koor Fifty Singers.

HET UITBUREAU
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Koffierondje
Afgelopen maand is er weer een koffierondje 
geweest. Er werd kennis gemaakt met de 
activiteitenbegeleiders en nieuwe bewoners 
en er werd informatie gegeven over de 
activiteiten die in het huis plaatsvinden. 
Verschillende vragen van bewoners zijn door 
de activiteitenbegeleidsters beantwoord – 
en dat natuurlijk allemaal onder het genot 
van een kopje koffie.

Groensafari
Bewoners van De Loet hebben vorige maand 
voor het eerst meegedaan aan een 

zogenaamde groensafari op Landgoed 
Willibrordus (foto). Op donderdag 14 juni zijn 
de deelnemers in een golfkarretje over het 
landgoed gereden, waarbij vrijwilligers iets 
vertelden over de natuur en het landgoed. 
Na afloop is er nog iets gedronken in het 
restaurant Keuken met Karakter. 

Dit initiatief, mede mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds en Appeltje Eitje Heiloo, werd 
in De Loet zo'n succes dat we deze safari 
ook gaan inplannen voor Overkerck. Houd 
de weekoverzichten en het informatiebord 
goed in de gaten.

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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Optreden The Dutch Vocals
Mooier kon het bijna niet. Op Vaderdag 
kwam de wens van meneer Sodekamp uit: 
een optreden in het huis van het Volendamse 
duo The Dutch Vocals (foto). Samen met 
familie, bewoners en wijkbewoners kon hij 
genieten van Peter Jonk en Anja Oudejans 
die een zeer afwisselend repertoire ten 
gehore brachten. Nummers van onder meer 
Wim Sonneveld, Luciano Pavarotti en Frank 
en Nancy Sinatra passeerden de revue. De 
wens werd gerealiseerd door de stichting 
Gouden Dagen.

Haringparty
Op vrijdag 22 juni stond het restaurant van 
Overkerck in het teken van een speciale editie 
van 't Bruin Café: een Café gecombineerd 
met een Haringparty. Om het zilte gevoel

compleet te maken, werd het smartlappenkoor 
De Skarrebekke uit Egmond aan Zee 
uitgenodigd voor een optreden. Het werd 
een middag van meezingen en -deinen, 
waarbij de haring goed in de smaak viel. 

De geserveerde haringen werden 
beschikbaar gesteld door Albert Heijn. De 
Stichting Vrienden van De Loet en Overkerck 
hebben gezorgd voor de muzikale omlijsting. 
Een geslaagde dag!

Jeu de boules
U heeft waarschijnlijk al gemerkt dat er flink 
is gewerkt rondom de jeu de boules-baan. 
Dit betekent dat er straks weer jeu de boules 
gespeeld kan worden. Houd hiervoor het 
informatiebord en de weekoverzichten goed 
in de gaten.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Maandagmiddagactiviteit
We gaan in juli aan het begin van iedere week 
starten met een maandagmiddagactiviteit.
Deze activiteit varieert doorlopend. Bent u 
benieuwd wat we gaan doen? Kijk dan op 
uw weekoverzicht of op het informatiebord 
bij de trap.

Handmassage en manicure
We gaan tijdens de eerste twee weken van 
juli kijken of er belangstelling is voor een 
ontspannende handmassage en manicure. 
Deze vinden op donderdagmiddagen vanaf 
14:00 plaats. Nagels knippen valt niet 
onder deze activiteit. Het programma komt 
bij genoeg belangstelling in principe vanaf 
september op het programma te staan. We 
werken hiervoor met een agenda: een 

afspraak maken kan bij de gastvrouw foyer. 
Bewoners betalen hiervoor €2,50. Andere 
belangstellenden betalen €5,00.

't Bruin Café en bingo
De laatste editie van 't Bruin Café voor de 
zomervakantie vindt op 6 juli plaats. De 
laatste bingo valt op 13 juli. Beide activiteiten 
gaan tot september niet door. De bingo start 
weer op 7 september, 't Bruin Café begint op 
14 september.

Tour de France
Het is zomer en dus weer tijd voor de Tour de 
France (foto). De ronde van Frankrijk start 
op zaterdag 7 juli en dit is vanaf 14:00 live te 
zien op het scherm in het restaurant. U kunt 
de Tour hier ook op andere dagen volgen.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Barbecueparty
De koks Wouter Snäll en Salco Molenaar 
van Overkerck maken op donderdag 19 juli 
uw maaltijd klaar op de barbecue. Een lekker 
sateetje, een braadworst en ander smakelijk 
vlees belandt die dag op de grill. We hebben 
daarnaast lekkere salades en sausjes en 
sluiten de maaltijd af met een fruitsalade.

De barbecue komt in plaats van de gewone 
maaltijd en er zijn geen extra kosten 
aan verbonden. Wilt u deze dag toch uw 
gebruikelijk maaltijd nuttigen? Geef dit

verzoek dan door aan de gastvrouw foyer. 
Bent u geen bewoner, maar wilt u ook 
aanschuiven bij de party? Vraag dan om 
extra info. Dit kan opnieuw bij de gastvrouw 
foyer.

Bibliotheek
Vrijwilliger Ina Hoogeboom van de Bibliotheek 
Heiloo (foto) is vanaf 20 juli drie weken op 
vakantie, waardoor het uurtje Informatie 
Bibliotheek Heiloo op vrijdagochtend drie 
weken komt te vervallen.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Zondag 1 juli
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 2 juli
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:00   Maandagmiddagactiviteit Restaurant  

Dinsdag 3 juli
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 

Donderdag 5 juli
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant
14:00   Handmassage/manicure 

Vrijdag 6 juli
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage 
14:30   't Bruin Café Restaurant

Zaterdag 7 juli
14:00    Start Tour de France Restaurant

Zondag 8 juli
19:00   Sport kijken Restaurant 

Agenda
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Maandag 9 juli
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:00   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 10 juli
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 

Donderdag 12 juli
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant
14:00   Handmassage/manicure

Vrijdag 13 juli
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage 
14:30   Bingo Restaurant

Zondag 15 juli
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 16 juli
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:00   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 17 juli
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 

Agenda
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Donderdag 19 juli
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant
17:00   Barbecue Restaurant

Vrijdag 20 juli
10:00   Geheugentraining Eerste etage 

Zondag 22 juli
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 23 juli
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:00   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 24 juli
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 
10:30   Creatieve activiteit Restaurant

Donderdag 26 juli
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant
14:00   Handmassage/manicure

Vrijdag 27 juli
10:00   Geheugentraining Eerste etage

Zondag 29 juli
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 30 juli
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:00   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Agenda
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Dinsdag 31 juli
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 
10:30   Creatieve activiteit Restaurant 

Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij de gastvrouw foyer tenzij anders 
vermeld. Hou ook de affiches in het huis in de gaten: soms kan het 
programma iets afwijken.

*Prijzen
Alle activiteiten zijn gratis voor bewoners en cliënten met een VPT-pakket, 
tenzij anders aangegeven. Activiteiten waarbij materialen of externe 
docenten worden gebruikt, zijn uitzonderingen.

Verenigingen en evenementen zijn gratis voor cliënten met 
een WLZ- of VPT-pakket. Huurders en wijkbewoners betalen 
€9,00 per deelname of €31,00 per maand voor een vereniging 
en €5,00 per deelname aan een evenement tenzij 
anders aangegeven.

Consumpties tijdens gratis activiteiten zijn kosteloos voor 
cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Andere 
belangstellenden betalen hun consumpties.

De bingo en de creatieve activiteit kosten €3,50 voor alle belangstellenden.

De informatie Bibliotheek Heiloo is gratis. Het lenen van boeken kan 
alleen met een abonnement.

De handmassage/manicure vereist een afspraak 
met de gastvrouw foyer. Deze activiteit kost €2,50 voor bewoners. Andere 
belangstellenden betalen €5,00

Agenda
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Aanwezigheid geestelijk verzorger
Ben Rumping is de nieuwe geestelijk 
verzorger in Overkerck. U kunt met hem 
afspreken via de gastvrouw foyer.

Consumptie- en waardekaarten
Activiteitenkaarten, consumptiekaarten 
en maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij 
de gastvrouw foyer. De consumptiekaart 
koopt u vanaf €10. Deze wordt op uw naam 
gezet, waarna u op ieder moment iets kunt 
bestellen zónder dat u geld of een pinpas 
op zak heeft. De gastvrouw streept af wat u 
heeft uitgegeven.Een automatische incasso 
maakt het nog makkelijker. We regelen een 
nieuwe kaart wanneer de huidige vol is.

Kapster
De kapster kan op donderdag en vrijdag 
vanaf 09:30 bij u thuis komen. Een afspraak 

maken kan door Annemarie Jansen te 
bellen: 06-15196731.

Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend van 08:00 
tot 20:00. Hier kunt u terecht voor koffie en 
thee, een drankje, de lunch en een warme 
maaltijd (tussen 17:00 en 19:00). Het is ook 
mogelijk om een ruimte, inclusief catering, 
te huren voor bijzondere gelegenheden. 
Hiervoor kunt u terecht bij de gastvrouw.

Viskraam
Robin en zijn Volendammer Viskraam staan 
iedere dinsdag tussen 09:30 en 12:00 in 
het restaurant van Overkerck. Heeft u zin in 
verse vis? Ga dan naar Robin! 

PRAKTISCHE INFO
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Zomerkrachten
De zomer is begonnen en dat betekent dat 
u te maken krijgt met vakantiekrachten. 
Medewerkers van ViVa! Zorggroep gaan 
natuurlijk ook op vakantie en daarom kan het 
voorkomen dat u in uw woonzorgcentrum of 
verpleeghuis nieuwe gezichten ziet. 

We realiseren ons dat het soms niet altijd 
leuk is om de vertrouwde medewerker te 
moeten missen, maar garanderen u dat de 
kwaliteit van onze hulp- en zorgverlening 
hetzelfde blijft – ook tijdens de wat hectische 
zomerperiode.

Activiteiten
De activiteiten op uw locatie gaan grotendeels 
gewoon door, zodat thuisblijvers iets hebben 
om naar uit te kijken. Bekijk hiervoor uw 
agenda of vraag het aan de gastvrouw.

Vraag en aanbod
Heeft u wellicht belangstelling voor een nieuw 
ziekenhuisbed? Onze wijkverpleegkundige 
Willy van Eerden heeft er namelijk een ter 
beschikking (bovenste foto) en ze wil er graag 
vanaf. Het bed is slechts drie maanden oud, 
voorzien van veel comfort, daarom zo goed 
als nieuw én gratis af te halen.

Interesse
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Willy van Eerden voor meer informatie. Dit 
kan via het telefoonnummer 06-22926829.

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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Juli is een echte vakantiemaand. Veel 
medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn in 
deze periode op vakantie. Het is altijd een 
hele organisatie om er voor te zorgen dat u 
ook in de zomermaanden kunt rekenen op de 
dienstverlening die u van ons gewend bent. 
We doen er dan ook alles aan om er ook voor 
u een paar fijne weken van te maken.

Tour de France
Op 19 januari 1903 kondigde L’Auto de 
eerste editie van de Tour de France aan 
en deze Ronde van Frankrijk was meteen 
een succes. Wielrenners reden de Tour in 
dagelijkse kleding en de fietsen waren nog 
niet zo geavanceerd en snel als de huidige 
varianten. 

Tour van 2018
Dit jaar wordt de Tour gereden van 7 tot en 

met 29 juli. De Tour start dit jaar in het Franse 
departement Vendée. Hopelijk geniet u van 
dit jaarlijkse evenement op televisie.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. Elke maand een nieuw 
recept, elke maand een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de Affogato: 
dé perfecte combinatie van ijs en espresso 
waarvan u ieder moment kunt genieten. De 
prijs is €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Ze kwam in 2002 bij ViVa! Zorggroep 
werken. Als flexkracht in de huishouding, 
vertelt ze. Na een aantal opleidingen, die 
binnen de Zorggroep werden afgelegd, is ze 
gaan werken met cliënten uit de psychiatrie: 
mensen die ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben tijdens de dagelijkse structuur. 
Een veelzijdige medewerker, kun je wel 
zeggen. Ze is namelijk ook nog kapper 
geweest.

'Ja, ik ben oorspronkelijk opgeleid als 
kapper', vertelt Nathalie. 'Ik heb zelfs een 
aantal jaar in een kapperszaak gewerkt. 
Daarna ben ik ongeveer acht jaar thuis 
gebleven voor mijn kinderen. Toen de jongste 

naar de kleuterschool ging, ben ik weer aan 
de slag gegaan. Voor een uitzendbureau.' 
Deze veelzijdigheid staat in schril contrast 
met wat Nathalie als kind wilde worden. 
'Toen passeerde werkelijk alles de revue', 
lacht ze. 'Juf, verpleegster, boswachter... en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Toen ik 
op het voortgezet onderwijs een vak moest 
kiezen, wist ik het eigenlijk nog niet. Ik ben 
toen de kappersopleiding gaan doen, omdat 
ik het altijd wel erg leuk vond om het haar 
van mijn vriendinnen mooi te maken.'

Maatschappelijke zorg
Inmiddels kennen we Nathalie als een van 
de gezichten in de maatschappelijke

...NATHALIE CASTRICUM

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 Nathalie Castricum-van Doesburg, medewerker van Overkerck.
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zorg van Overkerck. Medewerker 
Maatschappelijke Zorg – zo luidt haar officiële 
functie. 'Ik begon daarmee in 2012', aldus 
Nathalie. 'Destijds werd mijn psychiatrische 
team opgeheven wegens bezuinigingen. Het 
was de bedoeling dat mijn collega's en ik in de 
wijkgerichte zorg aan de slag gingen. Maar 
ik vond juist de begeleiding van kwetsbare 
doelgroep zo leuk. Ik heb daarom gevraagd 
of ik niet iets anders mocht doen. Zo ben ik 
aan de opleiding tot deze functie begonnen.'

Waardigheid en Trots
De in Heemskerk geboren Nathalie woont 
inmiddels in Beverwijk en reist vanuit daar 
steeds op en neer naar Heiloo. Dat doet ze, 
naar eigen zeggen, met veel plezier. 'Ik kan 
wel zeggen dat ik tevreden ben, ja. Ik ben 
nu 46 en hoop nog heel lang met plezier 
in Overkerck te werken. Of dat dan nog 

steeds op de huiskamers is? Dat weet ik 
niet. Misschien doe ik dan wel weer iets heel 
anders.'

De recente leerlijn Waardigheid en Trots 
speelt een rol in het plezier waarmee Nathalie 
naar het werk gaat. 'Deze lijn volgen we met 
alle collega's. Het is de bedoeling dat we 
met z'n allen nóg meer stil gaan staan bij wat 
nou echt belangrijk is voor de zorgvrager. Ik 
denk dat we heel anders gaan kijken naar 
de manier van zorg en welzijn geven dankzij 
deze leerlijn. Ik zie het echt als een grote 
verbetering.'

Ouders
Buiten haar werkzaamheden om laat Nathalie 
weten graag te fietsen en te wandelen. 'Ik 
ben daarnaast gek op winkelen en vind 
het erg leuk om thuis creatief bezig te zijn. 
Verder doe ik ook graag leuke en gezellige 
dingen met mijn gezin en vrienden.' Daarin 
heeft ze twee grote voorbeelden. 'Mijn 
ouders! Ze staan nog steeds midden in het 
leven en hebben nog heel veel interesse in 
hun omgeving en familie. Het zijn gewoon 
hele lieve, sociale mensen waar ik een hoop 
van heb geleerd.' 

Als afsluiting laat Nathalie weten ondanks 
haar veelzijdigheid toch nog iets te willen 
leren. 'Geduld', zegt ze. ' Ik wil altijd meteen 
resultaat zien en ga dus door tot iets af is. 
Inderdaad, al is het midden in de nacht. 
Dus wellicht dat ik nog iets meer geduld kan 
gebruiken!'

IN GESPREK MET. . .

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 Corina Winter of 
stuur een mail naar c.winter@
vivazorggroep.nl.
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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.  

Jaarevenement
Heeft u ook genoten van het jaarevenement? 
Dit jaar vond deze plaats op 31 mei, 1 en 2 
juni in cultureel centrum de Strandwal. U kon 
kiezen uit optredens van de Fifty Singers 
(foto rechts), het Oratoriumkoor Heiloo of de 
Heilooër Operette Vereniging. We hebben 
alleen maar positieve reacties gehoord: dat 
geeft het comité inspiratie om volgend jaar 
weer een evenement te organiseren.

Haringparty
Stichting Gouden Dagen is op het bijzondere 

idee gekomen om, op verschillende locaties, 
zogenaamde Haringparty's te organiseren. 
Deze feesten staan in het teken van 
het gezellig met elkaar genieten van de 
Hollandse Nieuwe en een bijbehorend 
drankje. We laten tijdens de Party's zien wat 
Gouden Dagen zoal voor ouderen betekent 
en hoe iemand zich kan inzetten vóór 
Gouden Dagen.  Gouden Dagen wil via deze 
party's ook sponsoren en donateurs werven 
voor ons project. 

Party's in De Loet en Overkerck
De Haringparty's zijn inmiddels gevierd in De 
Loet, Overkerck en 't Trefpunt. U leest in de 
volgende editie van Spil hoe dit is verlopen 
en hoeveel geld er is opgehaald.

Wensen
Gouden Dagen vervult 
regelmatig wensen voor 
ouderen in Heiloo: zelfstandig 
wonenden én bewoners van De 
Loet en Overkerck. Heeft u ook 
een wens? Hang deze dan in 
de wensboom. Wij gaan ervoor 
zorgen dat deze wordt vervuld. 
Gouden Dagen vervult niet 
alleen individuele wensen, maar 
organiseert ook uitstapjes voor 
meerdere mensen. We nemen 
in dat geval contact op met het 
Uitbureau.
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Woord van welkom
Beste bewoners van Overkerck,

Graag wil ik mijzelf via deze weg aan u 
voorstellen. Mijn naam is Ben Rumping en 
vanaf heden ben ik in Overkerck werkzaam 
als Geestelijk Verzorger. 

In ben inmiddels zo’n vier jaar werkzaam 
bij de ViVa! Zorggroep als protestants 
geestelijk verzorger met een open houding 
op de locaties Heemswijk, De Boogaert, 
De Cameren, Forum II, De Marke en nu 
dus Overkerck. Daarvoor ben ik werkzaam 
geweest in de (gesloten) jeugdzorg en 
als verpleegkundige in het Noordwest 
Ziekenhuis in Alkmaar. 

Ik ben woonachtig in Alkmaar, getrouwd met 
Mandy en we hebben samen een dochter 

van drie jaar, Louise. Ik houd erg van sport 
(zowel kijken als doen), koken en lezen. 

Graag wil ik u bijstaan bij de zingevingsvragen 
die u tegen kan komen gedurende uw verblijf 
in Overkerck. Voor vragen rondom de waarde 
van het leven, toenemende afhankelijkheid, 
verlies of levensbeschouwing kunt u mij 
benaderen. 

Ik hoop snel met u kennis te maken. 

Hartelijke groet!

Door Ben Rumping, geestelijk verzorger

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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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. C | 7. B | 8.C

Wat weet u over de populairste reisbestemmingen?

1. Welke taal wordt wereldwijd het meest gesproken?
A. Engels | B. Spaans | C. Mandarijns

2. Welk land was in 2014 het meest bezochte vakantieland?
A. Duitsland | B. Frankrijk | C. Spanje

3. Welke provincie is Nederlands' populairste 
vakantiebestemming?

A. Noord-Brabant | B. Gelderland | C. Friesland

4. Waar staat Spanje om bekend?
A. Spaghetti | B. Paella | C. Coq au Vin

5. Welke tolweg in Frankrijk is heel bekend bij toeristen?
A. Route du Soleil | B. Route du Napoleon | C. Route National

6. Welke garde bewaakt het Vaticaan in Rome?
A. Het Griekse leger | B. Het Vreemdelingenlegioen | C. De Zwitserse 

garde

7. Waar vonden de eerste stierengevechten plaats?
A. Frankrijk | B. Spanje | C. Portugal

8. Hoe lang is de Chinese muur?
A. 4000 km | B. 5000 km | C. 6000 km

VAKANTIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


