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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Stationsplein 39, 1703 WD, Heerhugowaard 
Telefoonnummer 088- 9958475

De volgende editie verschijnt op 1 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

WEEKAFSLUITING
De weekafsluiting vindt iedere vrijdag op beide etages 
plaats: een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Komt u ook? U bent vanaf 15:00 
van harte welkom in de huiskamers!
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NOVEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 november
   Creatief

Vrijdag 2 november
   Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
   Forumsoos: Afsluiting van de week Afdeling twee

Zaterdag 3 november
   Het Filmhuis
   Het Nieuws van de Dag: Samen de krant doornemen

Maandag 5 november
   De Maandagochtendquiz Tweede etage   
	 	 	 Een	Snufje	Nostalgie:	ouderwetse	koffiemiddag 

Dinsdag 6 november
   Heel Forum Bakt met leerlingen Horizon College 
   Afdeling twee
   Muziekmiddag met Bert Afdeling twee of afdeling drie
   Samen Bewegen Afdeling twee of afdeling drie

Woensdag 7 november
   Beautysalon
   Wandelgroep 

AGENDA
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AGENDA

Donderdag 8 november
   Creatief

Vrijdag 9 november
   Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
   Forumsoos: Afsluiting van de week Afdeling twee

Zaterdag 10 november
   Het Filmhuis
   Het Nieuws van de Dag: Samen de krant doornemen

Maandag 12 november
   De Maandagochtendquiz Tweede etage   
	 	 	 Een	Snufje	Nostalgie:	ouderwetse	koffiemiddag 

Dinsdag 13 november
   Heel Forum Bakt met leerlingen Horizon College 
   Afdeling twee
   Muziekmiddag met Bert Afdeling twee of afdeling drie
   Samen Bewegen Afdeling twee of afdeling drie

Woensdag 14 november
   Beautysalon
   Wandelgroep 

Donderdag 15 november
   Creatief

Vrijdag 16 november
   Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
   Forumsoos: Afsluiting van de week Afdeling twee
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Zaterdag 17 november
   Het Filmhuis
   Het Nieuws van de Dag: Samen de krant doornemen

Maandag 19 november
   De Maandagochtendquiz Tweede etage   
	 	 	 Een	Snufje	Nostalgie:	ouderwetse	koffiemiddag 

Dinsdag 20 november
   Heel Forum Bakt met leerlingen Horizon College 
   Afdeling twee
   Muziekmiddag met Bert Afdeling twee of afdeling drie
   Samen Bewegen Afdeling twee of afdeling drie

Woensdag 21 november
   Beautysalon
   Wandelgroep 

Donderdag 22 november
   Creatief

Vrijdag 23 november
   Aan de Keukentafel Afdeling twee en afdeling drie
   Forumsoos: Afsluiting van de week Afdeling twee

AGENDA
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Zaterdag 24 november
   Het Filmhuis
   Het Nieuws van de Dag: Samen de krant doornemen

Maandag 26 november
   De Maandagochtendquiz Tweede etage   
	 	 	 Een	Snufje	Nostalgie:	ouderwetse	koffiemiddag 

Dinsdag 27 november
   Heel Forum Bakt met leerlingen Horizon College 
   Afdeling twee
   Muziekmiddag met Bert Afdeling twee of afdeling drie
   Samen Bewegen Afdeling twee of afdeling drie

Woensdag 28 november
   Beautysalon
   Wandelgroep 

Donderdag 29 november
   Creatief

Vrijdag 30 november
   Aan de Keukentafel Afdeling 
   twee en afdeling drie
   Forumsoos: Afsluiting van de week 
   Afdeling twee

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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Even voorstellen
Beste bewoners van Forum II,

Graag wil ik mij aan u voorstellen nu ik per 
1 september gestart ben in Forum II. Ik 
ben voor sommige bewoners geen nieuw 
gezicht, daar waar ik vorig jaar vier maanden 
gewerkt heb binnen Forum II. Nu, per 1 
september, ben ik weer volledig werkzaam 
op deze mooie locatie.

Wie ben ik? Ik ben Inge Johansen, getrouwd 
en moeder van twee zoons van veertien en 
tien jaar en inmiddels zestien jaar werkzaam 
binnen de ViVa! Zorggroep. Voor ik op 
Forum II kwam werken, heb ik in Heiloo in 
de verzorgingshuizen van ViVa! Zorggroep 
gewerkt, te weten De Loet en Overkerck.

Wat mij bezig houdt, naast de uren die ik 

werkzaam ben op Forum II, is een balletje 
slaan op het hockeyveld, op stap gaan met 
het gezin en de wintersport opzoeken.

Ik ga u zeker zien in de periode waarin ik 
hier aan het werk ben en hoop er een mooie 
tijd van te maken. Tot snel!

Door Inge Johansen

Verhuisbericht
Joris de kreeft is groter gaan wonen en hij 
heeft het er erg naar zijn zin. Hij heeft al 
tig baantjes getrokken: op zijn rug heen en 
watertrappelend terug.

Namens Forum II

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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De hobby van Annemiek
Mijn naam is Annemiek en mijn hobby is 
fotograferen.  Wat kán ik daar veel creativiteit 
in kwijt! Na het maken van mooie foto’s ga 
ik achter de computer zitten, zoek ik mijn 
mooiste foto’s uit en ga ik ze bewerken. 
Gewoon in een online programma. Ik plaats 
er wat filters overheen en zoek er een mooie 
quote bij. En die foto’s ziet u hiernaast én 
gaat u de komende maanden van mij zien. 
Dus tot snel!

Door Annemiek Brewster

Waarom 1 november zo'n belangrijke 
dag is
De eerste dag van de nieuwe maand is van 
oudsher een belangrijke dag voor boeren en 
kooplieden. Waarom? Nou – om onder meer 
de volgende redenen!

• De dag betekende voor boeren het begin 
van het winterseizoen.

• De dag was het startsein voor de 
slachtwerkzaamheden.

• De kachel werd op deze dag weer gereed 
gemaakt voor het winterseizoen.

• De winterkleding kwam weer tevoorschijn.
• Het loon werd, zoals ieder maand, op 

deze dag uitbetaald.
• De nieuwe pachttermijnen gingen in.
• Het was over het algemeen een dag om 

er op uit te trekken.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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


