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Beste lezer,

Februari is de maand waarin de meeste 
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas 
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn. 
Want hoewel er in omringende landen 
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we 
het in Nederland de laatste jaren doen 
met warmere, meer regenachtige winters. 
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der 
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug, 
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van 
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten 
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet 
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen 
u in ieder geval weer veel plezier met deze 
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Schilderen en behangen 
op De Boog
Vanuit de module Waardigheid en Trots 
kwam naar voren dat de verpleegafdeling van 
De Boogaert behoefte had aan zogenaamde 
Beleefhoeken. Cilia Boon en Marjon Vink 
hebben zodoende drie leerlingen van het 
Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam 
– Samantha, Sharon en Lisanne – 
ingeschakeld om dit plan te realiseren. Deze 
drie leerlingen volgen hier een opleiding tot 
interieuradviseur. Het leek hen bijvoorbeeld 
een leuke uitdaging om de woonomgeving 
van de bewoners van de verpleegafdeling te 

verbeteren en zagen het als hun taak om de 
afdeling gezelliger te maken door het creëren 
van een meer huiselijke sfeer. Ze zijn de 
laatste paar weken bezig geweest met – in 
samenspraak met de verzorging – het maken 
van een plan voor De Boog en hebben veel 
tijd in de ontwerpen gestoken, zodat ze op 
de afdelingen De Zonnebloem, Klaproos en 
De Korenbloem een meer belevingsgerichte 
aankleding kunnen maken.

De uitvoering
Vrijwilligers, personeel en familieleden 
hebben de handen uit de mouwen gestoken 
om te behangen, te verven, meubels te 
plaatsen en verschillende Beleefhoeken in... 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

...te richten. Zo zijn onder meer de 
Babyhoek, de Strandhoek, een loungehoek 
in retrostijl, een winkeltje en de Weilandgang 
ontstaan. Op de deuren komen stickers. Het 
is geweldig om te zien hoe dit project de 
kwaliteit van leven voor de bewoners heeft 
verbeterd!

Modeverkoop
De Boogaert is op woensdag 6 februari 
toneel voor een modeverkoop van de firma 
H&A. Deze verkoop vindt van 10:00 tot 12:00 
plaats in het restaurant. Komt u ook?

Mijn Haarlem
Komt u op dinsdag 12 februari ook naar 
het restaurant? We draaien dan op groot 
filmdoek de film Mijn Haarlem voor u. U bent 
vanaf 14:15 van harte welkom.

Cascantar
Het koor Cascantar (foto links) komt in 
februari voor u optreden. Deze performance 
vindt niet, zoals gebruikelijk, plaats op de 
eerste zondagmiddag van de maand, maar 
eenmalig op de derde zondag: 17 februari. 
Het gemengde koor brengt wereldmuziek, 
variërend van swingende, Zuid-Afrikaanse 
nummers tot bijzondere liederen uit de 
Balkan en wordt geleid door Joke van de 
Weide. 

Komt u ook? Iedereen is weer van harte 
welkom in het restaurant van De Boogaert. 
Het optreden duurt van 14:30 tot 16:00.
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 februari
14:45 - 16:15 Actuele quiz De Kom      Gratis*

Maandag 4 februari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis

Dinsdag 5 februari
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:00 Lichte muziek Restaurant      Gratis

Woensdag 6 februari
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:00 - 12:00 Verkoop H&A Mode Restaurant    
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 7 februari
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag met Rode Kruis Restaurant   Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*
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AGENDA

Vrijdag 8 februari
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 11 februari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis

Dinsdag 12 februari
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:15 - 16:15 Film: Mijn Haarlem Restaurant     Gratis

Woensdag 13 februari
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant  Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag met Rode Kruis Restaurant   Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*
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Vrijdag 15 februari
10:30 - 12:00 Klassieke muziek De Kom      Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Zondag 17 februari
14:30 - 16:00 Zondagmiddagoptreden: Cascantar Restaurant  Gratis*

Maandag 18 februari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Grati

Dinsdag 19 februari
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:15 Kienen Restaurant        €2,50*

Woensdag 20 februari
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

AGENDA
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Donderdag 21 februari
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag met Rode Kruis Restaurant   Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*
19:00 - 21:00 Café 't Boogje Restaurant      Gratis*

Vrijdag 22 februari
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 25 februari
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis

Dinsdag 26 februari
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
12:00 - 14:00 Zwemmen Restaurant (vertrek)     €7,00*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*

Woensdag 27 februari
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant  Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 28 februari
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag met Rode Kruis Restaurant   Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*

* Prijzen
De actuele quiz is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €17,00 per maand of €5,00 per deelname.

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

De koffie en thee tijdens Café 't Boogje is gratis voor bewoners van De Boogaert, bezoekers 
van het Ontmoetingscentrum en bezoekers van de dagverzorging. Andere consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Denksport is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €6,00 per maand of €2,00 per deelname.

Meer Bewegen voor Ouderen zijn gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €18,00 per maand of €5,00 per deelname.

Kienen kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €3,50.

De Schilderclub kost €2,50 per deelname voor bewoners van 
De Boogaert. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00 per deelname.

De wandelgroepen zijn gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €17,00 
per maand of €5,00 per deelname.

Yoga voor senioren is gratis voor bewoners van De 
Boogaert. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €7,50.

Het Zondagmiddagoptreden van Cascantar 
is gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €3,00. De koffie en thee zijn gratis. 
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Zwemmen kost €7,00 voor bewoners 
van De Boogaert. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €15,00.

AGENDA
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen.  

Naar Beverwijk 
en Wijk aan Zee
Mevrouw Van der Aar en mevrouw 
Slager (bovenste foto), twee vriendinnen, 
vertrokken op 20 november naar Beverwijk 
en Wijk aan Zee. Ze hadden namelijk 
beiden dezelfde wens: een keer terug naar 
hun geboorteplaats – of de plek waar ze 
jaren met hun gezin hebben gewoond. Om 
11:00 vertrokken ze met vrijwilliger Willem 
naar Beverwijk waar mevrouw Van der Aar 
met haar gezin op verschillende plaatsen 
heeft gewoond. Ze was zichtbaar verbaasd 
over de veranderingen en uitbreidingen 
in haar voormalige woonplaats. Na de 

lunch ging de reis naar Wijk aan Zee, 
waar mevrouw Slager is geboren – boven 
een smidse. In de tussentijd heeft er ook 
nog een kledingzaak in het pand gezeten, 
maar het gebouw is inmiddels verbouwd 
tot appartementencomplex. Wonderbaarlijk 
genoeg bleek daar nu de zwager van 
mevrouw Van der Aar te wonen, samen met 
zijn vrouw. Zo werd het erg gezellig, want de 
dames werden hier onverwachts getrakteerd 
op een kopje thee met koek. 

Na te hebben genoten van het uitzicht op 
de zee en de sluizen keerde het gezelschap 
huiswaarts. De dames waren om 16:00 weer 
terug, nog nagenietend van een gezellige 
dag. En dat alles dankzij de wensboom van 
Gouden Dagen!

Brief van 
mevrouw Breetveld
'Ik ben mee geweest met een 
rondvaart op het IJ in Amsterdam 
(onderste foto). Met busjes 
reden we naar de boot waar we 
hartelijk werden ontvangen door 
de behulpzame bemanning. 
Een oude boot helemaal 
gerestaureerd in oude stijl. We 
kregen koffie en een heerlijk 
gebakje. Er was veel muziek en 
zang. De lunch was geweldig. 
Petje af voor de behulpzame 
medewerkers van De Boogaert!'
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Sterrenbeelden 
in februari
Bent u in de maand februari geboren? Dan 
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden: 
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide 
gevallen valt er – en dat is maar goed 
ook – best iets moois over u te vertellen. 
Watermannen worden namelijk omschreven 
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte 
mensenmensen – dol op sociale contacten, 
dus. Vissen lijken daar in principe best 
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld 
ook vaak rustig en vol compassie worden 
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige 
verschillen tussen deze twee horoscopen 
horend bij de maand februari.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal 
creatieve mensen en dol op activiteiten als 
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is 
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde 
acteurs, artiesten en ondernemers in februari 
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed 
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen 
die bij zogenaamde februarikinderen hoort. 
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld, 
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in 
februari is geboren, is dat de amethist: een 
prachtige steen die naast moed ook klasse 
symboliseert.

Bent u ook geboren in februari? Zo ja – 
herkent u zich in dit verhaal?

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Februarifeitjes
De maand februari is de kortste van het jaar. 
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend 
is het feit dat het woord februari is afgeleid 
van het Latijnse februare, wat zuiveren 
betekent. En dat is niet het enige bijzondere 
weetje rondom de maand. Want wist u 
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde 
dag begint als maart en november? Alleen 
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En 
daarnaast heeft de maand natuurlijk de 
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!

Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.

Is februari nat en koel?
Dan is de zomer meestal heet en zwoel.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Boogaert 37, 
1901 GP, Castricum 
Telefoonnummer 088-9957650 

De volgende editie verschijnt op 4 
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21 
februari 2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


