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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Heemswijk 1, 1964 RM 
Heemskerk Telefoonnummer 
088-9957830

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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Sinterklaas
Op maandag 4 december werd er, met 
medewerking van Michel Coenen, een gezellig 
Sinterklaasfeest georganiseerd in de grote zaal 
van Heemswijk. De opkomst was erg groot, 
wat het nog eens extra gezellig maakte. De 
bekende Sinterklaasliedjes werden uit volle 
borst meegezongen en er werd zélfs gedanst. 
Na de pauze verscheen Sinterklaas zelf ten 
tonele. Een geslaagde middag waar we met 
plezier op terugkijken!

Kerstoptreden De Zâalnêelden
Gekleed in traditionele, Egmondse 
zeemanskledij kwamen de koorleden van De 
Zâalnêelden de zaal van Heemswijk binnen. De 
gezellige sfeer en de gezongen kerstliederen 

maakte, in combinatie met de aangeboden 
petitfours en drankjes, het optreden een groot 
succes. Dit optreden werd ons aangeboden 
door de Stichting Recreatie Bewoners 
Heemswijk (SRBH), waarvoor onze hartelijke 
dank.

Zingende kleuters
Op 20 december kwam de kleuterklas van 
basisschool Sint Leonardus op bezoek in 
Heemswijk om hun zelfgemaakte kaarten aan 
de bewoners te geven én kerstliedjes te zingen. 
De bewoners? Die genoten er zichtbaar van. 
Kleine handjes schudden grote handen en hier 
en daar waren bewoners dusdanig ontroerd dat 
er een traantje werd weggepinkt. De dag werd 
afgesloten met chocolademelk en iets lekkers.

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

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Optreden
Op donderdag 21 december kwamen de 
muzikanten Jan Arends en Anja van der 
Ploeg langs voor een sfeervol kerstoptreden. 
Jan zong de bekendste kerstliederen, terwijl 
Anja hem begeleidde op de piano. Zowel 
Engels- als Nederlandstalig materiaal kwam 
voorbij. Daarnaast had Jan zijn verzameling 
muziekinstrumenten meegenomen, waardoor 
bewoners zelf aan de slag konden gaan 
met onder meer triangels, trommels en 
tamboerijnen. Een middag vol muziek en 
enthousiasme.

Oliebollenkraam
Frans Attracties en de SRBH zorgden op 
vrijdagmiddag 29 december voor een smakelijke 
middag door een oliebollenkraam naar 
Heemswijk te brengen. De fraai aangeklede 
kraam was ruimschoots voorzien van grote 
kratten oliebollen en smakelijke appelflappen. 
Iedere bewoner was welkom om een oliebol – 
of twee – te halen en hem weg te spoelen met 
warme chocolademelk met slagroom. Het duo 
Music Alive zorgde voor een muzikale omlijsting 
met verschillende, herkenbare nummers. Een 
geslaagde middag!

MEER ACTIVITEITEN
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Wekelijkse activiteiten in januari

Maandag: Rondje om I 
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer 
een alternatief aan.
Iedere maandag van 10:15 tot 11:45

Maandag: Rondje om II 
Iedere maandag van 13:45 tot 15:15

Maandag: Klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Iedere maandag van 13:45 tot 15:15

Dinsdag: Bewegen 
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal 
en muziek.
Iedere dinsdag van 10:15 tot 11:45

Dinsdag: Zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Iedere dinsdag van 10:15 tot 11:45

Dinsdag: Bewegen 
Iedere dinsdag van 13:45 tot 15:15

Dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst 
worden!
Iedere dinsdag van 13:45 tot 15:15

Agenda
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Dinsdag: Avondsoos 
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Iedere dinsdag van 18:30 tot 20:00

Woensdag: Goud van Oud 
Iedere dinsdag van 13:45 tot 15:15

Donderdag: Operette 
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en 
Caroline Kaart en waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen 
muziek mee of geef voorkeuren op: we draaien het graag!
Iedere donderdag van 10:15 - 11:45

Donderdag: Droomland 
Laat uw zintuigen op de juiste manier prikkelen tijdens deze op 
ontspanning gerichte activiteit voor maximaal vier personen.
Iedere donderdag van 13:45 tot 15:15 – op oneven weken

Vrijdag: Bewegen 
Iedere vrijdag van 10:15 tot 11:45 

Vrijdag: Rondje om 
Iedere vrijdag van 10:15 tot 11:45

Vrijdag: Bewegen 

Iedere vrijdag van 13:45 tot 15:15

Vrijdag: Vrijdagmiddagsoos 
Geniet van het einde van de week met een gezellig praatje, een spelletje 
of een andere activiteit.
Iedere vrijdag van 13:45 tot 15:15

Zondag: Kerkdienst
Iedere zondag om 10:30

Agenda
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De cyclaam
Een razend populaire kamerplant – dát is de 
cyclaam. En dat terwijl de cyclaam eigenlijk 
niet eens een kamerplant is. Tenslotte voelt 
hij zich niet per se het prettigst in een warme 
huiskamer. Toch weten plantenliefhebbers met 
groene vingers vrijwel altijd het beste in deze 
plant naar boven te halen.

Oorsprong
De cyclaam wordt ook wel het alpenviooltje 
genoemd. Ook dat is een benaming die eigenlijk 
niet klopt. De cyclaam komt namelijk helemaal 
niet uit de Alpen, maar uit het Middellandse 
zeegebied. De versie die wij als kamerplant 
gebruiken, komt van nóg verder: uit Iran.

Plaatsing
Wie een cyclaam op zijn of haar kamer wilt 
zetten, doet er goed aan deze in een lichte 

plek te plaatsen – het liefst op het noorden. 
Daarnaast is het van belang een koel plekje uit 
te kiezen voor de plant. Rond de vijftien graden 
is vaak ideaal. Omdat het in de woonkamer 
meestal iets warmer is dan dat, is dit vaak niet 
de meest ideale plaats voor de cyclaam. Wilt 
u hem toch in de woonkamer hebben? Zorg er 
dan in ieder geval voor dat hij niet te dicht bij 
de verwarming staat en vooral uit de zon blijft.

Water geven
De cyclaam is een van de planten die u het beste 
van onderaf water kunt geven. Daarom ziet u 
de cyclaam ook vaak in een pot met daaronder 
een schotel. Dit komt omdat de cyclaam groeit 
vanuit een knol. Door hem van onderaf water 
te geven, voorkomt u dat er teveel water op het

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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hart van de knol terecht komt. Daardoor kan 
deze gaan rotten. U kunt er ook voor kiezen de 
plant te dompelen, maar dan is het belangrijk 
dat u de plant goed laat uitlekken voordat u hem 
in een eventuele sierpot terugplaatst. Het is ook 
van belang de plant water te geven wanneer 
de kluit nog net aan vochtig is. Als de cyclaam 
te ver indroogt, gaan de bladeren namelijk 
hangen. Meestel herstelt hij zich echter goed 
wanneer u er snel bij bent.

Geef een cyclaam in bloei daarnaast om de 
twee weken plantenvoeding voor bloeiende 
planten tijdens het gieten.

Bloei
De bloemen van de cyclaam zijn anders dan 
die van andere, lager gelegen bladeren. Het lijkt 
zelfs een beetje alsof ze op hun kop staan, wat 
een grappig effect heeft. Ze zijn in verschillende, 

felle en vrolijke kleuren verkrijgbaar, maar ook 
in het sierlijk wit. Daarnaast zorgen ze voor een 
subtiele en zoete geur. 

Waneer de bloemen zijn uitgebloeid, blijft de 
plant achter – wachtend om opnieuw in bloei 
te staan. Tenminste – als u de cyclaam een 
rustperiode ging. Geef hem steeds minder 
water, waardoor de plant lelijker wordt en de 
bladeren uiteindelijk afsterven. Zet de knol 
vervolgens in verse grond en geef deze weer 
water. De bovenkant van de knol komt dan, als 
het goed is, net boven de grond uit. Uiteindelijk 
komen de bladeren en uiteindelijk de bloemen 
vanzelf weer tevoorschijn.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Afscheid nemen
Het was onze laatste  cliëntenraad vergadering 
van het jaar voor de locaties Heemswijk en 
Meerstate. Zoals gewoonlijk stonden er weer 
enkele punten op de agenda die onze aandacht 
vroegen. Ik luisterde naar de woorden van 
onze voorzitter, maar mijn gedachte dwaalde 
af naar al die achterliggende jaren. Hoeveel 
jaren waren het eigenlijk al dat ik lid was van de 
cliëntenraad? Waren het er twaalf of dertien? 
Wat is er in die periode veel gebeurd! Ook 
dacht ik aan al die mensen die zich hadden 
ingezet als lid, maar er nu niet meer zijn. Ja, 
het is belangrijk dat er een cliëntenraad is. 
Er zijn altijd zaken die de aandacht vragen 
en besproken moeten worden waardoor ze 
kunnen worden opgelost. Gaat het niet over de 
was, dan wel over het eten of de zorg. 

‘Ja, en dan hebben we vanmorgen iemand 
die na vele jaren ons gaat verlaten’, hoorde ik 
ineens de voorzitter zeggen. 

Ik keek verschrikt op. Oh ja, dat ben ik! ‘We 
vinden het jammer dat je weg gaat’, ging ze 
verder. ‘Namens de ViVa! Zorggroep willen 
wij je bedanken voor je inzet en tijd die je 
daaraan gegeven hebt.’ Als dank mocht ik 
een cadeaubon in ontvangst nemen. Er werd 
geklapt. Ja, zo gaat dat dan. 

Tot slot liet ik weten dat ik het ook moeilijk vond 
om afscheid te nemen, maar dat ik graag mijn 
plek wil vrijmaken voor een ander. Ik hoop dan 
ook dat ik u, lezer, kan overhalen om lid te 
worden van de Cliëntenraad.

INZENDINGEN
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Meld u aan want ook uw stem is belangrijk. Ik 
wens u alvast veel succes. 

Verder wil ik alle bewoners binnen de ViVa! 
Zorggroep een goed, maar vooral een gezond 
nieuwjaar toe wensen. Daarnaast wil ik mijn 
waardering uitspreken aan alle medewerkers 
binnen ViVa! Zorggroep en in het bijzonder 
voor de locaties Heemswijk en Meerstate. 
Ik weet dat een ieder zich met liefde volledig 
inzet voor de bewoner, geweldig. Verder 
wil ik een ieder bedanken voor de goede 
samenwerking en u het allerbeste toe wensen 
voor het nieuwe jaar.

Het gaat u allen goed!

Door Rijk Verhoef

Weerspreuken
Zijn er januari veel mollen?
Dan laat de winter niet met zich sollen.

Draagt nieuwsjaarsmaand een 
sneeuwwit kleed?
Dan is de zomer zeker heet. 

Heeft januari koude en droge dagen?
Dan zal in februari de winter u plagen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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2018 is begonnen. De geur van oliebollen en 
vuurwerk is weer verdwenen. Traditiegetrouw 
halen veel mensen hun kerstboom op 6 januari 
uit huis, dus ook de geur van dennenboom 
is weg. Bij mij thuis begint het jaar meestal 
met een grote schoonmaak. Alle kerstspullen 
gaan weer naar zolder en de dweil gaat door 
de woonkamer om alle gevallen kerstboom 
naalden op te ruimen. De woonkamer voelt 
altijd gelijk zo leeg. Weg is alle decoratie die het 
huis in de donkere wintermaanden zo gezellig 
maken. Het huis is opgeruimd en fris en klaar 
voor een nieuw jaar. 

Wat doet u elk nieuwjaar? Het nieuwjaarsconcert 
kijken? Terugkijken op afgelopen jaar of vooruit 
kijken naar het nieuwe jaar? Wat het ook mag 
zijn: sta er eens bewust bij stil en probeer er 
van te genieten. 

Ik eindig vandaag met een gedicht wat ik tijdens 
mijn kerstvieringen gebruikt heb en wat ik een 
prachtige uitnodiging voor het nieuwe jaar vind.

Om licht en liefde
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterste.

LIEFDEVOL NIEUWJAAR

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Duofiets
Heemswijk heeft de beschikking over een 
duofiets. De fiets geeft u de mogelijkheid 
om, samen met een begeleider, te fietsen, 
waarbij één persoon het stuur in handen heeft. 
De fiets is voorzien van trapondersteuning, 
gordel en leuningen en wordt gesponsord 
door Stichting Recreatie Bewoners Heemswijk 
(SRBH).

Kosten
• €43 per deelname voor 75 minuten met 

professionele begeleiding
• €6,50 per drie uur zonder professionele 

begeleiding
• €2,50 per uur zonder professionele 

begeleiding

PRAKTISCHE INFO
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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.  

Heemskerkse wensen
We willen u allereerst natuurlijk een heel goed, 
gezond en gezellig 2018 wensen. We gaan er 
met z'n allen weer een mooi jaar van maken en 
heerlijk genieten van wat er op ons pad komt.

Gouden Dagen vertolkt daarin vanzelfsprekend 
een rol. We hopen dit jaar, al dan niet in 
samenwerking met de Uitbureaus, veel wensen 
in vervulling te laten gaan en kunnen ons niets 
meer wensen dan een tevreden, gelukkige 
bewoner. Dat is tenslotte toch waar we het 
allemaal voor doen.

Wensbomen
Gouden Dagen is voor u in het leven geroepen. 
Het organiseren van bijzondere uitjes en in 
het vervulling laten gaan van wensen leidt 
ertoe dat u een heerlijke dag of een paar fijne 
uurtjes heeft. U heeft daarnaast iets om naar 
uit te kijken én iets waar u nog lang van kunt 
nagenieten. 

Wilt u een wens indienen? Dan kunt u uw wens 
ophangen in de wensbomen die op de locaties 
Heemswijk, Meerstate, Sint Agnes, Waterrijck 
en Westerheem staan. Bent u hiertoe zelf niet in 
staat? Vraag het dan aan familie, vrienden, de 
buurvrouw, een verzorgende of een vrijwilliger.

Het Danspaleis
Dansend het nieuwe jaar 
beginnen? Dat leek ons een 
goede start van 2018. Vandaar 
dat we het jaar zijn begonnen 
met Het Danspaleis. Dit 
gezellige dansfestijn vond op 
donderdag 4 januari plaats in De 
Jansheeren. 

We denken ook al na over hoe 
we 2018 willen afsluiten. Dit 
gaat in ieder geval gezamenlijk 
gebeuren, met alle ouderen uit 
Heemskerk.
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2018
We hebben een aantal punten op de agenda 
staan voor wat het nieuwe jaar betreft. De 
Gouden Koffie is er één van. We staan, in het 
kader van Gouden Koffie, iedere maand in 
een andere buurt waar we kennis maken met 
ouderen die nog zelfstandig wonen. We vragen 
ze naar hun wensen, bundelen deze wensen 
en willen ze daarna vervullen.

De vele enthousiaste reacties op de VIP-tafel 
hebben ertoe geleid dat we ook dit project in 
2018 voortzetten. De VIP-tafel wordt zodoende 
iedere maand bij een optreden, georganiseerd 
door de Uitbureaus van de locaties Sint 
Agnes, Waterrijck en Westerheem, geplaatst. 
We nodigen de zelfstandig wonende ouderen 
uit Heemskerk graag uit om bij zo'n optreden 
aanwezig te zijn. Wilt u worden opgehaald of 
thuisgebracht? Dat kan altijd. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar.

We gaan tot slot natúúrijk door met het vervullen 
van wensen. De wensen die zijn ingediend of 
zijn vervuld worden besproken in Spil en in 
de Heemskerkse Courant en zijn te horen op 
Heemskerk FM. We laten u op deze manieren 
ook weten waar we met onze Gouden Koffie 
staan en waar we de VIP-tafel neerzetten.

Vrijwilligers
Gouden Dagen heeft inmiddels een leuke groep 
Heemskerkse vrijwilligers verzameld die zich 
graag inzetten om zoveel mogelijk wensen te 
vervullen. Deze vrijwilligers zijn voor ons goud 
waard. We zijn dan ook heel blij dat we – ook in 
2018 – op ze kunnen rekenen.

Kerstkaarten
De leerlingen uit alle groepen 
1 van basisschool 't Tweespan 
hebben Gouden Dagen in 
de decembermaand verblijd 
met mooie, zelfgemaakte 
kerstkaarten. De kaarten zijn 
op vrijdag 22 december door 
vrijwilliger Bob uitgedeeld aan 
de bewoners van Heemswijk en 
Meerstate en werden met veel 
plezier ontvangen.

We wilen de kinderen die 
hieraan hebben meegewerkt 
natuurijk heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet!
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


