
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepSPIL
JANUARI  2019 - WESTERHEEM

IN DIT NUMMER: Foto's van Sinterklaas in Westerheem • Een 
terugblik op december • De agenda voor januari 2019 • ViVa! 
Gastvrij • En meer...



xxxxx

2   ViVa! SPIL

INHOUD EN VOORWOORD

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

7 Agenda

10  ViVa! Gastvrij

11  Inzendingen

Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
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WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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HET U ITBUREAU

SCHOENTJE ZETTEN
De goedheiligman bezocht Westerheem op 29 november 
– en op 4 december ging het feest gewoon door tijdens 
het schoen zetten. Met het Westerheemkoor erbij werd 
het een gezellige middag en de volgende dag zat er in 
de schoenen een heerlijke chocoladeletter.
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HET U ITBUREAU

NÓG MEER SINT
Omdat ze zo leuk zijn: nog meer foto's van de 
Sinterklaasviering zoals 'ie in Westerheem eruit zag. Een 
mooie herinnering!
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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.

Terug naar school
Op maandag 10 december gingen mevrouw 
Kramer, mevrouw Bal en meneer Mors op 
bezoek bij de basisschool Panta Rhei (foto's 
rechts). Het thema dat in de groepen 5 en 
zes werd behandeld, was ouderdom. Het trio 
bezocht daarom maar liefst zeven klassen, 
waarbij ze allerlei vragen rondom ouder 
worden ontvingen Hoe het is als je ouder 
bent, bijvoorbeeld. Of hoe de feestdagen er 
op deze leeftijd uitzien. Als afsluiting werd 
hen een heerlijke lunch aangeboden. Beide 
partijen zijn inmiddels een ervaring rijker!

Workshops
We onderzoeken momenteel of er onder de 
bewoners van Westerheem behoefte is om 
deel te nemen aan een workshop met klei 
of mozaïeken door een externe docent van 
een atelier. Bent u geïnteresseerd? Geef dit 
dan aan bij het Uitbureau zodat we de vraag 
kunnen inventariseren.

3D-kaartjes maken
Wat begon met de vraag en de wens van 
een bewoner om 3D-kaartjes te maken, 
heeft ondertussen geresulteerd in een grote 
groep van vijftien personen die iedere week 
uitkijken naar het maken van deze kaarten. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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Vrijwilliger Lenie Manshanden heeft de 
vraag van de bewoners destijds opgevangen 
en is de activiteit, samen met een andere 
vrijwilliger, Margareth de Boer, begonnen. 

Grote groep
Omdat de groep steeds groter werd, onder 
meer dankzij mond-tot-mondreclame, zijn 
er twee vrijwilligers bijgekomen om de 
deelnemers alle aandacht te geven die 
ze nodig hebben. Helaas is Margareth in 
september na een kort ziekbed overleden. 
De dochter van een deelnemende bewoner, 
Ina van Egmond, heeft de taken van 
Margareth overgenomen. 

Opbrengsten
De kaarten die tijdens deze activiteit 
worden gemaakt, worden verkocht aan 
andere bewoners, familieleden en overige 

geïnteresseerden. De makers sparen de 
opbrengst en onlangs is er een groot bedrag 
gedoneerd aan Gouden Dagen. Daarnaast 
zijn ze bezig met het sparen voor een bingo 
voor alle bewoners van Westerheem.

Eigenwijzer
Het nobele initiatief van de kaartenmakers 
is niet onopgemerkt gebleven. Lenie en 
Ina krijgen daarom op dinsdag 15 januari 
om 10:45 in de grote zaal de Eigenwijzer 
uitgereikt. Leo van der Kolk van de Centrale 
Cliëntenraad en Henriëtte Velu van de lokale 
raad komen hiervoor naar Westerheem. 
Komt u ook kijken?
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 11 januari
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 14 januari
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: ds. De Vries – PKN)
     
Dinsdag 15 januari
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 16 januari
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
10:30   Eucharistieviering (voorganger: pastoor Niesten)
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 17 januari
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?  
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AGENDA

Vrijdag 18 januari
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal

Maandag 21 januari
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst (voorganger: pastor Klever – RK)

Dinsdag 22 januari
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 23 januari
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 24 januari
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit: Herinnert u zich deze nog?
14:30   Uitverkoop Marion Mode Grote zaal

Vrijdag 25 januari
10:00 - 11:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal   
11:00 - 12:00  Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal 
13:45 - 14:45 Blijf Vitaal met Trudie van Welschap Grote zaal
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Maandag 28 januari
10:15 - 11:45  Mannengroep Activiteitenruimte 
14:00 - 16:00 Soosmiddag
14:15 - 16:00 Klassiek Ontmoet 
14:15 - 16:00 Maandagmiddagclub met Mary en Ria  Grote zaal
19:15   Meditatiedienst 
   (voorganger: ds. De Jager – Baptisten) 

Dinsdag 29 januari
09:00 - 11:30  3D-kaarten maken Grote zaal
10:00 - 11:30  Blij met de Natuur met Pam Activiteitenruimte     
14:00 - 15:00 Koor De Heemzangers met Karin Grote zaal 
14:15 - 16:00 Actualiteitenquiz met Jennifer Familiekamer
14:15 - 16:00 Muzikaal Onthaal

Woensdag 30 januari
10:15 - 11:30  Quiz Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Handwerken met Corrie Activiteitenruimte
14:00 - 16:00 Spiraalbiljart Grote zaal

Donderdag 31 januari
10:00 - 11:45  Beautysalon (op inschrijving) 
   Grote zaal
10:15 - 11:30  Geheugenactiviteit:  
   Herinnert u zich deze nog?

AGENDA
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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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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.

De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.  

Collecte kerkdiensten
De helft van de collecte-opbrengsten van 
de kerkdiensten van Heemswijk, Meerstate 
en Westerheem gaan in 2019 naar de 
Stichting Lalibela. Deze stichting steunt 
de allerarmsten in het Ethiopische stadje 
Lalibela, bekend van de achthonderd jaar 
oude rotskerken. 

Hoewel deze bijzondere kerken een grote 
toeristische trekpleister zijn, blijven de 
bewoners van dit stadje op het platteland van 
Ethiopië zeer arm. De stichting ondersteunt de 
meest kansarme mensen door bijvoorbeeld 
bijdrages in het levensonderhoud en het 
aanbieden van studiebeurzen.

De activiteiten werpen hun vruchten af. 
Alle kinderen kunnen naar school, ook de 
gehandicapten. Velen hebben een beroep 
geleerd en zijn aan het werk bij bedrijven 
of als zelfstandige met een marktkraampje, 
leerbewerker of kunstenaar. Nieuw is het 
werkgelegenheidsproject voor de ruim 
elfhonderd hiv-besmette mensen in Lalibela. 
De stichting financierde de bouw van de 
werkplaats waar nu kaarsen en andere 
producten gemaakt worden. Een eerste 
stap naar het onafhankelijk maken van deze 
kwetsbare groep.

Een mooi doel voor de opbrengst van de 
kerkcollectes voor 2019.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger
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Bent u in januari geboren? Dan bent u 
waarschijnlijk atletisch, creatief en onafhankelijk 
ingesteld. En dat hebben we niet verzonnen. Dat 
is het resultaat van verschillende onderzoeken 
naar personen die tijdens deze eerste maand 
van het kalenderjaar het levenslicht zagen.

Meer creativiteit
Zo liet een studie uit 2015 zien dat mensen 
die in januari en februari geboren zijn vaak 
creatiever zijn dan mensen die hun verjaardag 
verderop in het jaar vieren. Ook schijnen deze 
zogenaamde januarimensen sneller volwassen 
te zijn. Kinderen zijn meestal iets verder in 
hun ontwikkeling dan leeftijdsgenoten. Dat uit 
zich ook op sportief gebied: mensen die zijn 
geboren in januari worden vaker omschreven 
als atletisch en sportief ingesteld.

Uit de sterren
Wie in sterrenbeelden gelooft, mag daar nog 
een aantal typische januarikenmerken bij 
optellen. Wanneer u in januari ter wereld kwam, 
is uw sterrenbeeld Steenbok óf Waterman. 
Een Steenbok staat doorgaans bekend als 
onafhankelijk en georganiseerd: een sterke 
leider. De Waterman is daarentegen weer erg 
emotioneel en afhankelijk van instinct. 

Tot slot bestaat er nog een opvallend gegeven 
rondom de huwelijken van de in januari 
geborenen. Statistieken wijzen namelijk uit dat 
deze personen vaak trouwen met een partner 
die in oktober is geboren. Dit geldt overigens 
alleen voor mensen die in de tweede helft van 
januari jarig zijn. Er valt veel te zeggen over 
mensen die in januari geboren zijn!

GEBOREN IN JANUARI

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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De bestorming van De 
Kruisberg
Dit verhaal is het vervolg op het eerdere deel 
uit de Spil van december 2018.

Nog leuker was het dat ze, nadat ze de fiets 
goed op slot hadden gezet, getweeën het 
Boetje binnen gingen. Vanuit het Boetje heeft 
de bezoeker namelijk mooi uitzicht op het 
Hoefijzermeer, waar voor natuurliefhebbers 
in het algemeen en vogelliefhebbers in het 
bijzonder altijd genoeg te zien is. Deze keer 
konden oma en Cor zich vergapen aan de 
aalscholvers in de bomen. Meerkoeten, 
tafeleenden en kuifeenden dobberden op het 
water. Vissen van allerlei formaten hingen stil 
in het water vlakbij het Boetje. En wat was 
dat daar? Daar achter die rietkraag kwamen 
twee schattige, kleine vogeltjes tevoorschijn. 
Het leken net grote eendenkuikens, maar 

Cor herkende meteen dat het geen eenden 
waren. Een oudere heer, die ook in het Boetje 
was, bracht uitsluitsel: het waren dodaarsjes. 
De dodaars is een klein fuutje dat goed kan 
zwemmen en duiken. Met plezier keken oma 
en Cor naar deze vogeltjes, die beurtelings 
onder water doken en weer boven kwamen.

De Kruisberg
De tocht ging verder. Cor startte de duofiets 
weer op, waarna hij en oma koers zetten 
naar de Kruisberg voor een welkome 
versnapering en een drankje. Beiden lekker 
trappend fietsten ze naar de Gasterij. Het 
was zondag, dus meer mensen waren op het 
idee gekomen om naar deze uitspanning...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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...in het duin te gaan, maar gelukkig was 
er nog een plekje voor twee te vinden. De 
befaamde appeltaart was helaas al op, dus 
oma en Cor namen elk een boterkoek bij 
respectievelijk hun koffie en thee. Cor had 
goede verhalen gehoord over de boterkoek, 
dus dat was een prima tweede keus.

Nadat ze deze nieuwe brandstof tot zich 
hadden genomen, was het tijd om verder 
te gaan. Toen vatte Cor het plan op om de 
Kruisberg op te fietsen. Zijn wijze oma had 
lichtelijk haar bedenkingen bij dit doldrieste 
plan, maar met zijn jeugdig enthousiasme 
wist Cor haar toch te overtuigen. Als de 
Tarzanberg beklommen kon worden, dan 
lukte de Kruisberg toch zeker ook wel? 
Oma en Cor zetten zich schrap. Ze trapten 
uit alle macht, de elektrahendel ging vol 
open en de beklimming begon. Gestaag 

gleed de helling van de Kruisberg aan hen 
onderdoor. De trapondersteuning was meer 
dan welkom, want deze horde was een stuk 
hoger dan de Tarzanberg. Cors inschatting 
was echter terecht: het duurde niet lang 
of ze waren bovenaan! Blij met deze 
overwinning feliciteerden oma en Cor elkaar. 
Het was letterlijk het hoogtepunt van de 
dag. Geslaagd keerden de twee de duofiets 
om en reden rustig terug over de helling. 
Bij de Achterweg sloegen ze rechtsaf, om 
andermaal bij de Oudendijk uit te komen en 
over de Voorweg te rijden.

Terug naar Westerheem
Op de Voorweg was Jos inmiddels thuis 
gekomen. Hij was blij verrast om zijn moeder 
en neef met de fiets voor het raam te zien. 
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Uiteraard kon hij niet laten om ook even een 
kort proefritje te maken, heen en weer over 
de Voorweg. Na dit bliksembezoek reden 
oma en Cor verder. 

Einde van de middag
Ondertussen naderde het einde van de 
middag en het was tijd om weer richting 
Westerheem te gaan. Cor vermaakte zich 
uitstekend met oma en de fiets. Om de 
fietstocht net even te rekken, maakten de 
twee nog een lusje in het dorp: het centrum 
van Heemskerk. Daarna was het toch echt 
tijd om terug te keren naar Westerheem en 
de duofiets weer veilig in te leveren.Het was 
een geslaagde fietstocht, die zeker voor 
herhaling vatbaar was. 

Het was ontzettend leuk om als kleinzoon en 
oma op pad te zijn en op plekken te komen 

waar je samen al tijden niet meer geweest 
bent. Wat is er nu beter dan een geweldige 
fietstocht door het duin? Beweging in de 
frisse buitenlucht doet een mens goed. Oma 
heeft die nacht geslapen als een roos.

Door Cor Oldenburg
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Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Westerheem 90, 
1964 EJ Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957250

De volgende editie verschijnt op 1 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
21 januari 2019. 

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

Gedicht
De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld.
De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken.
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder.

- Jacqueline van der Waals

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


