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Beste lezer,

November mag dan misschien binnen de herfstperiode vallen – vaak voelt 
het halverwege de maand al aardig aan als winter. De bomen worden 
kaal, het is buiten eerder donker en het weer wordt koud en guur. Het 
is eigenlijk een soort tussenmaand. Tussen nog aangename en echte 
winterse dagen. Tussen genieten van prachtige herfstkleuren en uitkijken 
naar de feestdagen.

Maar november heeft meer benamingen. Slachtmaand, jachtmaand, 
nevelmaand en het wat macabere bloedmaand... allemaal voorbeelden 
van bijnamen die men door de jaren heen aan deze tijd van het jaar heeft 
gegeven. En het zijn logische namen. In de maand november werden 
er in het verleden vaak dieren geslacht, zodat ze in de winter gegeten 
konden worden – vandaar slachtmaand en bloedmaand. November was 
ook een maand waarin geregeld werd gejaagd op wild, waaronder herten, 
zwijnen en gevogelte. Daar komt dan weer de term jachtmaand vandaan. 
En nevelmaand? Dat verwijst naar de ochtendnevel die we in de komende 
periode weer veel gaan zien.

Voor de Uitbureaus van ViVa! Zorggroep betekent november bovenal 
drukte. De voorbereidingen voor de laatste en gezelligste maand van 
het jaar zijn namelijk al in volle gang. Daar merkt u nog niets van: u kunt 
in de tussentijd deelnemen aan de activiteiten die iedere week voorbij 
komen. Misschien is het een idee om deze maand een nieuwe activiteit te 
proberen?

We wensen u ook in november weer veel leesplezier. Gordijnen dicht, 
warme chocolademelk erbij en de wijkkrant op schoot. Laat de winter maar 
komen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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IN GESPREK MET. . .

...ANJA KRAMER-VAN 
DIEMEN, VRIJWILLIGER
De rubriek In Gesprek Met... praat met een bewoner, medewerker of vrijwilliger uit een 
van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in het teken van Anja Kramer-
van Diemen, vrijwilliger bij het Uitbureau van Heemswijk.

Met een baan in het onderwijs als kleuterjuf én 
een carrière als vrijwilliger in Heemswijk heeft 
Anja Kramer-van Diemen een goedgevulde 
agenda vol dagen waarin ze met jong en oud 
te maken heeft. Dat begon allemaal in 2013, na 
een weekend in Deventer waarin ze te maken 
kreeg met een wrang verhaal dat haar meer 
raakte dan verwacht. Hoog tijd om in gesprek te 

gaan met dit voor Heemswijk bekende gezicht.

Impact
Anja woont in Heemskerk, is getrouwd, heeft 
drie kinderen en een baan in het onderwijs 
– als kleuterjuf. De meeste bewoners van 
Heemswijk kennen Anja echter als vrijwilliger 
tijdens meerdere activiteiten. Een loopbaan die
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IN GESPREK MET. . .

begon in het oosten van het land. 'Het begon 
in 2013 met een vriendenweekend', vertelt 
Anja. 'Elk jaar organiseert een stel een gezellig 
weekend mét een activiteit. Dat jaar waren 
we in Deventer en bestond de activiteit uit het 
wandelen met ouderen, inclusief een bezoek 
aan de kermis. Ik trof een vrouw aan met 
kinderen die ver weg woonden. Dat betekende 
weinig bezoek en weinig tripjes buiten de deur. 
Dat had meer impact dan gedacht.' Toch duurde 
het nog even voor Anja daardoor aan de slag 
ging als vrijwilliger. In hetzelfde jaar werd haar 
moeder onverwachts ernstig ziek. 'Ze overleed 
en dat kostte me de nodige energie. Maar 
toch had het bezoek in Deventer de nodige 
impact. Ik bedacht me na een tijdje dat ik zelf 
geen ouders meer had, maar dat ik wel andere 
ouderen kon bezoeken.' Wonend tegenover 
Heemswijk was de eerste stap gauw gezet.

Rondje Om 
'Het begon met het Rondje Om, een keer per 
week', herinnert Anja zich. 'De eerste bewoner 
waarmee ik wandelde, was een man met 
bijzonder veel kennis van de natuur. Daar heb 
ik nu nog profijt van.' Helaas moest Anja door 
een blessure noodgedwongen stoppen met het 
Rondje Om. Maar de activiteit Bewegen – dat 
moest wel lukken. 'Hier kreeg ik een groepje 
bewoners – dus geen individuele aandacht meer. 
Maar de humor bleef behouden.' Als geboren 
Amsterdamse zet ze tijdens het bewegen 
graag een paar Amsterdamse deuntjes op. 
Met behulp van een stok wordt er dan lekker 
meegedeind met de muziek. 'Eigenlijk, bekent 
Anja, is het net zoals op school. Je leidt met de 
nodige creativiteit de bewoners af en vergroot 
tegelijkertijd hun woordenschat. Dat geeft nog 
meer voldoening.'

Beautysalon
Toen er tijdens de schoolvakanties een tekort 
aan vrijwilligers ontstond, werd Anja gevraagd 
om in te vallen bij de Beautysalon. 'Als je dat 
één keer hebt gedaan, ben je ook meteen 
verkocht', zegt ze lachend. Dat blijkt – Anja 
nam onlangs een vriendin mee om te kijken en 
die raakte zo enthousiast dat ze zich ook direct 
heeft opgegeven. 'De hoofd- en handmassage, 
het praatje, de kop koffie... Het is overduidelijk 
dat de dames onder elkaar genieten', aldus 
Anja. 'Het is en blijft een momentopname, want 
als bewoners teruggaan naar de afdelingen zijn 
ze mij al vergeten. Maar het prettige gevoel? 
Dat blijft wel hangen. Zowel bij mij als bij hen.'

Meer weten over Anja? In de Spil van de 
maand december leest u deel twee van het 
interview.

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 hoofdredateur 
Marianna Kuijper of stuur 
een mail naar m.kuijper@
vivazorggroep.nl.
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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

Vier Het Leven
Dit najaar gaan er opnieuw meer ouderen in 
de regio Alkmaar met Stichting Vier Het Leven 
op stap. Vier Het Leven is een stichting die 
culturele activiteiten voor ouderen organiseert. 
Ze worden dan thuis opgehaald door een 
gastheer of -vrouw van de stichting en gaan, 
samen met andere deelnemers, naar de 
bioscoop, een concert, een theatervoorstelling 
of museum.

'Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande 
ouderen', licht Anne Marie Koster, coördinator 
namens Stichting Vier Het Leven, toe. 'Ze 

willen er dolgraag op uit, maar de meesten 
vinden het niet fijn om alleen op pad te gaan. 
Daarnaast is er een groep die zich fysiek 
kwetsbaar voelt en daarom de deur liever niet 
alleen uitgaat. Dankzij de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers in Alkmaar en omstreken zijn 
ouderen, fysiek kwetsbaar of niet, weer in de 
gelegenheid mooie voorstellingen en films te 
bezoeken in het theater of de bioscoop.'

De vrijwillige gastvrouwen en -heren van Vier 
Het Leven halen hun gasten thuis op. Ze 
gaan samen een avond of middag op stap. Dit 
gebeurt soms met zijn tweeën, maar veel vaker 
met zijn drieën of vieren. Iedereen wordt na 
afloop weer veilig thuisgebracht.

VANUIT V IVA !
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'We zien mensen genieten en dat is ons 
streven', vervolgt Anne Marie. 'Gezellig met een 
klein clubje op stap gaan bij wie je je welkom 
voelt en met wie je onbezorgd uit bent. En is er 
een rollator of rolstoel nodig? Ook dan zetten 
onze gastheren en gastvrouwen zich graag in.'

Programma en reserveringen
Deze week verschijnt het nieuwe 
kwartaalprogramma van Vier Het Leven. Daarin 
is er veel aandacht voor onder meer musicals, 
shows, dans en ballet, opera, film, muziek en 
toneel. Het programma is op te vragen via 
het landelijke telefoonnummer 035-5245156 
of via info@4hetleven.nl. Het aanbod is ook 
te bekijken via de website van de stichting: 
www.4hetleven.nl. Hier kunt u ook reserveren.

VANUIT V IVA !

Medipoint's Matrassenactie
Een goed matras leidt tot een betere nachtrust. Daarom heeft ViVa! 
Zorggroep een uniek aanbod voor leden van ViVa! Ledenservice. We geven 
namelijk 50% korting op een Visco Climate-matras: van €599 voor €299!

Het Visco Climate-matras is leverbaar in alle gewenste afmetingen en 
beschikt over een druk verlagend traagschuim. Het matras heeft daarnaast 
een regulering van warmte en waterdamp en wordt aanbevolen door 
zorgprofessionals. Maakt u gebruik van de actie? Dan krijgt u ook gratis 
thuisbezorging en een gratis check van uw bedbodem tijdens de bezorging 
van het matras. Deze check omvat een inventarisatie van de bodem en 
een visuele controle op de algehele staat. Uw oude matras wordt gratis 
ingenomen. Daarnaast ontvangt u tien jaar garantie.

De actie geldt voor leden van ViVa! Ledenservice, is niet geldig in 
combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen en loopt tot en 
met 30 november 2017. De prijs is gebaseerd op een matras van 70 bij 200 
centimeter. Bel 088-1020100 of kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie 
voor meer info. 



xxxxx

8   ViVa! SPIL

Nationale Ouderendag
Een violist van Fratres Corona (rechterfoto)  
kwam op vrijdagmiddag 6 oktober, ter 
gelegenheid van de Nationale Ouderendag, een 
optreden verzorgen. Hij speelde filmmuziek, 
muziek van André Rieu en bekende, klassieke 
nummers. De bezoekers zongen en neurieden 
mee op de mooie klanken van de viool. Het 
bijbehorende hapje en drankje maakten het 
een geslaagde middag.

Optreden
De Dag van de Mantelzorg 2017 komt eraan – 
op vrijdag 10 november. Het Uitbureau 

besteedt hier aandacht aan in de vorm van een 
optreden. Het zeemanskoor De Noordwijkers 
treedt een dag daarvoor, op 9 november, om 
10:30 in de grote zaal voor u op. Bewoners en 
mantelzorgers zijn van harte welkom om dit 
optreden bij te wonen.

Het optreden wordt ons aangeboden door 
Stichting Recreatie Bewoners Heemswijk 
(SRBH). SRBH verzorgt in de pauze eveneens 
een hapje en een drankje. U vindt de 
aankondiging van dit optreden in de Uitagenda 
van het Uitbureau en als affiche in de liften van 
Heemswijk.

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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NOVEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Wekelijkse activiteiten in november

Maandag: Klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Iedere maandag van 13:45 tot 15:15
€37 per maand of €11 per deelname

Maandag en vrijdag: Rondje om 
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om: bij terugkomst is er de 
gelegenheid om even uit te blazen met een kop koffie. Maximale groepsgrootte: 
acht personen.
Iedere maandag van 10:15 tot 11:45 en van 13:45 tot 15:15 en iedere vrijdag 
van 10:15 tot 11:45
€45 per maand of €13 per deelname

Dinsdag: Zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Iedere dinsdag van 10:15 tot 11:45 – met uitzondering van 28 november
€37 per maand of €11 per deelname

Dinsdag: Avondsoos 
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Iedere dinsdag van 18:30 tot 20:00 – met uitzondering van 14 november
€37 per maand of €11 per deelname

Dinsdag en woensdag: Goud Van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst 
worden!
Iedere dinsdag en woensdag van 13:45 tot 15:15
€37 per maand of €11 per deelname

Agenda
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Dinsdag en vrijdag: Bewegen 
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal 
en muziek.
Iedere dinsdag van 10:15 tot 11:45 en van 13:45 tot 15:15 en iedere vrijdag 
van 10:15 tot 11:45 – met uitzondering van dinsdag 14 november 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 tot 11:45 – met uitzondering van 9 november
€37 per maand of €11 per deelname

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
€27 per maand

Donderdag: Religieuze muziek 
Iedere donderdag om 14:00

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
€37 per maand of €11 per deelname

Zondag: Kerkdienst 
Iedere zondag om 10:30

Agenda
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Maandelijkse activiteiten in november

Beautysalon 
Maak gebruik van de beautysalon, waarbij er extra aandacht wordt 
besteed aan uiterlijke verzorging als aanvulling op de basiszorg.
Woensdag 1 november van 10:15 tot 11:45
€16 per deelname

Optreden: Zeemanskoor De Noordwijkers 
Geniet van een optreden van zeemanskoor De Noordwijkers, 
aangeboden door SRBH. Aanmelden kan bij het serviceloket.
Grote zaal
Donderdag 9 november om 10:30

Agenda
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Duofiets
Heemswijk heeft de beschikking over een 
duofiets. Hierop kunt u samen met een 
begeleider fietsen, waarbij één persoon 
het stuur in handen heeft. De prijs om de 
Duofiets te huren, is €43 per deelname voor 
75 minuten met professionele begeleiding. De 
fiets huren zonder begeleiding kost €2,50 per 
uur en €6,50 voor drie uur (gesponsord door 
SRBH). 

Labyrintfiets
De Labyrintfiets is een goed alternatief voor 
de duofiets wanneer het regent. De prijs om 
de Labyrinthfiets te huren, bedraagt €43 per 
deelname voor 75 minuten met professionele 
begeleiding. De fiets huren zonder begeleiding 
kost €2,50 per uur en €6,50 voor drie uur 
(gesponsord door SRBH). 

PRAKTISCHE INFO
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Televisiereclame
Kunt u het zich nog herinneren? De eerste 
reclame op televisie? Daar ging wel het een 
en ander aan vooraf. Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad voordat de eerste reclame 
op de Nederlandse televisie kon worden 
uitgezonden. Verschillende partijen waren er fel 
op tegen, waaronder de Consumentenbond en 
de Vereniging van Huisvrouwen. De kranten en 
de tijdschriften waren er buitengewoon angstig 
voor. De omroep wilde weliswaar graag geld 
zien uit de reclame, maar was toch bang dat 
programma's zouden worden verstoord. Maar 
op maandag 2 januari 1967 is het dan toch zo 
ver: het eerste Ster-blok wordt uitgezonden. 
Na reclames voor Gero, Kwatta (met Ramses 
Shaffy), Jumbo, Calgon, Alkmaarse kaas en 
Zenith-horloges eindigde het eerste blok met 
een aanbeveling voor syntracietkolen (ja, het 
aardgas was nog maar net ontdekt). 

De eerste reclames werden gemaakt door 
mensen die bij reclamebureaus voor kranten 
en tijdschriften werkten. Alles is in deze 
periode nieuw, het is tijd van het pionieren. 
De eerste Ster-reclames zijn onderworpen 
aan strenge regels, veel strenger dan die 
voor televisieprogramma's. Veel mocht niet. 
Kinderen mochten geen producten aanprijzen 
tegenover hun ouders, het mocht niet onnodig 
grievend zijn, je moest voorzichtig zijn met 
godsdienst én het mocht niet in strijd zijn 
met de goede smaak en fatsoensnormen. 
Onderwerpen die met seksualiteit of andere 
intieme zaken te maken hadden, waren taboe. 
Die tijden zijn ondertussen wel veranderd...

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Wat is dat voor ding?
Hieronder ziet u de namen van vier 
voorwerpen uit vroegere tijden. Daarbij horen 
vier omschrijvingen. Weet u welk voorwerp bij 
welke omschrijving hoort? Succes!

A. Doofpot
B. Stoof
C. Vuurklok
D. Kuikensteen

Omschrijving I
Drinkbak voor kippenkuikens waarmee ze veilig 
kunnen drinken.

Omschrijving II
Werd gebruikt om 's nachts het vuur in de  open 
haard af te dekken. Wegens brandgevaar werd 
deze ‘s nachts bovenop de laatste resten van 
het vuur geplaatst. 

Omschrijving III
In een vierkante kom deed men gloeiende 
steenkool. Zo'n kom werd winters in een 
voetenstoof gezet.

Omschrijving IV
Een pot waar de nog niet uitgebrande kolen en 
hout van een haardvuur in werden gestopt. 

Deze quiz is gemaakt door de werkgroep 
Educatie van Museum Kennemerland. Het 
musuem staat aan het Westerhoutplein in 
Beverwijk en is op woensdag, zaterdag en 
zondag van 14:00 tot 17:00 geopend.

Door Museum Kennemerland

INZENDINGEN

Antwoorden

Voorwerp A hoort bij 

omschrijving IV.

Voorwerp B hoort bij 
omschrijving III.

Voorwerp C hoort bij 
omschrijving II.

Voorwerp D hoort bij 
omschrijving I.
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Afgelopen week was ik met twee mensen 
afzonderlijk in gesprek en toevallig zeiden zij 
allebei hetzelfde: ‘Het leven is ook niet altijd 
even leuk’. Ik kon dat alleen maar beamen. Ik 
geniet ontzettend van het leven maar soms kan 
het leven je ook tegenvallen of teleurstellen. 
Dingen gaan niet altijd zoals we wensen en 
we hebben ook niet alles in de hand. Denk 
daarbij aan onze gezondheid, ouder worden, 
de kansen die op ons pad komen (of juist niet).

Een zin die ik altijd als heel behulpzaam en 
als steun in de rug heb ervaren: We hebben 
als mens geen invloed op de omstandigheden 
die ons overkomen, maar we hebben wel 
invloed en een keuze in hoe we met deze 
omstandigheden om willen gaan. 

Het herinnert me eraan dat ik zelf de sleutel 
in handen heb om mijn leven vorm te geven. 
Kies ik ervoor dat het glas halfleeg is of dat 
het glas halfvol is? Kan ik de huidige situatie 
aanvaarden zoals die is en er het beste van 
maken? Of houd ik vast aan hoe ik het liever 
anders had gezien? 

Om terug te komen op het leven dat niet altijd 
leuk is: ik denk dat dat ook niet hoeft. Tuurlijk 
zijn de leuke periodes fijner, maar die minder 
leuke omstandigheden vormen ons ook tot wie 
we zijn. Ze leren ons met tegenslag en verdriet 
om te gaan. Ze vormen ons karakter.

Om af te sluiten: omgaan met wat u overkomt, 
hoe doet u dat?

AANVAARDING?

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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November is een ingetogen maand met korte 
dagen en koud weer. De eerste nachtvorst is 
achter de rug en de pompoenen liggen overal 
uitgestald langs de wegen en op de erven van 
de boerderijen. Het is natuurlijk ook een maand 
die vooruitloopt op de feestdagen en waarbij 
lekker eten en gezelligheid centraal staan – net 
als in deze nieuwe editie van ViVa! Gastvrij!

Gastvrij nieuws herziene 
dienstverlening koffie
We vertelden u in de vorige ViVa! Gastvrij over 
de herzieningen rond de koffiedienstverlening 
bij ViVa! Zorggroep. Deze herziening nemen 
we in deze editie nog een keer door zodat u 
nogmaals kunt lezen wat er precies is veranderd 
en waarom.

ViVa! Zorggroep gebruikt verschillende 
apparaten om koffie mee te zetten. Dit 

gebeurt meestal op huiselijke wijze – met een 
filterkoffiezetapparaat. We vinden dat een 
gezellige manier van koffie zetten, omdat het 
lekker ruikt én omdat het vers en erg smakelijk 
is. Gesprekken laten zien dat u het daar mee 
eens bent. 

We gebruiken, op sommige plekken, ook een 
zogenaamde smaakjesmachine. Daaruit komen 
losse kopjes koffie, zoals cappuccino en extra 
sterke koffie. Deze machines zijn verouderd. 
Ze voldoen niet meer aan de kwaliteits- en 
veiligheidseisen en het onderhoud kost erg veel 
tijd en geld. Deze machines zijn daarom half 
oktober teruggenomen door de leveranciers 
en niet vervangen. Daar waar nodig worden er 
nieuwe filterkoffiezetapparaten geplaatst. We

Allerzielen
Allerzielen (het feest van alle 
zielen) is de dag waarop in 
de rooms-katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen 
worden herdacht. Het feest 
wordt sinds de twaalfde eeuw 
op 2 november gevierd op de 
dag na Allerheiligen. Allerzielen 
wordt overal in de wereld 
gevierd, maar het meest in de 
traditioneel katholieke landen 
zoals Italië, Spanje, Portugal en 
geheel Latijns-Amerika.

VIVA !  GASTVRIJ
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kunnen u dan altijd snel van uw vers gezette 
kopje koffie voorzien. Deze filterkoffie is gratis 
voor alle mensen die op enigerlei wijze een 
dienst afnemen van ViVa! Zorggroep. Neemt 
u deel aan een activiteit? Ontvangt u een 
ViVa!-maaltijd aan huis? Krijgt u huishoudelijke 
hulp van ViVa! Zorggroep? Of bezoekt u 
onze fysiotherapeut of een andere vorm van 
specialistische zorg? Dan kunt u bij ViVa! 
Zorggroep rekenen op een gratis kopje koffie.

U kunt op een groot deel van de ViVa!-
locaties nog steeds cappuccino drinken. Daar 
worden namelijk espressomachines geplaatst 
waarmee heerlijke cappuccino's, espresso's, 
koffies verkeerd, latte macchiato's en andere 
specialiteiten worden gezet – van vers gemalen 
bonen. Deze koffie is niet gratis, maar heeft 
een hele vriendelijke prijs. Het is helaas niet 
mogelijk uw kopje filterkoffie in te wisselen 
voor deze luxe koffie, ook niet door middel 
van bijbetaling. We hopen echter dat u uzelf af 
een toe op zo'n verwenkoffie trakteert of laat 
trakteren.

Heeft u nog meer vragen? Uw gastvrouw is op 
de hoogte van de herziening en kan u er van 
alles over vertellen.

Kerstmenu
Dit jaar organiseren we wederom, in de week 
voorafgaand aan de kerstdagen, een feestelijke 
avond met een luxe kerstmenu vanuit de ViVa! 
Top Menu-cyclus. We hebben eind november 
het programma gereed, waarna u kunt 
reserveren. U vindt de speciale kerstflyer tegen 
die tijd in uw brievenbus.

11 november
Sint Maarten is het eerste feest 
van de grote advent. Het is ook 
het eerste feest dat in het teken 
staat van het licht, maar ook 
van elkaar zien en delen. De 
natuur toont zich op zijn ruwst, 
de mens trekt naar binnen in de 
warme omhulling van het huis 
en ontsteekt er het vuur en de 
lichten. Ooit was het een feest 
voor iedereen, waarbij men in 
processie liep. Later werd het 
een kinderfeest. De kinderen 
togen met bedelzakjes langs de 
deuren en kregen dan noten, 
vruchten en fruit mee. 

VIVA !  GASTVRIJ
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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.  

Eenzaamheid bestrijden en ouderen een 
onvergetelijke dag bezorgen: dat zijn de doelen 
van Gouden Dagen. We organiseren uitstapjes 
aan de hand van wensen die ouderen zelf in 
de wensboom hangen. Deze maand zijn er 
opnieuw wensen vervuld én zijn we doorgegaan 
met onze projecten Gouden Koffie en Gouden 
Cultuur.

Gouden Koffie
Gouden Koffie is een project binnen Gouden 
Dagen om ouderen die nog zelfstandig wonen 
uit te nodigen voor een kopje koffie én ze kennis 
te laten maken met Gouden Dagen. Het meest 

recente Buurtbakkie vond plaats op donderdag 
19 oktober op de speelplaats in de straat 
Zuilenburg. Hoeveel mensen we op de koffie 
hebben gehad? Dat leest u in de volgende Spil.

Optreden
Het Uitbureau van Sint Agnes organiseerde op 
26 september een optreden van Leo Willemen. 
Mevrouw Hartsink, een zelfstandig wonende 
oudere dame, wilde graag bij dit optreden 
aanwezig zijn en benaderde Gouden Dagen. 
Ze werd door een vrijwilliger opgehaald en 
naar Sint Agnes gebracht om het optreden bij 
te wonen. 'Ik heb een hele gezellige middag 
gehad', aldus mevrouw Hartsink. 'Ook ben 
ik nog een aantal bekenden tegengekomen 
waarmee ik in de pauze leuk heb gekletst.'

Kaasmarkt
Mevrouw van Klaveren vertrok 
op 29 september uit het 
kleinschalige woonproject bij 
Westerheem richting Alkmaar. 
Een bezoek aan de kaasmarkt 
stond op het programma. Het 
was prachtig weer en zo kon 
er volop worden genoten van 
de kaaswegen, -dragers en 
-meisjes. Een wandeling door 
de stad met als afsluiting een 
heerlijke lunch heeft ervoor 
gezorgd dat ze kan terugkijken 
op een fantastische dag.
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Wasserij
Een bezoek aan de wasserij Rentex was de 
wens van mevrouw Kramer uit Westerheem. 
Elke week vouwt zij, samen met een paar andere 
bewoners, de hand-, vaat- en theedoeken. Zo 
kwamen ze op het idee een bezoek te brengen 
aan de wasserij, om te weten hoe de vuile was 
weer schoon in Westerheem komt. Mevrouw 
Kramer heeft Gouden Dagen na haar bezoek 
het volgende briefje gestuurd:

Zaterdag 30 september om 9:00 vertrokken we 
met acht personen naar Rentex in Bolsward. 
Na een goede reis kwamen we om 11:30 uur bij 
Rentex aan. We stonden verbaasd te kijken naar 
de vele vrachtwagens. Binnen kregen we koffie 
met Friese koek en kwam er een aardige dame, 
Marieke. Zij ging ons rondleiden over het mega 
wasbedrijf waar vijfhonderd personeelsleden 
werkzaam zijn. De witte was hing hoog op rails 
in de lucht. We hebben twee uur rond gelopen 
tussen de modernste machines die de vuile 
en schone was bewerkten. Eigenlijk te veel 
om op te noemen. Maar niet getreurd. Onze 
begeleidster wil langskomen om in Westerheem 
een film te tonen over het bedrijf zodat iedereen 
kan zien hoe de was bewerkt wordt. Na de 
rondleiding kregen we frisdrank en een hartig 
hapje aangeboden. Daarna zochten we moe 
en nog vol van alles wat we gezien hadden 
onze bus weer op. Onderweg naar Heemskerk 
genoten we van ons Westerheem-lunchpakket. 
We hebben genoten en danken onze prima 
chauffeur. Het was een mooie maar flinke reis. 
Ook dank aan Gouden Dagen.

Heeft u een wens? Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep hebben een wensboom waarin u 
uw wens kunt ophangen.

Poffertjes
Gouden Dagen organiseert, 
naast het vervullen van wensen, 
ook activiteiten samen met het 
Uitbureau. Dit gebeurt vaak naar 
aanleiding van een wens. De 
wensboom van Westerheem 
heeft bijvoorbeeld de wens om 
poffertjes te eten bij een echte 
poffertjeskraam. Daardoor zijn 
we, samen met de gastvrouw en 
het Uitbureau van Westerheem, 
op het idee gekomen een 
Hollandse week te organiseren. 
Dit gebeurt in de week van 13 
november. We verklappen nog 
niet hoe het eruit komt te zien, 
maar we gaan wel poffertjes 
eten. Méér info volgt!
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Antwoorden:
1. C 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. B

Wat weet u over het najaar?

1. Wanneer begint de herfst op het noordelijk halfrond?
A. 22 september | B. 23 september | C. Dat verschilt per jaar

2. Begint de meteorologische herfst gelijk met de 
astronomische herfst?

A. Ja | B. Nee: De meteorologische herfst begint eerder | C. Nee: De 
meteorologische herfst begint later

3. Welk hemellichaam is verantwoordelijk voor de bepaling 
van de herfst?

A. Zon | B. Maan | C. Beiden

4. Is er verschil in duur van dag en nacht bij de aanvang van 
de herfst?

A. Ja: De nacht is langer | B. Ja: De dag is langer | C. Nee

5. Welke bomen vallen uit in de herfst?
A. Naaldbomen | B. Loofbomen | C. Beiden

6. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis | C. Allerzielen en 

Allerheiligen

7. Wat begint er op het zuidelijk halfrond wanneer op het 
noordelijk halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


