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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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NIEUWJAARSRECEPTIE
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we samen met de 
bewoners geproost op het nieuwe jaar. Met een glaasje 
bubbels, een lekker hapje en een muzikale omlijsting van 
Stef Haazelager, die een gevarieerd repertoire ten gehore 
bracht, hadden we met elkaar een gezellige middag!

HET UITBUREAU

Polonaise
De polonaise met 

vrijwilligers en een 
bewoonster mocht 

natúúrlijk niet 
ontbreken...

Bedankje
...bedankt voor dit leuke begin
van het nieuwe jaar!
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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.

Teken- en schilderclubje
We zijn sinds januari weer begonnen 
met een teken- en schilderclubje in de 
activiteitenruimte van De Loet. Iedereen die 
het leuk vindt om te tekenen of te schilderen, 
is hierbij van harte welkom. We komen op 
maandag van 14:00 tot 15:30 bijeen. De 
vorige editie verwelkomde vijf bezoekers 
waarvan er twee honderd jaar oud zijn (foto 
rechts, bovenste foto).

Breek de Week
Wist u al dat u iedere woensdagavond van 
19:30 tot 21:00 terecht kunt in het restaurant 

voor Breek de Week (foto links en foto rechts, 
onderste foto)? Deze avonden, waarvoor 
we met een aantal bewoners hebben 
gekeken naar wat de wensen precies zijn, 
zijn erg gevarieerd: tijdens de eerste editie 
hebben we spelletjes gedaan, maar in de 
toekomst worden er ook films vertoond en 
gastsprekers uitgenodigd. Bent u benieuwd 
naar de exacte invulling van Breek de Week? 
Kijk dan op het weekoverzicht of in de lift. 

Bonte avond
De Breek de Week van woensdagavond 6 
maart staat in ieder geval in het teken van 
een bonte avond, waar bewoners en/of 
familieleden iets kunnen voordragen, mogen 
zingen of laten zien. Wilt u ook iets doen? 
Geef u dan op bij Marjon of Angélique. Het...
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HET U ITBUREAU

...personeel is eveneens van harte welkom 
om hieraan mee te doen. Het Uitbureau doet 
in ieder geval mee!

De Week van de Liefde
De week van 11 tot en met 15 februari staat in 
De Loet compleet in het teken van de liefde – 
dit natúúrlijk vanwege Valentijnsdag, wat er 
precies tussenin valt. Alle activiteiten krijgen 
een extra liefdevol tintje en op dinsdag 12 
februari organiseren we een high tea met een 
optreden van Monique Zingt. We vervolgen 
de week op donderdag 14 met een workshop 
cupcakes versieren. De plekken voor de 
workshop zijn beperkt. Inschrijven kan bij 
de gastvrouw in het restaurant van De Loet. 
Tip: het is misschien leuk om samen met uw 
dochter aan deze activiteiten deel te nemen. 
Wees er in ieder geval snel bij!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Vrijdag 1 februari
14:00   Jeu De Loet Derde etage  

Maandag 4 februari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage 

Dinsdag 5 februari
10:30   Muziek bij de koffie Restaurant
14:00   Zingen Restaurant

Woensdag 6 februari
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:30   Breek de Week Restaurant

Donderdag 7 februari
10:30   Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 8 januari
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Agenda
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Maandag 11 februari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 12 februari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:00   High tea met optreden Monique Zingt Restaurant

Woensdag 13 februari
10:00   Sjoelen Biljart
14:30   Valentijnsbingo Restaurant
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
10:00   Cupcake's versieren 
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassage- en manicuremiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 15 februari
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Maandag 18 februari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage
19:30   Herdenkingsdienst Restaurant

Agenda
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Dinsdag 19 februari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 20 februari
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 21 februari

10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Vrijdag 22 februari
14:00   Jeu De Loet Derde etage 

Maandag 25 februari
10:30   Bewegen Restaurant
14:00   Teken- en schilderclub Activiteitenruimte
14:00   Wandelen
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 26 februari
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte
14:30   Plaatjes draaien met Nic Restaurant

Agenda
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Woensdag 27 februari
10:00   Sjoelen Biljart
14:00   Kaartjes maken Activiteitenruimte
19:00   Breek de Week Restaurant

Donderdag 28 februari
10:30    Breiactiviteit Restaurant 
14:00   Handmassagemiddag Activiteitenruimte
14:00   Handwerken met Rode Kruis Restaurant

Prijzen
De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners met zorg. 
Huurders en andere belangstellenden betalen €5,00.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden betalen voor verenigingen 
en de consumpties tijdens gratis activiteiten.

Huurders, wijkbewoners en andere belangstellenden kunnen bij evenementen 
voor €5,00 een kaartje kopen.Dit is dan inclusief een kopje koffie en een 
overige consumptie.

Agenda
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Hoi Angélique! Om bij het begin te
beginnen: kun je jezelf even
voorstellen?
'Natuurlijk. Ik ben Angélique Lindeman. 
Geboren en getogen in Alkmaar, hoewel ik 
nu al zo'n achttien jaar in Heiloo woon. Ik 
ben getrouwd met Mark en heb een zoon 
van negentien, Mees, en een dochter van 
zestien, Esmé. Ik wandel graag en heb als 
hobby taarten decoreren, hoewel ik dat nu 
iets minder vaak doe. Dat is namelijk erg 
tijdrovend, haha.'

En hoe ben je in De Loet
terechtgekomen?
'Ik heb me na een oproep van Marjon 

aangemeld als vrijwilliger voor het 
nagellaken na de handmassage, op 
donderdagmiddag. In een gesprek met haar 
gaf ik aan dat ik ervaring op wilde doen in 
het werken met ouderen. Na verloop van 
tijd kwam er toevallig een vacature voor 
activiteitenbegeleider vrij. Ik solliciteerde en 
werd aangenomen voor 24 uur, waarvan ik 
ook een deel in Overkerck werk. Ik ben er 
op 15 oktober mee begonnen, dus zo'n drie 
maanden nu.'

Wat voor werk deed je hiervoor dan?
'Ik ben opgeleid als sociaal pedagogisch 
hulpverlener en heb eigenlijk altijd met 
kinderen gewerkt. Eerst als pedagogisch...

...ANGÉLIQUE LINDEMAN

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Angélique Lindeman, activiteitenbegeleider van De Loet.
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...medewerker op de kinderafdeling van het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Daar 
begeleidde ik kinderen tijdens de opname. 
Ik leidde ze af tijdens verbandwissels, 
bood activiteiten aan, deed observaties... 
Later kreeg ik een soortgelijke functie 
in de Noordwest Ziekenhuisgroep in 
Alkmaar, waarbij ik ouders ondersteunde 
in het contact met hun prematuur geboren 
kind. Ik gaf babymassages, zorgde voor 
stressreductie bij te vroeg geborenen en 
maakte behandelplannen voor kinderen met 
slaap-, voedings- en huilproblemen. 

Verder heb ik nog een poosje administratief 
werk gedaan in het bedrijf van mijn man, 
maar dat was echt niets voor mij.'

Wat vind je mooi aan het werk in de
zorg?
'Het feit dat je bijdraagt aan het scheppen van 
een veilig leefklimaat. Het zorgen voor een 
fijne dag voor mensen die beperkt zijn in hun 
doen en laten. De mogelijkheden die je qua 
welzijn voor hen creëert en de dankbaarheid 
die je daarvoor krijgt, geven me heel veel 
voldoening. Ik geniet als mensen genieten.'

En wat is dan het allerleukste aan je
functie?
'Dat het zo afwisselend is. Natuurlijk hebben 
we vaste activiteiten, maar de groepen 
wisselen, er komen dingen tussendoor en 
geen dag is hetzelfde. Daarnaast hou ik er 
gewoon van om met mensen bezig te zijn en 
ze te leren kennen én heb ik twee kanjers 
van collega's, wat het ook erg leuk maakt.'

Denk je dat je over tien jaar nog
steeds in De Loet werkt? Of heb je
ook andere ambities?
'Op dit moment heb ik nog veel te leren 
in het werken met ouderen en zijn er nog 
genoeg leuke uitdagingen te realiseren. Dus 
voorlopig zit ik hier nog wel even.'

Tot slot – als je iets mocht wensen, 
wat zou dat dan zijn?
'Het is misschien een beetje cliché, maar 
het zou fijn zijn als mensen elkaar eens wat 
meer in hun waarde laten en niet zo snel hun 
oordeel klaar hebben. Leef en laat leven!'

IN GESPREK MET. . .

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

Een Gouden Dag
Gouden Dagen is een initiatief van twee 
vermogensfondsen: Sluyterman van Loo 
en Stichting RCOAK. Beiden spelen in op 
de behoefte aan activiteiten ten behoeve 
van het welzijn van ouderen. Zo'n tien jaar 
geleden kwam het idee om activiteiten op 
maat te organiseren door ouderen zelf aan 
te laten geven wat ze willen doen. Gouden 
Dagen werd geboren: een goed doel voor 
ouderen met een lokaal karakter. Het feit 
dat we worden gesteund door sponsoren en 
donateurs die affiniteit hebben met u maakt 
Gouden Dagen zo uniek: hun gulle giften 
stellen ons in staat maatwerk te leveren.

U belt misschien nog geregeld met familie of 
een oude vriendin. Maar wilt u deze mensen 
niet het liefst nog een keer zien? Gouden 
Dagen kan het voor u regelen. Alle ouderen 
die in Heiloo wonen, mogen een wens 
als deze in een van wensbomen hangen. 
Deze vindt u in woonzorgcentra De Loet 
en Overkerck, maar ook in 't Trefpunt en de 
bibliotheek. Ook wensen als een bezoek 
aan een museum, terug naar de plaats 
waar u bent opgegroeid of een trip naar een 
dierentuin behoren tot de mogelijkheden. 
Een leuke, enthousiaste groep vrijwilligers 
noteren de wensen en bespreken met elkaar 
wie welke wens gaat oppakken. Wanneer uw 
wens in vervulling gaat, nemen zij contact 
met u op. 

Wensen realiseren
We kunnen uw wensen natuurlijk 
alleen maar realiseren wanneer 
we exact weten wat uw wens 
precies is. Zullen we daarom 
afspreken dat u in 2019 een 
wens ophangt in een van de 
wensbomen? Op die manier 
weten wij precies hoe uw 
Gouden Dag eruit ziet en kunnen 
we beginnen met het organiseren 
van activiteiten op maat. 



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 3

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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Aankomende maandag 18 februari 
mogen we, sinds enige tijd, weer een 
herdenkingsbijeenkomst organiseren in de 
Loet. Daarmee herdenken we alle bewoners 
die gedurende 2018 'bij ons' zijn overleden. 
De herdenkingsbijeenkomst begint om 
20:00 en is niet gebonden aan een bepaalde 
levensovertuiging. Het gaat ons erom om allen 
die bij ons woonden op eenzelfde wijze te 
gedenken.  

Velen van u wonen soms jaren bij ons. Wij 
beseffen ons natuurlijk ook wel dat De Loet 
niet altijd voelt als het vertrouwde thuis, maar 
we proberen er evengoed met elkaar het beste 
ervan te maken. De gewoontes van bewoners, 
humor en bijzonderheden raken ons als 
medewerkers en bepalen het ritme van onze 
werkzaamheden. In dat gehele proces raken 

we aan elkaar gehecht. Wanneer er dan een 
bewoner overlijdt, komt er niet alleen een einde 
aan een waardevol leven, maar ook aan het 
verblijf in De Loet. Dit is voor iedereen een hele 
verandering. Voor familieleden, die gewend 
zijn hun geliefde in De Loet te bezoeken. Voor 
vrijwilligers, die soms jaren met bewoners 
optrekken. En ook voor de medewerkers van 
de zorgteams, die het gehele zorgproces van 
dichtbij meemaken. Om al deze redenen vinden 
wij het belangrijk dat we ook na het overlijden 
van de bewoners nog een moment creëren om 
hen te gedenken. Voor wie ze waren, zo aan 
het einde van hun leven bij ons in De Loet. U 
bent als medebewoner ook van harte welkom. 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit 
initiatief, dan kunt u contact met mij opnemen. U 
kunt bij de gastvrouw om mijn contactgegevens 
vragen.

HERDENKEN

zomer weetjes

Door Ben Rumping, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Valentijnsquiz

1. Valentijnsdag is de op één na  
meest populaire dag van het jaar 
voor het versturen van kaarten. Wat 
is de populairste?
A. Pasen
B. Kerstmis
C. De verjaardag van Sinterklaas

2. Wie ontvangen de meeste kaarten 
tijdens Valentijnsdag?
A. Vrouwen
B. Moeders
C. Leraren

3. Wie kopen er meer bloemen op 
Valentijnsdag?
A. Mannen
B. Vrouwen

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de 
antwoorden op de vragen uit de 
Valentijnsquiz. Scherm dit deel af 
wanneer u nog aan de quiz moet 
beginnen!

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B

4. Wie is Venus?
A. De god van liefde
B. De god van schoonheid
C. De god van liefde én schoonheid

5. Hoe heet de zoon van Venus?
A. Jupiter
B. Cupido
C. Saturnus

6. Wat werd in de Victoriaanse tijd 
gezien als een teken van ongeluk?
A. Het kopen van rozen op Valentijnsdag
B. Het versturen van een Valentijnskaart
C. Het kopen van chocolade op Valentijnsdag

Door Boy TIjbosch, eindredacteur
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Sneeuw
Op het terras bij de huiskamer in De 
Loet lag een heerlijk pak sneeuw. 
Welzijnsmedewerker Jamie en stagiair 
Nicolien hebben voor de bewoners de kou 
getrotseerd om een sneeuwpopje voor ze te 
maken (foto's rechts). De bewoners genoten 
er zichtbaar van!

Door Wendy Huiberts, 
medewerker Zorg en Welzijn

Herinnering
Een herinnering voor bewoners! Heeft u een 
vraag, opmerking of compliment? Dan kunt 
u deze kwijt in de Ideeënbus. Deze bus vindt 
u beneden in de hal, naast het winkeltje.

Door Rianne Koopen

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Loet 1, 1851 CR Heiloo 
Telefoonnummer 088-9957725 

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.


