
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepSPIL
NOVEMBER 2017 - HUIS TER WIJCK

IN DIT NUMMER: • Vanuit ViVa! • Een terug- en vooruitblik op de 
activiteiten • De agenda van november • ViVa! Gastvrij • Inzendingen 
• En méér...



xxxxx

2   ViVa! SPIL

inhoud EN COLOFON

2  Inhoud en colofon

3 Een woord vooraf

4 Vanuit ViVa!

6 Het Uitbureau

9 Agenda

11  Gouden Dagen

12  ViVa! Gastvrij

14  Inzendingen

20  Breinbrekers 12

4

Colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie Marianne Kuijper Redactie Mirjam Bayense, Evelyn 
Boelhouwer, Jeanine de Haas, Bert de Jager en Yolande Kwantes Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Plesmanweg 1, 1945 WK Beverwijk Telefoonnummer 088-9957000

De volgende uitgave verschijnt op 1 december 2017. Kopij inleveren vóór 18 november 2017. 
Alle inzendingen mogen naar Marianne Kuijper: m.kuijper@vivazorggroep.nl. Spil is een uitgave 
van ViVa! Zorggroep. Niets uit deze uitgave mag overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder schriftelijke toestemming.



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

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



xxxxx

4   ViVa! SPIL

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. 
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Gevraagd: Klankbordgroepsleden   
Huis Ter Wijck is op zoek naar twee of drie 
mantelzorgers die het leuk vinden om twee keer 
per jaar deel te nemen aan de klankbordgroep. 
Hierin komen we met elkaar tot vernieuwende 
ideeën om het woonplezier binnen de locatie 
te vergroten – middels alle facetten die daarbij 
komen kijken. Hierbij kunt u denken aan de 
eetbeleving, dagbesteding, activiteiten en sfeer.
Interesse? Meld u dan aan bij de gastvrouw 
foyer op de locatie.

Vrijwilligers gezocht
Huis Ter Wijck kan, zoals u weet, niet zonder 
vrijwilligers bestaan. Zij ondersteunen de 
beroepskrachten en zijn onmisbaar voor de 
bewoners. Het Uitbureau is daarom altijd op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers voor bijvoorbeeld 
groepsactiviteiten als koersbal, sjoelen, gym en 
tai chi, maar ook voor individuele begeleiding 
tijdens Het Ommetje, zwemmen of fietsen op 
de duofiets. 

Lijkt het u leuk om een activiteit met uw partner, 
kennis of familielid te ondernemen? Zingt u 
graag mee met de zangvereniging óf is iemand 
begeleiden naar winkelcentrum Wijkerbaan uw 
ding? Dan is er altijd een klus voor u. Alles is 
mogelijk: sommige vrijwilligers werken wekelijks, 
anderen één keer per maand.Loop gerust eens 
binnen bij het Uitbureau naast de foyer. Direct 
aanmelden mag natuurlijk ook. Neem dan 
contact op met vrijwilligerscoördinator Laura de 
Ridder via 088-9957250.

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

Familiedag
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
familiemiddag op zaterdag 14 oktober. Deze 
familiedag was georganiseerd voor de achtste 
en negende etages en het restaurant van Huis 
Ter Wijck was aangekleed om bewoners met 
tfamilie te ontvangen. 

De dag begon om 14:00. De opkomst was 
enorm en de belangstelling groot. Thea Hofland, 
de dagbestedingscoach, had de organisatie op 
zich genomen. Zij heeft er, samen met collega's 
voor gezorgd dat iedereen in groepjes bij elkaar 
kon zitten met een kop koffie met wat lekkers. 

De tafels bevatten de nodige informatie over 
Familienet. Jacqueline heette iedereen 

welkom en vertelde waarom we het allemaal 
zo belangrijk vinden om kennis te maken met 
familie en om contact te onderhouden, namelijk 
vanwege de belangstelling naar elkaar toe en 
het weten wie er woont en werkt op een 
etage. Daarom volgde er een introductie van 
de personeelsleden en hun functie. Dit was 
ook meteen goed voor het spel wat Thea had 
bedacht, want we moesten naast luisteren 
ook actief bezig zijn, Men moest raden welke 
jeugdfoto's bij welke medewerker hoorde, 
wat erg moeilijk was, maar toch vijf winnaars 
opleverde. 

De afsluiting stond in het teken van een hapje, 
een drankje en veel positieve reacties. 

MEER ACTIVITEITEN
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HET U ITBUREAU

Bingo
Iedere derde donderdag van de maand is er 
een bingo-avond in Huis Ter Wijck. U kunt 
voor €5 twee rondes meespelen én meedoen 
met de verloting. Iedere bewoner van Huis 
Ter Wijck, maar ook buurtbewoners, zijn van 
harte welkom. U mag natuurlijk een vriend of 
familielid meenemen. Het is altijd erg gezellig 
en er zijn mooie prijzen te winnen. Een groep 

vrijwilligers zorgt voor hapjes, drankjes en hulp. 
De zaal is vanaf 18:30 open. De bingo zelf 
begint om 19:00.

De bingo vindt dit jaar nog plaats op 16 
november en 21 december. Wilt u opgehaald 
worden? Dan kunt u dat aangeven bij het 
Uitbureau of bij Mirjam Bayense via 06-
22782294 of m.bayense@vivazorggroep.nl.

MEER ACTIVITEITEN
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NOVEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud 
De agenda van week tot week vindt u niet meer in de Spil. Dit omdat het aanbod 
vaak verandert. Zo komen er soms extra activiteiten bij en gaan er andere 
keren activiteiten niet door. Daarom vindt u hier het vaste weekprogramma 
én de extra, maandelijkse activiteiten die reeds bekend zijn. Het concrete 
activiteitenprogramma met aanvangstijden en prijzen vindt u op de posters 
in de lift, de foyer en op de afdelingen. Het Uitbureau vertelt eveneens iedere 
vrijdagochtend tijdens het Buurtbakkie wat er de komende maand is te doen. 
U kunt ook naar binnen lopen bij het Uitbureau in het kantoor naast de foyer. 
Mirjam, Yvonne, Sharon en Laura staan u graag te woord!

Wekelijkse activiteiten in november

Maandag 
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken Buitenhof 
Middag  Klaverjassen Buitenhof  
Middag  't Ommetje Buitenhof (Start)    

Dinsdag 
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond   Meditatiedienst Buitenhof    

Woensdag 
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte    
Ochtend  Zang Buitenhof     
Middag  Gymnastiek Buitenhof

Donderdag 
Ochtend  Koersbal Buitenhof     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

Agenda
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Vrijdag 
Ochtend  Buurtbakkie Buitenhof    
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen Buitenhof     

Maandelijkse activiteiten in november

Vrijdag 3 november
14:30   Workshop: Percussie Foyer (Inschrijven)  Gratis

Donderdag 9 november
10:00   Workshop: Kerstkaarten maken 
   Uitje: Ship in IJmuiden (Op inschrijving)   
 
Vrijdag 10 november
10:00   Verkoop: Livon – luxe tweedehands 
   merkkleding Buitenhof

Maandag 13 november
   Uitje: Hillegom (Op inschrijving)  

Dinsdag 14 november
14:00   Extra ommetje met de leerlingen van het 
   Kennemer College (Op inschrijving)

Donderdag 16 november
10:00   Beautydag Activiteitenruimte    €5
19:00   Bingo Buitenhof     €5

Vrijdag 24 november
14:30   Optreden: Dolorosa Buitenhof   

Donderdag 30 november
10:00   Zwemmen (Op inschrijving) Foyer (Vertrek)

Agenda
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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.  

Oudhollandse dag
De ViVa!-locatie Lommerlust was op donderdag 
28 september host voor een grote en geheel 
verzorgde Oudhollandse dag. Deze dag was 
toegankelijk voor cliënten uit Lommerlust, 
BreePeper en het ontmoetingscentrum wat 
grenst aan Lommerlust. 

De dag had als thema Bewegen en Verbinden 
en begon met een bewegingsprogramma met 
aansluitend een uur zang onder begeleiding 
van een pianist. De middag werd opgeleukt 
met Oudhollandse spelletjes, knuffeldieren, 
een fotograaf en kraampjes met verschillende 

hapjes van vroeger. 

Het avondmaal werd geheel aangepast aan 
deze dag: erwtensoep vooraf, een stamppottrio 
als hoofdmenu en kaneelijs met boerenjongens 
toe. Een troubadour liep tijdens het avondmaal 
rond en zong liederen uit de oude doos. 

Het was een zeer geslaagde dag en we kijken er 
met zeer veel tevredenheid op terug. Deze dag 
werd mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden 
Van ViVa! en Gouden Dagen Beverwijk.

Over Gouden Dagen
Gouden Dagen Beverwijk 
vervult wensen van eenzame 
ouderen in Beverwijk. Gouden 
Dagen werkt daarvoor samen 
met verschillende organisaties 
in de regio, waaronder Stichting 
Welzijn. Alle mogelijkheden 
voor het ondersteunen van dit 
initiatief vindt u op de website 
www.GoudenDagen.nl. Meer 
info nodig? Neem dan contact 
op met Yolande Kwantes via het 
y.kwantes@vivazorggroep.nl of 
06-52516743.
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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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Burendag
Het is al even geleden, we moeten diep graven 
in ons geheugen, maar op 22 september was 
het Burendag en ook hier in Huis ter Wijck werd 
daar aan meegedaan. 's Morgens vanaf 10:00 
liepen bewoners en buren uit de omgeving de 
Buitenhof in voor een lekker bakje koffie met 
gebak van Leek en een gezellig praatje. Er 
stonden drie hele lange tafels opgesteld, want 
iedereen die wilde, kon meedoen aan een 
workshop bloemschikken. Langzamerhand 
schoven heel veel mensen aan de tafels, waarop 
al ronde bakjes met kunstmos klaar stonden. 
Emmers met prachtige chrysanten, groot en 
klein, rozen en takken fijn groen, alles geleverd 
door Bas Bloem, de bloemenman van de 
woensdagse markt in Beverwijk en gesponsord 
door het Oranjefonds. Gelukkig waren er een 
paar geroutineerde bloemschiksters aanwezig, 
zodat ook elke kluns een kunstwerk kon 

maken. Nou, klunzen bestaan niet, dat hebben 
we dus gezien. Het werden kunstwerkjes, stuk 
voor stuk. Een grote chrysant in het midden, 
kleintjes en groen blad eromheen, wat roosjes 
en pompoentjes voor de kleur, geen bakje was 
hetzelfde en dat is ook het mooie eraan. Er 
hebben ongeveer vijftig mensen meegedaan 
en we hebben wel veertien dagen genoten van 
de mooie herfstkleuren in het bakje, dankzij 
de sterke bloemen van Bas Bloem. Het lijkt 
warempel wel of ik reclame maak, maar ach, 
dat moet kunnen, toch? Wij hebben in elk 
geval een hele gezellige burendag gehad. 
Heel hartelijk bedankt, alle medewerkers en de 
sponsoren Oranjefonds en Douwe Egberts.

Door mevrouw De Soet

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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In ieder huishouden zijn ze wel te vinden, al 
is het er soms maar één: de kamerplant. 
Wellicht heeft u ook een of meerdere groene 
planten in de vensterbank staan. Wat blijkt: 
een kamerplant is tot meer in staat dan u had 
gedacht. 

Een veel voorkomende en ook nog heel 
makkelijke plant is de Kalanchoë. De 
Kalanchoë geeft namelijk veel en vraagt weinig 
in retour. Deze kleine, oersterke vetplant met 
de karakteristieke, felgekleurde bloemetjes is 
zelfs een expert in het u beter laten voelen, 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Met een 
Kalanchoë in het gezichtsveld voelt u zich 
prettiger, zo simpel is het.

Uw Kalanchoë kan er jarenlang voor zorgen 
dat u zich goed voelt. De plant doet het niet 
alleen goed als kamerplant, ook op het balkon 
of terras voelt ze zich prima. In de zomer 
wekelijks een kleine scheut water, in de winter 
tweewekelijks is voldoende. Elke twee á drie 
weken wat plantenvoeding bij het water wordt 
ook erg gewaardeerd. De Kalanchoë vraagt 
verder alleen een wat lichtere standplaats en 
heeft weinig eisen qua temperatuur. En om 
u nog meer te plezieren, zijn ze ook nog in 
diverse kleuren beschikbaar. 

Dus mocht u niets meer weten te vragen op 
uw verjaardag, dan is deze plant misschien wel 
een leuke suggestie. 

KALANCHOËS

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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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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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
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Weerspreuken
Kent u deze weerspreuken nog?

November warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn.

Als november 's morgens bloeit (mooi weer),
weet dat de storm 's avonds loeit.

November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen.

In november kom je tegen:
harde wind en fikse regen.

Houden de bomen hun bladeren lang, 
wees voor een strenge winter bang.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Zomaar een vrijdagmiddag. Op zo'n middag is 
er af en toe wel eens iets in De Buitenhof te 
doen. Het was 13 september, de 'Dag van de 
Ouderen'. Ja heus, die bestaat! Vroeger was 
het duidelijk, je had Moederdag, Vaderdag, 
dierendag en dan had je het wel gehad. 
Tegenwoordig heeft elke dag wel een bedoeling, 
je kunt het niet verzinnen. Secretaressedag, 
rokjesdag, stamppotdag, mantelzorgdag en 
nog 360 namen erbij. Nu dus ouderendag. Die 
was ook nog eens gratis, dus iedereen kon 
komen. 

Dit  keer kwam er een soort Nikkelen Nelis: een 
man met een hoedje op, een accordeon en een 
mondorgel. Alleen de trommelbegeleiding zat 

in een muziekbox, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Hij had een groot assortiment van 
meezingers op zijn repertoirelijst en al gauw 
zat de zaal mee te deinen. Het ene !iedje ging 
moeiteloos over in het andere refreintje, De klok 
van Arnemuiden en Daar bij de Waterkant, Het 
Kleine Café aan de Haven: alles kwam voorbij 
en er werd ritmisch meegeklapt. Al gauw kreeg 
hij ook nog de voetjes van de vloer. In de pauze 
bleek dat hij ook nog erg goed piano kon spelen. 
Kortom: Het werd een gezellige middag. Dat 
kwam ook nog eens goed uit, want buiten was 
het snertweer en dan zit je het beste lekker 
knus met een leuk muziekje in De Buitenhof. 

Hartelijk bedankt voor de leuke middag! 

OUDERENDAG

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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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


