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Beste lezer,

Het kwam misschien wat onverwacht, 
maar het mooie weer in de maand oktober 
was natuurlijk meer dan welkom. Volgens 
meteorologen hebben we in Nederland 
nooit eerder zoveel zomerse dagen zo laat 
in oktober gekregen. Een jaartal dat nog 
enigszins in de buurt kwam, was 1921. Toen 
vond er ook een serie van drie dagen lang 
mooi weer plaats, maar dat was al op 9, 10 
en 11 oktober. Een unieke ervaring, dus.

Het mooie weer betekent niet alleen maar 
goed nieuws. Dit soort extremen worden 
veroorzaakt door de opwarming van de 
aarde. De standaardtemperatuur komt 
hierdoor hoger te liggen en in landen waar 
het sowieso al warm is, kunnen tropische 
stormen voorkomen. Dit was afgelopen 
maand het geval in Spanje en Portugal.

Maar nu lijkt er echt geen ontkomen meer 
aan: de herfst gaat beginnen. De bomen 
worden kaal, het is buiten eerder donker 
en het enige lichtpuntje is de viering van 
Sint Maarten op 11 november. Hóe leuk is 
het als de kinderen van een basisschool 
uw locatie bezoeken met hun zelfgemaakte 
lampionnen!

Tot slot willen we u laten weten dat 
de Uitbureaus druk bezig zijn met de 
voorbereidingen op de feestdagen. Hier krijgt 
u binnenkort meer info over. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Drukker Media Point Adres 
Plesmanweg 1, 1945 WK Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957000

De volgende editie verschijnt op 1 
december 2018. Kopij aanleveren vóór 
19 november 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

KLEINKINDEREN
Hulp in Huis Ter Wijck komt van verschillende personen 
– ook van de allerjongsten. Onder meer déze leuke 
kleinkinderen hielpen ons afgelopen zomer geweldig 
tijdens allerlei activiteiten. Onze dank is groot!
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NOVEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken De Buitenhof 
Middag  Klaverjassen De Buitenhof
Middag  Spelletjes De Buitenhof   
Middag  't Ommetje De Buitenhof (vertrek)  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond  Meditatiedienst De Buitenhof 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte
Ochtend  Zang 
Middag  Gym    

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof 
   Deze activiteit gaat niet door op 9 en 23 november
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen De Buitenhof

AGENDA
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Donderdag 1 november
14:00   Heel Heemskerk Tekent: Kinderen en ouderen 
   tekenen onder leiding van kunstenaars De Buitenhof

Zaterdag 3 november
   Uitje De Bazaar (aanmelden bij Uitbureau)

Donderdag 15 november
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Zaterdag 17 november
   Familiemiddag voor afdeling 8 en 9 De Buitenhof  

Dinsdag 20 november
   Extra ommetje met het Kennemer College 

Vrijdag 30 november
10:00 - 12:00 Verkoop H&A Mode De Buitenhof  
  

Meer info
Aanvangstijden en prijzen vindt u op de posters met 
het weekprogramma op de afdelingen, in de lift en in de foyer. 

Loop binnen bij het Uitbureau voor meer info 
over de activiteiten. U vindt ons in de foyer: 
de eerste deur rechts naast de counter. 
Mailen of bellen mag ook: naar Mirjam 
(06-22782294 of 
m.bayense@vivazorggroep.nl), Yvonne 
(088-9957017 of y.glorie@vivazorggroep.nl)
 of Sharon (088-9957017 of 
s.demmers@vivazorggroep.nl).

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Huis ter Wijck 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. Hij is te huur in de foyer: de eerste deur 
rechts naast de counter.
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Waarom 1 november zo'n belangrijke 
dag is
De eerste dag van de nieuwe maand is van 
oudsher een belangrijke dag voor boeren en 
kooplieden. Waarom? Nou – om onder meer 
de volgende redenen!
• De dag betekende voor boeren het begin 

van het winterseizoen.
• De dag was het startsein voor de 

slachtwerkzaamheden.
• De kachel werd op deze dag weer gereed 

gemaakt voor het winterseizoen.
• De winterkleding kwam weer tevoorschijn.
• Het loon werd, zoals ieder maand, op 

deze dag uitbetaald.
• De nieuwe pachttermijnen gingen in.
• Het was over het algemeen een dag om 

er op uit te trekken.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Sigarenbandjes verzamelen
Verzamelen is van oudsher een van 
onze favoriete hobby's. Voetbalplaatjes 
verzamelen, bijvoorbeeld. Of suikerzakjes. 
En in het verleden verzamelden we zelfs 
sigarenbandjes. Er was namelijk altijd wel 
een oom of buurman in de buurt die sigaren 
rookte – en dat leverde mooie bandjes op 
die je in een speciaal album kon plakken. 
Bovendien bleef de geur van de sigaren nog 
jaren in dat album hangen.

Verzamelde u ook sigarenbandjes?

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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Bowlen
De verwachtingen voor het bowlen waren 
hoog gespannen, want hoe zou dat gaan: 
een groep ouderen en dan die zware 
bowlingballen? Eenmaal binnen waren er 
drie banen voor ons gereserveerd. Daar 
werden aan het begin van de baan een soort 
schuin aflopende hekjes neergezet waar de 
bal op kwam te liggen, waardoor wij alleen 
maar hoefden te duwen (later hoorde ik dat 
die rekjes gebruikt worden bij kinderbowling 
– nou, ik zeg maar niets...). De vrijwilligsters 
liepen heen en weer met de bal en al gauw 
kwam het spel op gang. 'Oeh', 'aah', 'jajaja', 
'ai', 'nét niet' en 'hoera', wanneer alle kegels 
omvielen, waren veelgehoorde kreten. De 
dames Dekker, Peggeman en Mul en de 
heer Meyran waren goed op dreef en hadden 
best hoge scores. Zelf had ik ook nog een 
strike, alle kegels gingen om... en toen ging 

het licht uit. De speeltijd was verstreken en 
hij telde niet meer. Jammmmer! 

Het leed was toch gauw geleden, want in het 
restaurant was er koffie, thee en grote punten 
gesorteerd gebak. De tijd van opstappen 
kwam veel te vlug in zicht, maar vrolijk 
gingen we weer in de busjes naar huis. Wij 
hadden een fijne middag gehad, die neemt 
niemand ons meer af. Natuurlijk vergeten wij 
niet de organisatie en de vrijwilligsters (die 
vast één uitgerekte arm hadden van al die 
zware ballen) te bedanken.

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Na een aantal maanden afwezigheid wegens 
zwangerschapsverlof ben ik weer terug. 
Hopelijk heeft u in de tussentijd genoten van 
de stukjes geschreven door mijn collega Paul. 

Op 30 mei ben ik moeder geworden van zoon 
Thijmen. Sindsdien heb ik mij ondergedompeld 
in de wereld van slaapjes, luiers en voedingen. 
Het is mijn eerste kindje, dus alles is nieuw, 
onwennig en aftasten. Een geboorte is wennen 
voor de baby, maar ook voor de kersverse papa 
en mama. Onzekerheid en moeheid wisselen 
zich af en tegelijkertijd ervaar ik daarnaast een 
overweldigend gevoel van liefde en vreugde. 
Het moederschap en deze nieuwe levensfase 
voelt met al zijn uiteenlopende facetten wel als 
een totale aardverschuiving. 

We maken gedurende ons leven meerdere 

levensfases mee. Het ouderlijk huis verlaten, 
school afronden, gaan werken, trouwen (of 
juist scheiden), alleenstaand worden, (klein)
kinderen krijgen, met pensioen gaan, ouder 
worden, et cetera. Een nieuwe levensfase 
vraagt best wat aanpassingsvermogen van een 
mens. Het gooit oude zekerheden overboord en 
vraagt om een nieuwe invulling of evenwicht. 
Even pas op de plaats maken om de nieuwe 
situatie eigen te maken. 

Herkent u dat? En wat helpt u om deze fase 
vertrouwd te laten worden? Bij mij helpt het om 
in onzekere tijden humor te gebruiken en te 
denken aan het feit dat dit een fase is: ook deze 
dag gaat voorbij. Tegelijkertijd vertrouw ik erop 
dat elke levensfase iets moois te bieden heeft. 
En zo vloeit langzaam de nieuwe levensfase 
samen met mijn identiteit. 

NIEUWE LEVENSFASE

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Bent u geboren in de maand november? Dan 
bent u erg gesteld op uw privacy en de tijd 
voor uzelf. En dat zeggen wij niet. Dat hebben 
verschillende onderzoeken uitgewezen.

Kinderen die zijn geboren in november hebben 
doorgaans een opvallend karakter. Het is 
bijvoorbeeld best lastig om een afspraak met 
hen te maken. Dit omdat ze hun vrije tijd als een 
soort havik bewaken. Daarnaast voelen ze zich 
enkel bij personen bij wie ze helemaal zichzelf 
kunnen zijn prettig. Dat maakt het soms lastig 
deze zogenaamde novemberkinderen te leren 
kennen: ze zijn in gezelschap vaak wat meer 
geserveerd.

Loyale vrienden
Maar dit ietwat gesloten karakter heeft 
ook voordelen. Zodra je eenmaal bij een 

novemberkind in de zogenaamde inner circle 
terecht komt, zijn het vrienden voor het leven. 
Ze luisteren goed naar je en vertrouwen je 
volledig. Een vriend of vriendin om zuinig op te 
zijn, dus!

Ambitie
Andere eigenschappen van iemand die is 
geboren in november, zijn vastberadenheid en 
ambitie. Ze willen graag in controle zijn van wat 
er gebeurt. Dat kan voor een partner vervelend 
zijn, maar op professioneel gebied maakt dat 
hen juist vaak succesvol. Het houdt ook in dat 
ze vaak nét iets meer te besteden hebben. 
Mede daardoor zijn novemberkinderen vaak 
liefhebber van mooie spullen met een hoge 
kwaliteit.

Bent ook in november geboren? Klopt deze 
omschrijving een beetje – of juist totaal niet?

NOVEMBERKINDEREN

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Wereld Alzheimer Dag 2018
Op zaterdag 22 september vond de 
slotbijeenkomst van de Wereld Alzheimer 
Week plaats in het Kennemer Theater. Het 
thema van dit jaar was Muziek en Bewegen. 
Vanuit verschillende verzorgingshuizen 
kwamen ouderen hier naartoe en namens 
Huis Ter Wijck nam ik twee bewoners mee.  
Elke woensdagochtend zingen een aantal 
bewoners al in huis en daarvan waren er twee 
uitgenodigd om mee te gaan. 's Ochtends 
om 10:00 haalde ik de bewoners op en 
een kwartier later werden we door Karin 
opgehaald met de auto en reden we naar 
het Kennemer Theater. We begonnen met 
een lekkere bak koffie en moesten daarna 
repeteren. Na de repetitie mochten we door 
de artiesteningang. Om twaalf uur kregen 
we een lunch aangeboden en konden we 
overal even rondkijken, waarna we om 12:45 

de zaal weer in moesten. Om 13:30 werd 
de show geopend door de huisband van 
Alzheimer Nederland en om 14:00 waren de 
ouderen aan de buurt en lieten ze de zang 
horen. Ze hebben uiteindelijk vier nummers 
gezongen die 's ochtends werden geoefend 
bij de repetitie. Na het optreden zijn we in het 
publiek gaan zitten en kwamen er nog een 
aantal therapeuten naar voren die informatie 
vertelden over Alzheimer. Daarna moesten 
we dansoefeningen doen. Het was voor veel 
bewoners van de zorginstellingen een hele 
leuke middag. Ze hebben genoten!

Door Didi de Vries

INZENDINGEN
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Herfstdiner
Op dinsdag 9 oktober hebben we een 
Belgische avond gehad. De gasten hebben 
onwijs genoten en dat is zeker af te zien aan 
de foto's!

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw Foyer

Nóg meer herfstdiner
Dinsdagavond 9 oktober waren in de 
foyer de tafels sfeervol gedekt voor het 
Menu Belgique, een viergangenmenu op 
de Vlaamse toer, bereid met onder meer 
Duvel-bier, Belgische brie en als toetje een 
verrukkelijke, brosse wafel met ijs, slagroom 
en met Grand Marnier aangemaakte 
bosbessensaus. Wat hebben wij toch 
een fantastische keukenbrigade! Alles op 
de borden was  aantrekkelijk opgemaakt 
en overheerlijk van smaak. Kok John de 

Winter en zijn medewerkers en natúúrlijk de 
serveersters: heel hartelijk bedankt! 

Door mevrouw De Soet

Pompoenen
Monique Hofstee en Marian Jansen 
hebben op vrijdag 12 oktober de stoute 
schoenen aangetrokken. Ze zijn naar de 
Rijksstraatweg in Heemskerk graden voor 
wat meer gezelligheid op tafel. Daarom 
hebben ze pompoenen gehaald die ze gratis 
kregen van Wil Brakenhoff. Bedankt!

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw Foyer

INZENDINGEN
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Omdat we hier in Huis Ter Wijck van feestjes 
houden, deden we natuurlijk ook mee aan 
de Burendag en zoals elk jaar, dit keer op 21 
september, waren de buurtbewoners samen 
met onze bewoners uitgenodigd op een 
'versierde' koffieochtend voor een praatje en 
een plaatje. Belangstellenden konden ook 
meedoen aan een workshop bloemstukjes 
maken. Er waren ook weer genoeg vrijwilligers 
gekomen (die kanjers, door regen en storm) 
om alles in goede banen te leiden en zo waren 
er op een bepaald moment vijftig gasten 
aangeschoven om met een grote chrysant en 
drie andere soorten bloemen en groen blad 
een prachtig herfststukje in elkaar te frutselen. 

Iedereen had dezelfde bloemen, maar alle 
stukjes werden anders en stuk voor stuk 
juweeltjes om te zien. Om twaalf uur keerde 
iedereen dan ook heel voldaan huiswaarts. 

Wat een fijne, gezellige ochtend, dankzij de 
sponsoring van het Oranjefonds, Douwe 
Egberts en natuurlijk de mooie bloemen van 
Bas van de woensdagmarkt in Beverwijk. 
Allemaal heel hartelijk bedankt, natuurlijk ook 
onze onvervangbare vrijwilligers, die ook nog 
eens helpen De Buitenhof weer aan kant te 
maken. Een tien met een griffel verdienen ze!

BURENDAG

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Daar waar november een ingetogen maand 
is van korte dagen en koud weer, is het ook 
een maand die vooruitloopt op de feestdagen, 
waarin lekker eten en gezelligheid centraal 
staan. We blikken daarom in deze editie 
alvast vooruit op de feestdagen, maar slaan 
ook november zelf niet over: een maand 
waarin de eerste nachtvorst eraan komt en 
de pompoenen uitgestald langs de wegen 
liggen.

Gastvrij nieuws
ViVa! Zorggroep organiseert, in de week 
voorafgaand aan de Kerstdagen, ook dit 
jaar weer een feestelijke avond met een 
luxe kerstmenu vanuit ViVa!'s Topmenu-
cyclus. Dit keer draagt het menu de naam 
KerstSterren Menu. Het programma is eind 
november gereed, waarna u kunt reserveren. 
U vindt de kerstflyer dan in uw brievenbus.

11 november
Sint-Maarten is het eerste feest van de grote 
advent, welke geheel in het teken staan van 
licht, delen en elkaar zien. Ooit was het een 
feest voor iedereen, waarbij men in een 
zogenaamde processie liep. Pas later werd 
het een kinderfeest. Dit vindt haar oorsprong 
in de landbouw. De boeren maakten het 
land klaar voor de winter en sloegen de rijke 
oogst op in de schuren. Kinderen togen met 
bedelzakjes langs de deuren en kregen dan 
iets van de oogst mee – noten of vruchten, 
bijvoorbeeld. Dit vormde de basis voor het 
Sint-Maarten dat we vandaag de dag kennen. 
Nu gaan kinderen, voorzien van een lampje 
of een uitgehold knolgewas waarin een...

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
November is de tijd van het 
jaar om u te wagen aan de knol 
en de kool: echte, Hollandse 
groenten die direct uit de aarde 
komen. Puurder kan bijna niet 
– en dan smaken ze ook nog 
eens geweldig. De rode kool, 
boerenkool, bloemkool, koolraap 
én spruitjes zijn allemaal 
voorbeelden van typische 
novembergroenten, hoewel 
de koolraap – helaas – steeds 
meer naar de achtergrond wordt 
verdreven.
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...klein lichtje brandt, langs de deuren om te 
zingen, in ruil voor wat snoep, een mandarijn 
of een appel. Wie weet komen er bij u ook 
kinderen aan de deur...

Allerzielen
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de 
dag waarop de Rooms-Katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen herdacht. 
Dit feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd – de dag na Allerheiligen. 
De meeste landen staan stil bij deze dag, 
hoewel Allerzielen het meest wordt gevierd 
in traditioneel katholieke landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika.

Halloween
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen wijst de 
kerk gelovigen op thema's als sterfelijkheid, 
de dood en het laatste oordeel. De 

voorbereidingen op deze feesten vinden 
plaats op Allerheiligenavond. In het Engels 
kennen we die dag als Halloween. Dit feest 
heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een 
wereldwijd bekende dag. In sommige landen 
lijkt Halloween enigszins op Sint-Maarten: 
ook hier gaan kinderen langs de deuren om 
snoep op te halen. Het grote verschil met Sint-
Maarten is, afgezien van de verschillende 
data, het feit dat kinderen in landen die 
Halloween vieren dit vaak verkleed doen – 
bij voorkeur als iets griezeligs.

Het feest is echter los te zien van Allerheiligen 
en Allerzielen: Halloween heeft inmiddels 
niets meer te maken met de kerkelijke dagen.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Feeëriek en sfeervol bereikt de
kleurrijke herfst een hoogtepunt

Wandel in het rood 
wordende bos.
Vergeelde bladeren
en kreupelhout.

Natuur verliest haar 
laatste krachten
Onderweg naar enige rust, 
zodat nieuwe tijd is 
aangebroken: 

het is november weer.
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. B |5. C | 6. A

Wat weet u over het najaar?

1. Welke kinderen worden, wetenschappelijk 
bewezen, vaak ouder?

A. Kinderen geboren in de zomer | B. Kinderen geboren in de lente 
| C. Kinderen geboren in de herfst

2. Wat betekent het woord 'herfst' eigenlijk?
A. 'Nazomer' | B. 'Oogsttijd' | C. 'Vochtig seizoen'

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

| C. Allerzielen en Allerheiligen

4. Wat begint er op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk 
halfrond de herfst begint?

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

5. Waarom is er meer regen in de herfst?
A. Dat komt door de zon | B. Dat komt door de maan | C. Dat komt 

doordat het elders warmer is, waardoor water verdampt en op een kouder 
werelddeel neerkomt

6. Waardoor ontstaat sneeuw?
A. De wolken zijn koud, waardoor de regen bevriest | B. De aarde is koud 
en voordat de regen valt, is het bevroren | C. Sneeuw heeft met geen van 

beiden te maken en ontstaat spontaan

HERFSTQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


