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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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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.

Een Weens koffieconcert
Pianist Klaas Bakker komt op zondag 10 
februari langs voor een mooie uitvoering 
van het programma Mooie Blauwe Donau, 
bestaande uit pianomuziek van diverse, 
Weense componisten, voorzien van 
gelijktijdig geprojecteerde filmbeelden over 
de Oostenrijkste stad. 

Het optreden vindt plaats in het restaurant 
van Elsanta, begint om 10:30 en duurt 
ongeveer een uur.  Komt u ook genieten? 
U bent zoals vanzelfsprekend van harte 
welkom!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Maandag 4 februari
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 5 februari
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 6 februari
11:15   Gym
14:00   Bingo

Donderdag 7 februari
14:00   Atelier

Zondag 10 februari
10:30   Koffieconcert Restaurant

Maandag 11 februari
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 12 februari
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 13 februari
11:15   Gym
14:00   Koersbal
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AGENDA

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
   High tea

Maandag 18 februari
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 19 februari
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 20 februari
11:15   Gym
14:00   Dansschool La Passe

Donderdag 21 februari
14:00   Atelier

Maandag 25 februari
15:15   Kerkdienst

Dinsdag 26 februari
11:15   Gym
14:00   Spelletjesmiddag

Woensdag 27 februari
10:30   Keek op de Maand
11:15   Gym
14:00   Koersbal

Donderdag 28 februari
14:00   Atelier
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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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Later als ik groot ben, dan wil ik moeder worden. 
Ik wil in een boerderij wonen, met een lieve 
man, kinderen, een hond en kat. Ik wil werken 
als psycholoog en honderd jaar oud worden. 

Als ik als klein meisje in een vriendenboekje 
moest opschrijven wat mijn dromen waren voor 
later, dan schreef ik vaak het bovenstaande op. 
Tot mijn grote geluk ben ik al moeder geworden 
en woon ik met een lieve man, zoon en poes 
in een fijn huis. Daarnaast was psychologie 
het toch niet helemaal voor mij, maar het vak 
van geestelijk verzorger bleek me wel goed te 
passen. En dat oud worden: ja, daarvan zeg 
ik tegenwoordig dat ik niet ten koste van alles 
honderd wil worden, maar ik zou wel een lang 
leven samen met mijn dierbaren willen hebben, 

mits dat op gezonde wijze en met waardigheid 
gepaard gaat.  

Een deel van mijn jeugddromen is al 
verwezenlijkt. Dromen kunnen iets zijn om naar 
te streven, om werkelijkheid te laten worden. 
Ook kunnen ze ons hoop geven. Het mooie aan 
dromen is dat we daar nooit te oud voor zijn. 
Sommige dromen gaan in vervulling, andere 
dromen vervagen of veranderen. 

Als u terug kijkt, wat zei u dan als kind altijd 
over later als ik groot ben? Wat waren uw 
dromen en verwachtingen? En in hoeverre zijn 
deze uitgekomen als u er zo op terug kijkt? En 
misschien nog leuker: welke dromen heeft u nu 
nog voor de toekomst?

LATER ALS IK GROTER BEN...

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Februarifeitjes
De maand februari is de kortste van het jaar. 
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend 
is het feit dat het woord februari is afgeleid 
van het Latijnse februare, wat zuiveren 
betekent. En dat is niet het enige bijzondere 
weetje rondom de maand. Want wist u 
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde 
dag begint als maart en november? Alleen 
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En 
daarnaast heeft de maand natuurlijk de 
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!

Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.

Is februari nat en koel?
Dan is de zomer meestal heet en zwoel.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres President Kennedyplein 225, 
1945 SG Beverwijk 
Telefoonnummer 088- 9957830

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.


