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Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?
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HET U ITBUREAU

GYM
Op woensdagmiddagen wordt er in De Buitenhof 
gegymd (foto rechtsboven). Sommige mensen doen 
al jaren mee, anderen zijn net gestart. Met muziek 
en steeds weer andere materialen blijven ouderen in 
beweging en zodoende gezond!
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HET U ITBUREAU

SINTERKLAASVIERING
Op woensdag 5 december hebben we een zéér 
geslaagde zanginstuif met Sinterklaasliedjes gehad. 
Iedereen kreeg een lootje en het leuke was – alle 
aanwezigen vielen in de prijzen!
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HET U ITBUREAU

KERSTSTUKJES MAKEN
Tijdens het Buurtbakkie van vrijdag 14 december hebben 
de mensen die zich daarvoor hadden ingeschreven 
prachtige kerststukjes gemaakt. Het was een gezellige 
ochtend met koffie en warme chocolademelk. En de 
bewoners? Die waren erg trots met hun stukken!
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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.

Borrelmiddag
Op dinsdag 20 november heeft Huis Ter 
Wijck genoten van een borrelmiddag 
met pianomuziek (foto rechtsboven). De 
bewoners vonden het erg gezellig!

Si Volta
Maandag 10 december kwam koor Si Volta 
onder leiding van Ruud Jansen langs (foto 
rechtsonder). Ze hadden een gevarieerd 
repertoire en men zong uit volle borst mee.

Bingo
De bingo gaat natúúrlijk ook in 2019 gewoon 

door – en wel op iedere derde donderdag 
van de maand. Dit zijn de data voor het hele 
jaar. Zet ze alvast in uw agenda: 17 januari, 
21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 
juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 
oktober, 21 november en 12 december.

Zitdansen
We beginnen op donderdag 10 januari met 
zitdanslessen. Moniek Goffree van Artiance 
Beverwijk gaat de lessen geven. Ze is 
ervan overtuigd dat alle mensen kunnen 
dansen en dat dit een gevoel van vrijheid 
en zelfvertrouwen geeft. Doet u ook mee? 
Danservaring is niet nodig en de eerste les 
is gratis. De verschillende data en tijden van 
de lessen ziet u op de bijbehorende poster 
(foto links).
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub 
Middag  Handwerken 
Middag  Klaverjassen  
Middag  't Ommetje  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé    
Ochtend  Tai Chi     
Middag  Fitness    
Avond  Meditatiedienst 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek
Ochtend  Muziekactiviteit 
Middag  Gym    
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Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal
Ochtend  Zitdansen (eens per maand)  
Middag  Fitness

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof 
   Deze activiteit gaat niet door op 18 januari
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    

Donderdag 17 januari
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Maandag 21 januari
   Stamppottendag met Gouden Dagen (op inschrijving) 

Dinsdag 22 januari
   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. Bellen of mailen mag ook: 
naar 06-22782294 of naar het 
nieuwe, algemene e-mailadres: 
uitbureauhtw@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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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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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.

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.

Si Volta
Ondanks dat een aantal zeer oudere 
bewoners heel vroeg naar bed gaan, 
was De Buitenhof op maandagavond 17 
december zeer goed bezet om te luisteren 
naar het koor Si Volta van Ruud Jansen, 
een bekende naam in Beverwijk. Wat een 
fantastisch groot koor! Het paste precies 
op het podium en bruiste van energie. Ze 
zongen bekende en onbekende Engelse 
kerstliedjes, maar ook nummers van John 
Lennon van The Beatles, die we niet zo 
goed konden meezingen, maar wel konden 
meeneuriën. En daar kwam het meeleven 

van pianist Ruud tevoorschijn, want na elk 
Engels liedje draaide de dirigente zich om 
en konden we luidkeels een vertrouwd 
Hollands kerstliedje meezingen. Zo bleef 
het voor ons ook spannend en fijn om mee 
te doen. Het bekende Engelstalige Happy 
Xmas (War Is Over) werd dan ook luidkeels 
meegezongen.Wat een heerlijke avond 
hebben we meegemaakt! Twee dagen later 
werd er nog over gepraat en dat wil toch wel 
wat zeggen. Ruud en zijn vrouw, tezamen 
met het hele koor: jullie zijn toppers. Om 
zoiets ook nog helemaal gratis aan te bieden 
was lief en vol medeleven met de ouderen. 
Heel hartelijk bedankt voor deze fantastische 
avond!

Door mevrouw De Soet
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Enige tijd geleden werd ik aangesproken door 
mevrouw Jansen. Ze liet mij een zakdoek zien 
die nog van haar moeder is geweest, die in 
1975 een aantal jaar in Huis ter Wijck woonde. 
Later gebruikte zij de zakdoek zelf, in de tijd 
dat ze hier met haar man woonde, en ging 
deze ook met de was mee. Pas jaren later, 
in oktober 2018, kreeg ze de zakdoek terug, 
keurig in het plastic. Men had door de code 
erop kunnen zien dat deze van haar was. 
Gelukkig dat het merken toen niet meer met 
de hand ging. 

Haar moeder, maar ook haar man, zijn beiden 
overleden, maar met de zakdoek kwamen er 
verschillende herinneringen aan de tijd dat 
haar moeder in Huis Ter Wijck woonde naar 
boven Zo herinnert ze zich nog goed hoe ze 
urenlang bezig was om op deze zakdoek en 

nog veel andere stukken textiel een merkje 
te naaien. Dit ging met hele kleine steekjes. 
Ook dacht ze aan de tijd dat de mensen geen 
rollator hadden en dus heel beperkt waren in 
hun beweging. Zelf maakt mevrouw namelijk 
dagelijks gebruik van haar rollator. Haar 
moeder was daardoor veel afhankelijker van 
anderen. Wat niet veranderd is, is het zingen 
en handwerken. Haar moeder deed dit al 
in Huis Ter Wijck en ook mevrouw Jansen 
heeft dit geruime tijd gedaan. Wat ook een 
verandering ten goede is, is dat de winkels 
tegenwoordig een stuk dichterbij zijn.

Misschien heeft dit stukje bij u ook wel 
herinneringen opgeroepen. Wanneer dit 
zo is en u het leuk vindt om hierover iets te 
vertellen, stuurt u dan gerust een stukje naar 
Spil of vraag of iemand dit voor u doet.

HERINNERINGEN OPHALEN

zomer weetjes

Door mevrouw Jansen en Yvonne Glorie, medewerker Uitbureau 

INZENDINGEN
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INZENDINGEN

Kerststukjes maken
Vrijdag 14 december was het aanschuiven 
voor het maken van een kerststuk (foto 
rechtsboven). We kregen allemaal een goud- 
of zilverkleurig bord voor ons met een blok 
oasis, een zak met een hele boomkwekerij 
aan heerlijk vers ruikende groene takken, 
drie witte rozen en wat kerstballen en 
daarmee konden we aan de slag. Er was 
een voorbeeldstuk gemaakt en met de hulp 
van de altijd aanwezige vrijwilligers kwamen 
de prachtigste werkstukken tot stand. Het 
kostte wel wat zweetdruppels, maar dan 
had je ook wat. Bijgaande foto toont het 
resultaat: het kan zo in de etalage van de 
bloemist! De verrassing was groot toen we 
hoorden dat er geen kosten aan verbonden 
waren: het geheel was namelijk gesponsord 
door onze houtbewerkersgroep. Zij hadden 
al verschillende malen een goede verkoop 
gehad en zo kon onze kerstdecoratie 
geschonken worden. Toen werden er zomaar 
wat kusjes uitgedeeld: de mannen hadden 
er een kleur van gekregen! Maar mannen: 
heel hartelijk bedankt. Bij mij op tafel staat 
het stukje nog. Af en toe wat water en het 
groen met de bessen en de versieringen 
doen het nog best. Groeten namens allen!

Door mevrouw De Soet

Ochtend in De Buitenhof
Woensdagmorgen 12 december was 
iedereen vroeg uit de veren, want er was iets 
te doen in De Buitenhof. Een rij tafels met 
daarop uitgesteld de oogst van de Breiclub en 
de houtbewerkersploeg, onze houthakkers, 
Ontzettend leuk om alles te bekijken. En wat 
nog leuker was: alles bleek heel betaalbaar. 
De opbrengst komt weer ten goede van de 

bewoners. Zoals u weet heeft de Breiclub al 
een paar keer een borreluurtje gesponsord, 

Ook aan de andere kant van de zaal was iets 
te zien. Op het grote scherm zagen we een 
van de nieuwste opnames van een concert 
van André Rieu (onderste foto, rechts). 
Nu eens niet in orkestopstelling, maar met 
allerlei spelende kinderen en mensen op 
skilatten. Leuk om naar te kijken en mee te 
zingen. We kregen koffie met kerstbrood en 
chocolademelk of glūhwein en we zaten dus 
al vroeg aan de borrel. Het is haast een café 
voor ouderen: een bruine kroeg, zogezegd. In 
elk geval was het een hele gezellige ochtend 
met natuurlijk een stoet van vrijwilligers!

Door mevrouw De Soet
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INZENDINGEN

Sinterklaas
In de donkere decembermaand heeft Sint 
Nicolaas het altijd heel erg druk. Zó druk 
dat hij dit jaar maar even een flitsbezoek 
aan Huis Ter Wijck kon brengen. Gelukkig 
kwamen er op 5 december drie Pieten zo 
uit de schoorsteen terecht op etage 6 en 7. 
De verzorging had ze goed geholpen met 
oud-Hollandse spelletjes en een megagrote 
vier-op-een-rij-stellage waarmee fanatiek, 
maar eerlijk werd gestreden om de winst. 
De Pieten zongen en dansten, er was 
warme chocolademelk met slagroom en 
voor iedereen een chocoladeletter. We 
hebben veel gelachen en de tijd was zo om. 
En voor de goede orde: mevrouw Schelvis 
was niet gevallen, maar had een zoen van 
Zwarte Piet gekregen. Een warme Piet die 
een beetje afgaf. Ze werd er behoorlijk mee 
geplaagd. Een lolletje moet kunnen, toch? 

Alle medewerkers en de fotograaf heel 
hartelijk bedankt!

Door mevrouw De Soet

Herdenkingsdienst
Op 28 november stonden we met een 
herdenkingsdienst in Huis ter Wijck stil bij 
de overleden bewoners. We hebben 31 
bewoners herdacht die tussen 1 maart en 
31 augustus 2018 overleden waren. Het 
restaurant zat vol met familie, bewoners 
en personeel. Met kaarsjes, rozen en 
het noemen van de namen was het een 
sfeervolle en waardige avond.  

Door Mandy Koehorst-Kroon, 
geestelijk verzorger
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Het nieuwe jaar is weer begonnen. 365 
dagen liggen open voor ons. Hoe kijkt u daar 
tegenaan? Ziet u het als een jaar vol nieuwe 
kansen en nieuwe avonturen? Of ervaart u 
het als een sleur om weer aan een nieuw jaar 
te beginnen? Zijn er dingen die u anders had 
willen doen en biedt dit nieuwe jaar u de kans 
daarop? Of bent u juist tevreden met het leven 
en de lessen die het u geleerd heeft? Mijns 
inziens biedt elk jaar ons de kans om met 
frisse moed en een open blik te beginnen. Een 
nieuw jaar voelt als een nieuwe start waarin 
alles mogelijk is. Tegelijkertijd weten we ook 
dat ook dit jaar voorspoed én tegenslag zal 
kennen: liefde en verdriet, mooie momenten en 
verdrietige momenten. Maar laten we ervoor 
waken dat dat onze onbevangenheid niet in de 
weg zal staan. 

Moed
Zit nooit bij de pakken neer,
maar ga gewoon maar door. 

Kom voor jezelf in het geweer
en zet je beste beentje voor.

Doet iemand jou tekort of pijn,
recht dan je rug en lach.

Want jij mag er zelf best zijn
en vandaag is toch jouw dag.

Hoe hard de wind ook waait,
je kunt er altijd tegenin.

En wat er ook maar eindigen zal, 
je vindt wel weer een begin.

- Emmy Davids

EEN NIEUW HOOFDSTUK

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Een borreluurtje
Lang geleden, op 20 november van vorig 
jaar, stond ons weer iets gezelligs te wachten. 
Een middagborrel, aangeboden door de 
dames van de Breiclub. Er was een pianiste, 
Lonnie, heel leuk, die onvermoeibaar veel 
meer en minder bekende melodietjes uit de 
piano toverde. We konden dus meezingen 
en ondertussen lekker babbelen om ons 
heen. Heel gezellig, zo leer je nog eens 
andere bewoners kennen. Dat alles onder 
het nuttigen van de nodige hapjes en 
drankjes, lekker knus. Knus is het ook op de 
maandagmiddagen in de Buitenhof, bij de 
Breiclub, dus als u van handwerken houdt, 
komt u dan eens een kijkje nemen. Voor 
deze keer in elk geval, Breiclub, hartelijk 
bedankt voor de gezellige middag!

Door mevrouw De Soet
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