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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

6  Agenda

9  ViVa! Gastvrij

10  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

EEN EXTRA OMMETJE
Afgelopen maand deden we een extra wandeling met 
de leerlingen van het Kennemer College. Dit keer ging 
de reis naar Animal Farm in het Willem-Alexander 
Plantsoen. Dat zag er zó uit!
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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.

Wie doet er mee?
U weet zonder twijfel dat Huis ter Wijck 
zonder vrijwilligers niet kan bestaan. Ze 
ondersteunen de beroepskrachten en 
zijn onmisbaar voor de bewoners. Het 
Uitbureau is dan ook altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers, bijvoorbeeld om te 
helpen bij groepsactiviteiten als koersbal, 
zitdansen, gym en tai chi. We zoeken 
echter ook vrijwilligers voor individuele 
begeleiding tijdens 't Ommetje, uitjes of 
fietsen op de duofiets. Lijkt het u leuk 
om een activiteit met uw kennis, partner 
of familielid te ondernemen. Zingt u het 

liefst mee bij de zangvereniging? Houdt 
u van koken, handwerken, klaverjassen 
of tuinieren? Helpt u graag mee door 
iemand te begeleiden naar winkelcentrum 
Wijkerbaan? Loop dan gerust eens binnen 
bij het Uitbureau naast de foyer om samen 
met ons naar de mogelijkheden te kijken. 
U mag u natuurlijk ook direct aanmelden bij 
vrijwilligerscoördinator Lotte van Akkeren via 
telefoonnummer 06-229144672. 

De vragen van de bewoners zijn heel divers, 
dus is er altijd een klus voor u. Sommige 
vrijwilligers werken wekelijks, anderen doen 
dit één keer per maand. Alles is mogelijk!

Kijk ook eens op www.vivazorggroep.nl 
voor meer info.
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HET U ITBUREAU

Meer voor mannen
28 februari was een bijzondere middag in 
Huis ter Wijck. Er vond weliswaar een quiz 
met een aansluitende borrel plaats, maar 
deze was alleen toegankelijk voor mannen 
(bovenste foto rechts). De dames van het 
Uitbureau mochten natuurlijk ook niet komen, 
waardoor er twee heren werden uitgenodigd 
om te middag te begeleiden, samen met 
vrijwilligers Bert en Kees. De middag was 
desondanks toch handig voor het Uitbureau: 
zo konden we zien of ze specifieke wensen 
hebben – voor wat de activiteiten betreft. 

Bezoek van de
CliniClowns
Op maandag 11 maart kregen de bewoners 
van verschillende afdelingen hoog bezoek: 
van de CliniClowns (foto links en onderste 
foto rechts). Sommige bewoners kregen 

zelfs bezoek op hun appartement en werden 
daar verrast met een persoonlijke ontmoeting 
vol muziek en theater. Eén van de dames 
wonend op de derde etage is een geboren en 
getogen Brabantse en werd dus getrakteerd 
op een heus carnavalsfeest, inclusief 
polonaise, slingers en boerenzakdoeken. 

Herhaling
Het was een geweldig feest en er is goed 
nieuws, want de CliniClowns komen later dit 
jaar opnieuw terug dankzij sponsoring van 
de Stichting Vrienden Van ViVa!.
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APRIL 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 

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal
Ochtend  Zitdansen (alleen op 4 april) 
Middag  Fitness
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Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie (alleen op 12 en 26 april) 
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte 

Woensdag 3 april
10:00   Extra bingo door Seyma en het Kennemer College

Donderdag 4 april
10:00   Zitdansen met Monique      €5,00

Dinsdag 9 april
14:00   Watermusic: klankverhalen (op uitnodiging)  

Donderdag 11 april
19:00   Herdenkingdienst De Buitenhof 

Vrijdag 12 april
10:00   Bloemschikken: paasstukjes maken 

Maandag 15 april
14:00 - 16:00 Bezoek CliniClowns Afdeling 4 en 8 

Dinsdag 16 april
14:00   Extra Ommetje met het Kennemer College
   (op inschijving)

AGENDA
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Donderdag 18 april
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

Zondag 21 april: Eerste Paasdag

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

Donderdag 25 april
10:45 - 15:30 Uitje (op inschrijving)      

Vrijdag 26 april
10:00   Verkoop Donjacour-schoenen 

Zaterdag 27 april: Koningsdag
14:00   Koningsdagfeest

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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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.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Muziek en zang
Wat gaat de tijd toch vlug. Het is alweer 
maart. Gelukkig gaat in Huis ter Wijck alles 
weer zijn gang, dus meteen op 1 maart 
werd er op vrijdagmiddag een zangduo 
aangekondigd: Debbie en Arthuro, Just Two 
(foto's). Zij waren nog niet eerder geweest en 
er was veel belangstelling in De Buitenhof. 
Bij het voorstellen bleken het twee ras-
Amsterdammers die meteen inzetten met 
André van Duin, die in de avond een laatste 
rondje maakte met zijn hond, en daarna 
was Willy Alberti aan de beurt. Onderbroken 
met wat kwinkslagen kwamen Claudia de 
Breij en Frans Halsema voorbij. Allemaal 
meezingers, maar toch net weer anders dan 

anders. De zaal ging uit zijn dak, er werd 
uitbundig gedanst, geklapt en gezwaaid. 
Heerlijk – en na een krap kwartiertje pauze 
(we hadden amper tijd voor de consumptie) 
ging het verder met stukjes uit De Jantjes 
en Geef Mij Maar Amsterdam. Voor een 
momentje waren alle toeschouwers ook 
Amsterdammers. 

Het was een reuze vrolijke middag, waarbij 
de zangers gewaarschuwd moesten worden 
dat ze nu toch echt moesten stoppen, omdat 
er ook nog gegeten moest worden. Bij het 
wachten voor de liften om naar boven te 
gaan werd er door de bewoners nog steeds 
gezongen. Als je dat geen succes kunt 
noemen...

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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Hartelijk bedankt, Debbie en Arthuro. Fijn 
dat jullie bij ons kwamen zingen. Voor nu 
én nog eens, mogen we dat zeggen? Ook 
alle vrijwilligers en andere medewerkers, 
bedankt voor jullie aanwezigheid.
 
Door mevrouw De Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

Een onverwacht
feestavondje
Brafoer, Bas Bloem, patisserie Leek, 
slagerij Besteman, Pullz Ems, Inkx 
Wellness, Cosmetique Carmen en 
Reindersfoodfashion. Een hele rij namen, 
bekend en onbekend, maar dan heb je ook 
wat. Allemaal ondernemers in Beverwijk 
die graag iets voor Huis ter Wijck wilden 
organiseren. Maandagavond 4 maart was 
het dan zover. Van alle negen verdiepingen 

waren bewoners naar De Buitenhof 
gekomen of gebracht. Het was bommetjevol, 
buiten het brandweerpaadje kon er geen 
muis meer bij (foto's). Er verschenen vier 
dames op het toneel. Zij gaven uitleg 
over de organisatoren en de wijze waarop 
geld bij elkaar gesprokkeld was, met het 
fantastische bedrag van € 3778,50 tot 
gevolg! Zij kregen een luid applaus en toen 
kon het programma voortgezet worden. Er 
kwamen twee zangeressen op het toneel en 
met medewerking van de muziek klonken 
het welbekende Wat Moet Ik Zonder Jou 
Beginnen, Meisjes Met Rode Haren en meer 
van die vrolijke meezingers. Willeke Alberti, 
die plezier had van Ome Jan zijn geld, I...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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...Was Just A Little Girl van Doris Day en nog 
wat liedjes van de Carpenters en de Beatles 
kwamen voorbij, plus Ik Geef Je Een Roosje, 
Mijn Roosje. Daarbij kreeg iedereen een 
prachtige roos overhandigd (het is nu een 
week later, de bloemblaadjes beginnen wat 
om te krullen, maar hij staat nog steeds erg 
mooi!). Toen moesten de zangeressen nodig 
hun keeltjes smeren en kregen wij allerlei 
lekkers te drinken en te lepelen en een 
overvloed van dikke plakken worstsoorten 
om van te smullen. We hadden nog niet 
eens alles op toen de laatste melodietjes 
al langskwamen en de onverwachte en 
heel geslaagde avond afgelopen was. De 
organisatoren, hun medewerkers en hun 
helpers worden hierbij heel hartelijk bedankt!

Door de Rollende Reporter

NLdoet in Huis ter Wijck
15 en 16 maart vindt NLdoet plaats: een 
vrijwilligersinitiatief ooit ingesteld door Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima bij 
hun huwelijk. Deze keer werd in Huis Ter 
Wijck gevolg gegeven aan het verzoek om 
de gang van de foyer naar het restaurant De 
Buitenhof eens een opknapbeurt te geven 
(foto's). Veel vrijwilligers, overal vandaan, 
waren aanwezig met lappen, ladders en 
muurverf om alle muren op te kalefateren. 
De medewerking van de bewoners bestond 
uit het beschilderen van ontbijtbordjes met 
allerlei afbeeldingen van bloemen, vogeltjes, 
visjes, slingertjes, noem maar op: alles wat 
er zomaar in de gedachten opkwam. Er was 
genoeg animo voor en al gauw waren de...

INZENDINGEN
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...tafels bezet en konden we, met behulp 
van heul veul vrijwiligers, aan de slag. Er 
werd heel gespannen gewerkt, zodat er 
zelfs amper tijd overbleef voor de koffie en 
appeltaart, met het resultaat dat al gauw de 
eerste bordjes bewonderd konden worden. 
Een kleurig geheel om op te hangen op de 
inmiddels zachtgroene muren, want in de 
gang was ook hard gebuffeld (foto's rechts). 

83 bordjes waren klaar voor de bezichtiging 
en de visite van onze bewoners kon het 
resultaat bewonderen door letterlijk en 
figuurlijk de bordjes te volgen. Wij hebben 
met z'n allen in elk geval erg genoten van 
ons werk naar het idee van Jessica Pinkster 
van de foyer. Wat is het toch leuk dat zoveel 
bewoners te porren zijn om Huis ter Wijck 
een gezellige, warme woning te laten blijven, 
waar men altijd naar elkaar omkijkt en ook 

vaak in de foyer een praatje maakt. Ik zeg 
alleen maar: allemaal hartelijk bedankt en 
tot ziens!
 
Door de Rollende Reporter

Onze eigen postbode
We hebben al maanden een bewoner die de 
post voor de postbode in de brievenbussen 
doet: meneer Damsma. Nu is dit ook bij 
PostNL ook van grote waardering gebleken 
en heeft hij van zijn collega Peter een officiel 
dienstshirt gekregen. Het bewijs ziet u op de 
foto hiernaast!

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw foyer

INZENDINGEN
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Ieder mens maakt life events mee in zijn leven: 
levensgebeurtenissen met een grote invloed 
op ons leven. Het zijn de uitschieters in onze 
dagelijkse bestaan, die positief of negatief ons 
gevoel van geluk en tevredenheid beïnvloeden. 
Te denken valt dan aan huwelijk, echtscheiding, 
overlijden van partner/kind, ziekte, nieuw werk, 
met pensioen gaan, zwangerschap, verhuizen, 
et cetera. 

Het zijn de gebeurtenissen die zo groot zijn 
dat ze ons leven en de fundamenten ervan 
laten schudden. Het leven dwingt ons bijna 
op zulke momenten tot nadenken en opnieuw 
vormgeven. We worden uitgedaagd om nieuwe 
routine en betekenis aan de situatie te geven. 
Die gebeurtenissen veranderen ons leven, 
maar ook onszelf. Het vormt ons. Het verandert 

uw identiteit, uw manier van handelen en 
denken, uw normen en waarden. En het is een 
verandering die u pas echt snapt als u hem 
meemaakt en beleeft. Zo heb ik zelf ervaren 
dat ik na de geboorte van mijn zoontje andere 
dingen belangrijk ben gaan vinden in het 
leven. Zijn welzijn is zover naar de voorgrond 
geschoven dat andere dingen ervoor moe(s)
ten wijken. Ik zeg gekscherend over mezelf de 
laatste tijd: 'Ik ben net een zachtgekookt ei.' Ik 
ben nog gevoeliger geworden en dingen raken 
me sneller. Ik ben oprecht niet meer dezelfde 
persoon als voor ik moeder was. 

Welke life events hebben in uw leven een 
grote rol gespeeld? En hoe hebben ze u en uw 
identiteit veranderd?  En welke identiteit paste 
het beste bij u? 

IDENTITEIT

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Pluim voor het personeel
Sinds april 2016 woon ik hier in een mooi 
tweekamer appartement op de vierde etage, 
nummer 417. Tot april 2016 heb ik tot mijn 
89e zelfstandig gewoond in Velserbroek.
 
Sinds ik hier woon heb ik heel veel 
gezelligheid en aandacht om mij heen. Het 
personeel is heel erg goed, vriendelijk en 
zeer attent. Ik ben hier heel tevreden over. 
De verzorging moet hard werken en het 
iedereen naar de zin maken. Dat valt niet 
altijd mee, om in een korte tijd iedereen te 
helpen. Met de bezuinigingen in de zorg 
en een tekort aan geschoold personeel 
is dat een zware taak. In de huiskamer is 
altijd gezelligheid, muziek en een spelletje 
of ander activiteiten. Ook wordt in Huis ter 
Wijck veel voor de bewoners gedaan. Uitjes 
naar de kerstmarkt, een muziekuitvoering of 
met de rolstoel een ommetje maken. Ik doe 
zoveel mogelijk mee met al deze activiteiten. 
Het is ook goed geregeld dat de scholieren 
met ons een ommetje maken in de rolstoel. 
Vrijwilligers en scholieren zijn ook heel goed 
voor de bewoners van Huis ter Wijck. Zij zijn 
ook te prijzen om hun inzet. Huis ter Wijck 
heeft ook een goede keuken. Het eten is 
prima.Een mooi huis waar veel aandacht 
voor de bewoners is, een mooie tuin met 
zitjes, een foyer waar je gezellig kan koffie 
drinken met een mooie jukebox en gezellige 
muziek.

In het restaurant treden regelmatig koren 
op of andere artiesten. Aan alle bijzondere 
dagen wordt ook altijd aandacht besteed, 
zoals: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag, 
Valentijnsdag en Oudejaarsdag. Het mag 
echt gezegd worden dat het hier goed wonen 

is. En nogmaals: het personeel verdient een 
dikke tien. Ze staan altijd voor je klaar en 
ook als je ziek bent zijn ze heel erg goed en 
zorgzaam voor je.

Door mevrouw Boomgaard-Bakker, bewoner 
Huis ter Wijck (bovenste foto rechts)

Ghana
Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik 
afgelopen zomer een loterij heb gehouden 
voor Ghana (onderste foto rechts). Met de 
loterij heb ik veel geld kunnen inzamelen 
voor dit goede doel. Afgelopen september 
ben ik naar Ghana gegaan. Ik heb daar een 
aantal maanden stage gelopen in een...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

...kindertehuis genaamd Hanukkah. 
Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en 
wil ik u graag laten weten waarvoor ik het 
geld onder andere heb ingezet. Ten eerste 
heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de 
bouw van een nieuwe school door stenen te 
doneren. In het nieuwe schoolgebouw komt 
als dank hiervoor een hartje te hangen met 
de naam Huis ter Wijck daarin. Verder heb 
diverse uitstapjes gemaakt met de kinderen, 
zoals naar de markt of de stad. Dit vinden 
zij heel erg leuk, omdat ze bijna nooit van 
het terrein van het kindertehuis afkomen. 
Ook heb ik een bingo voor ze georganiseerd 
met leuke prijsjes en heb ik de kinderen 
kunnen trakteren op een appel (dit is een 
luxe in Ghana). Dus hierbij nogmaals heel 
erg bedankt, ook namens de kinderen!

Door Mieke

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Plesmanweg 1, 
1945 WK Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957000

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2019. Kopij aanleveren vóór 16 april 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


