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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

INHOUD EN VOORWOORD
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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 goed begin
Om het nieuwe jaar te vieren, organiseerde 
het Uitbureau op donderdag 3 januari 
een gezellig nieuwjaarsevenement. De 
Wijkerstraatband was aanwezig voor een 
muzikale ondersteuning en het geheel was 
een gezellig feest – inclusief een hapje en 
drankje.

Rock 'n' Rollen!
Komt u op donderdag 28 februari ook naar 
onze muzikale Rock 'n' Roll-avond? We 
beginnen om 19:00 en zien u graag in de 
grote zaal. Mantelzorgers zijn ook welkom!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 4 februari

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 4 februari

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 5 februari

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 5 februari

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 5 en 12 februari
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AGENDA

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 5 en 12 februari

Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00
Deze activiteit gaat niet door op 5 februari

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 20 februari

Iedere donderdag: Operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere donderdag: donderdagavondactiviteit 
Kom naar deze inloopactiviteit in de avond waar van alles mogelijk is – te beginnen met 
een kop koffie. 
Van 18:00 tot 19:00
Deze activiteit gaat niet door op 28 februari
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Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met 
een gezellig praatje, een spelletje of een 
andere activiteit.
13:45 - 15:15

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Rock 'n' Roll-avond
Donderdag 28 februari om 19:30
Grote zaal 

AGENDA
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Qwiek-Up
Heemswijk heeft sinds juli 2018 de 
beschikking over twee Qwiek-Ups. Deze 
apparaten, die hebben we aangeschaft 
vanuit het project Waardigheid en Trots, 
hebben een beamerfunctie waarmee er op 
een groot vlak geprojecteerd kan worden en 
zijn in staat om foto's, filmpjes en muziek af 
te spelen. Een Qwiek-Up wordt standaard 
geleverd met een aantal zogenaamde 
Beleefmodules, zoals de lente, de zomer, 
een sterrenhemel, een aquarium en een 
boswandeling.

De Qwiek-Up kan voor verschillende 
doeleinden worden ingezet, zoals bij 
overprikkeling. Het doel is dan het ervaren 
van rust en een algemene ontspanning. 
Het apparaat is echter ook inzetbaar 
bij onderprikkeling. Doel is dan extra 

stimulering en aanzetten tot interactie. 
De Qwiek-Up functioneert eveneens als 
afleiding, bijvoorbeeld wanneer er tijdens 
zorgmomenten angst wordt ervaren, en 
als herkenningsmethode door persoonlijke 
beelden te laten zien. Het apparaat heeft 
dan ook de mogelijkheid om fragmenten 
vanaf een USB-stick af te spelen, waardoor 
het mogelijk wordt om een persoonlijke 
Beleefmodule te maken voor bijvoorbeeld 
familieleden. Iedere bewoner heeft tenslotte 
eigen herinneringen en mooie of belangrijke 
momenten in het leven meegemaakt. Het 
plaatsen van foto's hiervan op een USB-stick 
zorgt, in combinatie met muziek die de...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

PRAKTISCHE INFO
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...bewoner mooi vindt, voor een persoonlijke 
belevenis: een soort levensboek op beeld. 

Mantelzorgers kunnen de Qwiek-Up samen 
met hun familielid of relatie gebruiken, maar 
ook medewerkers kunnen op deze manier 
belevingsgerichte zorg aanbieden. Heeft u 
interesse of wilt u weten hoe u precies zo'n 
persoonlijke Beleefmodule maakt? Loop 
dan even langs bij het Verenigingsleven van 
Heemswijk. U krijgt dan een handleiding én 
een USB-stick om de module op te zetten. 
Het Verenigingsleven heeft één USB-stick 
per bewoner. 

Wilt u de Qwiek-Up eerst rustig ervaren? Dat 
is natuurlijk ook mogelijk. Informeer er dan 
naar op de afdeling.

Verhuizing Verenigingsleven
 Heemswijk is altijd in beweging en daar horen 
veranderingen bij. Het Verenigingsleven 
verlaat in februari het voorste gedeelte van 
de grote zaal en verhuist naar 't Haventje. 
Dit omdat de huidige activiteitenruimte zich 
dicht bij de voordeur bevindt en bewoners 
veel prikkels van buiten ervaren, wat de rust 
tijdens de activiteiten en de bewonersgroep 
niet ten goede komt. De activiteitenruimtes 
en het kantoor bevinden zich vanaf 6 
februari in de tweede gang naast de lift. 
De activiteitenruimtes grenzen dan aan de 
binnentuin. U bent uiteraard ook hier van 
harte welkom. Loop gerust naar binnen als 
u vragen heeft óf simpelweg op zoek bent 
naar gezelligheid.

PRAKTISCHE INFO

Verhuur duofiets
Heemswijk 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. 
De fiets is gesponsord door 
Stichting Recreatie Bewoners 
Heemswijk (SRBH). Het huren 
van onze duofiets is gratis voor 
bewoners en mantelzorgers van 
Heemswijk. Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw foyer 
bepalen.
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen. 

De Lichtjestoer
Wat wás het een succes – de Lichtjestoer 
naar het Nielenplein (foto's). Zo'n driehonderd 
mensen liepen, na een kop koffie met een 
snee kerstbrood, mee. Onderweg kregen 
we een oliebol van Marx O'Larry's, warme 
chocolademelk en een optreden van het 
koor Chante Encore op het Maltezerplein én 
een performance van de kinderen van De 
Danstuin op de plankier. Op het eindpunt 
doneerden we, samen met meneer Mors 
uit Westerheem, onze donatie van €300. 
Namens Gouden Dagen Heemskerk willen 
we alle sponsors, vrijwilligers, medewerkers 
en mantelzorgers heel erg bedanken!

Gouden Dagen in 2019
De activiteiten die in 2018 een groot succes 
waren, worden ook dit jaar georganiseerd. 
In de week van 20 mei gaan we bijvoorbeeld 
weer kamperen. Camping Geversduin 
reserveert en doneert ook dit jaar een tent. 
Splitscreen brengt opnieuw ouderen met een 
prachtige, oude Volkswagen-bus naar de 
camping. We zetten daarnaast de Gouden 
Koffie voort, waarbij jong en oud samen op 
de koffie komen, en nodigen zelfstandig 
wonende ouderen wederom uit voor een 
optreden in één van de woonzorgcentra 
van ViVa! Zorggroep. Tot slot gaan we in 
het voorjaar de Kom Mee Naar Buitendag 
herhalen en willen we het succes van de 
Lichtjestoer in december absoluut evenaren.

Wensen indiennen
Heeft u een wens? U kunt deze 
in één van de Wensbomen 
van Gouden Dagen ophangen. 
De bomen zijn te vinden 
op de locaties Heemswijk, 
Meerstate, Sint Agnes, 
Waterrijck en Westerheem 
én in het zorgcentrum op het 
Maltezerplein. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers noteert de 
wensen en bespreekt wie welke 
wens gaat vervullen. Wordt uw 
wens vervuld? Dan nemen ze 
contact met u op.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Grenzen(loos)?
De afgelopen week was in de media 
volop het debat gaande over de Brexit. 
Een vertrek dat door veel Engelsen niet is 
gewild, maar de meerderheid heeft beslist. 
Het lijkt te worden ingegeven door angst 
voor overheersing door een hogere macht 
(Europa) en dan lijkt het veilig om je terug 
te trekken in je eigen cocon. Grenzen: we 
houden ervan als het ons uitkomt, maar als 
we zelf begrensd worden, dan schreeuwen 
we moord en brand.  Naar mijn gevoel komt 
dat omdat het stellen van grenzen ook 
alles te maken heeft met ons gevoel voor 
vrijheid. Wanneer wij ouder worden en in 
een verzorgingshuis of verpleeghuis terecht 

komen, gelden er ook bepaalde grenzen 
die we moeten respecteren, omdat teveel 
vrijheid voor de één onvrijheid betekent voor 
de ander. Als u gewend bent om tot 02:00 
films te kijken, is dat geoorloofd, maar niet 
als dat ten koste gaat van een ander zijn 
nachtrust. Omgekeerd geldt: als u bepaalde 
gewoontes heeft die anderen niet schaden, is 
het redelijk van de zorginstelling te verlangen 
dat aan bepaalde gewoontes tegemoet 
wordt gekomen. Gelukkig is er de laatste 
tijd in de zorg veel aan het veranderen. Er 
kan meer, er mag meer en u gaat daarvan 
profiteren. Maar laten we niet vergeten dat 
deze vrijheid ook plichten en grenzen met 
zich meebrengt. Ik denk daarin graag mee.

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

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 Heemswijk 1, 
1964 RM Heemskerk 
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.


