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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.

Onze activiteiten
U bent natuurlijk van harte welkom om 
deel te nemen aan onze activiteiten – we 
hebben plaats voor nieuwe deelnemers bij 
verschillende programma's. 

Het Ommetje bijvoorbeeld, waarbij we naar 
buiten gaan in rolstoelen. Blijft u liever 
binnen? Het internetcafé is dan misschien 
meer iets voor u. U kunt hier gebruik maken 
van computers en mobiele telefoons, 
bijvoorbeeld om sociale media te ontdekken. 
Vrijwilligers zijn aanwezig om u te helpen 
met al uw vragen. 

Zoekt u eerder iets voor lichaam en geest? 
Doe dan mee met tai chi: een Oosterse 
bewegingsleer die goed is voor beiden. De 
fitness draagt ook bij aan het lichaam: u kunt 
aan de slag op verschillende apparaten, 
eventueel op advies van de fysiotherapeut. 
De gym zorgt ervoor dat u verschillende 
bewegingen doet, al zittend op een stoel.

De vernieuwde activiteit Muziek is gevarieerd: 
de ene week zingt u mee, de andere week 
bekijkt u een muziekfilm. Zitdansen is de 
zittende variant van lekker swingen op 
muziek: iedereen kan het. Bent u sportief 
aangelegd? Doe dan mee met koersbal: een 
soort jeu de boules, maar dan binnen.

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

Drinkt u liever gewoon een goede kop koffie? 
Kom dan naar het Buurtbakkie: gezellig 
koffie drinken met nieuwe bewoners, waarbij 
u de nieuwtjes van de week hoort.

Wensen en ideeën
Heeft u wensen of ideeën? Laat het ons dan 
weten. U kunt contact met ons opnemen via 
het telefoonnummer 06-22782294 of via het 
mailadres uitbureauhtw@vivazorggroep.
nl – ook voor info en prijzen.

Vernieuwde zang!
De zangactiviteit op de woensdagochtend is 
vernieuwd. We hebben de activiteit, die nu 
Muziek heet, interessanter gemaakt voor 
bewoners en zingen nu twee keer per maand 
bekende, Nederlandse liedjes begeleid door 
een nieuwe pianiste: Lonnie. De andere 
twee ochtenden wordt verschillend ingevuld. 

We kunnen een muziekfilm draaien, zoals 
een ouderwetse musical of moderne 
concertbeelden, maar ook meezingen met 
een cd, een workshop of een ochtend in 
een speciaal thema past binnen de nieuwe 
opzet.

Kosten
Muziek kost €3,00 per ochtend, inclusief 
drankjes. Meld u aan bij het Uitbureau, in de 
foyer of via het mailadres uitbureauhtw@
vivazorggroep.nl.
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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
   Deze activiteit gaat niet door op 12 februari  
Avond  Meditatiedienst 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek
Ochtend  Muziekactiviteit 
Middag  Gym    

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal
Ochtend  Zitdansen (op 7 februari)  
Middag  Fitness

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof 
   Deze activiteit gaat niet door op 1 februari en 1 maart
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte 
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Dinsdag 5 februari
14:00   Optreden Peter Dons

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
14:00   Valentijnsverwenmiddag door het Kennemer College

Vrijdag 15 februari
10:00 - 12:00 Verkoop Senfashion-mode

Donderdag 21 februari
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Dinsdag 26 februari
   Extra Ommetje met het Kennemer College

Vrijdag 1 maart
14:00   Optreden Just Two: Arthuro en Debbie

Meer info
Aanvangstijden en prijzen vindt u op de posters met het
weekprogramma op deafdelingen, 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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Wat doet een welzijnscoach? Het is de eerste 
vraag aan Tessa Reyes die deze functie 
bekleedt in Huis Ter Wijck. En wat blijkt: 
het is nogal een breed begrip. 'Het welzijn 
van de cliënt verbeteren door middel van 
het ondersteunen, begeleiden en coachen 
van iedere medewerker in Huis Ter Wijck 
die daarom vraagt', aldus Tessa's antwoord. 
Dat vraagt om een iets nadere uitleg. 'Het 
opknappen van de huiskamer, bijvoorbeeld', 
licht Tessa zodoende toe. 'Daarvoor ben ik 
benaderd en het is de bedoeling dat ik basis 
en structuur aanbreng, zodat de huiskamer 
gaat lopen als een geoliede machine. 
Daarnaast word ik veel gevraagd om cliënten 
te motiveren en te stimuleren om mee te gaan 

naar activiteiten. Een veelzijdige functie die 
elke keer weer anders kan worden ingevuld.'

Van Marechaussee tot welzijnscoach
Maar hoe is Tessa, die met haar 23 jaar 
nog best wel jong is, hiertoe gekomen? 
'Ik ben begonnen op de politieacademie', 
vertelt ze. 'Vervolgens ben ik de opleiding 
bij de Koninklijke Marechaussee gaan doen. 
Mijn hart ligt ook zeker aan die kant van de 
maatschappij, maar ik was erg jong en bij 
de politieacademie kon ik me niet vinden in 
de samenwerking. Ik wilde ook nog verder 
rondkijken. Met de Marechaussee ben ik 
gestopt vanwege het vooruitzicht van een 
onregelmatig leven en het moeten...

...TESSA REYES

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Tessa Reyes, welzijnscoach van Huis Ter Wijck.
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...verhuizen naar de grens. Bovendien was 
het niet te combineren met mijn andere 
passie: muziek. Ik speel namelijk basgitaar 
in de metalband Zerofocus en we zijn druk 
bezig met het maken van een album.' Ze 
besloot daarom te beginnen met de MMZ-
opleiding, Medewerker Maatschappelijke 
Zorg, en daarbij als specialisme specifieke 
doelgroepen te nemen. Vanwege haar stage 
als activiteitenbegeleidster belandde ze 
in het Castricumse woonzorgcentrum De 
Boogaert op de dagbehandeling. 'En dat 
beviel me erg goed. Ik werd warm ontvangen, 
goed begeleid en voelde me betrokken bij 
de dementerende doelgroep.'

Van het onderdeel mensenhandel 
bij de Marechaussee tot het werken 
met dementerenden: het is nogal een 
carrièreswitch. Toch ziet Tessa hier zelf wel 

degelijk een rode draad in. 'Het is allebei 
werken met mensen', licht ze toe. 'En de 
psychologie achter de mensen is mijn 
favoriete onderdeel. Bij De Boogaert kreeg 
ik uiteindelijk een contract voor zestien 
uur aangeboden, maar dat was te weinig 
om van rond te komen. Toen ik de functie 
van welzijnscoach in Huis Ter Wijck voorbij 
zag komen, betekende dat een nieuwe 
uitdaging.' En dat werd het ook. Tessa is 
alleen in de functie en moest haar eigen weg 
vinden om deze in te vullen. Dat heeft ze 
met verve gedaan. Ze wordt heel regelmatig 
benaderd door medewerkers van de zorg 
die vragen om ondersteuning, begeleiding 
of coaching op het gebied van welzijn voor 
de cliënt. 'Ik leer iedere dag weer', geeft ze 
aan. 'Dat kan ook niet anders, want welzijn 
is inderdaad een breed begrip. Maar ik vind 
het een ontzettend leuke baan, mede door 
de veelzijdigheid en vrijheid die ik heb.'

Autoriteit
Op de vraag naar haar sterke kanten verwijst 
Tessa naar haar manier van communiceren. 
'Ik heb een bepaalde autoriteit, mede door 
mijn achtergrond bij de Marechaussee, maar 
ben ook empatisch, consequent en behandel 
iedereen op gelijke voet. Daar kom je het 
verst mee. Ik ben er gewoon om het voor 
iedereen makkelijker te maken en dat een 
ieder zijn eigen talenten kan ontwikkelen en 
gebruiken. En de samenwerkingen in Huis 
Ter Wijck zijn bijzonder prettig, wat ook weer 
een sneeuwbaleffect teweeg brengt. Alleen 
werken is daarbij geen probleem: Tessa is 
een echte overlever die zichzelf op jonge 
leeftijd al heel goed in haar eigen kracht 
heeft gezet.

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
Heeft u een mooi of persoonlijk 
verhaal dat u graag wilt delen 
met de buitenwereld? Of kent u 
iemand die volgens u uitstekend 
kan vertellen? Laat het ons 
weten! We zoeken iedere maand 
cliënten van ViVa! Zorggroep die 
het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden. Neem hiervoor 
contact op met Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Een extra ommetje
Een extra ommetje naar de Agathakerk 
om het kerstgebeuren te beleven. Heel 
vertrouwd en elk jaar weer bijzonder: de 
uitstalling van etalagepoppen, groot en 
klein, geheel gekleed naar de gebruiken 
van die tijd rond de geboorte van kindeke 
Jezus. Zo was daar Mozes, drijvend in zijn 
biezen mandje en omringd door gevaarlijke 
krokodillen. Daarna volgde de stal met 
Jozef, Maria, kindje Jezus, de schapen, 
herders, ezel, de dikke os met zijn knikkende 
kop en, niet te vergeten, de oeroude grote, 
griezelige spin, die op en neer klimt en waar 
de  jonge toeschouwertjes in de kerk (bijna 
de hele schooljeugd, want ook de crèches 

komen kijken) staan te gillen, zó echt eng is 
die. Ook de engel, die regelmatig boven de 
stal verschijnt, oogst veel bewondering. Dit 
jaar was het gehele tafereel nog uitgebreider 
met de doop van een volwassen Jezus met 
water uit de Jordaan, levensecht uitgebeeld 
mede door het stromende water. Er hadden 
zich vijftien (!) vrijwilligers aangemeld om 
ons te rijden en na afloop was het inderdaad 
een hele grote groep die zich zat op te 
warmen met hete koffie en chocolademelk, 
want het was gruwelijk koud in de kerk. Maar 
er was niemand die daarover klaagde, want 
het was indrukwekkend om dit te hebben 
meegemaakt. Veel dank aan alle vrijwilligers 
en aan de medewerksters van het Uitbureau.

Door mevrouw De Soet

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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Op woensdagavond 9 januari is voor heel Huis 
Ter Wijck het nieuwe jaar echt begonnen. Bij 
champagne en saucijzenhapjes kwam de 
bekende band WASCO uit Wijk aan Zee bij ons 
het jaar inspelen. De zangeres begon met La Vie 
En Rose en het publiek zat wat afwachtend en 
pratend met elkaar de kat uit de boom te kijken.  
Het volgende nummer, Wonderful World, werd 
al wat meegeneuried en bij That's Amore was 
iedereen al enthousiast aan 't meedoen. De 
leadzanger spoorde ons vanaf het podium aan 
om vooral mee te zingen en toen de zangeres 
en de violiste  in de zaal rondkwamen, spoorde 
dat aan tot zwaaien en meedoen. De stemming 
steeg gestadig, er werd alleen niet zoveel 
gedanst, maar ja, bijna iedereen komt op of 
met vier wielen en dat danst nu eenmaal niet 
zo soepel. Maar onze stramme armen werden 
wel getraind. 

Na chansons en wat jazznummers volgden 
het luid meezingen Liefde Van Een Kind, Het 
Dorp, Omdat Ik Zoveel Van Je Hou en Rijst 
Met Kouseband. Iedereen had het prima naar 
de zin, maar de tijd was omgevlogen. De 
champagne, advocaat en warme ovensnacks 
waren op en zo kwam er een einde aan een 
hele fijne, aparte avond. Weer eens iets heel 
anders, maar erg leuk! Een echte jazzband die 
zich met plezier inleefde in een publiek van 
voor de oorlog, fantastisch! 

We hopen dat ze volgend jaar weer willen 
komen. Heel hartelijk bedankt. Natuurlijk ook 
weer een bedankje aan de onvermoeibare 
vrijwilligers, groot en klein, die meegeholpen 
hebben de avond een succes te maken.    

De rollende reporter.

JAZZOPTREDEN

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

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 Plesmanweg 1, 
1945 WK Beverwijk 
Telefoonnummer 088-9957000

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.


