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Beste lezer,

De eerste vier maanden van het kalenderjaar 
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels 
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen 
achter de rug? Of heeft u ook genoten van 
het bezoek van de koninklijke familie aan 
Amersfoort? En over feestdagen gesproken: 
bent u ook op de hoogte van het iets minder 
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint 
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en 
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13 
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar 
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond 
deze periode een ijzige wind komt opsteken. 
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

4 Agenda

7 Praktische info

8  Inzendingen
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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 Ommetje en méér
Heeft u ook weer genoten van de 
verschillende activiteiten die afgelopen 
periode plaatsvonden in Huis ter Wijck? 
Soms kregen we daarbij hulp van onze 
superstagiaires, die hielpen tijdens tai chi, 
fitness en de Ommetjes (onderste foto). We 
hebben daarnaast onder andere bezoek 
gehad van  de kinderen van basisschool 
De Anjelier die palmpasenstokken kwamen 
brengen (bovenste foto rechts). Mevrouw 
de Soet heeft er een mooi stukje over 
geschreven, welke u kunt teruglezen in de 
rubriek Inzendingen.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

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

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé    
Ochtend  Tai chi     
Avond  Meditatiedienst

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek
Ochtend  Muziekactiviteit
Middag  Fitness  
Middag  Gym 
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Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal
Ochtend  Zitdansen (alleen op 2 mei)
Middag  Fitness

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie (alleen op 3, 24 en 31 mei)
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte 

Donderdag 2 mei
10:00   Zitdansen met Monique      €5,00

Vrijdag 3 mei
10:00   Verkoop ondermode

Zaterdag 4 mei
19:00   Nationale Herdenking 

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag   

Donderdag 9 mei
13:00   Uitje Johanna's Hof en De Hoep (op inschrijving)  

Zondag 12 mei: Moederdag

Maandag 13 mei
14:00   Bezoek CliniClowns Afdeling 5 

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

AGENDA
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Donderdag 16 mei
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Zaterdag 18 mei
14:00   Optreden Broer & Zus Koor De Buitenhof   Gratis*

Dinsdag 21 mei
14:00   Extra Ommetje met het Kennemer College
   (op inschijving)

Donderdag 23 mei
11:30   Uitje: wandelen en lunchen in Heemskerk 
   (op inschrijving)

Vrijdag 24 mei
10:00   Verkoop Senfashion

Vrijdag 30 mei: Hemelvaartsdag

* Prijzen
Het optreden van het Broer & Zus Koor is gratis voor 
bewoners van Huis ter Wijck en wijkbewoners.

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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Menucommissie
We beginnen eind mei met een nieuw 
initiatief: een menucommissie in Huis ter 
Wijck. Een overleg met de kok, de gastvrouw 
foyer en gemiddeld acht bewoners om op 
een ongedwongen, gezellige en positieve 
manier over het eten te praten. We kijken 
bijvoorbeeld of er speciale wensen zijn voor 
de komende maand, of er aanpassingen 
in het menu moeten worden gemaakt en 
of er af en toe een speciaal gerecht kan 
worden gemaakt, zoals een speciale lunch 
of een maaltijd met een bijzonder thema. 
Deze bijeenkomst vindt één keer per maand 
plaats – op dinsdagochtend van 10:00 tot 
11:00. Dit zijn achtereenvolgens 28 mei, 
25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 
15 oktober, 12 november en 10 december. 
Wilt u meepraten? Geef u dan op bij de 
gastvrouw foyer.

PRAKTISCHE INFO
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Cliëntenraad Beverwijk
We zoeken enthousiaste nieuwe leden voor 
de lokale Cliëntenraad van Elsanta, Huis 
ter Wijck, Lommerlust en Breepeper. De 
Cliëntenraad houdt zich bezig met de belangen 
van de bewoners in de diverse locaties. We 
bespreken daarbij onder meer onderwerpen 
als kwaliteit van zorg, maaltijden, activiteiten, 
geestelijke verzorging, de vrije keuze voor 
artsen, reorganisatie, bereikbaarheid en 
de toegankelijkheid van de instelling. We 
vergaderen eens in de vijf, zes weken. U kunt 
een bijdrage leveren om de zorg van een 
vader of moeder, broer, zus of vriend in stand 
te houden of te verbeteren, in samenspraak 
met de organisatie. Bent u een bewoner van 

een van de hierboven genoemde huizen en 
wilt u opkomen voor uw belangen of die van 
uw medebewoners? Dan bent u ook van 
harte welkom.

Denkt u – ja, dat is iets voor mij? Stuur dan een 
mailtje naar s.maartens@vivazorggroep.
nl.

Door Simone Maartens-Been, 
Secretaresse Decentrale Ondersteuning

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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Ik wil met u stilstaan bij 4 en 5 mei. 4 mei, de dag 
waarop we met elkaar stilstaan bij de verliezen 
die geleden zijn in de oorlog. En dan 5 mei, 
de dag waarop we de bevrijding vieren. Voor 
mij twee bijzondere data, maar ik kan me niet 
indenken wat het voor u betekent, als generatie 
die het heeft meegemaakt. Wat doen die twee 
data met u? Welke herinneringen kleven er aan? 
Welke personen komen er in uw gedachten 
voor op 4 mei? En welke herinneringen heeft 
u aan Bevrijdingsdag? Was het echt feest of 
speelden er ook andere emoties mee? Ik eindig 
met een anoniem gedicht: 

Vrijheid Wereldwijd
Gebonden door angst, pijn en verdriet
wordt de mens het licht ontnomen.
Een hart dat de ander niet ziet
laat niemand dicht bij zich komen.

Zonder hoop is er geen leven
zal de dood een uitkomst zijn.
Maar op het moment dat je liefde gaat geven
zal het licht gaan groeien en dooft de pijn.

Laat de wereld niet over aan de dood
gedenk degenen, die hun leven gaven.
Die streden tegen wanhoop, angst en nood
en laten we samen met hen de haat begraven.

Sta op en geniet van het leven
de dood heeft niet het laatste woord.
Onze helden hebben hun leven gegeven
opdat er aan de horizon weer vrede gloort.

Laat de ander toe in je hart
en geef je leven vrijheid.
Maak de wereld wit in plaats van zwart
en laat de liefde groeien, wereldwijd.

VRIJHEID

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Palmpasen
Maandagochtend, half elf. In De Buitenhof 
zat al een groep bewoners te wachten op de 
kinderen van Basisschool De Anjelier, want 
van die school komen elk jaar twee klassen 
ons verrassen met een palmpaasstok. 
Ons wachten werd beloond. Een hele rij 
leerlingetjes met allemaal prachtig versierde 
palmpaasstokken kwamen De Buitenhof in 
en zongen een palmpaasliedje dat eindigde 
op 'tok tok tok, daar zag de haan een paasei 
in het kippenhok'. Er ging ook een hele 
groep naar de vierde verdieping, omdat 
het voor die bewoners een beetje moeilijk 
is om naar beneden te komen, maar ook 
in De Buitenhof kreeg iedereen zo'n stok, 
versierd met een kakelvers broodhaantje, 
slingers, chocolade-eitjes, koekjes, linten 
en buxustakjes. Er was zelfs een stok met 
lichtjes bij. Zo werd ons ook nog het licht van 

Pasen gebracht, wat een mooie gedachte! 
We vonden het heel mooi dat de kinderen 
er zoveel werk van gemaakt hadden. Heel 
hartelijk bedankt allemaal en een vrolijk 
paasfeest toegewenst aan de kinderen en 
alle bewoners van Huis ter Wijck!  

Door de Rollende Reporter

Bingo!
Woensdagochtend, 3 april. Leerlingen 
van het Kennemer College moesten een 
eindopdracht/meesterproef afleggen (sorry 
als ik het niet helemaal goed verwoord, 
wij hadden vroeger gewoon overgangs- of 
eindexamen). Zij hadden gekozen om een 
bingo-ochtend te verzorgen in Huis ter Wijck 
en dat was een goed idee. Er waren heel...

INZENDINGEN
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...veel bewoners naar De Buitenhof 
gekomen voor zo'n onverwacht uitje en ze 
lieten zich graag trakteren op de door de 
leerlingen zelfgebakken heerlijke muffins en 
boterkoekjes. Het begin was wat rommelig, 
maar het meisje met de microfoon liet zich 
daardoor niet uit het veld slaan en had het 
wild geraas om zich heen gauw onder de 
knie. De microfoon op wat sterker geluid, bij 
elke tafel begeleiding voor diegenen die het 
nodig hadden en gáán met die banaan. Ga 
er maar eens staan, zo'n gekwetter proberen 
te overstemmen! Alles liep voorspoedig 
en na een korte, een lange en wegens 
tijdgebrek nog een kort rondje bingo waren 
er veel leuk ingepakte prijsjes van de tafels 
uitgedeeld. Natuurlijk had niet iedereen dat 
gelukje, maar dat werd door de leerlingen 
mooi opgevangen door aan iedereen bij 
het naar huis gaan een muffin mee te 

geven. Goed opgelost, toch? Ja,.iedereen 
was het erover eens: het was een leuke, 
geslaagde ochtend. Eén tip wil ik nog even 
meegeven en dat is niet als aanmerking, 
maar alleen als goede raad. Bewoners van 
een verzorgingshuis mogen op hun kamers 
geen echte (geur)kaarsjes branden, alleen 
die op een batterijtje. Nogmaals, het is geen 
afkeuring, alleen maar een weetje waar soms 
ook bezoekers niet aan denken. Bij deze 
dus en mocht het wat bedillerig klinken, zo 
is het niet bedoeld. Alle organisatoren heel 
hartelijk bedankt voor de verrassing en als 
het aan ons ligt, hebben jullie allemaal een 
tien met een griffel verdiend. 

Door mevrouw de Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Met dit berichtje wil ik mezelf alvast een beetje 
voorstellen. Mijn naam is Corina Voskamp. 
Sinds 1 april ben ik werkzaam als geestelijk 
verzorger bij ViVa! Zorggroep voor de locaties 
Meerstate, Huis ter Wijck en De Boogaert. 
Ik werk op maandag, dinsdagmorgen en 
donderdag. Zoals het er nu naar uitziet, ben ik 
over het algemeen op maandag aanwezig in 
Meerstate, dinsdagmorgen in Huis ter Wijck en 
donderdag in De Boogaert.

Nadat ik ruim tien jaar als geestelijk verzorger 
heb gewerkt bij Zorgbalans leek het me leuk 
om bij een andere zorgorganisatie te gaan 
werken. Ik ben erg blij dat ik nu bij ViVa! mag 
werken en kijk er naar uit om u allemaal tegen 
te komen. Misschien treffen we elkaar in de 
wandelgangen, bij een spontaan gesprekje, 
tijdens een groepsgesprek of viering. Natuurlijk 

ga ik mijn best doen om al uw namen direct 
te onthouden, maar ik wil u toch vragen om 
geduldig met mij te zijn wanneer ik het niet 
meteen goed heb.

Naast mijn werk als geestelijk verzorger 
ben ik moeder van drie zoontjes in de 
basisschoolleeftijd. Samen met hen en mijn 
partner woon ik in Beverwijk. Wanneer ik 
tussen het werken en zorgen door nog wat tijd 
voor mezelf heb, ga ik graag hardlopen of lees 
ik een boek. Ik vind het heel gezellig om een 
gezelschapsspel te spelen met mijn kinderen 
of vrienden en hou van wandelen. U leest het 
al: ik verveel mij niet snel en ben graag in de 
weer.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Alvast een 
hartelijke groet!

EVEN VOORSTELLEN

zomer weetjes

Door Corina Voskamp, geestelijk verzorger

INZENDINGEN



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 3

Paasstukjes maken
Vrijdagochtend 12 april had zich weer 
een groepje dames opgegeven om, zoals 
gewoonlijk, een bloeiend paasstukje te 
maken. Ook onze trouwe, enige mannelijke 
deelnemer, herstellend van een lelijke val, 
was gelukkig weer aanwezig. Er was een 
groepje nieuwe bewoonsters bijgekomen, 
dat wat beduusd zat te kijken naar het 
voorbeeldbakje. 'Dat kan ik niet, hoor' en 
'Zoiets heb ik nog nooit gedaan' hoorde je hier 
en daar mompelen, maar gelukkig waren er 
weer ruim voldoende vrijwilligsters aanwezig 
om te helpen. Wat zijn dat toch een lieverds, 
je trekt gewoon een blik open en ze stromen 
binnen, klaar voor alles wat voor hun handen 
ligt. Al vlug kregen het ei, de narcissenbol 
en de bloemetjes hun plaatsje en begon het 
geheel er heel fleurig uit te zien. Het ene 
bakje wat breder, het andere wat hoger of 

platter, allemaal iets anders, maar allemaal 
echt mooi. De narcis heeft nog een week de 
tijd om met Pasen te bloeien, dus kunnen we 
er lang van genieten. Bedankt, iedereen die 
ons zo fijn geholpen heeft en ook Bas Bloem 
van de Beverwijkse markt, die altijd de 
bloemen levert en dit keer de narcissenbol 
alvast op prikkertjes had gezet, zodat die 
in elk geval stevig in de oasis kon staan. 
Nu maar opletten en de boel wat vochtig 
houden, dan komt het helemaal goed. Vrolijk 
Pasen allemaal!

Door mevrouw de Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Praten over de oorlog
Door de schoolleiding van het Kennemer 
College was gevraagd of een groepje 
leerlingen vragen over de oorlog mochten 
stellen aan bewoners van ons huis. Natuurlijk 
werd dat goedgevonden en zo kwam er 
op 21 maart een flinke groep jongens en 
meisjes rond de leeftijd van twaalf jaar (ook 
onze leeftijd rond de oorlog), gewapend met 
blocnote en pen in groepjes van vier rond een 
bewoner of bewoonster zitten. Het gesprek 
ging over het steeds meer inperken van 
voedsel door de Duitsers onder Der Führer, 
Hitler, die van alle landen langs de Noordzee 
het Duitse Rijk wilde maken. Ook Frankrijk 
en België moesten eraan geloven. Eerst 
wilde Nederland afzijdig blijven, maar door 
middel van een vreselijk bombardement op 
Rotterdam moesten wij ons overgeven. We 
hebben dat geweten. De Joodse bevolking 

moest zich melden en werd afgevoerd: 
eerst naar Drenthe en wat daarna met hen 
gebeurde, werd later pas duidelijk. Ook 
kregen we bonkaarten waarmee wij eten 
konden halen. Geen bonnen? Dan geen 
eten. Alles was op de bon en we kregen een 
half brood per week per persoon. Veel te 
weinig natuurlijk, want ook meel, boter, olie, 
aardappelen en linnengoed gingen op de 
bon. Het gesprek ging over de hongertochten 
naar de Noord, waar de boeren hun voedsel 
ruilden voor kleding of linnengoed. Vanuit 
Amsterdam, waar ik toen nog woonde, op 
een fiets zonder banden (die waren in de 
voorgaande jaren versleten en niet meer te 
koop) heeft mijn vader vaak die rit gemaakt. 
Het gas en elektra mocht alleen 's ochtends 
en 's avonds een uurtje branden. Er was...

INZENDINGEN
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...nergens centrale verwarming. Steenkool 
was er niet meer, dus werden de bomen in 
de straat stiekem ontdaan van de onderste 
takken voor in noodkacheltjes. Er waren 
regelmatig razzia's om mannen in Duitsland 
te werk te stellen. En de laatste, ijskoude 
hongerwinter was vreselijk. Wij zaten 's 
avonds met een mosterdpotje water met 
daarop een laagje raapolie en een pitje van 
een waxinelichtje om de tafel en om zeven 
uur lag iedereen in bed: het was te koud 
om op te blijven. We moesten de zomer 
daarvoor al om zeven uur 's avonds binnen 
zijn. Sperrtijd noemden ze dat. Ik weet 
eigenlijk niet meer waarom dat was, controle 
denk ik, maar ik kon niet eens meer met een 
paar vriendinnetjes een uurtje na het eten 
naar buiten. Nou ja, wat hadden die Duitse 
soldaten, die natuurlijk wel op straat mochten, 
nu te duchten van een paar kinderen! Wij 

hebben geen onbezorgde pubertijd gehad 
(het woord bestond nog niet eens), maar 
ook na de oorlog, toen iedereen wist wat er 
met de mensen in de concentratiekampen 
was gebeurd, dreunde het verdriet nog door.

Het heeft ons ouderen weer eens in 
herinnering gebracht hoe zwaar het voor 
onze ouders geweest moet zijn, om met 
zo goed als niets de kinderen en zichzelf in 
leven te houden. Het is ze gelukt en daar zijn 
we ze nog steeds dankbaar voor. Er zijn toch 
nog teveel mensen en kinderen uitgeput 
door honger en kou overleden. En toen was 
de tijd van het gesprek om. 

Door mevrouw de Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

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

De historie van 
het madeliefje
Een bloem die vaak in verband wordt 
gebracht met de maand mei is de Bellis 
perennis, beter bekend als het madeliefje. 
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende 
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als 
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het 
madeliefje een genezende werking had – 
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht 
dat de Bellis perennis voor verjonging 
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd 
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had 
er iemand een wond? Dan werd de bloem 
tot poeder gestampt, vermengd met een 
vloeistof en op de wond aangebracht: een 
alternatieve geneeswijze die onder meer 
werd toegepast door de kruisvaarders.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


