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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Plesmanweg 1, 1945 WK 
Beverwijk Telefoonnummer 
088-9957000

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

De feestdagen
Heeft u ook zo genoten van de voorbije feestdagen? U 
kunt hier nog even nagenieten met de foto's van onder 
meer Sinterklaas en Kerstmis. 
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Sinterklaas
Op 5 december hebben we met z'n allen de 
verjaardag van Sinterklaas gevierd. Omdat 
onze Sint met pensioen gaat, werd hij onder 
meer getrakteerd op een fraai gedicht van 
mevrouw De Soet. Het was een mooie middag.

Kerststal
Ook dit jaar zag de kerststal op het podium in 
het restaurant er weer fantastisch uit. De (kerk)
vrijwilligers hebben zich hard ingezet, met als 
resultaat een prachtig schouwspel (foto boven). 

Dank hiervoor!

La Passe
Het was flink ploegen door de sneeuw, maar 
dankzij onze onvermoeibare vrijwilligers 
kwamen we op 12 december toch aan in 
dansschool La Passe voor een waar kerstgala. 
Na een gastvrije ontvangst door eigenaars 
Sylvo en Simone werden we verwend met 
hapjes en drankjes, kregen we les in zitdansen 
en zong zanger Peter Dons een kerstrepertoire. 
Het was een geweldige middag!

Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Het Uitbureau bespreekt de meest bijzondere uit 
zowel de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

La Passe
Bent u ook meegeweest naar het kerstgala in 
dansschool La Passe? Geniet dan hier nog even na van 
de beelden van deze kerstachtige middag.
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HET U ITBUREAU

Kerstdiner
Op 20 december was Huis ter Wijck thuis voor een 
heerlijk vijfgangendiner voor bewoners en hun gasten. 
Het bedienend personeel zag er prachtig uit en de tafels 
waren feestelijkgedekt met gouden kleden.
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De rubriek Vanuit ViVa! geeft u iedere maand 
een impressie van waar ViVa! Zorggroep zich 
zoal mee bezig houdt óf de nodige, praktische 
informatie betreffende uw woonlocatie. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud 
Wekelijkse activiteiten in januari

Maandag 
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken Buitenhof 
Middag  Klaverjassen Buitenhof  
Middag  't Ommetje Buitenhof (Start)    

Dinsdag 
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond   Meditatiedienst Buitenhof    

Woensdag 
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte    
Ochtend  Zang Buitenhof     
Middag  Gymnastiek Buitenhof

Donderdag 
Ochtend  Koersbal Buitenhof     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

Vrijdag 
Ochtend  Buurtbakkie Buitenhof    
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen Buitenhof

Agenda
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Weerspreuken
Zijn er januari veel mollen?
Dan laat de winter niet met zich sollen.

Draagt nieuwsjaarsmaand een 
sneeuwwit kleed?
Dan is de zomer zeker heet. 

Heeft januari koude en droge dagen?
Dan zal in februari de winter u plagen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Sinterklaas
Vol verwachting klopte ons hart en we werden 
steeds nieuwsgieriger, want Sinterklaas was 
moe en moest eerst een middagdutje doen. 
Gelukkig was er een meneer, die goed op 
zo'n elektronisch orgel kon spelen en toen alle 
liedjes al een paar keer langsgekomen waren 

had hij nog wat CD's achter de hand om de tijd 
te vullen. Toen de Sint kwam was het duidelijk 
dat hij moe was want hij was zijn grote boek 
vergeten, maar ook daar was een oplossing 
voor. Er stond een grote stelling met cadeautjes 
klaar en met behulp van een rad van avontuur 
kon de Sint toch nog heel veel cadeautjes 
uitdelen. Met advocaat en banketstaven erbij 
vloog de tijd om en was het best gezellig. 
Aan het eind werd er nog een gedicht voor 
Sinterklaas voorgelezen en daarmee kwam 
er een eind aan een prettige middag met veel 
tevreden mensen, die met hun presentje van 
de Sint naar huis gingen. 

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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Bedankje
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor 
het superdeluxe kerstdiner. Op de foto's: een 
deel van de serveersters in hun zwarte jurken 
en John en Miranda, een gouden koppel. 

Door mevrouw De Soet

Gezellig
Wat wonen we toch gezellig hier in Huis ter 
Wijck. Buiten de ongemakken, die velen van 
ons hebben, zijn er veel clubjes waaraan we 
kunnen deelnemen. Daarnaast helpen de 
verzorgsters ons door een saaie zondagmiddag 
door bijvoorbeeld een vrolijke dvd-vertoning 
van Andre Rieu aan te zetten, lekker knus met 
een advocaatje erbij. 

Maar de klappers zijn toch wel de middagen 
in de Buitenhof, waar we allemaal naartoe 

gehaald worden en ook buren welkom zijn. 
Vrijdagmiddag 24 november stond er een 
koor op het programma, Dolorosa, een 
smartlappenkoor. Ze zongen veel leuke liedjes 
uit onze puber- en iets latere tijd, zodat iedereen 
wel mee kon zingen. Wat ook fijn was, was dat 
ze zo duidelijk zongen. Was je eens de woorden 
kwijt, dan werd je direct weer op het goede spoor 
gezet, doordat we ze zo goed konden verstaan. 
Ja, het was een hele gezellige middag en we 
hopen dat Jaap Klingeler (een bekende naam 
hier in Huis ter Wijck) gauw eens met zijn dolle 
Rosa's terugkomt. We zullen ze met gejuich 
ontvangen. Bedankt voor de fijne middag.

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Kerstviering
Op donderdag 21 december hebben het 
Uitbureau en de geestelijke verzorging in 
samenwerking met pianiste Julia Wolterman en 
een groot aantal vrijwilligers een kerstviering 
georganiseerd. Het restaurant was sfeervol 
ingericht en zat helemaal vol. De middag begon 
met warme glühwein en chocolademelk met 
slagroom, koffie, thee en een sneetje kerststol. 
Tijdens de viering hebben we bekende liedjes 
met elkaar gezongen en geluisterd naar een 
kerstverhaal, overweging en gedicht. Met een 
opkomst van zo’n negentig mensen kunnen 
we spreken van een groot succes! Zeker voor 
herhaling vatbaar voor volgend jaar. 

Door Mandy Koehorst-Kroon, 
geestelijk verzorger

Kerststal
Ook dit jaar is de kerststal op het podium in 
het restaurant weer prachtig neergezet. (Kerk)
vrijwilligers hebben zich een dag hard ingezet 
met als resultaat het volgende prachtige 
schouwspel.

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk 
verzorger

INZENDINGEN
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Recept voor het nieuwe jaar
Neem 50 gram verdraagzaamheid 
en 1 onsje vrede,
Vermeng dit met wat goede 
wil (ontdooid en ongesneden).
Doe er wat humor bij, want humor, ga maar na,
lust iedereen en zit vol vitamine H.
Een flinke scheut gezond verstand 
mag zeker niet ontbreken.
Een beetje lol kan ook best: 1 lepel, afgestreken.
Nu nog een speciale tip: Garneer de hele zaak,
met echte vriendschap, dat getuigt 
van goede smaak.
Het is een kleine moeite om te proberen,
’t is weinig werk maar denk erom,
je moet het warm serveren!

Klankbordgroep
Voor de locatie Huis ter Wijck zijn we op zoek 
naar bewoners en mantelzorgers die het leuk 

vinden om twee keer per jaar deel te nemen 
aan de klankbordgroep.

Wat houdt de klankbordgroep in? Met elkaar 
tot vernieuwende ideeën te komen om het 
woonplezier binnen de locatie te  vergroten, 
met alle facetten die hierbij komen kijken. 
Denkt u hierbij aan eetbeleving, dagbesteding, 
activiteiten en sfeer.

We zijn op zoek naar twee of drie bewoners 
en mantelzorgers die ons hierin kunnen 
ondersteunen.U kunt zich aanmelden bij de 
gastvrouw foyer op de locatie.

INZENDINGEN
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2018 is begonnen. De geur van oliebollen en 
vuurwerk is weer verdwenen. Traditiegetrouw 
halen veel mensen hun kerstboom op 6 januari 
uit huis, dus ook de geur van dennenboom 
is weg. Bij mij thuis begint het jaar meestal 
met een grote schoonmaak. Alle kerstspullen 
gaan weer naar zolder en de dweil gaat door 
de woonkamer om alle gevallen kerstboom 
naalden op te ruimen. De woonkamer voelt 
altijd gelijk zo leeg. Weg is alle decoratie die het 
huis in de donkere wintermaanden zo gezellig 
maken. Het huis is opgeruimd en fris en klaar 
voor een nieuw jaar. 

Wat doet u elk nieuwjaar? Het nieuwjaarsconcert 
kijken? Terugkijken op afgelopen jaar of vooruit 
kijken naar het nieuwe jaar? Wat het ook mag 
zijn: sta er eens bewust bij stil en probeer er 
van te genieten. 

Ik eindig vandaag met een gedicht wat ik tijdens 
mijn kerstvieringen gebruikt heb en wat ik een 
prachtige uitnodiging voor het nieuwe jaar vind.

Om licht en liefde
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterste.

LIEFDEVOL NIEUWJAAR

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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IN GESPREK MET. . .

...COR BIJL, 
FYSIOTHERAPEUT
De rubriek In Gesprek Met... praat met een bewoner, medewerker of vrijwilliger uit een 
van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in het teken van Cor Bijl, tot voor 
kort actief als fysiotherapeut in Huis ter Wijck.

De Sinterklaasviering in Huis ter Wijck was ook 
dit jaar weer een groot succes. Dat hebben 
we te danken aan verschillende mensen, 
maar natuurlijk ook aan Sinterklaas zelf. Veel 
bewoners kennen deze Sinterklaas als Cor Bijl, 
meer dan dertig jaar actief als fysiotherapeut in 
zijn praktijk in de passage van Huis ter Wijck. 
Tot 28 december. Die dag markeerde Cor's 

allerlaatste werkdag in ons woonzorgcentrum.

Sinterklaas
Mede daardoor kon Cor tijdens zijn laatste 
performance als Sinterklaas op een mooi 
gedicht van mevrouw de Soet en een daverend 
applaus van alle andere aanwezigen rekenen. 
Zijn rol als fysiotherapeut zorgde ervoor dat hij
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IN GESPREK MET. . .

veel kennis had van de bewoners. 'En dat 
kwam goed van pas als ik Sinterklaas moest 
spelen', zegt hij. 'Ik kon mijn kennis van de 
mensen goed gebruiken als ze bij de Sint 
moesten komen. Zo ben ik ook een keer als 
Sint door het huis gegaan om zieke bewoners 
te verrassen. Bijzondere tijden.'

Verbouwing
Maar de optredens als goedheiligman zijn niet 
Cor's enige herinneringen aan een dertig jaar 
lange loopbaan in Huis ter Wijck. Zo weet hij 
nog goed hoe de verbouwingen eruit zagen. 
'De enorme herrie was niet om aan te horen', 
herinnert hij zich. 'De bewoners zaten met hele 
afdelingen in Buko's. Er werden daarom veel 
uitjes georganiseerd, zodat men het lawaai kon 
ontsnappen. Ik ging dan mee, vond ik leuk.'

Maar Cor hoefde niet per se de deuren van 

Huis ter Wijck uit om het leuk te hebben. De 
playbackshows staan ook nog vers in zijn 
geheugen gegrift. 'Samen met mijn collega 
Ineke oefenden we dan een uur van te voren in 
de praktijk aan een playback-nummer, welke we 
daarna moesten spelen voor de aanwezigen. 
We deden verschillende types. Ja Zuster, Nee 
Zuster, Gert en Hermien... Voor dat laatste heb 
ik zelfs mijn haar zwart laten verven, tot grote 
hilariteit van het thuisfront. Nee, ik vond die 
optredens een daverend succes.'

Pensioen
Nu is het tijd voor Cor om van zijn welverdiende 
pensioen te genieten. Op 28 december 2017 
werkte hij voor het laatst in Huis ter Wijck. 
Tijdens een gezellige receptie met een hapje 
en een borreltje hebben we afscheid genomen 
van Cor en zijn lange loopbaan. 'Een loopbaan 
waarbij ik veel collega's heb zien komen en 
gaan. Met name Folkert Stoffers, toen hoofd 
van de verpleging, ben ik nooit vergeten.' Op 
de vraag wat Cor gaat doen met zijn nieuwe 
vrije tijd, heeft hij een duidelijk antwoord. 'Ik 
ga de praktijk schilderen, meer tennissen en 
oppassen op de kleinkinderen. Daarnaast heb 
ik verschillende hobby's waar nu misschien 
meer tijd naartoe gaat. Ik hou bijvoorbeeld van 
reizen. Samen met mijn vrouw heb ik onder 
meer Nieuw-Zeeland, Amerika, Maleisië, China 
en Thailand gezien. Ook ga ik een keer per jaar 
met vrienden zeilen. Er is genoeg te doen.'

We willen Cor hartelijk bedanken voor de 
fijne samenwerking en hopen dat hij gaat 
genieten van een welverdiend pensioen.

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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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


