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WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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HET U ITBUREAU

DE KERSTMARKT
Op 9 december was het feest in Geesterheem. In de 
hal en in het restaurant werden namelijk kraampjes 
opgebouwd met lekkere dingen, sieraden, tassen 
en heel veel mooie decoratie: er ontstond een ware 
kerstmarkt!

Muziek en eten
Voor muziek 

konden we naar 
het restaurant. 
Erwtensoep en 

broodjes bal vond u 
op het terras.

Herhaling
De kerstmarkt werd goed 
bezocht en is zeker voor 
herhaling vatbaar.
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HET U ITBUREAU

KERSTBOOMPJES
De ABN AMRO Foundation schonk ons op 14 december 
een twintigtal kerstboompjes mét versiering. 
Medewerkers van de bank kwamen met familie en 
vrijwilligers deze boompjes versieren. De resultaten 
waren overweldigend! 
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HET U ITBUREAU

WILLEKE EN RONNIE
Op 23 december was het zover. Na er een jaar naar te 
hebben uitgekeken, kwamen artiesten Willeke D'estell 
en Ronnie Tober langs voor een kerstoptreden – en 
sommige bewoners waanden zich even echte pubers bij 
een concert!
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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.

Naar Intratuin
Wat een fan-tas-ti-sche decembermaand 
hebben we gehad! De feestperikelen 
begonnen eigenlijk al in november, toen een 
achttal bewoners op 28 november genoten 
van een uitje naar de kerstmarkt bij Intratuin 
(foto's rechts). Naast het bewonderen van 
alle mooie dingen die er te kopen zijn, 
hebben we ook genoten van een lunch.

Sinterklaasbezoek
Sinterklaas is wel drie keer langs geweest 
in Geesterheem. Op 5 december bracht 
Sint voor alle bewoners en de kinderen die 

op bezoek waren een mooi cadeautje met 
zich mee én had hij voor alle bewoners 
persoonlijk een gedichtje geschreven. De 
Voorleespiet heeft ze allemaal persoonlijk 
voorgelezen. Wat ook erg leuk was, was dat 
op slechts drie bewoners na, die onder meer 
hun verjaardag elders aan het vieren waren, 
alle bewoners in het restaurant aanwezig 
waren. Ook veel medewerkers zijn op het 
spektakel afgekomen. Zeer gezellig!

Dubbel genieten
Op 14 december was het dubbel feest. Naast 
het bezoek van de ABN AMRO Foundations 
werden bewoners ook nog uitnodigd door De 
Zonnebloem voor een kerstconcert van Puur 
Sangh in dorpshuis De Zwaan. Het optreden 
was werkelijk prachtig!
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HET U ITBUREAU

Jong en oud
Het is inmiddels traditie geworden dat groep 
7 van basisschool De Kornak samen met hun 
meester en zijn gitaar liedjes komt zingen in 
Geesterheem. Ook dit jaar was de prachtige 
combinatie jong en oud vertegenwoordigd: 
op 18 december (foto rechtsboven).

Decembermaand
verwenmaand
Naast de Sinterklaasverwennerijtjes, de 
cadeautjes en alle lekkernijen, waren er 
ook rond de Kerstdagen de nodige extra's. 
De vrijwilligers van Geesterheem maakten 
voor alle bewoners een schattig boompje, 
compleet met kaarsjes en balletjes 
(onderste foto). Daarnaast deden ook 
onze medewerkers een stapje extra: ze 
deelden heerlijk zachte fleeceplaids uit (foto 
rechts). Handig voor de koude dagen of 

tijdens de donderdagochtendwandelingen. 
En uiteraard deden ze daar een warme 
kerstgroet bij.

De allerbeste wensen!
Op 31 december hebben we gezamenlijk het 
oude jaar gedag gezegd – met een glaasje 
bubbels en een oliebol. Pepijn zorgde voor 
een kleine vuurshow die gelukkig werd 
goedgekeurd door de gemeente en de politie: 
officieel bevindt Geesterheem zich namelijk 
in een vuurwerkvrije zone. Daarom kozen 
we voor vuurwerk uit de eerste categorie: 
dit mag namelijk het hele jaar door worden 
afgestoken omdat het valt onder scherts- en 
fopvuurwerk. Een mooie manier om het jaar 
feestelijk af te sluiten!
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JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 11 januari
14:30 - 15:30 Gespreksgroep met Kok Klever Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 14 januari
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 15 januari
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Bingo! Restaurant       €3,50

Woensdag 16 januari
10:15 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
14:00 - 16:00 Verkoop H&A Mode Restaurant 
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 17 januari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 18 januari
14:30 - 15:30 Religieuze muziek luisteren Huiskamer   Gratis
14:30 - 16:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zondag 20 januari
14:30 - 16:00 Bruin Café Restaurant      Gratis
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AGENDA

Maandag 21 januari
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 22 januari
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 23 januari
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 24 januari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 25 januari
14:30 - 16:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 28 januari
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 29 januari
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 30 januari
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 31 januari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

* Prijzen
Kwiz en Koffie en Meer Bewegen voor Ouderen zijn gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00.
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Het valt niet mee een gesprek met Katja 
van der Molen, de zogenaamde vliegende 
keep van Geesterheem, te organiseren. 
Ze is multifunctioneel inzetbaar en u kunt 
haar op vele plekken en functies binnen 
Geesterheem tegenkomen. 'Maar laten we 
vooraan beginnen', zegt ze zelf – als we 
haar eenmaal gelokaliseerd hebben. 'En u 
treft het – ik ben net klaar met de was.'

Van revalidant tot medewerker
Katja kwam bij de dagopvang van 
Geesterheem terecht om hier te revalideren. 
Aan het einde van haar revalidatie leverde 
dat haar een baan op: ze kreeg de vraag of 
ze in Geesterheem wilde werken. En van het 

een kwam het ander. 'Ik ben ondertussen een 
soort reddende engel geworden, zeg maar 
een vliegende keep', legt ze uit. 'Het begon 
met een stage in de huishouding. Daarna 
werd ik assistente voor de beddenzorg. 
Maar de leiding zette me, waarschijnlijk 
omdat ik handig ben, op den duur in voor de 
keukendiensten. De vaat doen, zo heet het. 
En ik leerde snel. Zo mocht ik ook assisteren 
in de huiskamer, spelletjes doen met de 
bewoners, helpen met broodjes smeren. 
Ik deed zo overal ervaring op. Alleen de 
medische kant van het werk moest ik naast 
me neerleggen. Daar had ik geen opleiding 
voor genoten en dus had ik daar geen 
bevoegdheid voor.'

...KATJA VAN DER MOLEN

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 Katja van der Molen, medewerker van Geesterheem.
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Multifunctioneel inzetbaar
Dat Katja multifunctioneel is, blijkt wel uit 
het feit dat we tijdens dit gesprek meerdere 
malen zijn onderbroken door verschillende 
collega's. Katja, weet jij... werd veelgehoord 
tijdens dit interview. 'Vraag het maar aan 
Katja. Die heeft op zoveel afdelingen 
gewerkt dat ze vast wel weet waar je voor 
het antwoord op je vraag moet zijn. Daaruit 
bleek eens te meer dat de bijnaam vliegende 
keep erg passend is.

Bij zo'n veelzijdige taak hoort vanzelfsprekend 
een drukke werkdag die vroeg begint. Om 
half acht – want dan brengt Katja de kranten 
bij de abonnees. En dat moet ook vroeg, zo 
legt ze uit. 'U heeft toch ook graag vroeg 
uw krant? Je moet niet met oud nieuws 
aankomen. Zeker niet bij mensen die zelf de 
krant niet kunnen ophalen. En als ik er dan 

toch ben, doe ik ook meteen de gordijnen 
open. Als de mensen dat willen, althans. 
Daarnaast maak ik het ontbijt klaar. Dat gaat  
allemaal in een moeite door. Ook verschoon 
ik de bedden aan één kant van de gang. 
Later in de ochtend, vanaf twaalf uur, breng 
ik de warme maaltijd rond. De keuken van 
Geesterheem kent twee groentes en soms 
twee soorten vlees. Je moet dan eerst naar 
de kamer en de wens van de klant vragen. 
En deze onthouden, natuurlijk!'

Extra assistentie
Naast de hierboven genoemde 
werkzaamheden wordt Katja soms ook 
gevraagd te assisteren bij speciale 
gelegenheden. Tijdens de uitstapjes, 
bijvoorbeeld. Ze gaat dan mee naar de 
Zaanse Schans of doet mee aan de oud-
Hollandse dag, om twee voorbeelden te 
geven. Zijn zulke activiteiten de krenten in de 
pap? 'Ja', stelt Katja. 'Maar het allermooiste 
aan mijn werk vind ik simpelweg de contacten 
met de bewoners. Zoiets simpels als contact 
wanneer ik ze naar het restaurant breng, 
bijvoorbeeld.'

Hobby
Tot slot houdt Katja, ondanks haar drukke 
werkzaamheden, ook nog tijd over voor haar 
grootste hobby. 'Fotograferen', verklaart ze. 
'En dan met name het in beeld brengen van 
de natuur. Waarom? Omdat je daar zo rustig 
van wordt.'

Tekst: Jan Baaij
Foto: At Boomsma

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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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.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.  

De eerste maand 
van het jaar
Januari is een bijzondere maand. Tuurlijk – 
het is de eerste periode van het jaar. Maar 
wist u ook dat deze maand niet altijd heeft 
bestaan? De oude Romeinen maakten 
namelijk helemaal geen gebruik van januari 
én februari. Ze vonden de eerste maanden 
van de winter niet volwaardig – misschien wel 
vanwege de kou. Hoe dan ook: in Rome was 
januari lange tijd een maandloze periode, tot 
er iemand besloot dat dit eigenlijk ook niet 
helemaal wenselijk was. De uiteindelijke 
naamgeving van januari is een verwijzing 
naar de beschermgod Janus, de god die op 
alle deuren, openingen en poorten lette. 

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.

Bij januari horen natuurlijk ook de nodige 
weerspreuken. Bent u al bekend met déze 
varianten?

Geeft januari een sneeuwtapijt,
dan zijn we gauw de winter kwijt.

Heeft januari koude en droge dagen,
dan zal in februari de winter u plagen.

Vroege vogelzang?
Dat maakt de winter lang.

Draagt nieuwjaarsmaand een winterkleed?
Dan is de zomer zeker heet!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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Versjes
Een vrijwilliger van Geesterheem vertelde 
ons dat door haar regelmatige bezoekjes 
herinneringen aan vroeger weer naar boven 
komen. Zo zegde haar moeder versjes op 
of zong ze liedjes: oude liedjes uit haar 
grootmoeders tijd. In de komende Snippers 
plaatsen we daarom steeds een versje of 
liedje. De vrijwilliger wil ze graag delen, 
maar liever niet bij naam genoemd worden, 
vandaar de anonieme inzending.

Het Geitenweitje
Op het geitenweitje
staat het kleine geitje
bij de grote geit.
Geiteke, wat moet je
met je fijne snoetje,
dat zoo klaaglijk schreit?

INZENDINGEN

Met je bleeke bekje?
Geiteke wat rek je,
trek je aan het touw?
Snuffende aan mijn mouwen...
met je lief vertrouwen
in zo'n vreemde vrouw!

In mijn handen stop je
nu je jonge kopje:
zeg, wat moet ik doen?
Op het geitenweitje
Staat het kleine geitje,
Als een wittigheidje
In het prille groen.

Door een anonieme vrijwilligers
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Al wie leven wil wordt ouder,
alle dagen van het jaar,

handen, voeten, kop en schouder,
ouder, en met huid en haar.

Maar boven dag en uur verheven,
leeft een ziel heel diep in mij.

Zij is altijd jong gebleven
en kent jaar noch jaargetij.

- Toon Hermans

Wat was het een knappe dichter, Toon Hermans. 
In een paar woorden een rake typering! Ja, de 
rimpels zitten er wel. Witte haren ook. Maar 
van binnen hou ik nog steeds van een grapje 
en voel ik soms nog de hunkering van weleer. 
Zoals geuren u soms ook in één moment zestig 

jaar terug kunnen brengen. En die spiegel. Als 
ik daarin kijk, en ik zie dezelfde ogen en mond 
als altijd, dan weet ik dat ik het nog ben. 

Met een beetje weemoed en een spoor van 
hoop. Zo gaan we samen 2019 in. Wat zal de 
toekomst ons brengen?  En wat gaan wij dit 
jaar brengen? Hopelijk wat van onze jeugdige 
ondeugendheid, humor en onbevangen 
verwondering! 

In deze geest wens ik u alle goeds in 2019. En 
tevens een tot ziens! Want zelf ga ik, 63 jaar 
jong, in het nieuwe jaar een dag minder werken 
en helaas niet meer in Akersloot en Uitgeest. 
Collega Goossens komt in mijn plaats. Zeer 
bedankt voor alle vertrouwen dat u me deze 
jaren gegeven heeft! 

ZO JONG ALS WE ONS VOELEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Dit Is Eva
In de rubriek Dit Is Eva laten we u iedere 
maand een van de gedichten van Eva Kee, 
bewoner van Geesterheem, zien. 

Poëzie voor de nacht
binnen de geur van tederheid
herken ik zijn verlangen
het verleden lost zichtbaar
         op
de nacht kust fluweel zacht
ons zwijgen en heel langzaam
verlaat het verdriet de kamer
waarin wij sprakeloos toeven

in vrede neemt het ik die ik
niet altijd zijn kan afscheid
van dit uitgesproken geheim?

Door Eva Kee

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Dokter Brugmanstraat 15, 
1911 EN Uitgeest 
Telefoonnummer 088- 9957800

De volgende editie verschijnt op 1 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
21 januari 2019. 

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


