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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

4  Agenda

7 In Gesprek Met...

9  Menu's

11  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.

Afzeggen playbackshow
De jaarlijkse playbackshow stond 
oorspronkelijk gepland voor 28 februari. Deze 
hebben we echter wegens omstandigheden 
moeten afzeggen, waarover u verderop in 
deze Snipper meer leest. We zijn natuurlijk 
nog steeds in voor gezelligheid en hebben 
daarom De Troubabroers – en nee, dat is 
geen spelfout – uitgenodigd. Meer info leest 
u in de aprileditie.

Muziek in Huis
We kunnen ons weer verheugen op een 
concert van Muziek in Huis – en wel op 

8 maart. Deze optredens zijn over het 
algemeen klassiek, maar dit keer hebben we 
gekozen voor een jazzconcert. Dat is weer 
eens iets anders. Trio Berend van der Berg 
geeft voor ons een performance: een concert 
van een uur, zonder pauze.  Het optreden 
begint om 15:00, hoewel u voor het optreden 
alvast naar het restaurant kunt komen voor 
een kop koffie. 

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en daar doet Geesterheem 
natúúrlijk ook aan mee. Deze dag, die 
plaatsvindt op 15 maart, laat veel mensen 
kennismaken met vrijwilligerswerk. 
Geesterheem verwelkomt dan onze eigen 
vrijwilligers die, samen met leerlingen uit 
groep acht van basisschool De Binnenmeer, 
komen helpen bij een creatieve instuif in het 
restaurant. Dit betekent dat we bewoners drie 
creatieve activiteiten aanbieden, waaronder 
cupcakes versieren en bloemstukjes maken. 
De plantenbakken op ons terras worden 
eveneens voorjaarsklaar gemaakt. Wilt u 
meedoen aan deze gezellige ochtend? U 
kunt zich daarvoor inschrijven bij Danielle of 
Joost.

Niets moet, alles mag 
Zangeres Wendy Molee komt op woensdag 
20 maart naar Geesterheem voor een 
optreden. Wendy neemt mensen mee terug 
in de tijd: met haar motto niets moet, alles 
mag bezorgt zij ons een gezellige middag, 
waarbij iedereen lekker mag meezingen of 
dansen. We vieren daarmee het naderende 
voorjaar en zorgen uiteraard voor een lekker 
hapje en drankje in de pauze.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
14:30 - 15:30 Individuele gesprekken met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis

Maandag 4 maart
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 5 maart
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 6 maart
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 7 maart
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 8 maart
14:30 - 15:30 Muziekgroep met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis
15:00 - 16:00 Muziek in Huis: Optreden Trio 
   Berend van der Berg Restaurant    Gratis*
19:15 - 20:15 Rooms-katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zaterdag 9 maart
14:30 - 16:00 Spelletjesmiddag Restaurant     Gratis
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AGENDA

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

Dinsdag 12 maart
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 13 maart
10:15 - 11:15  Creatief met Carola Foyer     €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 14 maart
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 
15:00 - 16:00 Rolstoelyoga met Eva Kee Restaurant    Gratis 

Vrijdag 15 maart
09:00 - 12:30 NLdoet met basisschool De Binnenmeer 
   en vrijwilligers Huiskamer     Gratis
14:30 - 15:30 Gespreksgroep met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis

Maandag 18 maart
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 19 maart
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Bingo! Restaurant       €3,00

Woensdag 20 maart
10:00 - 11:15  Bloemschikken       €5,00
14:30 - 16:00 Optreden Wendy Mollee      
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis
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AGENDA

Donderdag 21 maart
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 22 maart
14:30 - 15:30 Gespreksgroep met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis
19:15 - 20:15 Rooms-katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zaterdag 23 maart
14:30 - 16:00 Spelletjesmiddag Restaurant     Gratis

Maandag 25 maart
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 26 maart
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Meezingmiddag Restaurant     Gratis

Woensdag 27 maart     
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 28 maart
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 29 maart
14:30 - 15:30 Individuele gesprekken met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis

* Prijzen
Kwiz en Koffie en Meer Bewegen voor Ouderen zijn gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00.

Het optreden van Trio Berend van der Berg in het kader van Muziek in Huis is gratis voor 
bewoners van Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00.
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Het verhaal van Carola Wilshaus-Moolenaar 
begint in Haarlem, waar ze in 1958 wordt 
geboren. Daar brengt ze ook haar jeugd 
door, tot aan haar huwelijk. Ze trouwde 
op jonge leeftijd. 'We hadden nog maar 
net verkering', aldus Carola zelf. 'Maar we 
kregen met wat geluk een huis aangeboden. 
En het was in die tijd zo dat je zo'n kans met 
twee handen moest grijpen, anders bestond 
de gerede kans dat je dik tien jaar moest 
wachten voordat je aan de beurt was.'

Van Haarlem naar Uitgeest
Na Haarlem kwam Schagen en na acht 
jaar kwamen de jonggehuwden in Uitgeest 
terecht, waar ze inmiddels 33 jaar wonen. In 

die tijd passeerde Carola de kleuterschool, 
de lagere school én de huishoudschool. 
Haar school combineerde Carola met een 
zaterdagbaantje in een dierenwinkel. Toen 
ze de leeftijd had om een echte baan te gaan 
vervullen, kwam ze terecht bij het bedrijf 
Conrad Stolk, op de afdeling planning.

Nu doet Carola vrijwilligerswerk in 
Geesterheem, waar ze zo'n vijf jaar actief is. 
Daar kan ze, naar eigen zeggen, haar gaven 
kwijt. 'Mijn ouders waren allebei erg creatief', 
stelt Carola. 'Mijn moeder kon erg goed uit 
de voeten met een naaimachine en ze kon...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

...CAROLA WILSHAUS-MOOLENAAR

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 Carola Wilshaus-Molenaar, vrijwilliger in Geesterheem.
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...breien als de beste. Mijn vader was 
creatief in de breedste zin van het woord. 
Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. 
Met de schilders- en de behangkwast kon hij 
uitstekend overweg. En ik stond er als jong 
meisje altijd met mijn neus bovenop, als hij 
weer eens aan het knutselen was. Wil ik ook 
doen, was het dan. En ik mocht het doen. Ik 
hoefde niet naar school om iets te leren, dat 
leerde mijn vader mij, of ik leerde het zelf. 
En zoals zij het mij doorgaven, gaf ik het 
mijn cursisten door. Ik heb het in de genen 
meegekregen, denk ik.'

Naar Geesterheem 
Carla kwam via Ilona van Thuis Bij in 
Geesterheem terecht. 'Het begon met een 
project van oude dekens', licht ze toe. 'We 
verknipten ze en maakten van de klein 
geknipte delen de mooiste werkstukken. 

We hebben dit vorig jaar met de mensen 
van Thuis Bij overigens nog eens dunnetjes 
over gedaan.' Toen Carola op Geesterheem 
creatief aan de gang ging, deed ze dit met 
een frequentie van drie keer per week. Dat 
is inmiddels teruggebracht naar een vaste 
dag, de woensdag. 'Door de ervaring leerde 
ik dat de mensen van Geesterheem de 
langlopende projecten die ik gewend was 
niet konden verwerken', legt ze uit. 'Vandaar 
dat we nu naar alleen de woensdagochtend 
zijn teruggegaan. Daarnaast mag het 
werkstuk niet langer dan anderhalf uur van 
de mensen vragen. Zo houd je de mensen 
bij de les en hebben de deelnemers groot 
plezier in voltooide werkstukken. Vooral dat 
voltooide scoort goed bij de bewoners van 
Geesterheem.

Profijt
Geesterheem profiteert volop van Carola's 
creatieve uitspattingen die zijn aangepast 
aan de thema's van het jaar. Tegen de 
dagen van Kerstmis is het ook Kerst op de 
gangen. De seizoenen zomer, herfst, lente 
en winter zijn op een geraffineerde manier 
zichtbaar gemaakt. Zelfs de jaarlijkse 
grote schoonmaak is bij Carola en in het 
restaurant prettig zichtbaar geworden. En 
als u zich afvraagt hoe iemand een dag als 
Moederdag uiting geeft, kom dan die zondag 
in mei naar het restaurant van Geesterheem 
om gezellig een kijkje te nemen.

Tekst: Jan Baaij
Foto: Greetje Baaij

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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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Dit Is Eva
Eva Kee is bewoner van Geesterheem, 
sinds december 2017. Haar grote passie is 
dichten. Hoewel ze dit al een tijdje niet meer 
heeft gedaan, heeft ze sinds kort de draad 
weer opgepakt. 'Het geeft me rust', vertelt 
ze. In de rubriek Dit Is Eva laten we u iedere 
maand een van Eva's gedichten zien. De 
titel van dit gedicht is Even Nirwana.

Even Nirwana
Ik zit en dans de dans
Van de maan melodieën der
Sterren bespelen de snaren 
Van mijn ziel en strelen met 

Wit fluwelen vingertoppen
De lijnen van mijn bewegen

Ik zit en bezing in poëzie
Mijn geliefde aarde de warmte
Van je mond en de kleuren van
Je stralende ogen ik zit en dans

De dans van de maan in hemelsblauw
Dans ik met jou dans van liefde
In jou mijn geliefde aarde

Door Eva Kee

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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Onlangs werd mijn echtgenote vijftig jaar. 
In de volksmond zeggen we dan: 'Zij heeft 
Sarah gezien' of, als het een man betreft: 'Hij 
heeft Abraham gezien'. Het is goed om stil 
te staan bij een (speciale) verjaardag of een 
(huwelijks)jubileum. Vieren is achteruit kijken 
naar wat geweest is, naar dingen die u heeft 
meegemaakt en gebeurtenissen die u hebben 
gevormd. 

Maar vieren is ook stilstaan, in dankbaarheid 
herdenken wat u gegeven is. Want het leven, 
een nieuw levensjaar, een jubileum, lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. U mag 
dankbaar zijn dat u zover gekomen bent, dat 
u familie heeft of vrienden die u bijstaan in 
vreugde en verdriet. Zoals u blij mag zijn over 
een zonnestraal op uw gezicht of een vriendelijk 
woord van een vreemde. 

Als gelovig mens denk ik dat God ons 
gebeurtenissen of mensen geeft om van te 
genieten. Beleef deze momenten daarom intens 
en vertel aan God of aan uw medemensen 
hoe dankbaar u bent voor alles wat u heeft 
ontvangen. 

Als u bewust aandacht besteedt aan zulke 
momenten, zult u versteld staan over de 
energie die dat u geeft. En die energie kunt 
u goed gebruiken op momenten waarop het 
misschien wat minder met u gaat. 

Op het moment dat u dit blad ontvangt, is de 
vastentijd al begonnen. Maar voor het zover 
is, hebben sommigen al Carnaval gevierd. Ik 
wens u een goede voorbereidingstijd toe op 
Pasen. Opdat we dan weer samen een mooi 
feest kunnen vieren. 

HET LEVEN MAG GEVIERD WORDEN

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Katja Neemt U Mee
U kunt zich vast nog het mooie interview 
herinneren dat Jan Baaij had met Katja. In dit 
interview vertelde Katja onder meer dat ze 
zich graag bezighoudt met fotografie. In de 
weekenden trekt zij er graag op uit met haar 
nieuwe spiegelreflexcamera die zij haarzelf 
cadeau heeft gedaan. Als collega’s kunnen 
we meegenieten van de uitstapjes die Katja 
en haar camera maken via social media 
(Instagram). Omdat de meeste bewoners 
geen toegang hebben tot Instagram, maar 
we u toch willen laten meegenieten van de 
prachtige plaatjes die Katja maakt, hebben 
we bedacht om elke maand een mooie 
foto (bovenste foto, links) van haar hand 
te plaatsen. We noemen de nieuwe rubriek 
Katja Neemt U Mee. Daarin dus een foto en 
een korte beschrijving. Dit is de eerste editie.
 'Dit is op 20 januari op het strand in Castricum. 

Ik had net mijn nieuwe camera gekocht en ik 
wilde deze natuurlijk heel graag uitproberen. 
Ik had geluk dat het zulk prachtig weer was. 
Ik vond het net alsof de lente me tegemoet 
kwam lopen. Ik noemde deze foto daarom 
Daar Komt De Lente.'

Door Katja van der Molen

Weerspreuk
Kent u deze weerspreuk over maart al?

Een droge maart? 
Die is goud waard!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Vrijwilligers
Dat wij in Geesterheem boffen met al onze 
vrijwilligers is iets dat duidelijk is. Na de 
leuke Sinterklaas- en kerstattenties, hebben 
de vrijwilligers deze Valentijnsdag een leuke 
en lekker attentie verzorgd (bovenste foto, 
rechts). Wat ontzettend lief!

Namens Geesterheem

Medaille-uitreiking
Op maandagmiddag 21 januari kreeg Wil 
Bos de gesp voor twintig jaar trouwe dienst 
van het Rode Kruis (onderste foto, rechts). 
De gesp wordt bij de medaille geprikt die Wil 
al eerder kreeg voor haar verdienste, door 
Mary Zwaan. Wat een prestatie, lieve Wil! 
Iets waar je trots op kunt zijn.

Namens Geesterheem

Versje
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. 

De Pruimenboom
Jantje zag eens pruimen hangen,
o, als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.

'Hier is, zei hij, noch mijn vader,

noch de tuinman, die het ziet.
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.

Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken, ik loop heen.
Zou ik,om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.'

Voort ging Jantje, maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
kwam hem in het lopen tegen
voor aan op het middelpad.'

'Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik u pruimen plukken.'
Nu heeft vader Jantje lief.

INZENDINGEN
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Daar op ging papa aan 't schudden,
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop. 

Door Hieronymus van Alphen

Ingezonden door een anonieme vrijwilliger

Afscheid
Op 23 januari jongstleden hebben wij, heel 
plotseling, afscheid moeten nemen van onze 
lieve collega Irene Verburg. Irene werkte 
al ruim dertig jaar voor ViVa! Zorggroep. 
Ze is begonnen op Strammerzoom in 
Akersloot, maar na een aantal jaar over 
geplaatst naar Geesterheem. Hoewel dat 
even wennen was, voelde Irene zich al snel 
thuis bij ons in Uitgeest. Irene deed veel op 
de appartementen. Buiten het verschonen 

van de bedden deed ze kleine dingetjes 
die zo vanzelfsprekend leken. Zo hoorden 
wij bijvoorbeeld dingen als 'Irene zette altijd 
even mijn sloffen de andere kant op'. Die 
kleine dingetjes, waardoor onze bewoners 
zich extra gehoord en thuis voelen.

Buiten zaken op het appartement was Irene 
ook een van de drijvende krachten achter 
de jaarlijkse playbackshow. De ware artiest 
kwam dan in haar naar boven en zonder 
enige gene betrad zij het podium. Meer dan 
eenmaal op een middag, zelfs. 

Het spreekt voor zich dan Irene enorm gemist 
wordt bij zowel collega’s als bewoners. 

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

Vertrek van Nathalie
Net zo plotseling, maar gelukkig een stuk 
minder dramatisch is het afscheid van collega 
Nathalie Penning. Nathalie was gastvrouw 
in de foyer van Geesterheem en voor zowel 
medewerkers, bewoners en bezoekers 
steun en toeverlaat. Nathalie gaat ViVa! niet 
verlaten, maar verhuist naar de Grote Hout, 
het hoofdkantoor, alwaar zij een spannende 
nieuwe uitdaging heeft gevonden. 

Wij wensen Nathalie heel veel succes, maar 
vooral veel plezier in haar nieuwe functie.

Namens Geesterheem


