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Beste lezer,

De lente is begonnen en de temperaturen 
buitenshuis lijken langzaam op het aantal 
graden dat ook bij dit seizoen past. Maar 
april doet natuurlijk wat 'ie wil. We kijken 
er daarom niet raar van op als we zomaar 
worden verrast door een grillig weerpatroon. 
Bovenal staat de komende maand in het 
teken van Pasen. Alle locaties van ViVa! 
Zorggroep spelen hier rond 21 en 22 april 
op in met leuke activiteiten. Ongeveer een 
week later is het tijd voor Koningsdag – en 
ook daar horen verschillende programma's 
bij. Het koninklijke echtpaar gaat dit jaar naar 
Amersfoort. Gaat u ook kijken?

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Anjer
Boerderij
Bos
Bloemen
Bloesem
Duinen
Eieren
Geitje
Gras
Haas
Hooi
Kalf
Koe
Kip
Konijn

Krokus
Lammetje
Lente
Lucht
Narcis
Paashaas
Pasen
Roos
Schaap
Tulp
Vogels
Warm
Weer
Wei
Zon

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

7  Agenda

10  In Gesprek Met...

12 ViVa! Gastvrij

13  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

NLDOET IN UITGEEST
De regen kwam met bakken uit de lucht vallen, maar 
dat mocht de pret niet drukken tijdens de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Meer over NLdoet leest 
u verderop in deze Snipper.
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HET UITBUREAU

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.

De komst van ons nieuwe
huisdier: Poes Rietje
We hebben lang op haar moeten wachten, 
maar in maart deed ze dan eindelijk haar 
intrede: (robot)poes Rietje heeft haar intrek 
genomen in de huiskamer (bovenste foto). 
We hebben haar vernoemd naar onze eigen 
Ria, van wie we kort geleden afscheid hebben 
moeten nemen. Maar oh – wat zóu ze van 
deze poes hebben genoten. Nu genieten 
andere mensen van Rietje. Ze heeft in korte 
tijd haar plekje al verdiend! 

Het Swaentje en 
De Ooievaar
Wat hébben we veel reacties gekregen op 
de vraag om namen te verzinnen voor onze 
huiskamers en wat wás de keuze moeilijk! 
We zochten een echte Uitgeester naam 
en dat is zeker gelukt. Mevrouw Frantsen 
en Judith krijgen de eer: zij verzonnen de 
namen Het Swaentje voor de kleine en De 
Ooievaar voor de grote huiskamer. Meer 
Uitgeest dan dat wordt het niet! Ze verdienen 
dan ook een typische, Uitgeester prijs: een 
heerlijk spijsbrood van bakkerij Putter. Heel 
hartelijk gefeliciteerd met deze prijzen en 
iedereen bedankt voor alle inzendingen. 
We werken nog aan deurstickers voor de 
huiskamerdeuren! 

Troubabroers op bezoek
We hebben in maart De Troubabroers op 

visite gehad (onderste foto). Deze twee 
heren, een zanger en een gitarist, brachten 
allerlei bekende meezingliedjes ten gehore. 
Het leuke was dat de broers door de zaal 
konden lopen, omdat het geluid niet versterkt 
was. Een lekkere, akoestische middag, wat 
het optreden extra intiem maakte.

Wijziging in 
de wandelclub
'Als je ooit iets buiten wil vieren, moet je dat op 
donderdagochtend doen. Dan is het namelijk 
altijd droog.' Een uitspraak die Danielle 
ergens in maart deed, maar die uiteindelijk 
niet echt bleek te kloppen: prompt was het 
de week daarop dusdanig slecht weer dat de 
wandelgroep niet naar buiten kon. Gelukkig 
heeft ViVa!-fysiotherapeut Sophie dit heel...
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HET U ITBUREAU

...goed kunnen oplossen. Met behulp van de 
Beweegbox heeft ze onze bewoners en de 
buurtbewoners een halfuur lang flink laten 
zweten (onderste foto rechts). Erg leuk!

Nieuwe tijden
We hopen natuurlijk dat, met de komst van 
het voorjaar, het mooie weer zich weer vaker 
laat zien. De wandelclub start daarom vanaf 
eind maart een halfuur eerder. We beginnen 
om 10:30 met koffie drinken, indien mogelijk 
buiten, en vertrekken dan om 11:00 voor 
de wandeling. Het voordeel daarvan is dat 
er eventueel een stuk veder gelopen kan 
worden.

Jazzconcert
We kregen op vrijdag 8 maart van onze 
sponsor Stichting Muziek in Huis een mooi 
jazzconcert aangeboden: een muziekstijl die 

niet bij alle bewoners in de smaak viel, maar 
waarvan toch weer een heleboel bewoners 
van hebben genoten. De jazzklanken van 
het trio Berend van den Berg (bovenste 
foto rechts) waren even anders dan anders, 
maar desondanks prachtig.

De grootste
vrijwilligersactie van
Nederland
Maart heeft ons een behoorlijke hoeveelheid 
regen gegeven, maar we zijn nu wel weer 
echt toe aan zon en warmte. NLdoet (foto 
links) bewijst deze verlangens. Want de 
regen is misschien goed voor de natuur, de 
grondwaterstanden waren erg laag na alle...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET UITBUREAU

...warmte van afgelopen zomer, maar niet 
voor ons. Tijdens de vrijwilligersdagen 
van NLdoet, op 15 en 16 maart, was het 
namelijk echt Hollands weer. Het regende 
gigantisch, waardoor het niet echt leuk was 
om de bloembakken op het terras te vullen. 
Uiteraard zijn de viooltjes gesponsord door 
De Duinroos wél de grond in gegaan. De hal 
leende zich daar prima voor. Ook werden er 
kopjes gevuld met bloembolletjes.

NLdoet binnenshuis
In de zaal was er ruimte om een 
vogelverschrikker te maken of cupcakes te 
versieren. Dit werd samen gedaan met onze 
vaste vrijwilligers van de activiteit Creatief en 
met leerlingen van basisschool Binnenmeer. 
Omdat het dus een erg regenachtige dag 
was, kon de Buurtsportcoach niet wandelen. 
Ze besloot daarom om op de huiskamer 

een beweegactiviteit te geven. En na afloop 
van alles trakteerden de leerlingen op 
pannenkoeken. Al met al vonden we het 
een meer dan geslaagde editie van NLdoet 
(foto's).

Nog meer concerten
We gaan ook in april weer genieten van een 
mooi concert. Het Muzikaal Gezelligheidskoor 
komt op 26 april langs voor een optreden: 
de dag voor Koningsdag. De feestdag zelf 
wordt, zoals altijd, opgeleukt met een bezoek 
van de Muziekkapel. We doen daarnaast de 
grote televisie in het restaurant aan, zodat 
u niets over de landelijke activiteiten tijdens 
Koningsdag hoeft te missen.
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APRIL 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Maandag 1 april
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 2 april
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 3 april
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 4 april
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 

Vrijdag 5 april
14:30 - 15:30 Religieuze muziek luisteren met 
   geestelijk verzorger Paul Goossens Huiskamer  Gratis
19:15 - 20:15 Rooms-katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zaterdag 6 april
14:30 - 16:00 Spelletjesmiddag Restaurant     Gratis

Maandag 8 april
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 9 april
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
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AGENDA

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

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

Vrijdag 12 april
14:30 - 15:30 Huiskamergesprek met geestelijk verzorger 
   Paul Goossens Huiskamer     Gratis

Maandag 15 april
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 16 april
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Bingo! Restaurant       €3,00
18:00   Avondvierdaagse       Gratis

Woensdag 17 april
10:00 - 11:15  Bloemschikken       €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 18 april
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 
16:00   Programma geestelijk verzorger Paul Goossens: 
   bezinning met gedichten en muziek Huiskamer  Gratis

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
10:30 - 11:30  Paasconcert Muziekschool Restaurant    Gratis 
14:30 - 16:00 Paasviering kerk Restaurant     Gratis
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Zaterdag 20 april
   Soosmiddag Restaurant      Gratis

Maandag 22 april: Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 24 april
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 25 april
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 
15:00 - 16:00 Rolstoelyoga met Eva Kee Restaurant    Gratis 

Vrijdag 26 april
14:30 - 15:30 Optreden Muzikaal Gezelligheidskoor Restaurant  Gratis*
14:30 - 15:30 Religieuze muziek luisteren met 
   geestelijk verzorger Paul Goossens Huiskamer  Gratis

Zaterdag 27 april: Koningsdag

Dinsdag 30 april
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Meezingmiddag Restaurant     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 het Muzikaal Gezelligheidskoor is gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00.

AGENDA
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Yoran van Til volgde, na de mavo, een 
opleiding tot gastheer aan het Horizon 
College. Zijn eerste ervaring deed hij op 
tijdens stages bij onder meer Van der Valk 
hotels, waar hij in de bediening werkte, en 
in het verzorgingshuis Craenenbroeck in 
Heiloo. Daar heeft hij bijvoorbeeld geleerd 
heel precies te werken. 'Hoe het bestek 
moest liggen', aldus Yoran. 'Dat moest 
allemaal zo nauwkeurig en dat was voor mij 
meteen de reden dat ik eigenlijk al gauw wist 
dat dit mijn uiteindelijke vak niet zou worden.'

Naar InHolland
Het is dan ook een van de redenen dat Yoran 
per september op de Hogeschool InHolland 

de hbo-opleiding Facilitair Management 
gaat volgen. Maar voordat hij daar terecht 
kan, moet hij eerst de havo-toetsen voor de 
vakken Nederlands, Engels en Economie 
doen. 'Nee, van mijn vakantie komt niet veel 
terecht', zo schat Yoran deze zomer in. 'Het 
betekent eerder stevig aanpoten.' En dan is 
hij ook nog werkzaam bij ViVa! Zorggroep...

Een dag in Geesterheem
In Geesterheem, om precies te zijn. Een plek 
waar Yoran via verschillende stages terecht 
kwam. 'En het werk bevalt mij erg goed', stelt 
de flexkracht. De werkdag begint voor Yoran 
om 15:30. 'Ik ruim dan eerst de restanten 
van de vorige dag op. Afwassen, dus.

...YORAN VAN TIL

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 Yoran van Til, flex-medewerker in Geesterheem.
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Om 16:00 ga ik verder met de zogenaamde 
soepronde. Dat betekent dan weer dat ik 
langs de kamers ga en bij de mensen die 
voor het avondeten niet naar het restaurant 
gaan de soep uitdeel. Meestal is er keuze 
uit twee soorten soep. Daar begint het werk 
waar ik van hou: ik mag namelijk graag even 
met de bewoners praten, uitleggen welke 
soorten er vandaag zijn. Het aardige is dat je 
een mooi midden moet zien te vinden tussen 
gezelligheid en het tempo van werken. En 
je moet de klanten leren kennen. Sommige 
mensen houden van opschieten, anderen 
willen graag weten wat ze vandaag te eten 
krijgen. Sommigen houden erg van soep 
en willen graag een flinke portie, andere 
bewoners willen weer niet zo'n volle kom. 
Daar krijg ik dingen als 'niet zo veel, ik moet 
nog plaats overhouden voor het toetje' te 
horen.'

Gastheer in het restaurant
Na het uitdelen van de soep bereidt Yoran 
zich voor op zijn werkzaamheden in het 
restaurant. Dit begint om 16:30 en moet 
tegen de klok van 17:00 klaar zijn, want 
dan arriveren de eerste 'klanten' voor het 
diner. Yoran is dan graag gastheer in het 
restaurant, maar er moeten natuurlijk ook 
handen zijn die de afwas doen. 'En die is 
minder interessant', weer Yoan uit ervaring. 
'Maar goed, het moet ook gedaan worden. 
De voorkeur gaat echter uit naar het werken 
in een team in het restaurant. Dat geeft meer 
afwisseling en gesprekken met de mensen 
die aan tafel zitten.'

Chillen
Zodra de werkzaamheden gedaan zijn en het 
opruimen klaar is, begint de tijd voor hobby's 
en kan Yoran bijvoorbeeld zijn vrienden 
opzoeken. Tijd en ruimte voor het fenomeen 
chillen, dus. 'Of een goed gesprek', stelt 
Yoran. 'En dat kan dan overal plaatsvinden. 
Bij ouders thuis, bij vrienden op de ene of de 
andere vriendenkamer of op de hoek van de 
straat.' Een prima afsluiting van een drukke 
dag in Geesterheem!

Tekst: Jan Baaij
Foto: At Bootsma

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.

Vrolijk Pasen!
April is een heerlijke voorjaarsmaand 
waarin de kleurenpracht van krokussen, 
hyacinten en narcissen ons vrolijk stemt. 
Het lentezonnetje dringt op onverwachte 
momenten ineens heerlijk warm door en 
hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te 
genieten. Pasen valt dit jaar laat, op 21 en 22 
april. We besteden tijdens deze feestdagen 
extra aandacht aan uw ontbijt en er wordt 
een lekker paasmenu voorbereid.

De oorsprong van de feestdag
Pasen wordt door veel mensen als een 
bij uitstek christelijke traditie beschouwd. 

Het feest kent desondanks zijn oorsprong 
in het joodse Pesach en heeft in de loop 
der eeuwen ook aardig wat van heidense 
elementen overgenomen, waaronder de 
traditionele paaseieren en de bijbehorende 
paashaas. De precieze herkomst van het 
woord Pasen is niet helemaal met zekerheid 
te achterhalen, maar vermoedelijk staat ook 
dit in verband het met joodse feest Pesach. 
De oorsprong kan echter ook liggen in het 
Latijnse woord pascua. Dit betekent weide 
en verwijst mogelijk naar de lente.

We wensen u, ongeacht waar de naam 
Pasen nu precies vandaan komt, fijne, 
smakelijke en hopelijk ook een beetje warme 
Paasdagen!

VIVA !  GASTVRIJ

Eiercodes
Heeft u gezien dat er op elk ei 
een nummer staat? U kunt hier 
veel uit aflezen. Het eerste getal 
vertelt u iets over dierenwelzijn. 
Een 0 is een biologisch ei, een 1 
waarborgt een vrije uitloop, een 
2 betekent scharrelei en een 3 
is een ei uit een legbatterij. De 
code van het land, bijvoorbeeld 
NL, staat daarnaast. Het nummer 
daar weer na is het nummer van 
de pluimveehouder. U kunt dus 
altijd controleren wat voor ei u 
heeft gekocht!
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

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 rechts) 
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 tweede editie.

'Dit is een foto van het bos in Heiloo. Het was 
op een van die prachtige voorjaarsdagen 
in februari waarop ik een wandeling heb 
gemaakt. Tijdens zo'n wandeling kun je 
echt even je hoofd leegmaken van alle 
gebeurtenissen van de drukke dagen. 
Natuurlijk heb ik mijn camera meegenomen 
op zo'n mooie dag.'

Door Katja van der Molen, 
medewerker Geesterheem

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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Aprilweetjes
April wordt in de meeste landen vertaald 
naar iets wat op april lijkt, zoals het Franse 
avril, het Italiaanse aprile en het Spaanse 
abril. De Chinezen doen daar niet aan mee: 
daar heet april sìyuè.

Kinderen die zijn geboren in april, hebben 
zichzelf een bepaald slaappatroon 
aangemeten. Wie niet wil slapen, doet dit dit 
ook écht niet. Een koppige eigenschap die 
ook bij het sterrenbeeld Ram hoort.

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

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. 

zusje heeft op haar wiegengordijntje 
allemaal bloemetjes groot en klein.
Madeliefjes en rozeknopjes, 
blauwe viooltjes en witte jasmijn.
Moet je niet altijd aan zomer denken 
als je naar zusje haar wiegetje kijkt.

vind je niet dat haar eigen lief kopje,
ook op zo'n mooi bloemetje lijkt?

Door een anonieme vrijwilliger

INZENDINGEN
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Op 6 maart, Aswoensdag, mocht ik in de 
katholieke kerk waartoe ik behoor weer het 
Askruisje ontvangen, als teken dat de vastentijd 
of veertigdagentijd begonnen is. Met de as van 
verbrande buxustakjes, die het jaar daarvóór 
met Palmpasen waren uitgedeeld, kreeg ik 
daarbij een kruisje op mijn voorhoofd, in het 
besef dat wij als mens voorbijganger zijn. We 
mogen leven, kort of lang, maar eens is ons 
aardse leven voorbij en dat is triest, maar kan 
tegelijkertijd ook troostrijk zijn. 

Vasten toen en vasten nu
Vasten, je hoort er tegenwoordig weer meer 
over. Vasten lijkt wel in de mode te zijn. Is het 
traditionele, religieuze vasten bedoeld om je 
te bezinnen op je leven tot dan toe, van hoe 
je met jezelf, met de medemensen en met de 
natuur omgaat, om je zo voor te bereiden op 

het Paasfeest, tegenwoordig gaat het meer 
over dingen niet of anders doen. Anders eten, 
bewuster leven, meer tot jezelf komen: in 
talloze boeken en tijdschriften is er aandacht 
voor. Want veel mensen voelen zich in het leven 
gejaagd en hoewel ze niet meer zo'n behoefte 
lijken te hebben aan geloof of kerk, zijn de 
functies die de kerk en het geloof vervulden niet 
verdwenen. Vandaar ook dat er volop aandacht 
is voor vasten, van speciale diëten tot allerlei 
oefeningen en therapieën aan toe. 

Een betere balans
Bent u ook op zoek naar een andere of 
betere balans in het leven, dan zijn er vaak 
goede boeken of dagkalenders beschikbaar. 
Desgewenst kan ik u daarbij helpen.

Een goede vastentijd gewenst!

VASTEN: WEER IN DE MODE?

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

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. Dit 
keer is het echter een mededeling.

Wie een taart kan bakken, is ook een 
kunstenaar die in staat kan zijn om een 
gedichtje te maken voor zichzelf, familie, 
vrienden, enzovoort. Probeer het eens! Ik had 
gedachten: laten we eens in de maand met 
een klein groepje een eenvoudig gedichtje 
maken. Als u hier zin in heeft, meldt u zich 
dan aan bij Danielle of Wilma.

Door Eva Kee, bewoner Geesterheem

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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