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Beste lezer,

De zomer is begonnen. Dat heeft u niet 
alleen aan het weer gemerkt, maar ook 
aan het aantal vakantiekrachten dat bij u is 
langsgekomen. Namens ViVa! Zorggroep 
zijn we daar erg blij mee. Zo kunnen onze 
vaste medewerkers ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor 
werknemers achter de activiteiten en het 
Uitbureau. Lees daarom goed de agenda: 
vanwege de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten niet door.

Juli wordt ook wel hooimaand of oogstmaand 
genoemd. Het is in deze maand dat het 
goudgele koren wordt gemaaid en dat heel 
wat fruit en groenten rijp genoeg zijn om 
geplukt te worden. Een vruchtbare maand, 
dus. Of niet? Want op redacties van onder 
meer televisie en radio is de zomer juist een 
periode met minder nieuws: komkommertijd. 
Verwacht daarom geen nieuwe programma's 
op televisie: dat begint allemaal weer rond 
eind augustus. Sportliefhebbers? Die worden 
wel weer goed voorzien. Met het huidige WK 
Voetbal, de Tour de France en Wimbledon in 
het vooruitschiet wordt het op z'n minst een 
sportieve zomer.

Deze redactie heeft in ieder geval weer hard 
gewerkt aan de nieuwe Spils en Snippers, 
het Marke Nieuws en Forumidabel. We 
wensen u een fijne zomermaand en natuurlijk 
veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

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

De volgende editie verschijnt op 25 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 16 juli 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Vaderdagconcert
Juni was een prachtige maand, waarin we 
onder meer mochten genieten van een 
Vaderdagconcert van Erwin Fillee (foto's). 
Uiteraard waren alle moeders ook van 
harte welkom – en die waren dan ook in 
grote getale aanwezig. Hoewel we zéker 
niet twijfelen aan Erwins zangkwaliteiten, 
vroegen we ons wel af of dat misschien de 
reden was van het feit dat er zoveel dames 
in de zaal zaten. 'Wat een knappe man, 
he?', viel er uit het gefluister op te maken. 
Buiten de stem en de looks hebben we ook 
heel hartelijk kunnen lachen met Erwin. Als 
klap op de vuurpijl werden we in de pauze 
getrakteerd op de Hollandse Nieuwe met 

uitjes en zuur, mede mogelijk gemaakt door 
Vishandel Ten Boekel uit Heemskerk. Het 
was zo'n geslaagde middag dat we Erwin 
hebben uitgenodigd om in november of 
december nog een keer langs te komen. Hij 
heeft dit gelukkig kunnen toezeggen.

Minder activiteiten
De vakantieperiode gaat beginnen en dat 
houdt in dat er een aantal vaste activiteiten 
niet doorgaan. Het koor Die Geesteszangers 
en de sociale activiteiten van het Rode Kruis 
vinden in de maand juli geen doorgang. 

Beide activiteiten gaan in augustus weer van 
start.

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

Het U itbureau
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Wensen
Uitgeest staat tijdens de eerste week van 
juli in het teken van de kermis. We hebben 
daarom de cabaretgroep De Schakel (foto) 
uitgenodigd om ons een vermakelijke middag 
te bezorgen. Ze treden op woensdag 4 juli 
voor ons op en brengen liedjes uit De Jantjes 
ten gehore, waardoor we de nostalgie uit de 
oude Jordaan herbeleven.

Dansvoorstelling
Roxanna van dansstudio Just Dance en 
haar leerlingen komen op woensdag 18 juli 
om 15:00, iets later dan u van ons gewend 
bent, langs voor een dansvoorstelling. De 
leerlingen zijn hard aan het oefenen voor 
een eindvoorstelling en laten, na een jaar 
zwoegen, in Geesterheem zien wat ze 
hebben geleerd.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 juli
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*

Dinsdag 3 juli
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 4 juli
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
14:30 - 16:00 Optreden cabaretgroep De Schakel Restaurant  Gratis*

Donderdag 5 juli
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 6 juli
14:30 - 15:30 Religieuze muziek Huiskamer     Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 9 juli
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*

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

Woensdag 11 juli
10:00 - 11:15  Creatief met Carola Restaurant     €5,00

Donderdag 12 juli
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 13 juli
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 16 juli
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*

Dinsdag 17 juli
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 15:30 Bingo Restaurant       €3,00

Woensdag 18 juli
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
15:00 - 16:00 Dansvoorstelling Just Dance Restaurant   Gratis*

Donderdag 19 juli
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

AGENDA
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Vrijdag 20 juli
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Dinsdag 24 juli
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
15:00 - 16:00 Meezingmiddag Restaurant     Gratis

Donderdag 26 juli
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 27 juli
14:30 - 15:30 Gespreksgroep geestelijk verzorger Huiskamer  Gratis

Dinsdag 31 juli
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

* Prijzen
De dansvoorstelling van Just Dance en het optreden 
van cabaretgroep De Schakel is gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

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

AGENDA
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Fotogebruik
Geesterheem biedt tal van leuke activiteiten. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan de optredens 
of de rommelmarkt, maar ook aan het 
bloemschikken of een creatieve activiteit. We 
maken bij dit soort activiteiten met regelmaat 
foto's, ofwel door de medewerkers ofwel 
door de dorpsfotograaf. We vinden het leuk 
om deze foto's in Snipper te plaatsen – of op 
onze eigen Facebook-pagina – zodat u deze 
ook aan uw familie en vrienden kunt laten 
zien. Sommige foto's komen in het krantje 
De Uitgeester. 

De nieuwe privacywet vereist echter dat we 
hier schriftelijke toestemming voor moeten 
hebben. We vragen op dit moment alleen 
mondeling toestemming. U ontvangt daarom 
binnenkort een formulier in uw brievenbus, 
waarop u kunt aangeven of u ons wel of geen 

toestemming geeft om de foto's te mogen 
gebruiken. We vragen u, of uw familie, deze 
getekend terug te geven aan Nathalie of 
Danielle. Dat hoeft maar eenmalig, dus niet 
voor iedere activiteit opnieuw. Dit formulier 
komt in uw elektronisch cliëntdossier terecht. 
We kunnen op deze manier altijd rekening 
houden met uw persoonlijke wensen.

Verandert u op een later moment toch nog 
van mening? Geef dit dan bij ons aan. U krijgt 
dan een nieuw formulier welke u opnieuw 
kunt invullen.

PRAKTISCHE INFO

Duofiets
De elektrische duofiets voor twee 
personen is te huur voor €5,00 
per uur – met een maximum van 
€12,50. We gaan deze fiets in 
de maanden juli en augustus 
voor de deur zetten, zodat hij 
gemakkelijk kan worden gepakt. 
Heeft u nog nooit met deze 
fiets gereden? U mag hem van 
het Uitbureau één keer gratis 
proberen. Reserveer de fiets bij 
Nathalie!
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Zomerkrachten
De zomer is begonnen en dat betekent dat 
u te maken krijgt met vakantiekrachten. 
Medewerkers van ViVa! Zorggroep gaan 
natuurlijk ook op vakantie en daarom kan het 
voorkomen dat u in uw woonzorgcentrum of 
verpleeghuis nieuwe gezichten ziet. 

We realiseren ons dat het soms niet altijd 
leuk is om de vertrouwde medewerker te 
moeten missen, maar garanderen u dat de 
kwaliteit van onze hulp- en zorgverlening 
hetzelfde blijft – ook tijdens de wat hectische 
zomerperiode.

Activiteiten
De activiteiten op uw locatie gaan grotendeels 
gewoon door, zodat thuisblijvers iets hebben 
om naar uit te kijken. Bekijk hiervoor uw 
agenda of vraag het aan de gastvrouw.

Vraag en aanbod
Heeft u wellicht belangstelling voor een nieuw 
ziekenhuisbed? Onze wijkverpleegkundige 
Willy van Eerden heeft er namelijk een ter 
beschikking (bovenste foto) en ze wil er graag 
vanaf. Het bed is slechts drie maanden oud, 
voorzien van veel comfort, daarom zo goed 
als nieuw én gratis af te halen.

Interesse
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Willy van Eerden voor meer informatie. Dit 
kan via het telefoonnummer 06-22926829.

Over Vanuit ViVa!
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. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

VANUIT V IVA !
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Huisschilder. Cor. Torenburg. Tuinman. 
Van. Geesterheem. Eigenlijk hebben we 
met deze zes worden Cors hele leven 
verteld. Maar als hij eenmaal op zijn 
praatstoel zit, komt zijn leven alsnog in een 
vlot verteld verhaal voorbij. Cor Torenburg 
is een geboren Uitgeester. Hij kwam ter 
wereld in de Koningin Wilhelminastraat 
en heeft de werkzame jaren van zijn leven 
eerst doorgebracht bij Bruynzeel, waar hij 
zeventienjaar werkte. Hij klom er van een 
controleur van het lakwerk op tot onderbaas 
en planner van de schilders. En later werkte 
Cor bij het Uitgeester schilderbedrijf Van 
Duijn. Hij werkte daar als huisschilder. De 
huizen in de nieuwere wijken van het dorp, 

zoals in De Koog, zijn nog mede door hem 
van een lik verf voorzien.

Geesterheem
Cor en zijn vrouw kwamen twaalf jaar 
geleden in Geesterheem wonen. 'En daar 
kwam ik in mijn tweede en derde beroep 
terecht, om het zo maar te zeggen', vertelt hij. 
Het tweede beroep hield het verzorgen van 
zijn vrouw in. Beroep drie omvat zijn huidige 
werkzaamheden als tuinman. Cor had in zijn 
jongere jaren namelijk een volkstuin gehad, 
dus vreemd was het bijhouden van een tuin 
niet voor hem. En bovendien hoefde hij het 
tuinieren in Geesterheem niet alleen te doen.

...COR TORENBERG

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 Cor Torenberg, tuinman van Geesterheem.
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'Ik deed de tuinklus rond Geesterheem 
samen met Wim Vendel', legt hij uit. 'Die 
was hovenier van huis uit. Daar had ik een 
leermeester in én een vakman aan. Ik leerde 
de fijne kneepjes van het tuinieren allemaal 
van Wim. En hóe! Ik durf gerust te zeggen 
dat de tuin er in onze jaren prachtig bij lag. 
Wij werkten in de Geesterheem-tuin alsof 
het onze eigen tuin was.'

Eenpersoonshuishouden
Omdat Cors vrouw het zelfstandig leven niet 
langer aankon en zodoende verzorgd moest 
worden nam Cor die taak er als vanzelf bij. 
'En doe mijn eigen eenpersoonshuishouden 
tegenwoordig ook nog', stelt hij. 'Voor mijn 
ontbijt draai ik mijn hand nog steeds niet om. 
En voor mijn bed opmaken ook niet.' 

Het zij hier nog maar even gezegd: Cor is 

96 jaren jong. En de boodschappen doet hij 
ook nog steeds helemaal zelf. Het maakt 
hem niet uit of hij hiervoor bij de Jumbo of de 
Kruidvat moet zijn. 'Ik mag dan onlangs mijn 
heup hebben gebroken, de boodschappen 
halen lukt me prima.'

Vrijwilligerswerk
Tot slot: het bijhouden van de tuin is niet 
Cors enige, vrijwillige klus. Ruim tien jaar 
lang was hij dienstverlener bij het voetbal. 
Hij functioneerde eveneens als vrijwilliger bij 
de Fabo toen dat nog De Fakkel heette. En 
ook daar konden ze Cor goed gebruiken: een 
typische handigerd die nog met zijn handen 
kon maken wat zijn ogen zagen.

Tekst: Jan Baaij
Foto: At Bootsma

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.

IN GESPREK MET. . .
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Juli is een echte vakantiemaand. Veel 
medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn in 
deze periode op vakantie. Het is altijd een 
hele organisatie om er voor te zorgen dat u 
ook in de zomermaanden kunt rekenen op de 
dienstverlening die u van ons gewend bent. 
We doen er dan ook alles aan om er ook voor 
u een paar fijne weken van te maken.

Naar buiten
We hopen dat in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent om af en toe eens lekker 
naar buiten te gaan. Dat kan een klein 
wandelingetje zijn, maar ook een kopje koffie 
op het terras. Heeft uw locatie een terras of 
een tuin en heeft u hierover opmerkingen of 
aanbevelingen? Laat het ons graag weten. 
We kijken graag voor u wat we hieraan 
kunnen doen.

Tour de France
Op 19 januari 1903 kondigde L’Auto de 
eerste editie van de Tour de France aan 
en deze Ronde van Frankrijk was meteen 
een succes. Wielrenners reden de Tour in 
dagelijkse kleding en de fietsen waren nog 
niet zo geavanceerd en snel als de huidige 
varianten. 

Tour van 2018
Dit jaar wordt de Tour gereden van 7 tot en 
met 29 juli. De Tour start dit jaar in het Franse 
departement Vendée. Hopelijk geniet u van 
dit jaarlijkse evenement op televisie.

VIVA !  GASTVRIJ

Jarig in juli
Bent u de komende maand 
jarig? ViVa! Zorggroep biedt 
u, in dat geval, een speciaal 
verjaardagsmenu. Dit menu is 
voor u als jarige job helemaal 
gratis is en we hanteren een 
aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. De gerechten die 
op het menu staan? Die mag u, 
in overleg met de kok, helemaal 
zelf bepalen. Altijd goed om te 
weten!
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Aardbeien en erwten
De zomer is begonnen en dat betekent ook 
dat het eten van aardbeien erg voor de hand 
ligt. U kunt aardbeien natuurlijk ook gebruiken 
in toetjes en taarten. Het lekkerst zijn dan 
aardbeien die uit de eigen tuin komen. 
Mensen die zelf verse aardbeien kweken, 
leggen deze vruchten vaak tussen de stro 
en onder de planten. Op die manier zijn de 
aardbeien beschermd tegen bedreigingen 
als vuil, vocht en schimmel. Vandaar ook de 
Engelse vertaling: strawberries.

Een groente die veel opduikt tijdens 
de zomermaanden is de doperwt. De 
zogenaamde jonge erwten zijn rechtstreeks 
uit de peul te snoepen. Heeft u ooit een 
moestuintje gehad? Dan weet u waarschijnlijk 
dat een goede erwt knapperig en een beetje 
zoet is. Ze zijn rauw erg lekker in salades.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. Elke maand een nieuw 
recept, elke maand een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de Affogato: 
dé perfecte combinatie van ijs en espresso 
waarvan u ieder moment kunt genieten. De 
prijs is €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ



xxxxx

1 4   ViVa! SPIL

Even voorstellen: een nieuw gezicht 
in Geesterheem
Hallo Geesterheem,

mijn naam is Joost van Ravenzwaaij (51 jaar), 
sinds 1 juni werkzaam voor Geesterheem 
in een nieuwe functie als meewerkend 
coördinator Gastvrije Dienstverlening. Ik hou 
van organiseren, gezelligheid en een goede 
sfeer. Naast het reilen en zeilen over alles 
wat het met het restaurant en de maaltijden 
te maken heeft, hoop ik ook meer verbinding 
te realiseren tussen de technische dienst, 
de huishouding, alle vrijwilligers en natuurlijk 
de zorg.  Zelf heb ik een achtergrond in 
zowel de horeca als wel in de zakelijke 
dienstverlening, maar heb ik ook tien jaar 
ADL-ervaring. Met al deze ervaringen voel 
ik mij thuis in Geesterheem en hoop ik hier 
veel gezelligheid en welzijn te creëren voor 

bewoners, familie en personeel. 

Onlangs zag ik al veel blije gezichten bij het 
muziekoptreden op zaterdagmiddag. Het 
restaurant is een ideale ontmoetingsplaats 
voor iedereen en ik sta open voor meer 
activiteiten en ideeën. 

In mijn vrije tijd ben ik veel op het strand, 
aan het varen met een bootje of thuis aan 
het tuinieren. Ik ben getrouwd met Inez en 
we wonen in Egmond aan de Hoef. Samen 
hebben we vijf kinderen.

Door Joost van Ravenzwaaij, coördinator 
Gastvrije Dienstverlening

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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Maar wrijvingen en irritaties, die kunnen we 
nooit helemaal wegpoetsen.  Vroeger, met een 
groot gezin in een klein huis boven op elkaars 
lip – ja, toen zaten we elkaar wel eens in de 
weg. Vooral in de puberleeftijd. Als je tussen 
broers en zussen onderling uit elkaar groeit, 
eigen ruimte en interesses ontdekt  en daarbij 
dan dwars gezeten wordt, bijvoorbeeld. Een tik 
of scheldwoord kwam wel eens voor.

Als we nu daarop terugkijken, is dat (hopelijk) 
met enige mildheid. Want die broers en zussen 
die je toen in de weg zaten, daarvan ben je nu 
blij als ze nog in leven zijn.  Die strubbelingen 
toen – ach, was dat niet groeipijn en leergeld? 

Misschien betalen die zich nu nog weer uit in 
het omgaan met onze buren en huisgenoten 
waar we nu mee te maken hebben. Soms zelfs 
zoveel dat we in elkaars eigen ruimte komen 
waar we die ander eigenlijk niet dulden. Die 
man die altijd het hoogste woord heeft, iemand 
die bij het eten op onze plaats gaat zitten, 
verkeerde hulp of medicatie… En dan tóch 
proberen daar met mildheid en vriendelijkheid 
weer goed uit te komen, als de wijze oude 
mensen, die we ten diepste en uiteindelijk 
natuurlijk wél zijn geworden.

In deze geest wens ik u een ontspannen en 
vredevolle zomer toe!

RUZIE? LIEVER NIET!

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. C | 7. B | 8.C

Wat weet u over de populairste reisbestemmingen?

1. Welke taal wordt wereldwijd het meest gesproken?
A. Engels | B. Spaans | C. Mandarijns

2. Welk land was in 2014 het meest bezochte vakantieland?
A. Duitsland | B. Frankrijk | C. Spanje

3. Welke provincie is Nederlands' populairste 
vakantiebestemming?

A. Noord-Brabant | B. Gelderland | C. Friesland

4. Waar staat Spanje om bekend?
A. Spaghetti | B. Paella | C. Coq au Vin

5. Welke tolweg in Frankrijk is heel bekend bij toeristen?
A. Route du Soleil | B. Route du Napoleon | C. Route National

6. Welke garde bewaakt het Vaticaan in Rome?
A. Het Griekse leger | B. Het Vreemdelingenlegioen | C. De Zwitserse 

garde

7. Waar vonden de eerste stierengevechten plaats?
A. Frankrijk | B. Spanje | C. Portugal

8. Hoe lang is de Chinese muur?
A. 4000 km | B. 5000 km | C. 6000 km

VAKANTIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


