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Beste lezer,

Februari is de maand waarin de meeste 
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas 
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn. 
Want hoewel er in omringende landen 
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we 
het in Nederland de laatste jaren doen 
met warmere, meer regenachtige winters. 
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der 
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug, 
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van 
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten 
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet 
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen 
u in ieder geval weer veel plezier met deze 
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

Bloemen
Cadeaus
DVD
Feesten
Gasten
Interesse
Jarige
Kaarsjes
Leeftyd
Leuk
Lief
Party
Strik
Verwennen
Vieren

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

4  Agenda

7  Praktische info

8  Praktische
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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.

Nieuwe yogalessen
We zijn in januari begonnen met een (rol)
stoelyogaclubje. Deze club komt eens per 
twee weken op donderdagmiddag 15:00 
bijeen in het restaurant van Geesterheem 
voor een les gegeven door bewoner én 
gediplomeerd yogalerares Eva Kee. U hoeft 
niet op een matje op de grond te liggen, 
maar kunt gewoon vanuit uw (rol)stoel 
meedoen. Interesse? Schrijf u dan vooraf 
in: yoga werkt namelijk het beste in kleine 
clubjes waarbinnen iedereen tot zijn of haar 
recht kan komen.

De Artiestenparade
Het gaat de komende maand weer gebeuren: 
de playbackshow! We hebben dit keer 
echter niet alleen maar playbackers, maar 
ook mensen die live voor ons gaan zingen 
en hebben er daarom een andere naam aan 
gekoppeld: de Artiestenparade. We kunnen 
u alvast verklappen dat het ook de Surprise 
Show had kunnen heten, want er staan u een 
aantal prachtige verrassingen te wachten. 
De zaal gaat zoals gewoonlijk om 14:00 open 
voor koffie en thee en in de pauze wordt er 
een smakelijk hapje geserveerd. 

Kom dus allen naar deze geweldige middag 
op 28 februari.

 

 
Donderdag 28 februari 

Artiestenparade 
Uw medewerkers verzorgen een grandioze show 

U bent van harte welkom 
Wij hebben er zin in! 

 
 

  
  
  

 
14.15 – 16.00 uur 

Zaal open 14.00 uur 
Gratis voor bewoners van Geesterheem 

5,00 voor alle andere geïnteresseerden, inclusief koffie/thee en 
een versnapering in de pauze 

Kaarten te koop bij gastvrouw of aan de deur 
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 februari
14:30 - 15:30 Religieuze muziek luisteren Huiskamer   Gratis

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

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

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

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

Vrijdag 8 februari
19:15 - 20:15 Rooms-katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

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

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

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

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

Vrijdag 15 februari
14:30 - 15:30 Religieuze muziek luisteren Huiskamer   Gratis

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

Dinsdag 19 februari
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Bingo! Restaurant       €3,50

Woensdag 20 februari
10:00 - 11:15  Bloemschikken       €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

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

Vrijdag 22 februari
19:15 - 20:15 Rooms-katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis
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Maandag 25 februari
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

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

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

Donderdag 28 februari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Restaurant    Gratis 
14:00 - 16:00 De Artiestenparade Restaurant     Gratis*

* Prijzen
De Artiestenparade is gratis voor bewoners van Geesterheem. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €5,00.

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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Avondrestaurant
We hebben het afgelopen maand even 
rustiger aan gedaan met de activiteiten om 
op adem te komen na de decembermaand 
én om te wennen aan de nieuwe situatie. 
Geesterheem is namelijk gestart met een 
avondrestaurant. Dat betekent dat we 
tussen de middag een broodje eten. Dit kan 
uiteraard in het restaurant. De inloop voor 
het warme eten begint om 17:00, waarna 
vanaf 17:15 het eten wordt geserveerd. Dit 
is voor iedereen even wennen en het kan 
uiteraard zo zijn dat u ergens tegenaan 
loopt met betrekking tot de verschuiving. We 
willen u dan ook vragen mogelijke problemen 
zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
gastvrouw of -heer in het restaurant, zodat 
we hier en daar wellicht nog het een en 
ander kunnen bijslijpen.

Tweede huiskamer
We hebben een tweede huiskamer geopend. 
Deze bevindt zich in kamp 1.60: de trap op, de 
klapdeuren door en de eerste kamer rechts 
in. We voorzien daarmee in een behoefte in 
Geesterheem: die van twee huiskamers. Ze 
heten Huiskamer 1 en Huiskamer 2. Deze 
tijdelijke namen zijn nog niet heel gezellig, 
waardoor we een prijsvraag uitschrijven, op 
zoek naar leuke, nieuwe namen. Het gaat 
dus om één naam per kamer en de naam 
moet iets te maken hebben met Uitgeest. 
Sylvana, Josje en Wilma zitten in de jury 
en gaan beoordelen wie de leukste namen 
hebben verzonnen. De prijzen houden we 
nog even geheim, maar u krijgt natuurlijk wel 
de eeuwige roem van de naamgeving.

PRAKTISCHE INFO

Rooms-katholieke 
kerkdienst
De rooms-katholieke kerkdienst 
op vrijdagavond is door de komst 
van het avondrestaurant iets 
verschoven qua tijd en gaat van 
19:00 naar 19:15. De kerk biedt 
daarnaast niet meer wekelijks 
een dienst aan in het restaurant. 
Diensten vinden nu steeds op de 
tweede en vierde vrijdagavond 
in de maand plaats. Dat komt in 
februari neer op 8 en 22 februari.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Sterrenbeelden 
in februari
Bent u in de maand februari geboren? Dan 
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden: 
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide 
gevallen valt er – en dat is maar goed 
ook – best iets moois over u te vertellen. 
Watermannen worden namelijk omschreven 
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte 
mensenmensen – dol op sociale contacten, 
dus. Vissen lijken daar in principe best 
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld 
ook vaak rustig en vol compassie worden 
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige 
verschillen tussen deze twee horoscopen 
horend bij de maand februari.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal 
creatieve mensen en dol op activiteiten als 
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is 
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde 
acteurs, artiesten en ondernemers in februari 
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed 
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen 
die bij zogenaamde februarikinderen hoort. 
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld, 
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in 
februari is geboren, is dat de amethist: een 
prachtige steen die naast moed ook klasse 
symboliseert.

Bent u ook geboren in februari? Zo ja – 
herkent u zich in dit verhaal?

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Kok Klever gaat ons als geestelijk verzorger in 
Geesterheem verlaten. Vanaf januari wordt hij 
vervangen door Paul Goossens. Paul stelt zich 
hieronder aan u voor: we heten hem van harte 
welkom in ons Uitgeesterteam!

Per 1 januari heb ik de geestelijke zorg op mij 
genomen van Geesterheem en Strammerzoom. 
De reden hiervan is dat mijn collega, pastor Kok 
Klever, heeft aangegeven een dagje minder te 
willen werken, mede omdat hij binnenkort opa 
wordt. Mijn naam is Paul Goossens. Ik ben 
geestelijk verzorger en pastor met een rooms-
katholieke achtergrond met een zending van 
de bisschop van Haarlem/Amsterdam. Ik ben 
getrouwd met Monique en heb drie kinderen: 
Anne van zestien, Maayke van veertien en 
Jeroen die bijna twaalf wordt. Ik ben dus geen 
priester maar formeel gezien pastoraal werker.

Na een carrière in het godsdienstonderwijs en 
veel ervaring in het kerkwerk, werk ik vanaf 
2016 voor ViVa! Zorggroep in de ouderenzorg. 
Ik vind dit buitengewoon leuk en mooi werk om 
te doen. Zelf ben ik afkomstig uit het zuiden van 
de provincie, waar ik geboren en getogen ben 
en nog steeds woon. Maar als echte Noord-
Hollander voel ik mij hier ook erg thuis. 

Mocht ik nog geen kennis met u hebben 
gemaakt, dan hoop ik u binnenkort te ontmoeten.  
In de huizen ben ik bijna wekelijks aanwezig: 
in Strammerzoom op de vrijdagochtend 
en in Geesterheem op de vrijdagmiddag. 
Daar ben ik aanwezig om de muziekgroep 
en de gespreksgroep te leiden. Ook ben ik 
beschikbaar voor individuele gesprekken. Dus 
wilt u graag een gesprek: geef dit aan bij mij of 
bij de zorg, dan neem ik contact met u op. 

EVEN VOORSTELLEN...

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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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. 

Op een mooie Pinksterdag
met zachte hartheid van
een favoriete dichter
schreef je het gedicht
voordat je woorden
verdwenen
als vonkel licht
naar het veld
vol pinksterbloemen

Door Eva Kee

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.

Snoepwinkeltje

In de donkere straat 
Waar-et belletje gaat, 
Kletst-et deurtje al rinkelend open: 
Komen in 't kamertje klein 
Bij-et lampegeschijn 
De kleutertjes binnengeslopen. 

INZENDINGEN
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En 'n dappere vent 
In z’n knuistje 'n cent, 
Stapt naar vóór en blijft grinnikend zwijgen
Tot de koopvrouw geleerd
Zijn fortuin inspecteert, 
En vertelt wat-ie daarvoor kan krijgen. 

’t Is ’n reep zwarte drop, 
Koek met suiker er op, 
'n Kleurbal, ’n zuurbal, ’n wafel, 
Zoethouten stok 
Of een kleurige brok, 
’t ligt alles bijeen op tafel. 

Als de kapitalist 
Zich wat dikwijls vergist, 
De koek en de suiker beduimelt,
Scheldt de juffrouw verwoed,
Dat ie ‘t kost’lijke goed
Met z’n smerige vingers verkruimelt!

De kleuter verbaasd
Dat de juffrouw zo raast 
Smoest stiekum wat met zijn kornuiten 
De keus wordt bepaald, 
De kleurbal betaald, 
Dan schooien ze slent’rend naar buiten 

In de donkere straat 
Waar-et troepje nu gaat 
Wordt hevig gewikt en gewogen 
Dan zuigen ze om beurt 
Tot de bal is verkleurd 
En hun rijkdom- illusie vervlogen. 

Door een anonieme vrijwilligers

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN
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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 4 
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21 
februari 2019. 

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

Februarifeitjes
De maand februari is de kortste van het jaar. 
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend 
is het feit dat het woord februari is afgeleid 
van het Latijnse februare, wat zuiveren 
betekent. En dat is niet het enige bijzondere 
weetje rondom de maand. Want wist u 
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde 
dag begint als maart en november? Alleen 
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En 
daarnaast heeft de maand natuurlijk de 
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!

Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.

Is februari nat en koel?
Dan is de zomer meestal heet en zwoel.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


