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Beste lezer,

De drukke decembermaand is weer 
begonnen! Met Sinterklaas, de Kerstdagen 
en Oudejaarsdag in het verschiet 
hebben onder meer de Uitbureaus 
van de verschillende ViVa!-locaties 
overuren gemaakt om met een mooi 
activiteitenprogramma voor de dag te 
komen. En dat is gelukt. Want december is 
namelijk niet alleen de drukste, maar ook 
de gezelligste maand. Wellicht betekent 
december voor u extra bezoek van 
familieleden of het in kerststemming brengen 
van uw appartement. Hoe dan ook hoeft u 
tijdens de laatste periode van het jaar niet stil 
te zitten: verderop in deze editie van uw Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel vindt 
u meer info over alle activiteiten, waaronder 
het kerstmenu.

Afgelopen jaar hebben we als redactie 
geprobeerd om iedere keer weer op de 
proppen te komen met een mooi en lekker 
leesbaar blad. Daarmee hopen we in 2019 
gewoon door te gaan. De allereerste editie 
van komend jaar verschijnt iets later dan u 
gewend bent: op 11 januari. Op die manier 
weten we zeker dat alle foto's die rond de 
Kerstdagen zijn gemaakt er ook nog bij 
kunnen.

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2019! 

Met vriendelijke groet, 
De redactie

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 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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De Geesterzangers
We hebben de afgelopen maand mogen 
genieten van een concert van onze eigen 
De Geesterzangers (foto). Ze hebben de 
bewoners getrakteerd op een spetterend 
optreden. Wist u overigens dat u iedere 
woensdagavond kunt aansluiten bij de 
repetitie? U mag, als u dat leuk vindt, zelfs 
meezingen.

Intocht
Zo zitten we middenin de zomer met warme 
dagen en zo staat Sinterklaas alweer op 
de stoep en maken we het huis klaar voor 
een gezellige Kerstmis. Afgelopen maand 
hebben we al een voorproefje van de Sint 

gekregen tijdens de intocht in Uitgeest. 
Zoals alle jaren kwam de goedheiligman 
speciaal even binnen in Geesterheem. Ook 
muzikant Erwin Fillee kwam Sinterklaas 
vieren in Geesterheem. Foto's daarvan krijgt 
u in januari.

Snipper
Het kan soms gebeuren dat de agenda 
in Snipper iets afwijkt van de agenda die 
op het prikbord hangt. Dit komt doordat 
de kopij voor Snipper op tijd moet worden 
aangeleverd. Het kan daardoor voorkomen 
dat er wijzigingen in de agenda zijn die niet 
meer op tijd kunnen worden doorgegeven 
aan de redactie. Onze excuses hiervoor.

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 UITBUREAU
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SINTERKLAAS
Alle bewoners worden op 5 december om 14:00 in het 
restaurant verwacht. De Hoofdpiet heeft ons namelijk 
ingefluisterd dat Sinterklaas een bezoek gaat brengen 
aan Geesterheem en hij neemt voor alle bewoners een 
presentje mee. 

HET UITBUREAU

Gedichten
 De Dicht- en 

Rijmpiet is druk bezig 
met het maken van 

passende gedichten 
voor iedere bewoner.

Lekkernijen
De lekkernijen zijn al 
ingekocht, dus alles 
staat startklaar voor een 
fantastische middag!
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KERSTMARKT
We gaan, zodra de Sint het land uit is, het huis opmaken 
voor de Kerst. U vindt daarom op zondag 9 december de 
hele dag een kerstmarkt in Geesterheem waar u allerlei 
mooie dingen kunt kopen. Het terras in het restaurant is 
dan dé plek voor koffie, erwtensoep of een broodje bal. 

HET UITBUREAU

Warme maaltijd
De zaal is deze 
dag gevuld met 

kraampjes, waardoor 
u uw warme maaltijd 

op uw appartement 
krijgt aangeboden.

Erwtensoep
U kunt er uiteraard ook 
voor kiezen om op het 
terras een kop soep te 
eten. 
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Ronnie Tober en Willeke D'estell
De feestelijke activiteiten worden dit jaar 
aangevuld met een grote activiteit die een 
herhaling is van vorig jaar: een concert 
van Ronnie Tober en Willeke D'estell. Dit 
optreden vindt op veler verzoek plaats op 
23 december. De zaal is vanaf 14:00 open 
voor koffie en thee en de muziek barst los 
om 14:30. 

Het concert is uiteraard gratis voor bewoners 
van Geesterheem, maar als u als bezoeker 
wilt aansluiten, bent u uiteraard van harte 
welkom. U kunt dan een kaartje kopen bij 
de gastvrouw in de hal van Geesterheem: 
zij is dagelijks van 10:00 tot 14:00 aanwezig. 
Een kaartje voor dit feestelijke optreden 
kost €5,00, inclusief koffie of thee en een 
versnapering in de pauze.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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DECEMBER 2018/JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Zondag 2 december
15:00 - 16:00 Bruin Café Restaurant      Gratis 

Maandag 3 december
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 4 december
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 5 december: Sinterklaasavond
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
14:00 - 16:00 Sinterklaasmiddag Restaurant     Gratis*
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 6 december
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer (vertrek)    Gratis

Vrijdag 7 december
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zondag 9 december
11:00 - 16:00  Kerstmarkt Foyer en restaurant     Gratis

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

AGENDA



xxxxx

8   ViVa! SNIPPER

Dinsdag 11 december
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Kerstmeezingmiddag Restaurant    Gratis
18:30 - 20:00 Spelletjesavond Restaurant     Gratis

Woensdag 12 december
10:00 - 11:15  Creatief met Carola Foyer     €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 13 december
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer (vertrek)    Gratis

Vrijdag 14 december
10:00 - 11:30  Kerstboompjes versieren (op inschrijving) Foyer  Gratis
14:30 - 15:30 Gespreksgroep met Kok Klever Huiskamer   Gratis
14:30 - 16:00 Protestantse kerkdienst Restaurant    Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 17 december
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 18 december
10:30 - 11:15  Kerstliedjes zingen met leerlingen Restaurant   Gratis
14:30 - 16:00 Bingo! Restaurant       €3,50

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

AGENDA
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Donderdag 20 december
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer (vertrek)    Gratis
16:30 - 19:30 Topmenu: Sterrenmenu Restaurant    €22,95*

Vrijdag 21 december
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zondag 23 december
14:30 - 16:00 Optreden Ronnie Tober en Willeke D'estell Restaurant Gratis*

Maandag 24 december: Kerstavond

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag

Maandag 31 december: Oudejaarsdag
17:00 - 19:00 Proosten op het oude jaar Restaurant    Gratis

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

Woensdag 2 januari
10:15 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00

Donderdag 3 januari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer (vertrek)    Gratis

Vrijdag 4 januari
14:30   Religieuze muziek luisteren Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

AGENDA
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Maandag 7 januari
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten met Rode Kruis Restaurant  Gratis

Dinsdag 8 januari
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 9 januari
10:15 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie De Geesterzangers Restaurant   Gratis

Donderdag 10 januari
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer (vertrek)    Gratis

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

De Sinterklaasmiddag is gratis 
voor bewoners van Geesterheem.

Het optreden van Ronnie Tober en Willeke D'estell 
is gratis voor bewoners van Geesterheem. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

Het Topmenu: Sterrenmenu kost €22,95 
voor gasten met een maaltijdvoorziening. 
Andere belangstellenden betalen €32,75 
per persoon, inclusief twee drankjes 
en koffie of thee.

AGENDA
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Boekentip!
Verhalen Van Nu is een boek voor mensen 
boven de zeventig die weer eens wat 
sfeer willen proeven van de tijd waarin 
zij opgroeiden. Het boek bevat meer dan 
honderd verhalen (waarvan er 38 zich 
afspelen in Noord-Holland) over het dagelijks 
leven rond het midden van de vorige eeuw. 
De persoonlijke en directe manier van 
vertellen, meestal in de ik-vorm, zorgt ervoor 
dat de lezer zich goed kan inleven in de tijd 
die wordt beschreven.

De verhalen beschrijven gebeurtenissen uit 
de jeugd van de auteurs op een herkenbare 
en aansprekende manier, soms prikkelend 
en relativerend, vaak met humor en met 
liefde. De vele foto's maken het boek 
bovendien prettig om door te bladeren. Een 
feest van herkenning voor 70-plussers en 

aantrekkelijk voor iedereen die meer wil 
weten over de tijd(geest) waarin ouders of 
grootouders opgroeiden.

Het boek heeft redelijk grote letters en 
is daardoor voor de meeste ouderen 
goed leesbaar. De verhalen zijn gratis ter 
beschikking gesteld door 51 schrijvers 
uit verschillende delen van het land die 
doorgaans schrijven voor (websites van) 
Historische verenigingen. Het boek is 
verkrijgbaar via www.boekenbestellen.
nl/boek/verhalen-van-nu en kost €23,95, 
waarvan er €7,70 naar de Stichting 
Alzheimer Nederland gaat. De opbrengst is 
te volgen via www.inactievooralzheimer.
nl/verhalenvannu.

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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Sanne is geboren in Alkmaar, hoewel ze de 
eerste drie jaar van haar leven doorbracht in 
het dorpje Limmen. Tegen de tijd dat ze naar 
school moest gaan, woonde ze echter al in 
de IJmond. Daardoor zat ze in Heemskerk 
op de basisschool 'Op de Otterkolken', zegt 
ze. 'Maar later werd dit een Beverwijkse 
school: ik ging naar de Sleutelbloem.' Na 
haar middelbare school die ze doorliep op 
het Clusius College, dit keer in Castricum, 
begon Sanne haar vervolgopleiding. 'Tot 
pedagogisch medewerker', legt ze uit. 'Ik 
begon daarna met werken in de kinderopvang 
en werd, zoals dat heet, een nanny. Een job 
die wel veeleisend was, mede doordat ik 
dit als zzp'er deed. Daarnaast moest ik ook 

thuis nog de nodige taken doen en maakte 
ik dus lange dagen.' Voor zolang het duurde, 
althans. Uiteindelijk besloot Sanne niet te 
blijven werken binnen gezinnen en zocht ze 
een nieuwe uitdaging. 

Uitdaging
Die vond ze bij ViVa! Zorggroep. Sanne 
begon in 2017 de opleiding tot verzorgende 
IG (Individuele Gezondheidszorg, red.) 
en deed daarnaast, alsof het allemaal 
nog niet genoeg was, ook de opleiding 
Maatschappelijke Zorg binnen de ViVa!. 'Dat 
betekende hard werken en veel leren', aldus 
Sanne. 'Mijn week zag en ziet er druk uit. Ik 
werk drie volle dagen in Geesterheem en...

...SANNE VAN STRALEN
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 Sanne van Stralen, stagiair in Geesterheem.

IN GESPREK MET. . .
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...ga dan op de donderdagen naar school. 
Daar volg ik onder meer vakken genaamd 
Medisch Rekenen, Nederlands en Zorgkunde 
in de Praktijk.

Verfrissend
Op de vraag wat ze nu precies leuk vindt aan 
deze baan, antwoordt Sanne met 'variatie'. 
'En de uitdaging', vervolgt ze. 'Vooral als ik 
dienst heb ik de huiskamer. Het werk daar 
biedt met name afwisseling in het omgaan 
met mensen. Het steeds weer zoeken naar 
nieuwe oplossingen voor problemen en het 
daarbij dagelijks opbouwen van vertrouwen. 
We werken in het kader van dit vertrouwen 
bijvoorbeeld in onze eigen kleding, want 
de omgeving moet voor mensen optimaal 
vertrouwd zijn. Je moet jezelf daarbij steeds 
de vraag stellen hoe je nieuwe situaties 
aanpakt. De motivatie daarin is zien hoe 

jouw aanpak verfrissend kan zijn, terwijl je 
tegelijkertijd nadenkt over hoe deze ook nog 
eens verfrissend kan blijven.'

Tevredenheid
Het werk van Sanne bestaat dus uit een 
mooie mix van uitdagingen en vertrouwdheid 
– en dat is niet het enige waar variatie 
inzit. 'Ook de mensen zelf hebben een 
afwisselende vraag', legt Sanne uit. 'Onze 
mensen hebben namelijk aan de ene kant 
behoefte aan afdoende geregelde zaken, 
maar zijn aan de andere kant ook op zoek 
naar situaties waarin juist voldoende vrijheid 
geboden kan worden.' Ondertussen kijkt 
Sanne met een tevreden blik in het rond. 
Het leven kan er voor een twintiger boeiend 
uitzien.

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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Voor u ligt alweer de laatste editie van ViVa! 
Gastvrij van 2018. Een bijzondere editie, want 
de maand december brengt veel moois en 
waardevols met zich mee. Advent, Sinterklaas 
en Kerstmis maken van deze laatste weken 
van het jaar een periode van bezinning en 
gezelligheid. ViVa! Zorggroep doet er alles 
aan om er voor u een fijne maand van te 
maken.

Gastvrij nieuws
Uw locatie doet natuurlijk ook mee met de 
feestelijkheden die bij de maand december 
horen. De meeste huizen serveren in de 
week van 17 tot en met 23 december een 
feestelijk vijfgangenmenu dat deel uitmaakt 
van de Topmenu-cyclus. Dit Sterrenmenu is 
speciaal door onze koks samengesteld en 
bestaat, naast de vijf heerlijke gangen, uit 
een aperitief, twee drankjes en een kop koffie 

of thee. Reserveren kan via de gastvrouw 
of de receptie. De prijs van het kerstmenu 
bedraagt €32,75 per persoon, inclusief de 
drankjes. Mensen die bij ons in huis wonen 
en dagelijks gebruik maken van de warme 
maaltijdvoorziening betalen €22,95 per 
persoon. Een mooie manier om met uw 
familie of andere dierbaren in kerstsferen te 
tafelen!

We serveren op de Kerstdagen zelf natuurlijk 
ook een feestelijk menu waarbij uw familie 
opnieuw van harte welkom is. We vragen u 
wel om dit uiterlijk een week van te voren 
door te geven aan de gastvrouw. Gasten 
betalen €15,25 voor dit driegangenmenu. 
Deze prijs is exclusief drankjes.

Gastvrij gedichtje
Een warm december

Ervaar de voldoening van geven
ontvang de glimlach van dank.

Wees het verschil in het leven
laat de vooroordelen blank.

Geef barmhartigheid gezicht
bied een mens in nood een arm.

Laten we allen daar aan denken
dan is december lekker warm.

VIVA !  GASTVRIJ
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Duurzaam gastvrij
ViVa! Zorggroep werkt al geruime tijd aan 
het verduurzamen van de dienstverlening 
rond het eten en drinken. De structuur van 
de menucyclus is bijvoorbeeld aangepast: 
in plaats van het dagelijks aanbieden van 
twee naast elkaar lopende menu's zijn 
we ons gaan focussen op een dagmenu. 
Dit betekent niet dat er geen keuze meer 
is, want er worden dagelijks alternatieve 
gerechten aangeboden wanneer u iets niet 
lekker vindt. Het zorgt er wel voor dat, door 
de focus te leggen op één menu, er minder 
eten wordt weggegooid. Deze menustructuur 
geeft ook meer ruimte voor het efficiënter 
en creatiever omgaan met de inkopen die 
zijn gedaan. We werken daarnaast al ruime 
tijd met koffie en thee van de firma Peeze 
uit Arnhem. Deze koffie is duurzaam en de 
thee heeft zowel het Fairtrade- als het Max 

Havelaar-keurmerk.

We gaan in 2019 meer stappen zetten in 
het verduurzamen van onze dienstverlening 
en zorgen ervoor dat uw wensen hierbij 
aansluiten. Het Sterrenmenu rond de 
Kerstdagen is daar een goed voorbeeld 
van. Dit menu is met zoveel mogelijk 
groene producten samengesteld, zoals wild 
van de Veluwe, duurzaam gevangen vis, 
vegetarische soep en een hoofdgerecht 
met sous-vide gegaarde scharrelkip met 
een Beter Leven-keurmerk. De jaarlijkse 
kersttafel voor de medewerkers bestaat dit 
jaar geheel uit biologische producten. We 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
onze vorderingen!

Vergeten Eten
Al eeuwen is het eten van 
oliebollen typisch Nederlands. 
De eerste 'oliebol' werd 
gegeten door de Bataven en 
de Friezen in het begin van 
onze jaartelling. Het deeg 
werd in een klein bodempje 
vet (reuzel, lijnzaadolie of 
raapolie) gebakken, waardoor 
je platte oliekoeken in plaats 
van oliebollen kreeg. Pas in 
de negentiende eeuw werd de 
oliebol een traditionele lekkernij 
rondom Oud en Nieuw. 

VIVA !  GASTVRIJ
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ViVa! Top Menu cyclus

STERRENMENU
Kerstamuse van Veluwse gerookte eendenborstfilet 

gevuld met in sherry gewelde pruimen 
✽ ✽ ✽

Terrine van duurzaam gekweekte zalm

 uit de Noorse fjorden
✽ ✽ ✽

Vegetarische pompoensoep met kokos, 

koriander en crunchy croutons
✽ ✽ ✽

Cordon Bleu Noël van scharrelkippendij

op een feestelijke manier geserveerd met mousse van 

bospeen, spruitjes met walnotenboter, stoofpeertjes met 

een vleug anijs en gebakken aardappelen 
✽ ✽ ✽

Huisgemaakte Tiramisù met in chocolade

 gerold biologisch vanilleijs

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is € 32,75 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 22,95 p.p). 

ViVa! luidt een reeks van duurzame initiatieven in die van start gaat met een 
zo groen mogelijk kerstmenu. U geniet tijdens de feestdagen van dit heerlijke 
5-gangen Sterrenmenu, speciaal voor u door onze koks samengesteld. Kom 
helemaal in de kerstsfeer en reserveer een tafel bij uw ViVa! locatie in de buurt!

Duurzaam Kerstfeest bij ViVa!

Duurzaam
ViVa!

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

Het kerstmenu wordt in december 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 18 dec  088 – 995 79 50 
Overkerck  din 18 dec en don 20 dec  088 – 995 76 75
Elsanta  woe 19 dec  088 – 995 78 30
Westerheem  don 20 dec   088 – 995 72 50
Huis ter Wijk  don 20 dec  088 – 995 70 00
Geesterheem  don 20 dec  088 – 995 78 00
De Loet  don 20 dec  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 20 dec  088 – 995 71 20
De Boogaert  vrij  21 dec  088 – 995 75 50 
Waterrijck  vrij 21 dec  088 – 995 78 60
De Cameren  vrij 21 dec  088 – 995 76 50
De Santmark vrij 21 dec  088 – 995 75 00
    
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Sterrenmenu 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 Europees menu in 
de maand oktober en een Sterrenmenu in de maand december. Houd de website 
en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Komt u bij 
ons eten . . .

. . . met kerst?

MENU'S
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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.

Tobbe met water
Middenin de kamer: een tobbe met water,
een bundeltje kleren ernaast op de grond.
Onder aanhoudend gestoei en geschater,
plast kleine man in zijn vijvertje rond.

Moeder wil wassen, jantje wil spelen,
wassen en spelen gaat niet tegelijk.
Plassende rakker, het helpt je geen sier,
je bent om te stelen,  glimt van ondeugendheid.

De arm om haar hals wil moeder nu zoenen,
het natte gezichtje rust warm aan haar wang.
'Moesje niet boenen', fluistert hij zachtjes,
van boenen is ik bang.

Het helpt niet te vlijen, je moet eraan geloven,
moeder weet wat 't beste voor je is.
Moeder die boent hem van onder tot boven,
tot hij zo blank als een engeltje is.

Door een anonieme vrijwilliger

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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In Nederland zijn we inmiddels gewend 
geraakt aan het beeld van een intocht waarbij 
Sinterklaas, samen met zijn Pieten, de boel 
eens flink op stelten zet. Maar waar de 
Goedheiligman in ons land wordt vergezeld 
door vrolijke figuren is dat in het buitenland niet 
altijd het geval. 

Want Sinterklaas mag dan een typisch 
Nederlands fenomeen lijken: hij bezoekt 
naar verluidt ook andere landen. Tijdens die 
bezoeken laat hij Piet achterwege en verruilt 
hij hem tijdelijk voor andere, nogal opvallende 
figuren. Dat is bijvoorbeeld het geval in het 
Noord-Franse plaatsje Port. Sint arriveert hier 
niet op een schimmel, maar op een ezel en 
wordt daarbij ondersteund door Père Fouettard. 
Père's functie is vergelijkbaar met die van Piet, 
hoewel hij naar verluidt niet terugdeinst om 

stoute kinderen de les te lezen.  Ook in sommige 
Duitse gemeentes viert men Sinterklaas. Zijn 
knecht heet daar Ruprecht: een figuur gekleed 
in een cape met capuchon en voorzien van 
een lange, grijze baard. Hij ziet er een beetje 
groezelig uit, maar het is een echte goedzak die 
mandarijnen, noten en peperkoeken uitdeelt. 
Hóe anders is dat in Oostenrijk. Want ook daar 
wordt op bepaalde plekken aan Sinterklaas 
gedaan – en ook daar is er geen Piet. Wat 
er rond 5 december wel over de Oostenrijkse 
straten struint? Griezelige schepsels verkleed 
als, jawel, monsters die op zoek zijn naar 
ongehoorzame jongelingen. 

Gelukkig wordt dit fenomeen steeds vaker 
aangepast en verschijnt Sinterklaas niet met 
monsters, maar juist engelen aan zijn zijde. En 
dat ziet er toch wat vrolijker uit.

HULP VOOR DE SINT
Door Boy Tijbosch, eindredacteur
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Dit is Eva 
Eva Kee is bewoner van Geesterheem, 
sinds december van vorig jaar. 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. 

als engelen
vliegen
de verpleegsters
over de gangen
de een net even sneller

dan de ander
terwijl ik te schrijven zit
denk ik aan het onweer kletter
de knetter bang beng bl blk bliksem
rol rol bolder de bolder oorlog

  achter en in de wolken

de lange takken der bomen zwaaien
hallo zaans dichtertje zie de regen
uit het gekleurde wolkendek
wit grijs en zacht rose

aan de hemelsblauwen lucht

Door Eva Kee

Winterweetje
Wist u dat het in december, januari en 
februari gemiddeld tweehonderd uur regent 
of sneeuwt?

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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De dagen voor Kerstmis kunnen je wel eens 
benauwen of somber maken. Wat hebben 
we nog voor goeds te verwachten? Staan we 
ervoor open dat deze winter ons vreugde en 
geluk kan brengen? Of voert de vrees voor 
verminderde gezondheid en komend ongerief 
de boventoon?  

Angst is een normaal gegeven in een 
mensenleven. Vooral naarmate je voelt dat de 
weg die je gaat smal en gevaarlijk is. Soms geeft 
angst je de adrenaline om door een moeilijke 
tijd heen te komen. En soms blijkt angst een 
slechte raadgever te zijn, omdat hetgeen wij 
vrezen nimmer uitkomt. Rabbi Nachman zegt 
dat ‘heel de wereld is als een smalle brug'. Als 
dat zo is, hebben we het al een aardig eindje 
goed gered.  Meer nog: de schaduwen uit het  
verleden mogen ons dan 

hoop voor de toekomst geven. Ook voor ons 
kan het komende jaar best meevallen.

Met Kerstmis komt een oud verhaal tot leven. 
Jozef en Maria ontheemd en hoogzwanger 
op weg. En luttele weken later opnieuw, nu 
met het kind, vluchtend voor een dreigende 
kindermoord. Zij verbinden ons met de vele 
mensen die in onze tijd een beter heenkomen 
zoeken, soms in lange karavanen. Samen 
onderweg: misschien zijn wij dat hier als 
ouderen ook wel en kunnen we elkaar 
versterken en moed geven. En misschien 
kunnen van daaruit Licht en Vrede doorbreken. 
Krijgt de angst in ons hart een plekje zonder te 
overheersen. Worden vreugde en geluk, door 
vallen en opstaan, onderdeel van het komende 
jaar. In deze geest wens ik u allen gezegende 
Kerstdagen en alle goeds in 2019.

GEBORGEN BIJ ELKAAR
Door Kok Klever, geestelijk verzorger
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Op uw woonlocatie staat er ongetwijfeld een – 
en misschien zelfs meerdere. De kerstboom is 
een onmisbaar onderdeel van de feestdagen 
geworden, zowel in Nederland als in andere 
Europese landen en de Verenigde Staten. Waar 
deze traditie vandaan komt? Daar bestaat nogal 
wat onduidelijkheid over. Sommige historici 
beweren dat de kerstboom afkomstig is uit het 
Duitsland van de zestiende eeuw. Dat baseren 
ze op een kerklijk verslag uit 1539 waarin staat 
dat er in de Kathedraal van Straatsburg een 
kerstboom werd opgetuigd. Anderen beweren 
weer dat de Amerikanen verantwoordelijk zijn 
voor dit fenomeen en dat de allereerste boom in 
het huis stond van Amerika's eerste president, 
George Washington. En weer anderen denken 
dat de kerstboom veel ouder is: volgens hen 
plaatsten bewoners van de Elzas in wederom 
Duitsland al versierde bomen in hun huis.

Door de jaren heen is de kerstboom niet 
onomstreden geweest. Christelijke kerken, 
waaronder de Rooms-Katholieke kerk, wilden er 
lange tijd niets van weten omdat de boom niets 
met Kerstmis te maken zou hebben. Opvallend 
daarin is dat de boom in de negentiende 
eeuw alsnog haar intrede in Nederland deed 
via diezelfde kerk. De zondagsschool zorgde 
voor een stijging in populariteit, waarna de 
kerstboom ook voor de kerk een betekenis 
kreeg: het werd een symbool voor het licht.  

Inmiddels is de boom niet meer weg te denken 
uit de huizen, hoewel de exacte aankleding van 
de boom per land lijkt te verschillen. Zo is het in 
Scandinavië gebruikelijk om figuren van stro aan 
de takken te hangen en voorzien de Fransen, 
in vergelijking met andere nationaliteiten, de 
boom veel vaker van chocolaatjes.

DE KERSTBOOM
Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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Weerspreuken voor december
Deze weerspreuken – kende u ze al?

Is december verraderlijk en zacht?
Dan volgt een winter zonder kracht.

Vloeit nu nog het sap in berk?
Dan wordt de winter niet zo sterk.

December zacht met dikwijls regen?
Dat geeft weinig hoop de goede zegen.

Decemberwind uit de oost
brengt de zieken luttel troost.

Blaast de noordenwind met decembermaan?
Dan houdt de winter vier maanden aan.

Dondert de decembermaand?
Dat belooft veel wind voor het jaar aanstaand.

December is koud en wel besneeuwd
maakt de grote schuren maar gereed.

Brengt december sneeuw in het land?
Dan groeit het koren zelfs op zand.

Heeft men deze maand vorst en slijk?
Dan worden alleen de dokters rijk.

Is de R eenmaal in de maand
dan is het weer niet vaak meegaand.

Blaast de noorderwind 
met een decembermaan?
Dan houdt de winter vier maanden aan!

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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

Wat weet u nog over 2018?

1. In welk land werden dit jaar de Olympische Winterspelen 
gehouden?

A. Japan | B. Rusland | C. Zuid-Korea

2. In welke maand trouwde de Engelse prins Harry met 
Meghan Markle?

A. Mei | B. Juni | C. Juli

3. Welk land won deze zomer het WK Voetbal?
A. Frankrijk | B. Kroatië | C. Brazilië

4. Welke politicus stapte dit jaar op als partijleider van D66?
A. Alexander Pechtold | B. Mark Rutte | C. Rob Jetten

5. Hoe heet de trein waarmee het sinds dit jaar mogelijk is 
snel tussen Amsterdam en Londen te reizen?

A. Eurowings | B. London Express | C. Eurostar

6. Op welke dag vonden dit jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats?

A. 19 maart | B. 21 maart | C. 21 april

7. Wie deed er namens Nederland mee aan het Eurovisie 
Songfestival?

A. The Common Linnets | B. Waylon | C. Douwe Bob

JAARQUIZ

BRE INBREKERS


