
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

IN DIT NUMMER: Terugkijken op het bezoek van basisschool Kornak 

• De vernieuwing van de Belevingstuin • In Gesprek Met... • 
Ingezonden mededelingen • En meer...

SNIPPER
MEI 2019 - GEESTERHEEM



xxxxx

2   ViVa! SNIPPER=

Beste lezer,

De eerste vier maanden van het kalenderjaar 
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels 
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen 
achter de rug? Of heeft u ook genoten van 
het bezoek van de koninklijke familie aan 
Amersfoort? En over feestdagen gesproken: 
bent u ook op de hoogte van het iets minder 
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint 
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en 
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13 
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar 
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond 
deze periode een ijzige wind komt opsteken. 
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

7 In Gesprek Met...

9  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

VERNIEUWD TERRAS 
Binnenkort is het weer tijd voor koffie op het terras. 
Ons eigen terras, dat ook lenteklaar is gemaakt, met 
bloeiende viooltjes en de teruggekeerde kleedjes. 
Meneer Torenburg heeft zijn handen flink uit de mouwen 
gestoken om alle bloemen een mooi plekje te geven!
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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.

Uitgeweest
Hoewel onze wandelclub niet vaak te klagen 
heeft over het weer – ze kunnen meestal 
naar buiten – wordt het wel aangenamer. 
Overal in Uitgeest komen mens en dier uit 
hun winterslaap. De vrijwilligers van de club 
zoeken wekelijks mooie routes uit. Nu er eerst 
koffie wordt gedronken en daarna pas wordt 
gewandeld, kunnen de routes ook wat langer 
zijn. Zo vond er in de afgelopen periode een 
bezoekje aan het hertenkamp plaats en is er 
gewandeld langs allerlei bloeiende planten 
en bomen – en dat levert de mooiste plaatjes 
op (bovenste foto rechts). 

De Belevingstuin
Onze Kees is flink bezig geweest in de 
Belevingstuin naast het huis (onderste foto 
rechts en foto links). De tafels staan weer 
in de beits en er is een flinke lading onkruid 
verwijderd. Binnenkort komen er bloeiende 
plantjes in en wordt er gewerkt aan een 
sponsor, of meerdere sponsoren, voor de 
bloembollen die in het najaar de grond in 
kunnen. Ook lust de tuin wel een beetje 
voeding in de vorm van mest. Dus mocht 
u binnenkort landelijke geuren bespeuren, 
dan weet u waar dat vandaan komt.

Wendy's optreden
We hebben afgelopen periode ook genoten 
van een concert van Wendy Molee. Als...
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HET U ITBUREAU

..grote verrassing heeft onze eigen zingende 
kok ...Carin een aantal nummers gezongen. 
Ook gastheer Joost liet zich van zijn muzikale 
kant zien, met de belofte dit nogmaals te 
doen.

Bezoek van basisschool
de Kornak
Op 15 april kwam groep vijf van basisschool 
Kornak met palmpasenstokken langs 
om liedjes te zingen. De stokken 
werden uitgedeeld en zo werden de 
bewoners getrakteerd op een gezellige 
maandagochtend. Hoe kón de week beter 
starten dan met kinderen, een kop koffie of 
glaasje limonade en een heerlijk plak Putters 
spijsbrood, gesponsord door het Uitbureau 
en Bakkerij Putter. 

Wijziging in de
activiteiten
De sociale activiteiten van het Rode Kruis 
beginnen vanaf heden om 14:00, een half 
uurtje vroeger dan gebruikelijk. We hebben 
dan net meer tijd om een spelletje af te 
maken. 

Uitloop naar later op de middag was 
overigens niet goed mogelijk. Dit vanwege 
het klaarmaken van het restaurant voor de 
avondmaaltijd.
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PRAKTISCHE INFO

TELEFOONNIEUWS
Het algemene telefoonnummer van Geesterheem is niet 
langer meer bereikbaar. Deze plek wordt na het vertrek 
van Nathalie namelijk gebruikt als een flex-plek. We 
gebruiken nu veelal het mobiele nummer van de zorg – 
en dat is natuurlijk altijd prima.

Verzoek
We hebben wel het 

verzoek aan u om 
voor 10:00 niet naar 

het mobiele nummer 
te bellen...

Ochtenddrukte
...alle verzorgenden 
zijn dan namelijk nog 
druk bezig met het 
ochtendritueel. Bedankt!
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Medewerker Maatschappelijke Zorg 
(MMZ) Sylvana van Leuven werd op 5 
november 1965 geboren in Haarlem. Het 
gezin Van Leuven verhuisde na twee 
jaar naar Heemskerk, waar Sylvana naar 
de lagere school ging. Toen ze daar met 
succes de zes klassen had doorlopen, 
vertrok ze naar het Lager Economisch en 
Administratief Onderwijs (LEAO) – naar de 
kantooropleiding, om precies te zijn. 'Maar 
dat is nooit wat geworden', begint Sylvana 
haar verhaal. 'Toen ik uiteindelijk zestien jaar 
was, vond mijn moeder het beter dat ik ging 
werken. En zo gezegd, zo gedaan. Moeders 
wil was in die tijd nog wet. Ik vond werk in 
het Indische afhaalcentrum Toko Bandung. 

Daar heb ik gewerkt tot mijn eerste kindje 
werd geboren.'

Toen haar kinderen groter waren, waagde 
Sylvana zich opnieuw aan een studie: MMZ, 
Medewerker Maatschappelijke Zorg. Na een 
stage in het woonzorgcentrum De Cameren 
in Limmen komt Sylvana in het jaar 2015 
naar Geesterheem. Ze doet ook hier een 
stage, dit keer in de activiteitenbegeleiding. 
In 2017 – ze is dan inmiddels geslaagd 
voor de opleiding – komt ze te werken op 
de huiskamer. Tussendoor heeft ze ook nog 
een opleiding tot Helpende Plus gedaan. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

...SYLVANA VAN LEUVEN

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 Sylvana van Leuven, medewerker in Geesterheem.
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Die studie verschafte haar toegang tot 
nieuwe werkzaamheden en verbreedde haar 
mogelijkheden. 'Je mag met dat diploma 
onder andere medicijnen uitdelen', aldus 
Sylvana.

Samen koken, samen eten
Op de huiskamer kreeg Sylvana samen 
met een aantal collega's de zorg voor 
dementerende bewoners – zorg die ze 
nog steeds draagt. 'De mensen daar 
hebben ook extra zorg nodig', verklaart 
Sylvana. 'Daarom zorgen we daar voor 
allerlei activiteiten. Dat kunnen spelletjes 
zijn, maar ook tv kijken of lekker samen 
een cake bakken. En wat we ook doen, is 
samen koken. Inclusief de voorbereiding. 
Dus ga maar na – aardappelen schillen, 
gehaktballen draaien, groenten snijden... 
Hoort er allemaal bij. Sinds kort kunnen 

de mensen op de huiskamer één keer per 
week hun eigen maaltijd koken. Daarvoor is 
er een nieuw fornuis geïnstalleerd en een 
afzuigkap gemonteerd. Tijdens het koken 
moet wel telkens voor begeleiding worden 
gezorgd, anders kun je zo ongeveer op de 
ongelukken wachten. Behalve spelletjes 
is er op de huiskamer ook de mogelijkheid 
om samen televisie te kijken. 'Ook bij die 
activiteit is voor dementerenden extra 
begeleiding nodig', stelt Sylvana. 'Je laat 
kleine kinderen ook niet zonder begeleiding 
kijken. Misschien is toelichting van tijd tot tijd 
hard nodig.'

Natuurlijk is er ook in Sylvana's leven 
een tijd zonder werk. Daarvoor heeft ze 
verschillende hobby's, zoals handwerken. 
Ook het iets stevigere werk, zoals stoelen 
bekleden en kleding maken, schuwt ze niet. 
Daarnaast heeft Sylvana ook nog een iets 
duurdere hobby, namelijk reizen. 'We zijn 
onlangs nog naar de Canarische Eilanden 
geweest.' Of Sylvana nog wensen voor de 
toekomst van Geesterheem? Ja – dat heeft 
ze wel. 'Onlangs is er hier, in Geesterheem, 
een voorlichtingsavond over verschillende 
onderwerpen geweest', zegt ze. 'En ik vind 
de kleur van het behang best de discussie 
waard, maar ik hoop toch ook dat mensen 
in de huizen mee mogen praten als het gaat 
over de inrichting van het huis of over de 
plaatsing van bijvoorbeeld een woonkeuken 
of een huiskamer op de begane grond, 
zodat mensen bij mooi weer een wandeling 
buiten kunnen maken. Heerlijk toch – verse 
sla plukken, buiten in de openlucht?'

Tekst: Jan 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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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.

'In april ben ik met de personeelsvereniging 
van ViVa! naar de prachtige stad Praag 
geweest. Wat was ik blij dat ik mijn camera 
mee had. Ik heb heel veel mooie foto's 
kunnen nemen. Vanwege alle kleuren heb ik 
deze maand voor dit plaatje van een glas in 
lood raam gekozen, maar het was wel even 
moeilijk kiezen. Het liefs had ik deze keer 
wel honderd foto's in de Snipper gezet.'

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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Wist u dit al over de
maand mei?

In het Verenigd Koninkrijk is de maand 
mei extra bijzonder
Mei staat daar namelijk bekend als National 
Smile Month, oftewel de maand van de lach.

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. 

's Avonds als ik slapen ga
volgen mij veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind
twee aan mijn voeteneind
twee aan mijn linkerzij
twee aan mijn rechterzij
twee die mij dekken
twee die mij wekken
twee die mij wijzen
naar 's hemels paradijzen.

- Traditioneel gebedje

Door een anonieme vrijwilliger

INZENDINGEN
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Terwijl ik dit stukje schrijf, woedt er een grote 
brand in de Notre-Dame in Parijs. De Notre-
Dame, een verbinding met de eeuwigheid lijkt 
het, omdat de oudste delen van de kerk nog 
stammen uit het jaar 1163, het jaar waarin met 
de bouw werd begonnen. Sommige balken 
voor de bouw waren afkomstig van bomen uit 
de achtste eeuw. 

Moet u uzelf eens indenken wat deze kerk 
heeft meegemaakt! In 1804 kroonde Napoleon 
Bonaparte zich daar tot keizer der Fransen, in 
1970 was er de staatsbegrafenis van Charles 
de Gaulle en ten tijde van deze gebeurtenissen 
bestond de kerk al meer dan zeshonderd jaar. Ik 
denk dat eenieder die een weekendje of langer 
in Parijs heeft vertoefd deze kerk wel heeft 
bezocht en bewonderd, met zijn schitterende 
kunstwerken en mooie ramen van glas in lood.

                                                                                                                                                                          
En dan nu die grote brand, juist in wat christenen 
de Goede Week noemen, de week waarin 
talloze christenen naar de kerk trekken om 
samen het lijden en de dood te gedenken van 
Jezus Christus en met Pasen zijn opstanding 
vieren met Pasen. 

De reacties van de mensen op deze brand 
waren dan ook veelzeggend: ze toonden 
zich diepbedroefd en er waren ook mensen 
die zeiden 'een stukje te sterven' als de kerk 
helemaal in vlammen zou opgaan. Gelukkig 
lijkt het niet zover te komen. Er wordt zelfs al 
volop gesproken over herbouw, dat de kerk, 
voor zover afgebrand, 'uit de as zal verrijzen'. 
Kan het toepasselijker? 

Ik wens ons toe dat wij ook hoop mogen houden 
als we te maken krijgen met verlies of dood.

VERRIJZENIS

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. 

Verdrink je woorden
zweef op witte klanken
reis zonder doel
tot diep in de aarde
drink water en lucht
totdat je voeten
gevoelloos de bodem raken

Door Eva Kee, bewoner Geesterheem

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

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 1 juni 
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei 
2019. 

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


