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

De volgende editie verschijnt op 1 
oktober 2018. Kopij aanleveren vóór 18 
september 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Augustus
Het is u wellicht opgevallen dat er in de 
zomermaanden een aantal onbekende 
gezichten rondliepen in Geesterheem – of 
bekende gezichten op een vreemde plek. 
Het is tijdens de vakantieperiode altijd 
even zoeken naar een goede bezetting in 
zowel de zorg als het restaurant. De vaste 
medewerkers genieten van een welverdiende 
vakantie, waardoor bijvoorbeeld teamcoach 
Kelly heeft meegeholpen in de zorg. We 
hebben ook een aantal mensen van het 
hoofdkantoor mogen verwelkomen: zij doen 
weliswaar ander werk, maar hebben wel een 
zorgachtergrond. Danielle heeft eveneens 
een aantal keer mogen helpen op andere 

plekken dan gebruikelijk en dit met veel 
plezier gedaan.

We willen vanaf onze kant alle bewoners 
en hun familie hartelijk danken voor het 
begrip en danken daarnaast iedereen die 
tijdens deze periode een extra handje heeft 
geholpen.

Varen
De vaste activiteiten zijn inmiddels allemaal 
weer van start gegaan. We hebben bij het 
verschijnen van deze editie van Snipper nog 
geen grote activiteit gehad. We kunnen...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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...wellicht in de volgende editie vertellen 
over hóe leuk de muzikale bingo met Kees 
Bos was. Dat betekent niet dat er geen 
grote activiteiten op de planning staan – in 
tegendeel. We gaan op 7 september met 
z’n allen varen. We vertrekken rond 10:00 
met busjes naar Akersloot, waar we op een 
rolstoeltoegankelijke boot stappen. De vaart 
begint om 11:30 en gaat richting de Zaanse 
Schans (foto bovenaan). We gaan hier niet 
van boord, maar varen onder het genot van 
een kopje soep, een broodje en een glaasje 
fris of melk weer terug naar Akersloot. De 
vaartocht duurt bij elkaar zo’n drie uur. 

De bussen moeten worden gereserveerd, 
waardoor we u willen vragen of u zich voor 
dit uitje wilt inschrijven. Dit kan bij Nathalie of 
Danielle. Het uitstapje zelf is gratis.

Oud-Hollandsche Dag
We organiseren op dinsdag 25 september 
een oud-Hollandsche dag. Het bewegen van 
die ochtend wordt in een Hollands thema 
gegoten en het menu in het restaurant wordt 
aangepast met vergeten groenten. U kunt 
’s middags genieten van een meezingdag 
met oud-Hollandse liedjes, terwijl er op de 
tafels en bij de koffie typisch Nederlandse 
lekkernijen worden geserveeerd.

Klassiek concert
Een sponsoring van stichting De Rietlanden 
heeft ervoor gezorgd dat u op zondag 30 
september kunt genieten van een klassiek 
concert, in het kader van Muziek aan 
Huis. Duo Subiaco (foto rechts) komt voor 
u optreden: een fantastisch op elkaar in 
gespeeld muzikaal team.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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SEPTEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 3 september
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie met Gre Restaurant    

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

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

Donderdag 6 september
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer     Gratis

Vrijdag 7 september
10:00 - 15:00 Boottocht Zaanse Schans      Gratis
14:30 - 15:30 Uitje Heiloo met Kok Klever Huiskamer (vertrek)  Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zondag 9 september
15:00 - 16:00 Bruin Café Restaurant      Gratis

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

Dinsdag 11 september
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen
18:30 - 20:00 Soosavond Restaurant      Gratis

AGENDA
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Woensdag 12 september
10:00 - 11:15  Creatief met Carola Foyer     €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 13 september
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer     Gratis

Vrijdag 14 september
14:30 - 15:30 Gespreksgroep met Kok Klever Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 17 september
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*

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

Woensdag 19 september
   Bloemschikken Foyer      €5,00

Donderdag 20 september
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer     Gratis

Vrijdag 21 september
14:30 - 15:30 Uitje Heiloo met Kok Klever Huiskamer (vertrek)  Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis
   Wereld Alzheimer Dag

AGENDA
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Maandag 24 september
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*

Dinsdag 25 september
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*
14:30 - 16:00 Meezingmiddag Restaurant     Gratis
   Oud-Hollandse Dag

Donderdag 27 september
11:00 - 12:00  Wandelclub Uitgeweest Foyer     Gratis

Vrijdag 28 september
14:30 - 15:30 Religieuze muziek met Kok Klever Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zondag 30 september
14:30 - 16:00 Stichting Muziek aan Huis: Klassiek concert 
   Restaurant 
   Gratis

*Prijzen
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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PRAKTISCHE INFO

FORMULIEREN
De vorige Snipper informeerde u over de 
toestemmingsformulieren voor het publiceren van 
foto’s. U heeft deze in grote getale ingeleverd, maar 
we hebben helaas nog niet alles ontvangen. Kunt u dit 
alsnog doen als u dat nog niet heeft gedaan? Bedankt!
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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Als op een donderdag de wandelaars van 
dokter Van Wijk de straten en pleinen van 
Uitgeest bezetten, kunt u het treffen dat een 
oudere dame diezelfde straten en pleinen in 
haar eentje autovrij houdt. Ze is ondertussen 
een bekende voor de wandelaars, maar ook 
voor de chauffeurs van de auto’s. Waar 
Ursula Hendriks, bijna 73 jaar jong, de 
scepter zwaait, staat het verkeer een uurtje 
stil, uit eerbied voor de dokterswandelaars.

Hoe dat zo gekomen is? ‘Ik heb een keer 
een bekende naar dokter Van Wijk begeleid’ 
legt ze uit. ‘Eén keer werd een paar keer. En 
zo is het eigenlijk gekomen. Toen de dokter 
zijn zorgen uitte over het feit dat de oudjes 

wat weinig aan beweging toekwamen, en 
vertelde dat zijn patiënten toe waren aan een 
uurtje wandelen in de week, informeerde hij 
vriendelijk of dat geen mooie taak voor mij 
was. Toen was het eitje gauw gelegd.’

Rolstoelen
‘Er moesten rolstoelen komen en vrijwilligers 
die deze rolstoelen wilden duwen’, gaat 
Ursula verder. ‘Na een paar duwbeurten 
vormden zich als vanzelf vaste koppeltjes. 
De dokter ging met kwieke pas voorop en 
ik werd zijn vaste assistente.’ Zo deelden 
Ursula en de dokter alle taken en zorgden 
ze ervoor dat de nieuwe wandelgroep veilig 
kon oversteken. ‘Voor de ouderen was...

...URSULA HENDRIKS

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 Ursula Hendriks.
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...dat ‘geen probleem, die hadden nog 
luisteren geleerd’’, aldus Ursula. Samen 
met Dirk-Jan zocht Ursula de routes uit. 
En na een paar wandeltochten wist iedere 
Uitgeester wie de horde rolstoelers precies 
waren: ‘Oh, dat zijn die van de dokter of die 
van Ursula.’

‘Soms stonden de thuisblijvers achter de 
ramen en zwaaiden ze hartelijk naar de 
kakelende voorbijgangers’, vertelt Ursula. 
‘En als de dame of heer die in de rolstoel 
zat even niet oplette, was de duwer wel zo 
vriendelijk om hem of haar te wijzen naar de 
attente meneer of mevrouw achter het raam. 
‘Kijk, er zwaait iemand naar u. Daar binnen, 
die mevrouw achter de geraniums’. Dat soort 
gesprekken.’

Bekendheid
Toen Ursula en dokter Van Wijk met hun 
lange stoet meer bekendheid kregen, volgde 
de volgende stap en buitten ze de situatie, op 
vriendelijke wijze, uit. Zo liep het gezelschap 
van wandelaars rond Kerst dwars door de 
Rooms-Katholieke kerk om naar het stalletje 
te kijken. De stokkenfabriek kenden de 
senioren allemaal, maar erin waren ze nog 
nooit geweest. Dankzij de bemoeienis van 
Ursula en Dirk-Jan liepen de senioren dwars 
door de fabriek en er aan de andere kant 
weer uit.

‘Tijdens de donderdagse markt stonden de 
rolstoelen voor de ramen van makelaar Peter 
de Groot en genoten de inzittenden van 
een heerlijk stukje kaas van de kaasman’, 
herinnert Ursula zich. ‘Ze zwaaiden bij het 
hervatten van hun wandeling met de kaas en 
de kaasman zwaaide met zijn mes vriendelijk 
terug. En een andere keer keken we onze 
ogen uit in de prachtige bloementuin aan 
de Hogeweg. Wat hébben Uitgeesters toch 
een prachtige tuinen. We zagen prachtige 
struiken, maar ook andere, fraaie planten 
die niet in iedere tuin te vinden zijn. En 
we hebben ijsjes gegeten bij de ijscoman. 
Zo zijn de wandelingen altijd gezellig en 
uiteenlopend.’ 

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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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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Gedicht

Ruimte
Geef me wat ruimte
toe, laat een stukje vrij.

Schuif even een stukje op
wijk tien centimeters van mijn zij.

Ruimte wil ik om te spelen
ruimte ook om te delen.

Kom alleen niet te dicht op mijn huid
dan smoort mijn geluid.

Ruimte om te kunnen ademen
dat lucht enorm op.

Ruimte om na te denken
het spookt zo in mijn kop.

Ruimte om jou ruimte te geven
toe geef het me heel mijn leven.

Het is gewoon een gevoel
ruimte heeft wel degelijk een doel.

Ruimte om elkaar los te laten
ruimte om elkaar weer te vinden.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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.



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 5

Laat me blijven wie ik ben. Woorden gegrepen 
uit het hart van Ramses Shaffy. U weet vast 
nog wel wie deze losbandige, levendige – en 
drinkende – populaire zanger was, met rake 
teksten die pasten bij zijn leven. Zo zong hij in 
het liet Laat Me ‘laat me mijn eigen gang maar 
gaan, ik heb het altijd zo gedaan’. Met in de 
coupletten een inkijkje hoe hij met zijn vrienden 
omging: ‘Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, 
misschien vandaag, misschien over een jaar’. 

Het was moeilijk afspraken maken met Ramses. 
Over zijn heengaan zingt hij ‘ik laat mijn liedjes 
dan maar zwerven en verder zoek je het maar 

uit’. Een heerlijke vrijbuiter – en zo bleef hij tot 
zijn laatste ademtocht zijn eigen gang gaan.

Zelf hebben wij meestal iets rustiger geleefd. 
Enige vastigheid heeft ook zo zijn waarde. 
Maar, als we eerlijk zijn, zijn we allemaal ook 
een beetje eigenaardig geweest. En nu nog. 
We hebben allen onze eigen gewoontes die 
voor een ander soms vreemd overkomen en 
vragen ruimte om dat voort te zetten. Ruimte bij 
het personeel in de verzorging en huishouding 
en ruimte bij elkaar om ons te laten blijven wie 
wij zijn.

LAAT ME

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


