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

De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Mei
Wat een mooie maand hebben we weer 
achter de rug! We hebben van alles mee 
mogen maken en kunnen ondernemen. 
Zo zit ons eerste uitje erop: we zijn heerlijk 
wezen koffie drinken op het strand van Wijk 
aan Zee. Helaas was het nog iets te fris om 
buiten te zitten, maar we hadden evengoed 
een mooie dag. Zeker mevrouw Kortbeek 
(foto), die al een tijdje had aangegeven dat 
ze zo ontzettend graag naar het strand wilde. 
Ze zat dan ook als eerste in de bus, zodat ze 
'als eerste het strand kon zien', aldus haar 
eigen woorden. 

We organiseren binnenkort weer uitjes. 

Pannenkoeken eten bij Johanna's Hof, 
bijvoorbeeld. Of een rondje door de Tuin van 
Kapitein Rommel. Hou de Snipper en de 
affiches goed in de gaten. Onthou dat voor 
de uitstapjes altijd een eigen bijdrage geldt 
en dat u zich hiervoor moet inschrijven.

Jo Ann
We mochten afgelopen maand ook weer 
genieten van de prachtige stem van zangeres 
Jo Ann. Eén dag voor Moederdag werden 
de bewoners getrakteerd op een concert, 
speciaal voor alle moeders, maar natuurlijk 
ook vaders in Geesterheem. De zaal zat...

Tekst gaat verder op de volgenda pagina.

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

HET UITBUREAU

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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... bomvol en hier en daar zagen we traantjes 
rollen. Jo Ann (foto rechts) heeft een prachtige 
stem en een warme persoonlijkheid. Na 
afloop van het concert hebben we haar 
gevraagd om volgend jaar voor Moederdag 
weer terug te komen. Ook weer een dagje 
eerder, op zaterdag, zodat de zondag vrij 
blijft voor het vieren van Moederdag.

H&A Mode
Ook hebben we genoten van een modeshow 
van H&A Mode. Deze stond eigenlijk gepland 
voor 9 mei, maar omdat er veel bewoners 
op die dag buiten de deur waren, hebben 
we de show verzet naar 17 mei. H&A is een 
bekende in ons huis: ze komen al jaren. In 
november zijn ze er weer met een nieuwe 
verkoop.

Die Geesteszangers
Op vrijdag 18 mei hebben we genoten van 
een optreden van Die Geesteszangers 
(foto). Dit koor bestaat inmiddels vijftig jaar 
en is ooit opgericht voor en door bewoners 
van Geesterheem. Die Geesteszangers 
repeteren nog steeds elke week bij ons in 
huis. Dit doen ze op woensdagavonden na 
het eten in het restaurant. Bewoners zijn 
van harte welkom om deze repetitie bij te 
wonen. U mag zelfs meezingen, maar alleen 
luisteren is natuurlijk ook goed.

Vaderdag 
We hebben ook in juni weer een aantal leuke 
activiteiten op stapel. Vaderdag, bijvoorbeeld. 
Deze dag vieren we op zaterdag 16 juni met 
onze enige echte eigen Erwin Fillee. Hij komt 
ons verblijden met een concert. Het concert

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU

vindt plaats op zaterdag, zodat iedereen de 
zondag vrij kan houden voor bezoek van 
kinderen en kleinkinderen.

Het optreden van Erwin (foto) is gratis 
voor bewoners van Geesterheem. Andere 
belangstellenden betalen €5,00 inclusief 
koffie en thee en iets lekkers tijdens de 
pauze. Hou er rekening mee dat u, wanneer 
u van buitenaf komt, uw kaartjes het beste 
vooraf kunt bestellen in verband met het 
beperkte aantal plekken in de zaal. Dit kan 
bij gastvrouw Nathalie in de foyer.

Rommelmarkt 
We hebben helemaal aan het einde van 
juni een leuke rommelmarkt georganiseerd. 
Deze vindt plaats op 30 juni van 11:00 tot 
16:00. We maken er een hele gezellige dag 

van en hopen op een hoge opbrengst, 
waarvan we dan weer leuke dingen kunnen 
doen. De opbrengst van de markt gaat 
uiteraard naar ons eigen huis. De markt vindt 
bij mooi weer grotendeels buiten plaats, maar 
ook in huis worden verschillende ruimtes 
gebruikt. We gebruiken de personeelskamer, 
de foyer, de fysioruimte en het voormalige 
winkeltje om verschillende kraampjes op te 
zetten. Het is daardoor gewoon mogelijk om 
in het restaurant te eten.

We gebruiken het terras om meubeltjes te 
verkopen. Het restaurant is in de middag het 
toneel van een veilig (inclusief veilingmeester) 
van mooie spulletjes. Kinderen kunnen, 
tegen een kleine vergoeding, tijdelijke 
glittertattoo's krijgen.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 4 juni
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten Rode Kruis Restaurant   Gratis

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

Woensdag 6 juni
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:00 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 7 juni
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 8 juni
14:30 - 15:30 Religieuze muziek Huiskamer     Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 11 juni
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten Rode Kruis Restaurant   Gratis

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

AGENDA

Woensdag 13 juni
10:00 - 11:15  Creatief met Carola Restaurant     €5,00
19:00 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 14 juni
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 15 juni
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Zaterdag 16 juni
   Vaderdagconcert: Erwin Fillee Restaurant   Gratis*

Maandag 18 juni
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 15:30 Sociale activiteiten Rode Kruis Restaurant   Gratis

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

Woensdag 20 juni
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:00 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 21 juni
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 22 juni
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

AGENDA
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Maandag 25 juni
10:00 - 11:00  Kwiz En Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00 Sociale activiteiten Rode Kruis Restaurant   Gratis

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

Woensdag 27 juni
19:00 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 28 juni
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 29 juni
14:30 - 15:30 Gespreksgroep geestelijk verzorger Huiskamer  Gratis

Zaterdag 30 juni
11:00 - 16:00  Rommelmarkt In en om Geesterheem  
   Gratis

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

Het Vaderdagconcert van Erwin Fillee is 
gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €5,00.

AGENDA

Betalingsmogelijkheden
Wist u dat u voor een lekker vers kopje koffie, 
een glaasje wijn of een portie bitterballen 
altijd in ons restaurant of, op een mooie 
voorjaarsdag, op het terras terecht kunt? De 
gastvrouwen in het restaurant staan altijd 
voor u klaar. 

Vindt u het lastig om dan altijd contant geld 
op zak te moeten hebben of te moeten 
pinnen? U mag ook betalen met een 
consumptiekaart. Deze kunt u aanschaffen 
in het restaurant of bij gastvrouw Nathalie in 
de foyer. U kunt zodoende altijd iets lekkers 
bestellen voor uzelf, uw kinderen en/of uw 
kleinkinderen.

Activiteiten
Deze kaarten zijn ook beschikbaar voor 
activiteiten als het bloemschikken of Creatief. 

U hoeft dan niet telkens contant te betalen 
of te pinnen. De kaarten kunnen eventueel 
bij de gastvrouw of het Uitbureau in beheer 
worden gehouden indien u dat prettig vindt.

Verjaardagen en feestelijkheden
Verjaardagen en andere feestelijkheden 
kunt u vieren in het restaurant. U kunt hier 
terecht voor het bestellen van gebak of het 
reserveren van een ruimte achter in het 
restaurant, maar ook voor een diner speciaal 
voor u en uw familie.

PRAKTISCHE INFO
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Haar naam is Carin Zonjee. En wie die 
naam hoort, zal toch wel gauw knikken – 
hoe Uitgeests wil je het hebben? Ze is een 
van de vaste stafleden in de keuken van 
Geesterheem en het vak kok leek voor haar 
al heel jong te zijn weggelegd. 

Toch ging de uiteindelijke keuze met een 
omweg. 'Ik wilde aanvankelijk geen kok, 
maar kleuterjuf worden', licht ze toe. 'Maar 
dat ging niet door. Het werd dus kok. En 
eigenlijk denk ik dat ik dat al wist toen ik in 
de klas zat bij meester van der Steen, op de 
Veenisschool. Trouwens, van thuis uit kreeg 
ik het koken ook al jong mee. Ik ben een 
praktijkmens. Van wie het eerst van school 

of werk thuis kwam, werd verwacht dat die 
het avondeten klaarmaakte.'

Scholing
Het werd dus voor Carin de koksopleiding. 
Eerst aan de Land- en Tuinbouwschool 
in Haarlem, daarna aan de koksschool in 
Amsterdam. Met de rest van de scholen en 
cursussen wil Carin de lezers van Snipper 
niet vermoeien. 'Maar ik durf gerust te 
zeggen dat je niet zomaar een instellingskok 
in Nederland bent', zegt ze. 'Daar gaan 
nog wel een paar scholen en cursussen 
overheen.'

...CARIN ZONJEE

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 kok Carin Zonjee.

Fysiotherapie
In de keukens van ViVa! Zorggroep, en 
dus ook in Geesterheem, hebben alle koks 
dezelfde functie. Samen met hun collega's 
gaan ze creatief aan de slag. Eerst in het 
opstellen van de menu's, maar ook in het 
bedenken en uitvoeren. Om ervoor te 
zorgen dat niet iedere ViVa!-kok zich suf 
moet piekeren over wat er die dag op tafel 
moet worden gezet, is er binnen de ViVa! 
een groepje dat de menu's bedenkt. Daar 
staat dan tegenover dat de koks meer tijd 
over hebben voor de sociale kant van hun 
vak. Ze hebben meer tijd om naar de vragen 
van de bewoners van hun huis te luisteren.

Dat heeft, beseft Carin, twee kanten. 'We 
zijn de aanspreekpunten van de bewoners', 
legt ze uit. 'Aan de positieve kant – wat is er 
goed aan het eten dat uit de keuken komt? 

Aan de negatieve zijde – wat was er écht 
niet lekker vandaag? En denk maar niet dat 
dat laatste niet voorkomt. De mensen zijn 
mondiger tegenwoordig.'

Voorbeeld
Samen met haar collega Rebecca zorgt 
Carin voor de dagelijkse maaltijd. Als de 
bewoners wensen hebben, hoort het duo het 
graag. Maar ook als er vragen over blijven, 
willen ze die graag beantwoorden. Positieve 
kanten van het werk zijn er genoeg. 'Zo is 
het goed om te weten dat elk ViVa!-huis 
op zaterdag haar eigen menu, binnen het 
budget, mag serveren', aldus Carin.

Voorbeeld
Carin heeft mede door de nieuwe 
werkverdeling in de keuken lekker de tijd 
voor haar hobby's. Ze houdt van wandelen en 
mountainbiken, bijvoorbeeld op het strand, 
en zingen. Hoe soepel dat laatste gaat, 
hebben de bewoners van Geesterheem al 
kunnen 'horen'. Ze is alweer aan oefenen 
voor de volgende playback-show. 'Maar 
dan wordt er niet geplaybackt', verklapt ze 
alvast. 'Dan gaan we echt zingen. Live. En 
dat wordt, net zoals altijd in Geesterheem, 
genieten.'

Tekst: Jan Baaij
Foto: At Boomsma 

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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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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 Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Gedichtje

Zomerregen
De muziek van regen, melodieus en zacht.
De aarde wordt nat, een simpele pracht.

Dampen stijgen geurig omhoog.
Een straaltje zon maakt een regenboog.

Bloemen gaan bloeien, bomen ontspruiten.
Het concert is voor mij, van vogels die fluiten.

De laatste druppeltjes laten 
blaadjes bewegen.

Stilletjes genieten van zachte zomerregen...

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Weerspreuken
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht 

en duur.
• In juni dondergevaar, dan is het een 

vruchtbaar jaar.
• In juni te veel regen in de nok, schaadt 

de bij en de bonenstok.
• Juni met veel donder, brengt de oogst 

ten onder.
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht 

veel koren op het land.
• Juni, regen is Gods zegen. Komt de 

zonneschijn erbij? Dan maakt hij boer en 
stadslui blij.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

Wat maken we veel mee in de loop van ons leven. 
Het meeste vergeten we weer. En dat is maar 
goed ook, zeker waar het de nare voorvallen 
betreft. Maar kostbare herinneringen… die 
moeten we bij ons zien te houden. Hoe langer 
we er in onze gespreksgroepen over praten, 
hoe meer er boven komt!

Je zou het niet zeggen, 
maar onder elk grijs koppie, 
achter ieder gerimpeld gezicht,
in schier verdroogde grond ligt een kostbare 
schat. 

Wie zoekt naar wat verloren ging, 
wie graaft tussen de wortels van voorbije jaren
vindt sporen van levenskracht.
Weet je nog? Vast wel!
Het mooiste uur van je leven,

de dagen dat je in de wolken was,
de gouden jaren van oudsher. 

De schitterendste bloemkelk, 
de eerste verliefdheid, 
die nieuwe baan, 
kleine kinderen, reuring in het huis,
die verre reis, een onverwachte ontmoeting,
een waargemaakte levensdroom:
het was GOED! 
Hou het vast: dat gestolde geluk. 
Vergeet het nooit, 
al is het zo lang geleden, 
gooi niet weg, die verkreukelde foto, 
je dierbaarste beeld.

Koester je beste moment.
Bloei, elk jaar weer,
gelijk de bloemen op het veld.

DE MOOISTE HERINNERING

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

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

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


