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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
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 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

De feestdagen
Wat is december toch een heerlijke tijd! Ook de 
bewoners van Geesterheem werden een beetje extra 
verwend. Dat begon tijdens de intocht van Sinterklaas, 
waarop we werden vereerd met een bezoekje van de 
Goedheiligman. En hij nam meteen iets lekkers mee...
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Sinterklaas
Op 5 december vond Sinterklaas een gaatje 
om bij onze bewoners langs te komen. Hij 
trok daarvoor een hele middag uit en nam een 
enorme berg cadeaus mee. Daarnaast had 
de Sint voor iedere bewoner een gedichtje 
geschreven – ook voor de bewoners die door 
gezondheids- of andere redenen niet naar de 
zaal konden komen. Zij werden op hun kamer 
bezocht door de goedheiligman en zijn twee 
Pieten. 

Schoen zetten
...en wat is Sinterklaas zonder een schoen te 
zetten? De bewoners van Geesterheem waren 

verrast toen bleek dat de door hun gezette 
schoenen de volgende ochtend gevuld waren 
met een chocoladeletter. We willen Albert 
Heijn danken voor hun gezellige medewerking. 
Daarnaast bedanken we Petra voor het regelen 
van de gezellige middag.

Puur Sangh
Direct na het vertrek van de Sint werd 
Geesterheem omgetoverd tot een waar 
kerstparadijs. De bewoners en het personeel 
werden daarbij getrakteerd op een optreden 
van het koor Puur Sangh. Ze brachten zowel 
bekende meezingers als klassieke liederen ten 
gehore.

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.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Willeke D'Estelle en Ronnie Tober
Twee dagen later was het alweer feest in 
Geesterheem. Willeke D'Estelle en Ronnie 
Tober kwamen op bezoek. De oudere dames 
werden weer pubermeisjes en zagen hun 
wachten beloond worden toen Willeke alle 
bekende liedjes in zowel Nederlands als Engels 
zong. Na de pauze, waarin werd gesmuld 
van een warm saucijzenbroodje en koffie en 
thee, betrad Ronnie de bühne. Hij heeft ons 
meegenomen door een muzikale geschiedenis 
en bracht liedjes uit zijn eigen repertoire, maar 
ook uit dat van bijvoorbeeld Ramses Shaffy. 
Daarnaast zong hij nog een aantal gezellige 
kerstduetten met Willeke en ging hij op de foto's 
met onze dames. Het was een fantastische 
middag waar zowel bewoners 

van Geesterheem als wijkbewoners, personeel 
en vrijwilligers van hebben genoten.

Bewegen
Het activiteitenaanbod van Geesterheem gaat 
in 2018 iets wijzigen. De planning gaat op de 
schop en er komen een aantal activiteiten bij. 
De kosten van de activiteiten gaan eveneens 
veranderen. Meer hierover leest u in de rubriek 
Vanuit ViVa!.

Het bewegen verhuist van de donderdagmiddag 
naar de dinsdagochtend. We beginnen dan 
om 10:00 met een kopje koffie in de zaal. 
Het bewegen zelf begint om 10:15 en duurt 
tot 11:15. Onze Simone blijft de gymlessen 
verzorgen.

MEER ACTIVITEITEN
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HET UITBUREAU

Creatieve activiteiten
De creatieve activiteiten veranderen eveneens. 
Het bloemschikken gebeurt nu op de eerste 
en derde woensdag van de maand vanwege 
de toenemende vraag naar de activiteit. 
De vrijwilligers hebben zich gelukkig bereid 
getoond het bloemschikken twee keer in de 
maand te begeleiden.

Creatieve ochtend
De creatieve ochtend vindt vanaf heden plaats 
op de derde dinsdag van de maand. Carola blijft 
hiervan de begeleider. De kosten voor zowel 
het bloemschikken als de creatieve ochtend 
blijven €5 in verband met de materialen.

Nieuwe activiteit
We gaan voor de vierde, en eventueel vijfde 

woensdag van de maand op zoek naar een 
nieuwe invulling. Het is voorlopig het idee om 
vrijwilligers te zoeken die het leuk vinden om 
kaarten te maken. Heeft u zelf ideeën over een 
nieuwe, creatieve activiteit? Laat het ons dan 
weten. We horen het graag!

Koor
Het is de bedoeling dat we vanaf 11 
januari 2018 gaan beginnen met een echt 
Geesterheem-koor. Dit koor repeteert iedere 
donderdagmiddag tussen 14:30 en 15:30 – 
onder begeleiding van dirigent en pianist Karin 
Ravenstijn. Het koor werkt daarin toe naar een 
optreden voor de (wijk)bewoners, bijvoorbeeld 
in de feestelijke decembermaand. Meer info 
over de kosten voor deelname aan dit koor 
volgt.

MEER ACTIVITEITEN
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari  
11:00 - 12:00  Wandelvereniging Uitgeweest Hal (Start)  Gratis
14:30 - 15:30  Koor (onder leiding van Karvin Ravenstijn) 
   Restaurant      €3,50

Vrijdag 12 januari  
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant 
14:30    Religieuze muziek Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00  Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 15 januari
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant
10:30 - 11:30  Quiz Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00  Sociale activiteiten Restaurant   Gratis

Dinsdag 16 januari
10:15 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant  Gratis*
14:30 - 15:30  Bingo Restaurant     €3

Woensdag 17 januari
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant 
10:30 - 11:30  Bloemschikken Restaurant    €5

Agenda
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Donderdag 18 januari
11:00 - 12:00  Wandelvereniging Uitgeweest Hal (Start)  Gratis
14:30 - 15:30  Koor (onder leiding van Karvin Ravenstijn) 
   Restaurant      €3,50

Vrijdag 19 januari
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant  
10:00 - 12:00  Beautysalon Activiteitenruimte    €5
14:30    Gespreksgroep Huiskamer    Gratis
19:00 - 20:00  Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 22 januari
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant
10:30 - 11:30  Quiz Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00  Sociale activiteiten Restaurant   Gratis

Dinsdag 23 januari
10:15 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant  Gratis*
19:00 - 20:00  Spellenavond Restaurant    Gratis
      
Donderdag 25 januari  
11:00 - 12:00  Wandelvereniging Uitgeweest Hal (Start)  Gratis
14:30 - 15:30  Koor (onder leiding van Karvin Ravenstijn) 
   Restaurant      €3,50

Agenda
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Vrijdag 26 januari 
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant 
14:30    Religieuze muziek Huiskamer   Gratis
19:00 - 20:00  Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 29 januari
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant
10:30 - 11:30  Quiz Restaurant     Gratis*
14:30 - 16:00  Sociale activiteiten Restaurant   Gratis

Dinsdag 30 januari
10:15 - 11:30  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant  Gratis*
14:30 - 15:30  Meezingmiddag Restaurant    Gratis

Woensdag 31 januari  
10:00 - 11:00  Gezamenlijk koffie drinken Restaurant

Prijzen*
De quiz en Meer Bewegen voor Ouderen zijn gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9 per 
deelname.

Agenda
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Een voorspoedig 2018, voor u allen! In de hoop 
van vele vreugdevolle momenten,  gezellige 
ontmoetingen met familie en vrienden, een 
aanvaardbare gezondheid, het beste voor uw 
kinderen en (achter)kleinkinderen, vrede op 
aarde, goed onderdak voor alle vluchtelingen 
en een prima klimaat. Om zo maar wat dingen 
te noemen die ons doen leven. 

Op hoop van zegen. Sommigen van u hebben 
misschien wat bedenkingen bij het opschrift 
van dit stukje. Want op hoop van zegen is 
ook de naam van de boot uit het gelijknamige 
toneelstuk van Herman Heijermans. Een boot 
die zonk met dodelijke slachtoffers, die moeder 
Kniertje veel verdriet brachten. En, in sommige 
filmversies van dit toneelstuk, ook toekomst 
doordat reder Bos zich over haar ontfermde en 

er iets moois opbloeide.  Zo weet je het maar 
nooit… 

‘Diep in ons dragen we hoop’, zo sprak de 
voormalige president van Tsjechoslowakije, 
Vaclav Havel, in een beroemde toespraak. 
En hij vervolgde: 'Hoop is niet hetzelfde als 
vreugde omdat het goed gaat, of optimisme dat 
het tij mee zit. Hoop is een zekerheid dat iets 
zinvol is, ongeacht de afloop en het resultaat. 
Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd.’     

Ik wens ons toe dat we in de woelige baren 
van 2018 deze gerichtheid in ons mee mogen 
dragen en er samen iets moois van mogen 
maken. Op hoop van zegen! 

OP HOOP VAN ZEGEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is

HEELALQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


