
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

IN DIT NUMMER: Terugkijken op de familieavond • Een vooruitblik 
op het optreden van Paul Sellers • De agenda voor de maand mei • 
Ingezonden mededelingen • En meer...

SNIPPER
MEI 2019 - DE CAMEREN



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

5 Agenda

8  Praktische info

9  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

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.

Een goed gesprek
Op 8 april vond er een familieavond plaats 
voor een deel van het zorgcentrum. De 
opkomst was jammer genoeg niet heel hoog, 
maar het was toch een zinvolle bijeenkomst. 
Zo is er gesproken over gezonde voeding en 
menu's, maar ook over de profielgesprekken 
die we sinds een jaar voeren met bewoners 
en familieleden. Het bleek daarbij niet voor 
iedereen even duidelijk te zijn wat precies 
de bedoeling van deze gesprekken is. Dit is 
nader toegelicht. 

We zijn in een goede sfeer met elkaar in 

gesprek gegaan en hebben voor later dit 
jaar weer een bijeenkomst op de planning 
staan, dit keer voor een ander deel van het 
zorgcentrum.

Biljarten
U kunt iedere maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag meedoen met het biljarten 
aan de westzijde van de tweede verdieping. 
U bent van harte welkom om mee te doen of 
aan te schuiven. Het biljart is ook op andere 
tijden beschikbaar. U kunt er voor kiezen om 
buiten deze middagen te biljarten, mits u 
voorzichtig bent.

Geen films in mei
We hebben in mei veel 
activiteiten op dinsdagmiddag 
op de planning staan, waardoor 
er deze maand vooralsnog geen 
films zijn te zien in het restaurant. 

We schromen echter niet om, 
wanneer het slecht weer is, 
alsnog een film op te zetten, 
maar dan op een andere middag. 
U mag er natuurlijk ook altijd om 
vragen!
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HET UITBUREAU

Optreden met accordeon
Melodeon bestaat uit acht accordeonspelers 
die zowel tango als gezellige meezingers 
produceren. Ze komen op dinsdag 7 mei 
naar De Cameren voor een optreden. Mis 
het niet!

Heel De Cameren Bakt
We nodigen u op zaterdag 11 mei graag uit 
voor Heel De Cameren Bakt: een activiteit 
waarbij we op zoek gaan naar de beste 
taartenbakker van De Cameren. Een jury 
beslist welke taart er het mooiste uitziet 
en, misschien nog wel belangrijker, welk 
exemplaar het beste smaakt. U mag de 
winnende versie opeten en er is muziek 
aanwezig: alle ingrediënten voor een 
gezellige middag.

Fluit en harp
Stichting Muziek in Huis organiseert sinds 
1999 professioneel kamermuziekconcerten 
voor kwetsbare ouderen en levert daarmee 
een bijdrage aan de kwaliteit van leven van 
ouderen en zieken. Deze concerten hebben 
in totaal meer dan 500.000 luisteraars 
bereikt. De meeste optredens vonden plaats 
in zorgcentra, verspreid over heel Nederland.

De stichting heeft er ook voor gezorgd dat 
we u op vrijdag 17 mei kunnen verblijden 
met een optreden van Duo Koperberg 
González. Dit duo bestaat uit María Cristina 
González op fluit en Majsa Koperberg op 
harp. Ze spelen werken van onder meer 
Bach, Gounod en Bizet.

Naar de bieb
Bent u ook geïnteresseerd in 
een bezoek aan de bibliotheek 
van Limmen? Laat het dan 
aan ons weten. We gaan deze 
maand namelijk twee keer naar 
de bieb toe: op 14 en 28 mei om 
14:45. U kunt mee, zodat u daar 
tijdschriften, kranten en boeken 
kunt doorbladeren onder het 
genot van een kop koffie of thee.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
13:45   Koersballen 1
15:00   Koersballen 2

Donderdag 2 mei
14:30   Soos

Vrijdag 3 mei
11:00   Denksport

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag

Maandag 6 mei
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1
14:00   Luisteren naar klassieke muziek
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2

Dinsdag 7 mei
10:00   Kerkviering
15:00   Optreden Melodeon

Woensdag 8 mei
14:30   Bingo

Donderdag 9 mei
14:30   Soos

Vrijdag 10 mei
11:00   Denksport
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AGENDA

Zaterdag 11 mei
15:00   Heel De Cameren Bakt

Zondag 12 mei: Moederdag

Maandag 13 mei
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1
14:00   Luisteren naar klassieke muziek
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2

Dinsdag 14 mei
10:00   Kerkviering
14:45   Bibliotheekbezoek
15:00   Meer Dan Koetjes en Kalfjes

Woensdag 15 mei
10:00   Verkoop en modeshow Marion Mode
13:45   Koersballen 1
15:00   Koersballen 2

Donderdag 16 mei
14:30   Soos

Vrijdag 17 mei
11:00   Denksport
15:00   Stichting Muziek in Huis: 
   optreden Duo Koperberg González

Maandag 20 mei
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1
14:00   Luisteren naar klassieke muziek
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2

Dinsdag 21 mei
10:00   Kerkviering
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AGENDA

Woensdag 22 mei
14:30   Bingo

Donderdag 23 mei
10:30   KBO-koor
14:30   Soos

Vrijdag 24 mei
10:15   Edwins huisoptiek
11:00   Denksport

Zondag 26 mei
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien

Maandag 27 mei
10:00   Verkoop MeyTex-ondermode
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1
14:00   Luisteren naar klassieke muziek
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2

Dinsdag 28 mei
10:00   Kerkviering
14:45   Bibliotheekbezoek

Woensdag 29 mei
13:45   Koersballen 1
15:00   Koersballen 2

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
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Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit mevrouw 
Driessen (voorzitter), meneer Valkering 
(secretaris), meneer de Beurs, mevrouw 
Baltus en meneer Brandsma. Mevrouw 
Driessen is bereikbaar via 072-5331069.

Digitale Snipper
We hebben meermaals vragen ontvangen 
of Snipper ook digitaal is te lezen. Dit is 
zeker het geval. Ga hiervoor naar www.
vivazorggroep.nl, klik op Actueel en ga 
dan naar Wijkkranten. U vindt hier alle 
maandbladen van de zorgcentra van ViVa! 
Zorggroep, waaronder die van De Cameren.

Kapsalon De KapCamer
Kapper Jose Hageman is er op woensdag en 
donderdag en bereikbaar via 088-9957653.

Pedicure
Een pedicurebehandeling regelt u via Denise 
(06-54914372) óf Michelle (06-22666406).

Uitbureau
De Uitbureau-medewerkers zijn er op 
maandag, dinsdag, woensdagmiddag, 
donderdag en vrijdag.

Verkoop waardekaarten
Consumptie-, activiteiten- en winkelkaarten, 
en maaltijdbonnen vindt u bij de gastvrouwen.

Winkeltje Het Gruttertje
Het winkeltje is van maandag tot en met 
zaterdag tussen 10:00 en 12:00 geopend.

PRAKTISCHE INFO

Koffie drinken
Koffie drinken kan elke dag van 
08:00 tot 17:00.

Lunchen in het restaurant
De lunch in De Cameren vindt 
van 12:15 tot 13:00 plaats in 
het restaurant. U bent van harte 
welkom.

Visboer
De Volendamse visboer staat 
iedere zaterdagochtend van 
10:00 tot 12:00 in de hal van De 
Cameren.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

4 mei: Dodenherdenking
Voor de meesten van u blijft het altijd een 
beladen dag: 4 mei. U heeft tenslotte de 
jaren '40 bewust meegemaakt, met alle 
gruwelen van dien. Vanzelfsprekend worden 
ook dit jaar de oorlogsslachtoffers in heel 
Nederland herdacht. Het Nationaal Comité 
4 en 5 Mei kiest hiervoor jaarlijks een thema 
welke als rode draad functioneert tijdens 
alle activiteiten op deze twee dagen. Dat 
helpt mensen verbinden en zorgt ervoor 
dat historische gebeurtenissen in verband 
worden gebracht met de actualiteit. In 
2019 is de keuze gevallen op het thema In 
Vrijheid Kiezen. Dit thema is passend voor 
het kalenderjaar: het is namelijk honderd 

jaar geleden dat het algemeen kiesrecht 
werd ingevoerd. Daarnaast zijn er in 2019 
Europese verkiezingen en hebben we zojuist 
de provinciale verkiezingen erop zitten.

De keuze voor dit thema houdt ook in dat we 
extra stilstaan bij de waarde van onze vrije 
en democratische rechtsstaat. Daarvandaan 
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we in 
deze periode van oorlog juist niet hadden. We 
dragen met z'n allen de verantwoordelijkheid 
om deze rechtsstaat met alle bijbehorende 
vrijheden te waarborgen. Daarvandaan 
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we 
in deze periode van oorlog juist niet hadden. 

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Bijzondere dagen die (meestal) in mei vallen? 
Dan denkt u waarschijnlijk als eerste aan 
Hemelvaartsdag en Moederdag. Maar heeft 
u ook weleens gehoord van het fenomeen 
IJsheiligen? Dit is een veel onbekendere 
verwijzing naar Sint Mamertus, Sint 
Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius, 
vier heiligen die hun naamdagen vieren op 
achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. Niet 
dat daar veel festiviteiten bij komen kijken. 
IJsheiligen is namelijk allereerst een begrip 
uit de volksweerkunde. In een ver verleden 
gebruikte men de term om te verwijzen naar 
koud voorjaarsweer dat zich voordoet wanneer 
dit eigenlijk niet meer de bedoeling is. Op 
11, 12, 13 en 14 mei, bijvoorbeeld. En in een 
ver verleden waren mensen doodsbang voor 
IJsheiligen. Een late vorst kon namelijk zeer 
veel schade aanrichten.

Het is echter niet zo dat de kans op IJsheiligen 
groter is op die vier dagen: die worden alleen 
gebruikt om de koppeling met de vier heiligen te 
maken. Plotseling koud weer kan tot en met juni 
voorkomen, als gevolg van het dan nog relatief 
koude zeewater. Daarbij geldt wel dat de kans 
op vorst sterk afneemt: temperaturen lager 
dan nul graden Celsius komen in deze periode 
zeer zelden voor. Toch houden sommige 
mensen altijd rekening met het eventuele 
IJsheiligen. Agrariërs, bijvoorbeeld. Zij stellen 
dat je vanwege IJsheiligen pas na 14 mei 
kunt beginnen met planten in de volle grond. 
Daarvoor wil er in West-Europa nog weleens 
een schade met zich meebrengende nachtvorst 
voorkomen. Wie goed wil zaaien, doet er 
zodoende goed aan eerst de naamdagen van 
Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius 
en Sint Bonifatius af te wachten.

IJSHEILIGEN

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Zeventig jaar in het
klooster
Zuster Aleida was het tweede kind uit een 
gezin met twaalf kinderen, geboren en 
opgegroeid in Ulft. Na eerst op de boerderij 
te hebben geholpen, ging zij voor een gezin 
werken, uiteindelijk in Aerdenhout. Daar 
heeft zij kennis gemaakt met secretaris 
Bank van het huidige Bisdom Haarlem-
Amsterdam. Op 28-jarige leeftijd is zij naar 
de kloosterorde Julianazusters gegaan. Op 
10 mei 1949 is de zuster ingekleed. Zeventig 
jaar geleden, dus!

Ze heeft daarna gewerkt in onder meer 
Tilburg, Eindhoven en Maastricht. Op een 
gegeven moment werd ze door de deken 
gevraagd om voor een Franciscaan te gaan 
werken die uit de missie kwam en verzorging 
nodig had. Eigenlijk was dit tijdelijk, maar dit 

heeft uiteindelijk 21 jaar geduurd. Toen de 
pater naar een verzorgingshuis ging, kwam 
zuster Aleida naar het Julianaklooster. Daar 
heeft ze maar één jaar gewoond. In december 
2004 sloot het klooster haar deuren voor 
deze groep zusters en verhuisden zij naar 
De Cameren. Deze maand viert ze haar 
zeventigjarig jubileum. 

Van harte gefeliciteerd, zuster Aleida! 

Namens De Cameren

INZENDINGEN
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COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Lage Weide 3, 
1906 XA Limmen 
Telefoonnummer 088-9957650

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.

De historie van 
het madeliefje
Een bloem die vaak in verband wordt 
gebracht met de maand mei is de Bellis 
perennis, beter bekend als het madeliefje. 
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende 
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als 
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het 
madeliefje een genezende werking had – 
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht 
dat de Bellis perennis voor verjonging 
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd 
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had 
er iemand een wond? Dan werd de bloem 
tot poeder gestampt, vermengd met een 
vloeistof en op de wond aangebracht: een 
alternatieve geneeswijze die onder meer 
werd toegepast door de kruisvaarders.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


