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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

colofon

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

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

Films
We starten in september weer met het draaien 
van films en beginnen daarmee op dinsdag 
4 september: er draait dan een natuurfilm 
over ons ecosysteem. De tweede film van 
de maand gaat over het afscheidsconcert 
van de popgroep BZN. 

Care For Jazz
Care For Jazz, een samenstelling bestaande 
uit een pianist, een contrabassist en een 
drummer, komt in september naar De 
Cameren voor een concert. Het trio brengt 
luisteraars terug naar vervlogen tijden met 
muziek van Cole Porter, Irving Berlin, Miles 
Davis en vele anderen. U gaat terug naar 
een tijd vol romantiek, waarin het leven nog 
vol verwachtingen was. De muziek voert 
luisteraars naar plaatsen en belevenissen 
van vroeger. 

Komt u ook? Care For Jazz treedt op vrijdag 
7 september om 15:00 op. Mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Muziek in Huis.

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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Optreden
We hebben in samenwerking met Stichting 
Welzijn Ouderen Limmen, een optreden van 
het combo van Gerard van der Schaaf voor 
u op de planning staan. Dit optreden vindt 
plaats op dinsdag 18 september van 15:00 
tot 16:30. Ze spelen gezellige, Nederlands- 
en anderstalige muziek voor u. Een hapje en 
een drankje zijn inbegrepen.

Wereld Alzheimer Dag
De World Health Organization (WHO) van 
de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, of 

World Alzheimer’s Day. Deze internationale 
dag alarmeert sinds 1994 overheden en 
beleidsbepalers over dementie als een 
ernstige gezondheidskwestie.

De Cameren heeft in de week van Wereld 
Alzheimer Dag een aantal muziekactiviteiten 
gepland rond het thema Alzheimer. Dit 
beïnvloedt cliënten met Alzheimer op een 
positieve manier. We gaan tijdens de soos 
van deze week een muziekinstrument maken 
en bespelen en zetten muziek centraal 
tijdens Denksport. U bent welkom!

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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SEPTEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 3 september
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova  

Dinsdag 4 september
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:00   Filmmiddag: Planet Earth Restaurant 

Woensdag 5 september
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant      

Donderdag 6 september
14:30   Soos Restaurant 

Vrijdag 7 september
11:00   Denksport Krokus
15:00   Optreden Care For Jazz Restaurant

Zaterdag 8 september
15:00   Kermisoliebollen eten Restaurant

Maandag 10 september
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova

AGENDA
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Dinsdag 11 september
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:30   Meer Dan Koetjes en Kalfjes 

Woensdag 12 september
14:30   Bingo Restaurant       

Donderdag 13 september
14:30   Soos Restaurant 

Vrijdag 14 september
11:00   Denksport Krokus

Maandag 17 september
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova

Dinsdag 18 september
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Wereld Alzheimer Dag: Optreden Restaurant

Woensdag 19 september
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

Donderdag 20 september
14:30   Soos: Muziekinstrument maken

AGENDA
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Vrijdag 21 september
11:00   Denksport: Muziek
14:30   Verkoop H&A Mode Restaurant

Maandag 24 september
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova 

Dinsdag 25 september
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:00   Filmmiddag: Adieu BZN Restaurant 

Woensdag 26 september
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 27 september
10:30   KBO-koor Restaurant    
  

Vrijdag 28 september
11:00   Denksport Krokus

Zondag 30 september
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien Restaurant   
 

AGENDA
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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.

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

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

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.

Visboer
De Volendamse visboer staat iedere 
zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 in de 
hal van De Cameren.

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

PRAKTISCHE INFO
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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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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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ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste 
ervaringssite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg, waar mensen hun 
ervaringen met de zorg delen met elkaar. 
De website biedt u informatie om te kunnen 
kiezen voor een zorgverlener die het beste 
past. ZorgKaartNederland is een website 
van Patiëntenfederatie Nederland.

Waarom ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland werkt aan openheid 
in de zorg. De waardering van patiënten 
laat zien hoe mensen zorg ervaren. 
ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook 
andere informatie over de kwaliteit van 
zorgaanbieders, bijvoorbeeld in onze 
vergelijkingshulpen. Die kunt u gebruiken om 
te kijken welk ziekenhuis voor uw aandoening 
het beste voldoet aan uw wensen.

Voor zorgaanbieders is ZorgkaartNederland 
een instrument waarmee ze zien wat 
volgens patiënten goed gaat en wat beter 
kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben 
van ZorgkaartNederland kunnen onder 
meer in een dashboard de waarderingen 
monitoren en zien welke trends er zijn.
Voor Patiëntenfederatie Nederland is 
ZorgkaartNederland een manier om 
patiënten een stem en daarmee ook invloed 
te geven. Want in de zorg gaat het om u, of 
u nou vaak of af en toe bij een dokter komt.

Help mee en schrijf ook een waardering over 
uw zorgaanbieders.

Door de teamcoach

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.
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Bent u geboren in de maand september? 
Dan schijnen de volgende kenmerken bij uw 
persoon te passen…

Meer lengte
U bent waarschijnlijk langer dan andere mensen. 
Dit komt omdat uw moeder hoogzwanger was 
in de zomer en nazomer, waardoor ze meer 
vitamine D heeft ontvangen.

Vrolijk
U bent een vrolijk persoon. Ook dat heeft te 
maken met de extra vitamine D die u via uw 
moeder heeft binnengekregen.

Sterke botten
U heeft sterke botten en bent, mede daardoor, 
goed in sport. Dit heeft wederom te maken met 
de extra dosis vitamine D.

Meer jarigen
U kent veel mensen die in dezelfde week 
of maand jarig zijn dan u. Dit komt omdat 
september de maand is waarin de meeste 
kinderen worden geboren.

Grote kans op allergieën
De kans is groot dat u een allergie of astma 
heeft. Herfstkinderen ontwikkelen 30 tot 90% 
vaker een allergie voor onder meer koemelk, 
eieren of pinda’s. Het risico op astma ligt bij 
septemberkinderen 30% hoger dan gemiddeld

Meer leeftijdsgenoten
U kunt best wel eens honderd jaar oud worden. 
De universiteit van Chicago heeft namelijk een 
onderzoek gedaan naar honderdplussers en 
kwam tot de conclusie dat een grote meerderheid 
van hen is geboren in de herfstmaanden. 

GEBOREN IN SEPTEMBER?

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Vrijwel iedereen is ermee bekend: het beroemde 
aap-noot-mies-plankje waarmee verschillende 
generaties kinderen hebben leren lezen. Het 
plankje kwam ruim honderd jaar geleden op 
de markt: rond 1910 leerden kinderen voor het 
eerste lezen aan de hand van de inmiddels zo 
vertrouwde plaatjes.

Het leesplankje werd ontworpen door een 
onderwijzer, M.B. Hoogeveen, en stamt al uit de 
negentiende eeuw. Hij gebruikte de klassikale 
versie van de leesplank: een variant die nooit 
is uitgegeven. In 1897 herzag Hoogeveen het 
plankje, waarna deze door de uitgeverij M.D. 
Brinkgeve in Deventer werd uitgebracht. Dit 
plankje begon met andere woorden, namelijk 
met raam, roos, neef, fik en gat (foto). 

Lang niet iedereen was positief over het 
plankje van Hoogeveen. Het daadwerkelijke 
succes ontstond pas na 1910. De leesmethode 
werd destijds overgenomen door de uitgeverij 
Wolters. Zij gaven illustrator Cornelis Jetses 
de opdracht om verschillende tekeningen bij 
het plankje te maken, hetgeen deels zorgde 
voor de toename in populariteit. Hier kwamen 
ook nieuwe woorden bij, waaronder aap, noot 
en mies. In 1931 werd de methode opnieuw 
aangepast: de figuren werden gewijzigd naar 
meer hedendaagse plaatjes.

Hoewel het leesplankje door de jaren heen 
meermaals is veranderd, verwijst de originele 
naam ervan nog steeds naar de man die 
hem uitvond. Het aap-noot-mies-plankje heet 
namelijk officieel de Hoogeveen-leesplank.

AAP-NOOT-MIES

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Levensspreuken
Iedereen heeft een eigen leven en 
komt daarin gaandeweg mensen en 
gebeurtenissen tegen. Verschillende, 
mooie teksten reflecteren op dit soort 
gebeurtenissen en zijn te omschrijven als 
levensspreuken: spreuken en uitspraken uit 
het leven gegrepen en die altijd over een 
kern van waarheid beschikken. We hebben 
hieronder een selectie voor u gemaakt.

• Het leven is als fietsen: u moet bewegen 
om vooruit te komen.

• Huil niet om iemand die er niet is. 
Glimlach omdat diegene er was.

• Van het concert des levens krijgt niemand 
het programma.

• Hou van het leven, iedere dag. U weet 
nooit of het morgen nog mag.

• Het leven is net ganzenbord. U kunt 

steeds opnieuw beginnen, behalve als u 
in de put blijft zitten.

• Het leven is als een verhaal. Het gaat er 
niet om hoe lang, maar hoe goed het is.

• Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar het 
leven komt niet met instructies.

• Het leven gaat niet altijd over rozen, maar 
paardenbloemen zijn ook mooi.

• Kijk niet teveel naar het verleden: daar 
leven we niet meer.

• Soms gebeuren er dingen in het leven 
die u niet verwacht, die u hart breken en 
die u doen vergeten hoe u moet lachen. 
Juist dingen die zwak voelen, maken u 
uiteindelijk sterker.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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


