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Beste lezer,

Nu het weer zomer is, hoor je het mensen vaak zeggen: 'Het is weer 
komkommertijd'. Iedereen kent deze zin om uit te drukken dat er maar 
weinig opzienbarende dingen gebeuren in de zomerperiode, maar 
waarom wordt deze tijd eigenlijk zo genoemd? En waar komt de term 
komkommertijd vandaan?

De herkomst van de term is niet helemaal duidelijk, hoewel het wel 
duidelijk is dat in de zogenaamde komkommertijd inderdaad de oogst 
van komkommers plaatsvindt. Dit verklaart natuurlijk nog niet waarom 
er uitgerekend voor komkommers is gekozen, want er zijn veel meer 
groenten die in de zomer worden geoogst.

Waarschijnlijk is het woord overgenomen uit het Engels, waarin de term 
cucumber time ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd toen door 
kleermakers gebruikt om de periode aan te duiden waarin ze weinig te 
doen hadden. De adel, waar deze kleermakers vooral voor werkten, 
verruilde de stad in de zomer voor het platteland. Zo ontstond de grap 
dat de kleermakers zó weinig verdienden dat ze in de zomer slechts 
komkommers konden eten, omdat vlees te duur voor ze was. Nu zijn 
komkommers met mooi weer wel lekker, maar alles waar te voor staat is 
niet goed. Behalve t(e)huis en tevreden dan.

Alle gekheid op een stokje: augustus is qua activiteiten een rustige maand 
in De Cameren. In september verloopt alles weer zoals u het gewend 
bent. Alle verenigingen draaien dan weer, de films starten opnieuw en er 
staan verschillende optredens gepland.

We wensen u veel leesplezier. Geniet van de mooie, zomerse dagen!

Met vriendelijke groet,
De redactie

EEN WOORD VOORAF
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In de rubriek Vanuit ViVa! geven we 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!

Gezicht in de Wijk 
Op de bovenste van de twee rechterfoto's ziet 
u Paulien de Looff. Paulien's functie? Gezicht 
in de Wijk. Is dat geen gekke naam voor een 
functie? Niet als u weet wat een Gezicht in de 
Wijk precies doet.  

Het is de taak van het Gezicht in de Wijk om 
medewerkers tijdens hulp in het huishouden 
te ondersteunen. Daarnaast zorgt het Gezicht 
voor de planning, heeft deze contact met de 
cliënt – een signalerende rol naar de cliënt – 
en is het Gezicht een contactpersoon richting 

de gemeente. Paulien heeft ook contact met 
de wijkteams én de sociale teams. Dit doet ze 
zodat zij nóg beter kan inspelen op de behoefte 
en wensen van cliënten. Een duizendpoot, dus. 

Een dag uit Paulien's leven
Woensdagochtend, 07:30. Het is weer gelukt. 
Mijn man, zoontje en ik zitten aangekleed en 
wel in de auto. Ik breng ze deze dag altijd 
weg. Om acht uur móet ik klaar zitten voor 
het telefonisch spreekuur voor cliënten dat tot 
10:00 duurt. 

Om 10:10 stap ik in de auto. Rond 10:30 
arriveer ik op de plaats van bestemming: een 
zorgopstart bij een nieuwe cliënt. Het is altijd 
extra lief als er op je wordt gewacht met koffie. 

VANUIT V IVA !
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Na de zorgopstart heb ik nog even tijd voor 
een evaluatie met een andere cliënt. Om 12:00 
praat ik wat bij met mijn collega's. Tussen 13:00 
en 15:00 is er weer een telefonisch spreekuur. 
Ondertussen behandel ik mijn mail. Ondanks 
dat medewerkers in de huishoudelijke zorg 
zelf hun planning bijhouden, gaat er voor ons 
toch ook nog wat tijd inzitten. Nieuwe cliënten 
moeten worden ingepland, bestaande cliënten 
van medewerkers die uit dienst gaan worden 
ingepland, langdurige zieken moeten worden 
vervangen, et cetera. Het is altijd weer even 
puzzelen. 

Voor ik het weet, is de dag weer voorbij en rij ik 
naar huis. Maar eerst die twee leuke mannen 
ophalen!

VANUIT V IVA !

Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen – samen met andere mensen. 
Zinvol bezig zijn. Structuur aanbrengen in de dag. Soms lukt het niet door 
leeftijd of ziekte. Dagbesteding is dan een goede keuze. Voor uzelf, maar 
ook ter ontlasting van de mantelzorger(s). 

Wilt u weten of Dagbesteding iets voor u is? Kom dan langs, neem uw 
dochter, vriendin of buurman mee en loop een ochtend geheel vrijblijvend 
mee. Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum, Bergen, Uitgeest en Heiloo. Elke dagbesteding heeft zijn eigen 
sfeer en activiteiten en alles mag en kan – welke dagbesteding u ook 
bezoekt. Op een enkele locatie kunt u zélfs logeren!

Contact
Informeer bij de afdeling Zorgbemiddeling (tel. 088-9958640) over de 
verschillende locaties en laat u doorverbinden met de locatie bij u in de 
buurt. Bezoek www.ViVaZorggroep.nl voor meer informatie.
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Hubert 'Ibi' Ilario
Deze vriendelijke, uit Curaçao afkomstige 
muzikant (foto rechts) neemt op dinsdag 
29 augustus zijn sfeervolle Engels- en 
Nederlandstalige repertoire mee naar 
De Cameren. Daarnaast speelt hij Zuid-
Amerikaanse, Spaanse en andere 
warmbloedige muziek. Op subtiele wijze zorgt 
Ibi voor een relaxte en ongedwongen sfeer. 
Zijn warme enthousiasme weet hij uitstekend 
over te brengen op zijn publiek. 

Beverwijks Smartlappenkoor 
Op zaterdag 23 september treedt het Beverwijks 
Smartlappenkoor (foto op rechterpagina) op in 
De Cameren. Het uitgebreide repertoire bevat 
onder meer oude smartlappen, zoals Het Hutje 

Aan De Zee, Achter Het Stille Klooster en Als 
Ik Naar Je Blinde Ogen kijk. Ook moderne 
smartlappen, waaronder De Clown, Waarom 
Fluister Ik Je Naam Nog en Leef Als Een 
Zigeuner komen aan bod. Ieder optreden begint 
met het zelfgeschreven en gecombineerde 
Koorlied.  Het gevarieerde repertoire zorgt voor 
grote herkenning en ontroering bij ouderen. Het 
koor heeft dan ook een zeer goede reputatie 
opgebouwd. U bent van harte welkom!

Planten
De gastvrouwen hebben het initiatief genomen 
om de buitenbakken op te vrolijken met mooie 
plantjes (foto boven). Uiteindelijk is er budget 
voor gevonden en kunnen we deze zomer met 
z’n allen van volle bakken genieten.

Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. In de rubriek Het Uitbureau bespreken we de meest bijzondere 
uit zowel de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

Films in september
De Liefste Liedjes van Toon Hermans
In de lente van het jaar 2000 is Toon Hermans  
(foto rechts) heengegaan. Tot zijn laatste dag 
hield hij van het leven en van de mensen. Van 
zijn mensen. Zijn publiek in wiens harten hij tot 
op de dag van vandaag verder leeft. De Liefste 
Liedjes van Toon Hermans is een compilatie 
met de allermooiste herinneringen aan de 
grootste artiest van de twintigste eeuw. De film 
draait op dinsdag 5 september om 15:00.

Holland – Natuur in Delta
Holland – Natuur in Delta is een (her)ontdekking 
van Nederland: een ode aan onze rivieren en 
kustgebieden en de rijke natuur die ze onze 
delta brengen. De film is Nederlandstalig en 
wordt verteld door Carice van Houten en Bram 
van der Vlugt. De film draait op dinsdag 19 
september om 15:00.

Wereld Alzheimer Dag
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
heeft 24 september uitgeroepen tot Wereld 
Alzheimer Dag. Op deze internationale 
dag worden overheden en beleidsbepalers 
gealarmeerd over dementie als een ernstige 
gezondheidskwestie.

Dementie is een hersenaandoening waarbij 
iemand langzaam, maar zeker volledig 
afhankelijk wordt van de zorg van anderen. 
De belangrijkste en meest bekende oorzaak 
is de ziekte van Alzheimer. In Nederland 
lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit 
aantal verdubbelt in de komende decennia als 
gevolg van de toenemende vergrijzing in onze 
maatschappij.

De ziekte Alzheimer is in 1910 vernoemd naar 
de Duitse arts en ontdekker Alois Alzheimer.

MEER ACTIVITEITEN
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Dinsdag 1 augustus
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 2 augustus
10:00   Bibliotheek Hal
13:45   Koersballen Restaurant
14:00   Biljarten Biljart
15:00   Koersballen Restaurant

Vrijdag 4 augustus
14:00   Biljarten Biljart

Maandag 7 augustus
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 8 augustus
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:30   Meer Dan Koetjes En Kalfjes

Woensdag 9 augustus
10:00   Bibliotheek Hal
14:00   Biljarten Biljart
14:15   Bingo Restaurant

Vrijdag 11 augustus
14:00   Biljarten Biljart

Agenda

AUGUSTUS 2017
Wijzigingen onder voorbehoud
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Agenda

Maandag 14 augustus
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 15 augustus
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 16 augustus
10:00   Bibliotheek Hal
13:45   Koersballen Restaurant
14:00   Biljarten Biljart
15:00   Koersballen Restaurant

Vrijdag 18 augustus
14:00   Biljarten Biljart

Maandag 21 augustus
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 22 augustus
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 23 augustus
10:00   Bibliotheek Hal
14:00   Biljarten Biljart
14:30   Jeu de boules Hal

Donderdag 24 augustus
15:00   Schilderen Vita Nova

Agenda
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Vrijdag 25 augustus
11:00   Denksport Krokus
14:00   Biljarten Biljart
16:00   High tea Krokus

Zondag 27 augustus
15:00   Ouderwets plaatjes draaien Restaurant

Maandag 28 augustus
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 29 augustus
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Optreden Hubert Ilario Restaurant

Woensdag 30 augustus
10:00   Bibliotheek Hal
13:45   Koersballen Restaurant
14:00   Biljarten Biljart
15:00   Koersballen Restaurant

Donderdag 31 augustus
10:00   KBO-koor Restaurant
15:00   Schilderen Vita Nova

SEPTEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 september
10:15   Edwin's Huisoptiek

Agenda
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Maandag 4 september
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 5 september
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: De Liefste Liedjes Van Toon Hermans 
   Vita Nova

Woensdag 6 september
10:00   Bibliotheek Hal
13:45   Koersballen Restaurant
14:00   Biljarten Biljart
15:00   Koersballen Restaurant

Donderdag 7 september
15:00   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 8 september
11:00   Denksport Krokus
14:00   Biljarten Biljart

Maandag 11 september
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 12 september
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:30   Meer Dan Koetjes En Kalfjes

Agenda
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Agenda

Woensdag 13 september
10:00   Bibliotheek Hal
14:00   Biljarten Biljart
14:15   Bingo Restaurant

Donderdag 14 september
15:00   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 15 september
11:00   Denksport Krokus
14:00   Biljarten Biljart
14:30   Fashion Plus Mode en modeshow Hal

Zondag 17 september
15:00   Ouderwets plaatjes draaien Restaurant

Maandag 18 september
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 19 september
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: Holland – Natuur in Delta Vita Nova

Woensdag 20 september
10:00   Bibliotheek Hal
13:45   Koersballen Restaurant
14:00   Biljarten Biljart
15:00   Koersballen Restaurant

Agenda
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Donderdag 21 september
15:00   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 22 september
11:00   Denksport Krokus
14:00   Biljarten Biljart

Zaterdag 23 september
   Optreden Beverwijks Smartlappenkoor Restaurant

Maandag 25 september
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen (VZH) Vita Nova
14:00   Biljarten Biljart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen Voor Ouderen (Tulp, Hyacint en Krokus) 
   Vita Nova

Dinsdag 26 september
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 27 september
10:00   Bibliotheek Halt
14:00   Biljarten Biljart
14:15   Bingo Restaurant

Donderdag 28 september
10:30   KBO-koor Vita Nova
15:00   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 29 september
11:00   Denksport Krokus
14:00   Biljarten Biljart

Agenda
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Augustus is doorgaans de warmste maand van 
het jaar. Dat zien we simpelweg wanneer we 
naar buiten kijken, maar ook als we de oude 
weerspreuken erbij pakken. 'Geeft augustus 
niet veel regen, maar wél veel zonneschijn, 
dan krijgen we zeker goede wijn' is een mooi 
voorbeeld van een weerspreuk die normaal 
gesproken van toepassing is op deze maand. 
Of dit écht gaat gebeuren? We wachten het af...

Gastvrij nieuws
We hopen dat u in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent af en toe lekker naar buiten 
te gaan. Dat kan een klein wandelingetje zijn of 
een kopje koffie op het terras. 

Heeft uw locatie een terras of een tuin? En heeft 
u hierover opmerkingen of aanbevelingen? 
Laat het ons graag weten, dan gaan we voor u 
kijken wat we daar aan kunnen doen. 

Hondsdagen?
Augustus wordt ook wel de maand van de 
hondsdagen genoemd. Dit heeft niets met 
honden te maken. Wél met het sterrenbeeld 
de Grote Hond. De ster Sirius, die onderdeel 
is van dit sterrenbeeld, is tijdens deze periode 
vanaf de aarde tijdelijk niet meer te zien. Pas 
na 25 augustus is deze ster weer te zien. Dit is 
dan ook meteen het einde van deze periode. 
Vroeger leerde men dat eten tijdens de 
hondsdagen sneller bederft dan normaal. Men 
was dan ook extra voorzichtig. Eten bederft nu 
eenmaal sneller als het warm en vochtig is. En 
aangezien de hondsdagen over het algemeen 
heel warm zijn, komt dit eten dat buiten de 
koelkast ligt niet ten goede. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand 
jarig? Dan is er goed nieuws. 
ViVa! Zorggroep biedt namelijk 
speciale verjaardagsmenu's 
aan. 

Voor de jarige job zijn deze 
menu's helemaal gratis. Voor uw 
tafelgenoten hanteren we een 
aantrekkelijke menuprijs. Het 
menu mag u, in overleg met de 
kok, zelf samenstellen. 

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse vuurtorens
In de maand van zee en strand is het toepasselijk 
eens te kijken naar onze vuurtorens. Vuurtorens 
spreken erg tot de verbeelding. Elke vuurtoren 
is verbonden met verhalen over scheepvaart 
en handel, stormvloeden en oorlogen. De 
meeste van deze bouwwerken zijn ruim een 
eeuw of zelfs meerdere eeuwen oud en hebben 
heel wat meegemaakt. Hoewel de kust van 
Nederland relatief kort is, bevindt het zich aan 
een van de drukst bevaren wateren ter wereld. 
Het bleek al eeuwen geleden dat een goede 
verlichting van de kust hier onmisbaar was. Het 
kenmerkende vlakke landschap van Nederland 
gaat ook onder de waterspiegel door. Zo 
ontstaan vele gevaarlijke ondiepe plekken die 
het scheepvaart kunnen hinderen. Dit maakte 
het noodzakelijk dat de Nederlandse kust vanaf 
grote afstand verkend moest worden.

Het leidde tot een aaneengesloten keten van 
sterke kustlichten op relatief hoge torens. De 
zee bij Egmond kon, en kan, zeer verraderlijk 
zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens 
gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal 
in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens 
in IJmuiden werden de torens in Egmond, om 
verwarring te voorkomen, voorzien van rode 
ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon 
worden onderscheiden van dat van IJmuiden. 
In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk 
voorzien van een draailicht. De noordzijde van 
het licht is rood van kleur om te waarschuwen 
voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van 
Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone 
komen, wordt het licht weer wit. De zuidelijke 
toren, op het Torensduin, is in 1891 gedoofd en 
in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat 
er nog steeds en is een rijksmonument.

Eetweetje
Voor kranten en andere media is 
augustus de komkommertijd. Dit 
woord werd in het Nederlands 
voor het eerst gebruikt in 
1787. Het duidt op een 
periode met weinig nieuws 
en handelsactiviteiten. Politici 
zijn met verlof. De grote 
sportevenementen zijn voorbij. 
Mensen zijn met vakantie. 
Kranten beginnen plots te 
schrijven over onbenullige 
onderwerpen of inbraken. We 
noemen dit komkommertijd 
omdat augustus vroeger de 
maand was waarin komkommers 
werden geoogst.

VIVA !  GASTVRIJ
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Bloemenman
Bloemenman Hans weet nog niet wanneer hij er is. Houd daarom de 

affiches naast de liften in de gaten voor de exacte data.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad van De Cameren bestaat uit mw. Bep Driessen 

(voorzitter), dhr. S. Valkering (secretaris), dhr. C. De Beurs, mw. C. Baltus 
en dhr. H. Brandsma. Mw. Driesen is bereikbaar via 072-5331069.

Het Gruttertje
Het Gruttertje is van maandag tot en zaterdag van 10:00 tot 12:00 open.

Kapsalon
Jose Hageman is op woensdag en donderdag aanwezig in kapsalon De 

KapCamer.  Een afspraak maken kan via 088-9957653.

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

Uitbureau
De medewerkers Uitbureau zijn aanwezig op maandag, dinsdag, 

woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.

Verkoop
1 september: Edwin's Huisoptiek 15 september: Fashion Plus Mode

Waardekaarten
Consumptie-, activiteiten- en winkelkaarten, en maaltijdbonnen zijn 

verkrijgbaar bij de gastvrouwen.

zomer weetjesINZENDINGENPrakt ische info
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