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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 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Bloemendagen
Tijdens de Bloemendagen van Limmen 
was het plein van De Cameren versierd als 
vlindertuin: vlinders in de bomen, vlinders 
om de nek van het beeld van De Cameren  
– overal vlinders. Het zag er allemaal erg 
vrolijk uit. De Hyacint en de Krokus hebben 
hun uiterste best gedaan om dit voor elkaar 
te krijgen. Wie weet volgend jaar weer!

Wandelen
Het mooie weer komt er langzamerhand aan 
en we kunnen weer wat vaker naar buiten. 
Wilt u ook een rondje met de rolstoel door 
Limmen wandelen? Laat het dan weten bij 
het Uitbureau. We gaan graag een rondje 

met u om.

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.

Film
De film Onze Bossen geeft op 
adembenemende wijze een beeld van de 
variëteit aan leven in de Europese bossen. 

Tekst gaat verder op de volgende 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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Alle soorten grote zoogdieren, zowel 
herbivoren als carnivoren, de kleinste 
bewoners van de bossen zoals knaagdieren 
én vogels worden in Onze Bossen in al hun 
pracht aan u gepresenteerd. De film draait 
op 5 juni om 15:00 in het restaurant.

Bibliotheek
We hebben jaren een stukje van de 
bibliotheek in De Cameren gehad, maar 
de collectie grootletterboeken is inmiddels 
verhuisd naar de bibliotheek aan de 
overkant. U kon op 30 mei voor de laatste 
keer uw boeken omruilen in De Cameren en 
moet hier nu voor naar de overkant.

Wilt u naar de bieb toe? Laat het dan weten 
aan het Uitbureau. We rijden u graag even 
heen en weer. We gaan in de maand juni 

sowieso twee keer richting de bieb – op 5 en 
26 juni in het kader van de nieuwe activiteit 
Koffie Met Een Boekje. We kunnen dan 
kranten, tijdschriften en boeken inkijken 
en lezen.  Wilt u mee? Geef u dan op – 
eveneens bij het Uitbureau. De bibliotheek 
is van maandag tot en met vrijdag geopend 
tussen 14:00 en 17:00.

Boekendienst
De bieb wil daarnaast een zogenaamde 
boekendienst-aan-huis opzetten voor 
degenen die niet mobiel genoeg zijn om 
zelfstandig naar de overkant te gaan. Meer 
info hierover volgt.

Dierentuin Blanckendaell
We gaan op vrijdag 8 juni met een groep van 
acht bewoners naar dierentuin 

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU

Blanckendaell. We vertrekken om 13:15 en 
zijn met het avondeten weer terug. 

U kunt mee op inschrijving: de kosten zijn 
€22,50. Dit is inclusief het vervoer, de 
entree bij de dierentuin en een consumptie. 
Iedereen kan de dierentuin vanuit de rolstoel 
zien: begeleiding gaat mee. Inschrijven en 
betalen kan bij het Uitbureau of de gastvrouw.

Operette
Het Nederlands Operette Gezelschap 
(foto rechts) geeft op zondag 10 juni 
een operettevoorstelling in De Cameren. 
Operette is een theatervorm die luchtige 
verhalen. net als bij musicals, vertelt in een 
muziek-theatervorm.  Het belooft een 
gezellige middag te worden. Komt u ook?

Try Oud
Het trio Try Oud (foto bovenaan) komt op 
de langste dag van het jaar, 21 juni, voor u 
optreden. Dit koor heeft een achterliggende 
filosofie waarbij ze stellen dat mensen vaak 
worden geconfronteerd met ouderdom en 
gebreken, kwetsbaarheid, waardoor de 
wereld steeds kleiner lijkt. Het trio stelt dat er 
te weinig rekening wordt gehouden met de 
voordelen die ouderdom biedt, zoals levens- 
en werkervaring, relativeringsvermogen en 
plichtsbesef. Veel ouderen kunnen daarmee 
nog een waardevolle bijdrage leveren aan 
de maatschappij – en daar wordt te weinig 
gebruik van gemaakt.  Dit gedachtegoed 
komt terug tijdens het optreden. Try Oud 
speelt onder meer gezellige muziek van 
Gerard Cox en Wim Sonneveld. U bent van 
harte welkom!

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
11:00   Denksport Krokus 

Maandag 4 juni
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 5 juni
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00   Bibliotheekbezoek
15:00   Filmmiddag: Onze Bossen 

Woensdag 6 juni
13:45   Koersballen I Restaurant  
15:00   Koersballen II Restaurant

Donderdag 7 juni
14:30   Donderdagmiddagsoos Restaurant

Vrijdag 8 juni
13:15   Uitstapje: Dierentuin Blanckendaell

Zondag 10 juni
15:00   Optreden Nederlands Operette Gezelschap Restaurant 

AGENDA

Maandag 11 juni
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 12 juni
10:00   Kerkviering Vita Nova 

Woensdag 13 juni
14:30   Bingo Restaurant      

Donderdag 14 juni
14:30   Donderdagmiddagsoos Restaurant

Vrijdag 15 juni
11:00   Denksport Krokus

Maandag 18 juni
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 19 juni
10:00   Kerkviering Vita Nova 

Woensdag 20 juni
13:45   Koersballen I Restaurant  
15:00   Koersballen II Restaurant

AGENDA
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Donderdag 21 juni
15:00   Optreden Try-Oud Restaurant

Vrijdag 22 juni
11:00   Denksport Krokus
14:30 - 16:30 Verkoop H&A Mode Restaurant

Maandag 25 juni
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 26 juni
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00   Bibliotheekbezoek

Woensdag 27 juni
14:30   Bingo Restaurant 

Donderdag 28 juni
14:30   Donderdagmiddagsoos 
   Restaurant

Vrijdag 29 juni
11:00   Denksport Krokus

AGENDA

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit mw. Driessen 
(voorzitter), dhr. Valkering (secretaris), dhr. 
de Beurs, mw. Baltus en dhr. Brandsma. Mw. 
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).

Sieraden
De vitrinekast in de hal staat vol sieraden. 

Neem contact op met het Uitbureau of een 
van de gastvrouwen voor een aankoop. 
Twintig procent van de opbrengst gaat naar 
activiteiten voor bewoners.

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.

Duofiets
De duofiets is te huur. U 
kunt hiermee, samen met 
bijvoorbeeld een familielid, een 
klein of groot rondje fietsen. De 
trapondersteuning helpt u op weg 
naar Akersloot of Egmond. We 
vragen een kleine bijdrage voor 
de huur. Dit omdat de fiets af en 
toe wat onderhoud nodig heeft 
en er een verzekering op zit.  Wilt 
u de duofiets reserveren? Dat 
kan bij de gastvrouw van het 
restaurant.

PRAKTISCHE INFO
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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.

Ging u vroeger ook vaak naar het strand? 
Dan weet u als geen ander hóe anders zo'n 
stranddagje er toen uitzag vergeleken met nu. 
Alleen al de kleding heeft door de jaren heen 
een ware metamorfose meegemaakt. 

Dat komt onder meer door de uitvinding 
van het badpak. Deze werd op 3 juni 1946 
geïntroduceerd door Jacques Heim uit Frankrijk. 
Niet veel later werd ook de bikini tentoongesteld, 
wederom door een Fransman. Ingenieur 
Louis Réard shockeerde de wereld met zijn 
uitvinding, hoewel de bikini in de decennia die 
daarop volgden steeds acceptabeler en ook 
populairder werd.

Oudheid
Hoewel de ontwikkeling van de bikini wordt 
toegeschreven aan Réard zijn er afbeeldingen 

uit de Oudheid waarop deze vorm van 
zwemkleding ook is te zien. Al op beelden uit 
de tijd van de Romeinen zijn bikini's te spotten, 
hoewel die destijds voornamelijk werden 
gedragen tijdens atletische activiteiten. 

Kuise strandkleding
Tegen het einde van de negentiende eeuw 
droegen vrouwen meestal eigen creaties 
wanneer ze naar het strand gingen. Ze 
naaiden bijvoorbeeld gewichtjes in de zomen 
van bestaande kleding. Daardoor bleef het 
kledingstuk op zijn plaats en zou deze niet 
omhoog waaien door de wind en het zeewater. 

Uiteindelijk maakten deze wat omslachtige 
maaksels plaats voor pakken die uit één stuk 
bestonden en waarbij de huid bedekt bleef – de 
voorloper op zowel het badpak als de bikini.

STRANDLEVEN: TOEN EN NU

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Scholing voor medewerkers
Deze maand starten alle medewerkers van 
De Cameren met het scholingsprogramma 
U Woont Nu Hier. Dit programma is 
ontwikkeld door Gerke de Boer (leraar en 
verpleegkundige) samen met Anneke van 
der Plaats (sociaal geriater en schrijfster 
van onder meer De Wondere Wereld van 
Dementie). 

De scholing bestaat uit een kick-off, welke 
15 mei heeft plaatsgevonden, een e-learning 
en vier workshops op de locatie. In de 
scholing leren medewerkers hoe zij zoveel 
mogelijk rekening kunnen houden met de 
wensen en gewoonten van alle cliënten. De 
medewerkers zijn namelijk in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor het dagelijkse welzijn 
van de cliënt. Dat vraagt om ondersteuning. 
Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

omgaan met dementie, gesprekstechnieken 
voor het voeren van een profielgesprek met 
cliënten, inschakelen van mantelzorgers en 
vrijwilligers en  wettelijke regelingen.

De leerlijn wordt uitgespreid over de 
resterende maanden van 2018. Het 
uiteindelijke doel is dat we met elkaar de 
zorg voor u nog beter op elkaar afstemmen.

Door Nathalie Hollenberg

INZENDINGEN

Sommige medewerkers van ViVa! Zorggroep 
zijn moslims. Voor hen stond de afgelopen 
en komende periode in het teken van de 
Ramadan: de maand waarin zij vasten en er 
extra aandacht wordt gegeven aan onder 
meer verdraagzaamheid, liefdadigheid en 
saamhorigheid. Die periode wordt op 15 
juni afgesloten met het Suikerfeest. Deze 
Islamitische feestdag duurt officieel drie dagen 
en staat in het teken van het breken van het 
vasten.

Gebed
Het Suikerfeest start met een speciaal gebed 
in de ochtend, waarbij vrijwel alle moslims naar 
de moskee gaan. Alleen vrouwen blijven soms 
thuis. Dit vanwege de drukte in de moskee en 
de te treffen voorbereidingen voor het latere 
feest.

Viering
Na het gebed gaat men bij familie op bezoek en 
wordt het Suikerfeest gevierd met verschillende 
zoete gerechten. Zowel mannen als vrouwen 
kleden zich daarbij op hun mooist en veel 
vrouwen gebruiken henna om hun handen mee 
te versieren. 

Daarna gaat men naar een ontmoetingsplaats 
om naar de preek van de imam te luisteren. Dit 
betekent het definitieve einde van de Ramadan, 
waarbij men elkaar een gezegend feest 
toewenst en vergeeft voor eventuele fouten uit 
het afgelopen jaar. Belangrijk is overigens dat 
zowel armen als rijkeren meedoen aan deze 
gebruiken. Minder bedeelden krijgen vaak 
eten en soms kleding van de rijkeren. Voor 
laatstgenoemden is het namelijk de plicht om 
voor de armen te zorgen.

RAMADAN EN SUIKERFEEST

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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


