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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 Lage Weide 3, 1906 XA 
Limmen Telefoonnummer 088-
9957650

De volgende editie verschijnt op 
1 maart 2018. Kopij aanleveren 
vóór 18 februari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.

INHOUD & VOORWOORD

3  Het Uitbureau 

7  Vanuit ViVa!

8  Agenda

13  Praktische info

14  Inzendingen

16  Breinbrekers  

7



xxxxx

 SNIPPER ViVa!  3

HET U ITBUREAU

De feestdagen
Heeft u ook zo genoten van de voorbije feestdagen? U 
kunt hier nog even nagenieten met onder meer de foto's 
van Sinterklaas en Kerstmis!



xxxxx

4   ViVa! SNIPPER

Vakantie
Activiteitenbegeleidster Carla van Eerd is zes 
weken op vakantie. De activiteiten gaan in haar 
afwezigheid deels door. Andere activiteiten 
worden opgevangen door Wieke. Houd de 
agenda goed in de gaten voor eventuele 
wijzigingen. Carla is op 21 februari weer 
aanwezig: tot dan wensen we haar een fijne 
vakantie!

Luisteren naar klassieke muziek
Een aantal bewoners luistert iedere 
maandagmiddag naar klassieke muziek. 
Vrijwilliger Gert Floor is een expert op dit 
gebied. Hij is daarom aanwezig om met passie 
te vertellen over de stukken die hij laat horen. 

Wilt u ook een keer horen wat Gert heeft te 
vertellen? Kom dan op maandagmiddag tussen 
14:00 en 15:15 naar Vita Nova. U kunt direct 
aansluiten en het is absoluut de moeite waard 
de muzikale middag een keer te proberen.

Films in januari en februari
We draaien in januari en februari in totaal drie 
films. De eerste film speelt op dinsdagmiddag 
16 januari: het concert van Willeke Alberti in 
Carré. De tweede film is een natuurfilm. Deze 
draait op dinsdag 6 februari. De derde en 
laatste film speelt op 20 februari: een dvd van 
André Rieu. Alle films starten om 15:00 in het 
restaurant. 

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

Opera Familia
Opera Familia brak als een classic-meets-pop-
act door nadat het zingende gezin in 2011 hun 
debuut op de Nederlandse televisie maakte. De 
zangers en songwriters Paul, Carla en Belinda 
hebben inmiddels een stevige plaats veroverd 
binnen de Nederlandse showbizz. Ze ontvingen 
een gouden plaat, wonnen de Populariteit 
Award van 2012, kregen een eigen tv-special, 
deden diverse, succesvolle theatertournees in 
eigen land én verzorgen talrijke internationale 
concerten.

Opera Familia heeft daarnaast een aantal 
concerten speciaal voor ouderen geproduceerd. 
Bekende evergreens uit de afgelopen honderd 
jaar passeren hierbij de revue. Een groot feest 
van herkenning met een oergezellig, interactief 
karakter: van Rieu tot Bocelli, van Parelvissers 
tot Slavenkoor en van The Andrew Sisters tot 

Ramses Shaffy.

De familie komt op vrijdagmiddag 26 januari 
naar De Cameren. Het concert begint om 15:00 
en het restaurant is vanaf 14:15 geopend voor 
een kopje koffie of thee. Kom op tijd voor een 
goed plekje!

Herdenkingsbijeenkomst
We herdenken ieder halfjaar de bewoners 
die in de periode daarvoor zijn overleden. De 
overledenen die tussen 1 juli en 31 december 
2017 zijn overleden worden op woensdagavond 
21 februari herdacht met muziek, gedichten, 
een overdenking en speciale woorden voor 
iedere overledene. Bewoners en familieleden 
zijn van harte welkom. De avond begint om 
19:45.

MEER ACTIVITEITEN
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HET UITBUREAU

Carnavalsoptreden
De Brabantse zanger Erwin Fillee verzorgde al een 
aantal keer een optreden tijdens het carnavalsweekend. 
Hij komt dit jaar opnieuw en brengt een ode aan Willy 
Alberti. Het optreden vindt plaats op zaterdag 10 
februari om 15:00.
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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
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 12 januari
11:00   Denksport Krokus

Maandag 15 januari
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Dinsdag 16 januari
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: Willeke Alberti Restaurant

Woensdag 17 januari
10:00   Bibliotheek Hal

Donderdag 18 januari
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 19 januari
10:15   Edwin's huisoptiek Restaurant
11:00   Denksport Krokus

Maandag 22 januari
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Agenda
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Dinsdag 23 januari
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 24 januari
10:00   Bibliotheek Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 25 januari
10:30   KBO-koor Restaurant
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 26 janari
11:00   Denksport Krokus
15:00   Optreden: Opera Familia Restaurant

Zondag 28 janari
   Ouderwets plaatjes draaien Restaurant

Maandag 29 januari
11:00   Meer Bewegen Voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Dinsdag 30 januari
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 31 januari
10:00   Bibliotheek Restaurant
14:15   Koersballen I Restaurant
15:00   Koersballen II Restaurant

Agenda
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FEBRUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 1 februari
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 2 februari
11:00   Denksport Krokus

Maandag 5 februari
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Dinsdag 6 februari
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: Willeke Alberti Restaurant

Woensdag 7 februari
10:00   Bibliotheek Hal

Donderdag 8 februari
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 9 februari
11:00   Denksport Krokus

Zaterdag 10 februari
15:00   Optreden: Erwin Fillee Restaurant

Maandag 12 februari
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Agenda
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Dinsdag 13 februari
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:30   Meer Dan Koetjes En Kalfjes Vita Nova

Woensdag 14 februari
10:00   Bibliotheek Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 15 februari
14:30   Schilderen Vita Nova

Vrijdag 16 februari
11:00   Denksport Krokus

Maandag 19 februari
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
   High tea

Dinsdag 20 februari
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: André Rieu Restaurant

Woensdag 21 februari
10:00   Bibliotheek Restaurant
14:15   Koersballen I Restaurant
15:00   Koersballen II Restaurant
19:45   Herdenkingsbijeenkomst Restaurant

Donderdag 22 februari
10:30   KBO-koor Restaurant
14:30   Schilderen Vita Nova

Agenda
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Vrijdag 23 februari
11:00   Denksport Krokus
   High tea

Zondag 25 februari
   Ouderwets plaatjes draaien Restaurant

Maandag 26 februari
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 27 februari
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 28 februari
10:00   Bibliotheek Restaurant
14:30   Bingo Restaurant

Prijzen
Koersballen is gratis voor bewoners van De Cameren. 

Schilderen kost €2,50 per deelname.

De bingo kost €3 per deelname.

Agenda
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Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit mw. Driessen 
(voorzitter), dhr. Valkering (secretaris), dhr. 
de Beurs, mw. Baltus en dhr. Brandsma. 
Mw. Driessen is tevens contactpersoon en 
bereikbaar via bepdriessen@gmail.com of 
072-5331069.

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.

Pedicure
Een afspraak maken met de pedicure kan door 
te bellen naar Denise via 06-54914372 óf naar 

Michelle via 06-22666406.

Verkoop waardekaarten
Consumptie-, activiteiten- en winkelkaarten, 
en maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij de 
gastvrouwen.

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

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

PRAKTISCHE INFO

Biljarten
U kunt iedere maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag 
meedoen met het biljarten aan 
de westzijde van de tweede 
verdieping. 

Het biljart kan ook op andere 
tijden worden gebruikt. U kunt 
er zodoende ook voor kiezen 
het om buiten deze middagen te 
biljarten, mits u voorzichtig bent 
met de ballen, lakens en keus.
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Nieuwsgierigheid
Ik krijg wel eens commentaar dat ik zo snel mijn 
telefoon pak. Dat wordt snel geassocieerd met 
WhatsAppen of Facebooken. Maar daarom 
pak ik niet mijn telefoon. Ik ben namelijk 
razend nieuwsgierig. Ken je de vragende 
blik van honden? Zoiets heb ik dus, alleen ik 
heb de mazzel dat ik iets kan doen aan mijn 
nieuwsgierigheid.

Inderdaad, soms wil ik ook alles van een roddel 
weten. Niks menselijks is mij vreemd. Maar 
gebruiken ze in een interview een woord dat ik 
niet ken, dan zoek ik het ook op. Hebben ze het 
over een bepaald ver eiland, dan wil ik weten 
waar het ligt. Gelukkig zijn er ook zaken die mij 
minder interesseren, anders blijf ik zoeken met 
de telefoon in de hand. Iets over obligaties of 
zo vind ik nou weer net niet interessant.

Ik weet nu dat ik gewoon lekker nieuwsgierig 
mag zijn. Want nieuwsgierig zijn is gezond!

Door Wieke Bismeijer, Medewerker Welzijn Plus

Weerspreuken
Zijn er januari veel mollen?
Dan laat de winter niet met zich sollen.

Draagt nieuwsjaarsmaand een 
sneeuwwit kleed?
Dan is de zomer zeker heet. 

Heeft januari koude en droge dagen?
Dan zal in februari de winter u plagen.

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 Wieke Bismeijer 
via w.bismeijer@vivazorggroep.
nl.
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Afscheid
Lieve bewoners van De Cameren,

Het laatste halfjaar heb ik mijn opleiding 
verzorgende IG afgemaakt hier in De 
Cameren, waar ik met plezier heb gewerkt. Ik 
ben aangenomen bij Overkerck in Heiloo en zal 
jullie dus verlaten. Het was mij een voorrecht 
jullie te mogen leren kennen, ik zal velen van 
jullie missen. Bedankt voor wie jullie zijn en dat 
ik een tijdje deel mocht zijn in de verzorging 
van jullie leven.Ook mijn teamgenoten wil 
ik bedanken voor begeleiding en delen van 
werkzaamheden en persoonlijkheden. Ik vond 
het fijn deel te mogen uitmaken van het team. 
Best wel jammer om nu weer weg te gaan, nu 
ik gewend begin te raken in het team. Het zij zo 
en ik wens jullie allemaal het beste toe.

Door Dorenda

Februari
Toen de wereld pas geschapen was en de 
maanden nog jong waren, legden ze graag 
een kaartje met elkaar. Vooral Februari hield 
veel van kaarten, maar hij was zo ongelukkig 
in het spel, dat hij altijd verloor.Op zekere dag 
bemerkt hij, dat hij alles verloren had, maar nog 
éénmaal wilde hij het wagen; misschien kon hij 
in één slag zijn gehele verlies terugwinnen. En 
dus begon hij met zijn broers Januari en Maart 
te spelen. Ook nu was het geluk niet met hem; 
hij verloor weer, maar daar hij geen rode duit 
meer bezat om zijn verlies te betalen, moest 
hij aan zijn medespelers elk een dag afstaan. 
Hierdoor hield februari maar 28 dagen over.

Door Wieke Bismeijer, Medewerker Welzijn Plus

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


