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Beste lezer,

De zomer is begonnen. Dat heeft u niet 
alleen aan het weer gemerkt, maar ook 
aan het aantal vakantiekrachten dat bij u is 
langsgekomen. Namens ViVa! Zorggroep 
zijn we daar erg blij mee. Zo kunnen onze 
vaste medewerkers ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor 
werknemers achter de activiteiten en het 
Uitbureau. Lees daarom goed de agenda: 
vanwege de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten niet door.

Juli wordt ook wel hooimaand of oogstmaand 
genoemd. Het is in deze maand dat het 
goudgele koren wordt gemaaid en dat heel 
wat fruit en groenten rijp genoeg zijn om 
geplukt te worden. Een vruchtbare maand, 
dus. Of niet? Want op redacties van onder 
meer televisie en radio is de zomer juist een 
periode met minder nieuws: komkommertijd. 
Verwacht daarom geen nieuwe programma's 
op televisie: dat begint allemaal weer rond 
eind augustus. Sportliefhebbers? Die worden 
wel weer goed voorzien. Met het huidige WK 
Voetbal, de Tour de France en Wimbledon in 
het vooruitschiet wordt het op z'n minst een 
sportieve zomer.

Deze redactie heeft in ieder geval weer hard 
gewerkt aan de nieuwe Spils en Snippers, 
het Marke Nieuws en Forumidabel. We 
wensen u een fijne zomermaand en natuurlijk 
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 25 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 16 juli 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Reislustige bewoners
De vakantieperiode komt er weer aan en 
veel medewerkers gaan in de komende 
twee maanden op vakantie. We horen en 
zien toch ook dat bewoners reisjes maken. 
Er worden trips naar Frankrijk gemaakt en 
men blijft daar daar om te kamperen. Petje 
af om toch nog een keer in de caravan te 
gaan slapen. 

Een andere bewoner maakte een bootreisje 
met MPS de Zonnebloem. Met een dikke 
glimlach werd verteld hoe leuk het wel niet 
was geweest. En als er geen meerdaagse 
reisjes worden gemaakt, dan zijn er 

tegenwoordig steeds meer bewoners die 
wel eens een dagje weg willen. Zo zijn we 
in de afgelopen maand naar dierentuin 
Blanckendaell in Tuitjenhorn geweest. Het 
was een gezellige middag en we hebben 
veel dieren gezien. Het weer werkte ook mee 
en we konden buiten koffie met cake eten. 
Er staan nog twee uitjes op het programma 
die helaas al zijn volgeboekt: naar Egmond 
en naar Texel. 

Ideeën voor uitjes
Heeft u zelf een idee voor een dagje uit? Geef 
dit dan door aan het Uitbureau. We kijken 
graag voor u of we dit kunnen organiseren.

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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HET U ITBUREAU

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.
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IJsboer
De ijsboer komt in de maanden juli en 
augustus vier keer langs om iedereen te 
trakteren op een ijsje – ook bewoners op de 
appartementen. Dit wordt u aangeboden door 
de Stichting Vrienden van de Rietlanden: een 
stichting die drie ViVa!-huizen (De Cameren, 
Geesterheem en Strammerzoon) af en 
toe een financieel steuntje geeft. Het ijs is 
afkomstig van ijssalon De Florijn in Uitgeest. 
Bekijk het maandrooster om te zien wanneer 
de ijsboer langskomt.

Bibliotheek
De grootletterboeken zijn verhuisd van De 
Cameren naar de bibliotheek aan de 

overkant. U kunt daar van maandag tot 
en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 terecht 
voor het lenen van boeken. De bieb heeft 
een vrijwilliger gevonden die de boeken 
voor u omruilt wanneer u zelf niet naar de 
bibliotheek kunt gaan. De bestaande leden 
zijn al door haar benaderd. Heeft u hulp 
nodig? Geef het dan aan bij het Uitbureau.

Koffie met een Boekje
De activiteit Koffie met een Boekje brengt 
bewoners naar de bibliotheek. We kunnen 
daar boekjes inkijken, tijdschriften lezen 
of andere boeken inkijken: alles onder het 
genot van een kopje koffie. Wilt u mee? We 
horen het graag.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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HET U ITBUREAU

ZOMERSE BBQ
De zomerse BBQ vindt dit jaar plaats op donderdag 12 
juli, vanaf 17:00. De koks stoken het vuurtje hoog op om 
voor u een heerlijke maaltijd te bereiden. De muziek van 
The Traveling Stars, twee muzikanten die een gezellig en 
leuk akoestisch duo vormen, maken er een feestje van.
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JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 juli
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 3 juli
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00	 	 	 Koffie	met	een	Boekje	Vita Nova

Woensdag 4 juli
13:45   Koersballen I Restaurant  
15:00   Koersballen II Restaurant

Donderdag 5 juli
14:30   Donderdagmiddagsoos Restaurant

Vrijdag 6 juli
11:00   Denksport Krokus 

Maandag 9 juli
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 10 juli
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00   Meer dan Koetjes en Kalfjes Vita Nova

AGENDA
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Woensdag 11 juli
14:30   Bingo Restaurant
15:00   IJsmiddag Restaurant 

Donderdag 12 juli
17:15   BBQ-feest Restaurant

Vrijdag 13 juli
14:30   Donderdagmiddagsoos Restaurant

Zaterdag 14 juli
11:00   Denksport Krokus

Maandag 16 juli
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 17 juli
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00	 	 	 Koffie	met	een	Boekje	Vita Nova

Woensdag 18 juli
13:45   Koersballen I Restaurant  
15:00   Koersballen II Restaurant

Donderdag 19 juli
14:30   Donderdagmiddagsoos Restaurant

Vrijdag 20 juli
11:00   Denksport Krokus 

AGENDA
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Maandag 23 juli
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 24 juli
10:00   Kerkviering Vita Nova       

Woensdag 25 juli
14:30   Activiteit met Carla: wandelen of beweging
15:00   IJsmiddag Restaurant

Zondag 29 juli
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien Restaurant 

Maandag 30 juli
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 31 juli
10:00   Kerkviering Vita Nova

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.

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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Zomerkrachten
De zomer is begonnen en dat betekent dat 
u te maken krijgt met vakantiekrachten. 
Medewerkers van ViVa! Zorggroep gaan 
natuurlijk ook op vakantie en daarom kan het 
voorkomen dat u in uw woonzorgcentrum of 
verpleeghuis nieuwe gezichten ziet. 

We realiseren ons dat het soms niet altijd 
leuk is om de vertrouwde medewerker te 
moeten missen, maar garanderen u dat de 
kwaliteit van onze hulp- en zorgverlening 
hetzelfde blijft – ook tijdens de wat hectische 
zomerperiode.

Activiteiten
De activiteiten op uw locatie gaan grotendeels 
gewoon door, zodat thuisblijvers iets hebben 
om naar uit te kijken. Bekijk hiervoor uw 
agenda of vraag het aan de gastvrouw.

Vraag en aanbod
Heeft u wellicht belangstelling voor een nieuw 
ziekenhuisbed? Onze wijkverpleegkundige 
Willy van Eerden heeft er namelijk een ter 
beschikking (bovenste foto) en ze wil er graag 
vanaf. Het bed is slechts drie maanden oud, 
voorzien van veel comfort, daarom zo goed 
als nieuw én gratis af te halen.

Interesse
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Willy van Eerden voor meer informatie. Dit 
kan via het telefoonnummer 06-22926829.

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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Juli is een echte vakantiemaand. Veel 
medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn in 
deze periode op vakantie. Het is altijd een 
hele organisatie om er voor te zorgen dat u 
ook in de zomermaanden kunt rekenen op de 
dienstverlening die u van ons gewend bent. 
We doen er dan ook alles aan om er ook voor 
u een paar fijne weken van te maken.

Naar buiten
We hopen dat in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent om af en toe eens lekker 
naar buiten te gaan. Dat kan een klein 
wandelingetje zijn, maar ook 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. 
We kijken graag voor u wat we hieraan 
kunnen doen.

Tour de France
Op 19 januari 1903 kondigde L’Auto de 
eerste editie van de Tour de France aan 
en deze Ronde van Frankrijk was meteen 
een succes. Wielrenners reden de Tour in 
dagelijkse kleding en de fietsen waren nog 
niet zo geavanceerd en snel als de huidige 
varianten. 

Tour van 2018
Dit jaar wordt de Tour gereden van 7 tot en 
met 29 juli. De Tour start dit jaar in het Franse 
departement Vendée. Hopelijk geniet u van 
dit jaarlijkse evenement op televisie.

VIVA !  GASTVRIJ

Jarig in juli
Bent u de komende maand 
jarig? ViVa! Zorggroep biedt 
u, in dat geval, een speciaal 
verjaardagsmenu. Dit menu is 
voor u als jarige job helemaal 
gratis is en we hanteren een 
aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. De gerechten die 
op het menu staan? Die mag u, 
in overleg met de kok, helemaal 
zelf bepalen. Altijd goed om te 
weten!
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Aardbeien en erwten
De zomer is begonnen en dat betekent ook 
dat het eten van aardbeien erg voor de hand 
ligt. U kunt aardbeien natuurlijk ook gebruiken 
in toetjes en taarten. Het lekkerst zijn dan 
aardbeien die uit de eigen tuin komen. 
Mensen die zelf verse aardbeien kweken, 
leggen deze vruchten vaak tussen de stro 
en onder de planten. Op die manier zijn de 
aardbeien beschermd tegen bedreigingen 
als vuil, vocht en schimmel. Vandaar ook de 
Engelse vertaling: strawberries.

Een groente die veel opduikt tijdens 
de zomermaanden is de doperwt. De 
zogenaamde jonge erwten zijn rechtstreeks 
uit de peul te snoepen. Heeft u ooit een 
moestuintje gehad? Dan weet u waarschijnlijk 
dat een goede erwt knapperig en een beetje 
zoet is. Ze zijn rauw erg lekker in salades.

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 Affogato: 
dé perfecte combinatie van ijs en espresso 
waarvan u ieder moment kunt genieten. De 
prijs is €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Gedicht van Toon Hermans
Als ik de bomen zie
gemaakt van hetzelfde leven
maar dan met stam en tak en twijgen
als ik de bomen zie
dan luister ‘k altijd even
naar hun fantastisch zwijgen

Ik heb de storm zien komen
hij sloeg ze half kapot
verstild zag ik ze dromen
of dansen, zomerzot

Ik zag hun angstig beven
in donker en in licht
en zie mijn eigen leven
in hun verweerd gezicht.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Bibliotheek
Aan de grootletterlezers van De Cameren,

Helaas is er een eind gekomen aan het 
uitleenuurtje in De Cameren: er zijn te weinig 
betalende lezers. Het werd te duur. Er gingen 
al geruchten over het beëindigen van deze 
service. Na een telefoontje, half mei, naar 
de bibliotheek in Castricum, vernamen wij 
dat het per 1 juni afgelopen zou zijn. Langs 
deze weg willen we u zeggen dat we u al die 
jaren met veel plezier van boeken hebben 
voorzien. Er wordt in ieder geval gezorgd dat 
u kunt blijven lezen door een boekendienst 
aan huis.

Door Atie Vink en Marry Valkering, vrijwilligers

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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Mijn naam is Ria van Neerbos. Per 1 juni 2018 
ben ik de nieuwe geestelijk verzorger in De 
Cameren. Ik vervang Ben Rumping en ben in 
principe op maandag aanwezig.
 
Wat is geestelijke verzorging?
Even een geheugensteuntje: geestelijke 
verzorging – wat is dat ook alweer? Ieder mens 
wordt op bepaalde momenten met levensvragen 
geconfronteerd, in tijden van geluk maar vaker 
in situaties van verlies en ziekte. Ouder worden, 
een ziekte of een (tijdelijke) opname kunnen 
ingrijpende gebeurtenissen zijn. De geestelijk 
verzorger is een gesprekspartner bij levens- en 
zingevingsvragen die hierbij kunnen opkomen. 
Waarom overkomt mij dit? Wat doet het verlies 
van (lichamelijke en/of geestelijke) gezondheid 
met me? Hoe ga ik om met het verlies van 

privacy? En wat is voor mij (nog) van belang in 
mijn leven?

Het zijn vaak díe vragen waar de andere 
zorgmedewerkers niet altijd tijd voor hebben, 
maar waar de geestelijk verzorger zijn/haar 
specialisatie van gemaakt heeft. Het contact 
met de geestelijk verzorger is vertrouwelijk, de 
inhoud valt onder professionele geheimhouding. 
Ik ben er in eerste instantie voor de bewoners 
maar ook als mantelzorger of collega kunt u 
een beroep op me doen.

Contact
U kunt me altijd aan spreken in de wandelgangen 
of een mailtje sturen naar r.vanneerbos@
vivazorggroep.nl.

EVEN VOORSTELLEN

zomer weetjes

Door Ria van Neerbos, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. C | 7. B | 8.C

Wat weet u over de populairste reisbestemmingen?

1. Welke taal wordt wereldwijd het meest gesproken?
A. Engels | B. Spaans | C. Mandarijns

2. Welk land was in 2014 het meest bezochte vakantieland?
A. Duitsland | B. Frankrijk | C. Spanje

3. Welke provincie is Nederlands' populairste 
vakantiebestemming?

A. Noord-Brabant | B. Gelderland | C. Friesland

4. Waar staat Spanje om bekend?
A. Spaghetti | B. Paella | C. Coq au Vin

5. Welke tolweg in Frankrijk is heel bekend bij toeristen?
A. Route du Soleil | B. Route du Napoleon | C. Route National

6. Welke garde bewaakt het Vaticaan in Rome?
A. Het Griekse leger | B. Het Vreemdelingenlegioen | C. De Zwitserse 

garde

7. Waar vonden de eerste stierengevechten plaats?
A. Frankrijk | B. Spanje | C. Portugal

8. Hoe lang is de Chinese muur?
A. 4000 km | B. 5000 km | C. 6000 km

VAKANTIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


