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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

5  Agenda

8  Praktische info

10  Menu's

12  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Playbackshow
De playbackshow van 22 februari was een 
groot succes! De foto rechts is daarvan hét 
bewijs!

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

Fratres Corona tijdens 
NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert in maart 
2019, samen met duizenden organisaties 
in het land, weer NLdoet: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Vrijwilligers doen dit in 
De Cameren door u een heerlijke, gezellige 
middag aan te bieden. Dit zorgt er, samen 
met een financiële ondersteuning van het 
fonds, voor dat het duo Fratres Corona 
(onderste foto, rechts) voor u optreedt.

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

Week van Zorg en Welzijn
De Week van Zorg en Welzijn 
staat in het teken van aan de 
buitenwereld laten zien hoe het 
er aan toegaat op de werkvloer. 
Meer dan duizend zorg- en 
welzijnsorganisaties openen 
hun deuren aan Nederland en 
De Cameren doet daar ook aan 
mee. We houden op zaterdag 16 
maart van 10:00 tot 13:00 een 
open dag. Bezoekers krijgen 
informatie over welzijn en zorg in 
De Cameren.
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HET UITBUREAU

Salonmuziek is van alle tijden. Dit genre 
was in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw voor het eerst op grote schaal te 
beluisteren in grand cafés en restaurants. 
Fratres Corona is bekend geworden 
met haar unieke uitvoeringen van deze 
gevoelvolle, soms onstuimige werken. Het 
duo wordt, na meer dan dertig jaar aan 
inspirerende samenwerking en succesvolle 
optredens tijdens de meest uiteenlopende 
evenementen, alom geprezen om haar 
veelzijdige repertoire. Deze bevat onder meer 
passierijke tango's, romantische ballads, 
virtuoze zigeunermuziek en swingende jazz 
en ragtime. 

Komt ook? Het optreden vindt plaats op 
zondag 17 maart in het restaurant. Het duo 
begint om 15:00.

De Bloemendagen
De Bloemendagen van Limmen vinden 
dit jaar van 4 tot 8 mei plaats. Dit jaarlijks 
terugkerende feest is altijd weer een grote 
happening in het dorp. De Cameren wil hier 
ook aan meedoen. Het plein moet hiervoor 
een vogeltuin worden. Verschillende groepen 
zijn al begonnen met de voorbereiding om 
dit samen met de bewoners voor elkaar te 
krijgen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk 
vogels verzamelen en vragen u daarom om 
hulp. Heeft u nog beeldjes van vogeltjes die 
in de kast staan en waar u verder niets meer 
mee doet? We kunnen ze goed gebruiken 
voor dit bijzondere project. Neem contact op 
met Lia van de Hyacint voor vragen en meer 
info.

Bami maken
Houdt u van koken? Kom dan 
op maandag 25 maart om 17:00 
naar de Krokus. We gaan hier 
namelijk bami maken: een 
verzoek na het succes van 
het pannenkoeken bakken in 
februari. 

Opgeven bij de gastvrouw 
is handig: er is plaats voor 
maximaal tien deelnemers.
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
11:00   Denksport Krokus   

Maandag 4 maart
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1 Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2 Vita Nova

Dinsdag 5 maart
10:00   Kerkviering Vita Nova 
15:00	 	 	 Filmmiddag:	natuurfilm Restaurant

Woensdag 6 maart
13:45   Koersballen 1 Restaurant
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

Donderdag 7 maart
14:30   SOOS-middag Restaurant 

Vrijdag 8 maart
11:00   Denksport Krokus

Maandag 11 maart
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1 Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2 Vita Nova

Dinsdag 12 maart
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Meer Dan Koetjes en Kalfjes Restaurant
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AGENDA

Woensdag 13 maart
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 14 maart
14:30   SOOS-middag Restaurant 

Vrijdag 15 maart
11:00   Denksport Vita Nova
14:30 - 16:30  Verkoop H&A Mode Restaurant

Zaterdag 16 maart
10:00 - 13:00 Open dag

Zondag 17 maart
15:00   Optreden Frates Corona Restaurant

Maandag 18 maart
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1 Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2 Vita Nova

Dinsdag 19 maart
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag: muziekfilm	Restaurant

Woensdag 20 maart
13:45   Koersballen 1 Restaurant
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

Donderdag 21 maart
14:30   SOOS-middag Restaurant 
18:30   Topmenu: Krokusmenu Restaurant    €24,50*
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Vrijdag 22 maart
10:15 - 10:45  Verkoop Edwins Huisoptiek
10:45   Huisoptiek Achter het restaurant
11:00   Denksport Krokus

Maandag 25 maart
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova

Dinsdag 26 maart
10:00   Kerkviering Vita Nova 

Woensdag 27 maart
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 28 maart
10:30   KBO-koor Restaurant
14:30   SOOS-middag Restaurant

Vrijdag 29 maart
11:00   Denksport Krokus

Zondag 31 maart
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien 
   Restaurant

* Prijzen
Het Topmenu: Krokusmenu kost €24,50 
per persoon, inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. Gasten met een 
maaltijdvoorziening van ViVa! Zorggroep 
betalen €13,95 per persoon.

AGENDA
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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).

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.

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

Zorgkaart Nederland werkt zodoende aan 
openheid in de zorg. De waarderingen van 
patiënten laten namelijk zien hoe mensen...

PRAKTISCHE INFO

Cliëntenraad en Uitbureau
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.

Uitbureau
De Uitbureau-medewerkers 
zijn er op maandag, dinsdag, 
woensdagmiddag, donderdag en 
vrijdag.
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...hun zorg ervaren. De site biedt daarnaast
ook andere informatie over de kwaliteit 
van zorgaanbieders, bijvoorbeeld via de 
vergelijkingsmogelijkheden. U kunt deze 
gebruiken om te kijken welk ziekenhuis 
voor uw aandoening het meest voldoet aan 
uw wensen. Zorgaanbieders gebruiken 
Zorgkaart Nederland als instrument om te 
zien wat ze volgens patiënten en bewoners 
goed doen en wat beter kan.

Wilt u ons helpen? Ga dan naar de 
website van Zorgkaart Nederland (www.
zorgkaartnederland.nl) en vul uw 
waardering voor De Cameren in. We zijn blij 
met alle reviews die er zijn.

PRAKTISCHE INFO
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Weerspreuken
Kent u deze weerspreuken over maart al?

Een droge maart? 
Die is goud waard!

Is de maand maart bijzonder guur?
Dan betekent dat een volle schuur.

Danst er een lammetje in maart?
Dan vat april het bij de staart.

Is maart koel en nat?
Dat wordt veel koren in het vat.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

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

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

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.


