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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

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 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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SOOS-middagen en 
klaverjassers gezocht
De SOOS-middagen staan in het teken 
van allerlei activiteiten – van creatieve 
bezigheden tot verschillende spelletjes. 
Twee dames die vaak aanwezig zijn, zoeken 
iemand die met hen wil klaverjassen. Ze 
hebben twee partners nodig. Kunt u het spel 
spelen en heeft u zin om dit regelmatig te 
doen? Laat het dan weten aan het Uitbureau.

De SOOS-middag vindt in de maand 
oktober minder vaak plaats dan gebruikelijk 
in verband met een teamuitje en vakanties. 
Bekijk de agenda voor de data waarop de 
middag wél doorgaat.

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.

Films in oktober
We draaien op dinsdag 2 oktober een film over 
de Europese wildernis. Europa kent namelijk 
grote verschillen in klimaat en landschap en 
zelfs in het moderne, verstedelijkte Europa 
is er plaats voor natuurlijke woesternij. 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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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De filmmiddag van dinsdag 23 oktober staat 
in het teken van de liefste liedjes van Toon 
Hermans. Beide films starten om 15:00 in 
het restaurant. Komt u ook?

Najaarsmarkt
De Cameren organiseert op zaterdag een 
najaarsmarkt waar u mooie spulletjes kunt 
kopen die zijn gemaakt door de afdelingen 
(foto bovenaan). De markt wordt aangevuld 
met een loterij, een workshop, waarbij u 
paaltjes kunt beschilderen die, écht waar, in 
kabouters veranderen én een palingrokerij. 

De markt vindt van 14:00 tot 17:00 plaats in 
de hal en het restaurant van De Cameren. 

Wilt u nu alvast paling bestellen, zodat u 
bent verzekerd van een portie of meer? Laat 
dit dan weten aan de gastvrouwen.

Optreden René Eshuijs
Het is niet voor de eerste keer dat hij komt, 
maar omdat De Cameren iedere keer weer 
geniet van de nummers die zanger René 
Eshuijs (foto rechts) voor ons zingt, hebben 
we hem opnieuw gevraagd. Het optreden 
wordt bekostigd door Lia en Tiny in verband 
met hun verjaardagen. Een leuk initiatief!

Komt u ook? Het optreden vindt plaats op 
vrijdagmiddag 26 oktober van 15:00 tot 
16:30.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 1 oktober
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova

Dinsdag 2 oktober
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:00   Filmmiddag Restaurant 

Woensdag 3 oktober
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant      

Donderdag 4 oktober
14:30   SOOS-middag Restaurant 

Vrijdag 5 oktober
11:00   Denksport Krokus

Zaterdag 6 oktober
14:30   Najaarsmarkt Hal en restaurant     

Maandag 8 oktober
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 9 oktober
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:30   Meer Dan Koetjes en Kalfjes

AGENDA
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Woensdag 10 oktober
14:30   Bingo Restaurant 

Vrijdag 12 oktober
11:00   Denksport Krokus

Maandag 15 oktober
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
   Begin expositie Barbara van Marle Hal

Dinsdag 16 oktober
10:00   Kerkviering Vita Nova 

Woensdag 17 oktober
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

Donderdag 18 oktober
19:00    Topmenu: Menu Belgique Restaurant    €22,95*

Maandag 22 oktober
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 23 oktober
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:00   Filmmiddag Restaurant

AGENDA
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Woensdag 24 oktober
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 25 oktober
10:30   KBO-koor Restaurant

Vrijdag 26 oktober
15:00   Optreden René Eshuijs 

Zondag 28 oktober
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien Restaurant

Maandag 29 oktober
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova 
   Einde expositie Barbara van Marle Hal  

Dinsdag 30 oktober
10:00   Kerkviering Vita Nova

Woensdag 31 oktober
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

*Prijzen
Het Topmenu: Menu Belgique kost €22,95 
per persoon, inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. Gasten met een 
maaltijdvoorzieing van ViVa! Zorggroep 
betalen €12,95 per persoon.

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.

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.

PRAKTISCHE INFO
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

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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...en zo zijn we alweer beland in oktober, de 
tiende maand van de Gregoriaanse kalender. 
Deze maand wordt ook wel wijnmaand 
genoemd, dankzij de druivenoogst die in 
oktober volop aan de gang is. Een andere 
bijnaam is zaaimaand, vanwege het 
winterkoren dat nu wordt gezaaid. Bij ViVa! 
Zorggroep is het tijd om de menu's aan te 
passen op een nieuw seizoen: de herfst.

Gastvrij nieuws
De recente enquetes over het eten en drinken 
lieten ons zien dat u veel waarde hecht 
aan het aanbod verse (seizoens)groenten 
en dat u dit bij ViVa! Zorggroep eigenlijk 
nog weleens mist. We hebben daarom ons 
groente-aanbod aangepast en uitgebreid. 
Alle groenten die tijdens een bepaald seizoen 
op de markt zijn, komen nu terug in uw menu. 
U mag ook dagelijks een smakelijke, groene 

bladsalade of rauwkostsalade bestellen. 
Laat het de gastvrouw weten als u dit lekker 
vindt bij uw maaltijd.  

Mist u alsnog iets? Vertel het dan aan de 
kok.

Oogst van de maand
Momenteel wordt er voornamelijk andijvie 
geoogst, hoewel de Chinese en witte kolen 
ook letterlijk voor het oprapen liggen – 
gewoon in Nederland. En natuurlijk staat 
oktober bekend om haar pompoenen.

Wist u dat er meerdere pompoensoorten 
bestaan? De standaardversie kan wel 45 
kilo zwaar worden. We zien deze...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In oktober ziet u in de 
bossen en duinen regelmatig 
paddenstoelen. Sommige 
mensen vinden het leuk om ze 
te plukken en te bereiden. Dat 
is niet altijd onveilig. Bepaalde 
soorten zijn namelijk absoluut 
niet eetbaar. De vliegenzwam, 
bijvoorbeeld. Sterker nog: deze 
klassieke, rode paddenstoel met 
witte stippen is zeer giftig en 
alleen maar te fotograferen.
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...groene of lichtgele exemplaren ze vaak in 
en om huizen. Het vruchtvlees is geeloranje 
van kleur, maar de smaak van deze 
pompoen is lang niet zo goed als die van 
andere soorten. Wat dat betreft, kunt u beter 
een flespompoen hebben. Deze variant, 
die ook wel bekend staat als de butternut, 
is een kleine tot middelgrote soort met een 
fles- of beerachtige vorm. Hij weegt een tot 
twee kilo en is voorzien van een gladde, 
crèmekleurige schil. Het vruchtvlees is 
oranje en heeft weinig pitjes.

Spaghettipompoenen
Echt lekker is de hokkaido: een Japanse 
versie met donkeroranje vruchtvlees. De 
schil is zacht, waardoor de hokkaido ook 
eetbaar is zonder hem eerst te schillen. 
Het kleine pompoentje wordt veel gebruikt 
in pompoensoep, maar is ook gesmoord 

of gebakken in de oven erg lekker. De 
spaghettipompoen is, anders dan de 
naam doet vermoeden, ook een Japans 
exemplaar. De pompoen heeft haar naam te 
danken aan de spaghetti-achtige draadjes 
die verschijnen wanneer hij wordt gekookt. 

Kabocha's
Tot slot kennen we ook nog de kabocha. Deze 
opnieuw uit Japan afkomstige pompoen 
is klein en groen, met witte strepen. Het 
vruchtvlees is oranje en de pompoen zelf 
heeft een harde schil. Dat betekent niet dat 
de kabocha niet te eten is – in tegendeel: 
deze pompoen heeft een zoete en volle 
smaak.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Mensen zijn gehaast
als storm en wind
rond hun oren raast.

Grijze dagen opgesmukt
door prachtig brons en goud
van bladeren - afgerukt.

Die dwarrelen in het rond
om even later treurend
te sterven op natte grond.

Maar paddenstoelen pronken
priemend door het herfsttapijt
en versieren oude tronken.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

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

Het Menu Belgique wordt in oktober 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:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 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 Europese menu 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 Europees menu 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.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S
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Oktoberkinderen
Een geboortemaand kan veel zeggen over 
iemands persoonlijkheid. En dat zeggen wij 
niet – dat zeggen verschillende onderzoeken 
naar het verband tussen karakter en de 
maand waarin mensen jarig zijn. Zo ook 
over personen die zijn geboren in de 
periode eind september en begin oktober.
Deze zogenaamde oktoberkinderen zijn 
volgens wetenschappers bijvoorbeeld vaker 
atletische, sportieve mensen. Dit omdat 
hun moeders in de zomer veel zon hebben 
gezien en zodoende flink wat vitamine D 
hebben binnengekregen. Daar profiteren 
vervolgens de dan nog ongeboren kinderen 
weer van: vitamine D bevordert de groei 
van spieren.Daarnaast tonen onderzoeken 
aan dat mensen die rond eind september 
en begin oktober zijn geboren vaak echt 
romantici zijn. Ze houden niet van ruzie en 

maken het liever snel goed wanneer er een 
geschil optreedt. Ze staan eveneens bekend 
als goed en trouwe vrienden die altijd 
klaarstaan voor wie hen nodig heeft. 

Zijn er ook nog nadelen aan de 
oktoberkinderen? Jazeker – hoewel het kleine 
nadelen zijn. Zo beweren wetenschappers 
dat deze mensen vaak een beetje lui zijn. Ze 
houden niet van problemen en maken zich 
daarom ook nooit zo druk. 

Bent u in oktober geboren? Dan zijn we 
benieuwd of deze wetenschappelijke 
vondsten overeenkomen met uw karakter!

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.
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Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, hand 
in hand wandelend of spelend op het strand? 
Kunstenares Barbara van Marle had ze nog 
wel – en ze heeft er iets moois van gemaakt. 
De komende weken kunt u, van 15 oktober tot 
29 oktober, een aantal van deze bewerkte en 
overgeschilderde foto’s bewonderen tijdens de 
expositie We Are What We Remember.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. Aan 
de veiligheid en bedding in het leven die onze 
ouders, veelal, aan ons hebben doorgegeven. 

Als een geschiedenis van koesteren en 
loslaten die zich van generatie op generatie 
herhaalt. Die onbezorgde periode uit ons 
bestaan, veilig achterop bij vader op de fiets, 
waarbij moeder met de theepot wachtte tot we 
uit school kwamen, hebben we zelf aan onze 
kinderen doorgegeven – en zij weer aan hun 
kinderen. Neem de tijd om de foto’s op u in 
te laten werken. De geestelijk verzorger en 
het Uitbureau kunnen u hierbij begeleiden. U 
kunt ook met uw familie langsgaan. Opdat we 
samen over de grenzen van generatie heen 
proeven van de rust en geborgenheid van toen 
en daardoor ook van nu.

WE ARE WHAT WE REMEMBER

zomer weetjes

Door Kok Klever en Jolanda Booij, geestelijk verzorger en projectmedewerker Waardigheid en Trots

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

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Welke kleuren heeft de vlag van Castricum?
A. Blauw, geel en groen | B. Rood, wit en zwart | C. Rood, geel en wit

2. Welke van deze plaatsen valt NIET binnen de gemeente 
Castricum?

A. Akersloot | B. Limmen | C. Uitgeest

3.Hoe heet het archeologisch depot van de provincie Noord-
Holland, welke sinds januari 2015 in Castricum staat?

A. Het Hof van Hilde | B. Het Huis van Hilde | C. Hilde's Hof

4. Hoe heet de Hongaarse gemeente die tot 2011 een 
zustergemeente van Castricum was?

A. Balatonfüred | B. Szalaszek | C. Balantonczek

5. Uit welke eeuw stamt de Dorpskerk?
A. De tiende eeuw | B. De elfde eeuw | C. De twaalfde eeuw

6. Hoeveel mensen wonen er in Castricum?
A. Rond de 30.000 | B. Rond de 35.000 | C. Rond de 40.000

7. Wat is de voornaam van burgemeester Mans?
A. Toon | B. Wim | C. Ronald

CASTRICUMQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


