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Beste lezer,

De drukke decembermaand is weer 
begonnen! Met Sinterklaas, de Kerstdagen 
en Oudejaarsdag in het verschiet 
hebben onder meer de Uitbureaus 
van de verschillende ViVa!-locaties 
overuren gemaakt om met een mooi 
activiteitenprogramma voor de dag te 
komen. En dat is gelukt. Want december is 
namelijk niet alleen de drukste, maar ook 
de gezelligste maand. Wellicht betekent 
december voor u extra bezoek van 
familieleden of het in kerststemming brengen 
van uw appartement. Hoe dan ook hoeft u 
tijdens de laatste periode van het jaar niet stil 
te zitten: verderop in deze editie van uw Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel vindt 
u meer info over alle activiteiten, waaronder 
het kerstmenu.

Afgelopen jaar hebben we als redactie 
geprobeerd om iedere keer weer op de 
proppen te komen met een mooi en lekker 
leesbaar blad. Daarmee hopen we in 2019 
gewoon door te gaan. De allereerste editie 
van komend jaar verschijnt iets later dan u 
gewend bent: op 11 januari. Op die manier 
weten we zeker dat alle foto's die rond de 
Kerstdagen zijn gemaakt er ook nog bij 
kunnen.

We wensen u alvast hele fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2019! 

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 11 januari 
2019. Kopij aanleveren vóór 2 januari 2019. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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Sinterklaasviering
Sinterklaas komt op zaterdagmiddag 
1 december met twee Pieten naar De 
Cameren voor een gezellig samenzijn in het 
restaurant. Dit wordt ook nog eens muzikaal 
ondersteund door Mia Ploegaert en Bart 
Valkering. We kunnen heerlijk meezingen 
met de bekende Sinterklaasliedjes en 
natuurlijk heeft de goedheiligman voor 
iedereen een klein presentje meegenomen. 

Afdeling De Tulp viert Sinterklaas op 
dinsdagochtend 4 december in het 
restaurant.

Sinterklaasquiz
U bent gewend om op de eerste woensdag 
van de maand koersbal te spelen. Dit 
keer vervangen we die activiteit, omdat 
het 5 december is, door een spannende 
Sinterklaasquiz. U kunt er ook een leuk 
prijsje mee winnen. Komt u ook?

Intratuin
Een aantal bewoners kan op vrijdag 7 
december mee naar het tuincentrum Intratuin 
in Heerhugowaard. We bezoeken daar de 
gezellige kerstmarkt. De kosten hiervoor zijn 
€10,00 inclusief een kopje koffie. Opgeven 
en betalen kan tot en met 5 december bij de 
gastvrouw. Let op: vol is vol.

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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Zangkoor Erato
Zangkoor Erato uit Egmond aan de Hoef komt 
op zondag 9 december naar De Cameren 
voor een mooi optreden in het teken van de 
naderende feestdagen. Komt u ook? Het 
optreden duurt van 15:00 tot 16:00.

Modeverkoop
Marion Mode komt op maandag 10 december 
naar De Cameren voor een uitverkoop van 
de wintermode.

Stichting Muziek in Huis
Stichting Muziek in Huis staat niet in het teken 
van wat mensen niet meer kunnen, maar 
waartoe ze nog wél in staat zijn. Genieten 
van klassieke muziek, bijvoorbeeld. Ze 
beogen daarmee de kwaliteit van leven van 
ouderen en zieken te verhogen en brengen 

de muziek zodoende naar de mensen toe. 
Het Soleil Duo komt in het kader daarvan 
op 14 december naar De Cameren om voor 
u op te treden met verschillende klassieke 
werken, geënt op de kerstperiode. De 
artiesten zijn Bea Andrés Molero op cello en 
Maria Lopez Belarte op piano.

Kerstoptreden
Het kwartier FOUR-FUN treedt op zondag 
23 december voor u op: via dames, begeleid 
met de piano, die leuke kerstmelodieën 
zingen. Het is leuk om te luisteren, maar u 
mag natuurlijk ook meezingen.

Kerkviering
De kerkdienst van maandag 24 december, in 
het restaurant van De Cameren, staat in het 
teken van Kerstmis en wordt geleid door...

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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...pastor Johan Olling. U kunt aansluitend 
genieten van een aangepast lunch die voor 
iedereen toegankelijk is, inclusief koffie, 
soep en kerstbrood.

Eerste Kerstdag
Veel bewoners krijgen met de feestdagen 
bezoek van familie en vrienden, maar 
sommigen brengen de feestdagen ook 
weleens alleen door. De Cameren is 
benaderd door een sociaal bewogen 
echtpaar dat de stelling hanteert dat niemand 
met de feestdagen alleen zou moeten zijn. 
Ze komen daarom op Eerste Kerstdag in de 
middag naar het restaurant van De Cameren 
om een ieder die daar behoefte aan heeft 
gezelschap te houden. 

Ze maken een invulling voor deze middag 
door bijvoorbeeld een verhaal voor te lezen 
of een kopje koffie te drinken.

Oudejaarsdag
De tweede bingo van de maand vindt in 
december plaats op Oudejaarsmiddag. Het 
wordt een speciale bingo waarmee we het 
oude jaar uitluiden. De prijs blijft hetzelfde: 
€3,00. U bent van harte welkom!

Oudejaarsavond
We willen van Oudejaarsavond een 
spetterende avond maken. U bent tussen 
19:00 en 21:30 van harte welkom voor een 
oliebol en een glas champagne om op het 
nieuwe jaar te proosten.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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DECEMBER 2018/JANUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Zaterdag 1 december
15:00   Sinterklaasmiddag Restaurant   

Maandag 3 december
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 4 december
10:00   Kerkviering Vita Nova      
15:00   Filmmiddag Restaurant

Woensdag 5 december: Sinterklaasavond
15:00   Sinterklaasquiz Restaurant

Donderdag 6 december
14:30   SOOS-middag Restaurant

Vrijdag 7 december
13:45   Uitstapje kerstmarkt Intratuin

Zondag 9 december
15:00   Kerstoptreden Erato Restaurant 

Maandag 10 december
10:00   Winteruitverkoop Marion Mode
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:00   Luisteren naar klassieke muziek Vita Nova 
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova

AGENDA
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Dinsdag 11 december
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:30   Meer Dan Koetjes en Kalfjes

Woensdag 12 december
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 13 december
14:30   SOOS-middag: bloemschikken Restaurant

Vrijdag 14 december
11:00   Denksport Krokus
15:00   Stichting Muziek in Huis: optreden Soleil Duo Restaurant

Maandag 17 december
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 18 december
10:00   Kerkviering Vita Nova
15:00   Filmmiddag Restaurant

Woensdag 19 december
13:45   Koersballen 1 Restaurant 
15:00   Koersballen 2 Restaurant 

Donderdag 20 december
10:30   KBO-koor Restaurant 
16:30   Kerstdiner Tulp en Hyacint Restaurant 

Vrijdag 21 december
16:30 - 19:30 Topmenu: Sterrenmenu Restaurant    €22,95*

AGENDA
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Zondag 23 december
15:00   Kerstoptreden FOUR-FUN Restaurant    

Maandag 24 december: Kerstavond
11:00   Kerstkerkdienst met lunch Restaurant    

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag
14:30   Samenzijn met vrijwilligers Restaurant 

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag

Zondag 30 december
15:00   Ouderwets Plaatjes Draaien Restaurant 

Maandag 31 december: Oudejaarsdag
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen Vita Nova
14:30   Oudejaarsbingo Restaurant
19:00 - 21:30 Oudejaarsavond Restaurant

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag

Vrijdag 4 januari
15:00   Nieuwjaarsreceptie met optreden
   Heeren 17

* Prijzen
Het Topmenu: Sterrenmenu kost €22,95 
voor gasten met een maaltijdvoorziening. 
Andere belangstellenden betalen €32,75 
per persoon, inclusief twee drankjes en 
koffie of thee.

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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Boekentip!
Verhalen Van Nu is een boek voor mensen 
boven de zeventig die weer eens wat 
sfeer willen proeven van de tijd waarin 
zij opgroeiden. Het boek bevat meer dan 
honderd verhalen (waarvan er 38 zich 
afspelen in Noord-Holland) over het dagelijks 
leven rond het midden van de vorige eeuw. 
De persoonlijke en directe manier van 
vertellen, meestal in de ik-vorm, zorgt ervoor 
dat de lezer zich goed kan inleven in de tijd 
die wordt beschreven.

De verhalen beschrijven gebeurtenissen uit 
de jeugd van de auteurs op een herkenbare 
en aansprekende manier, soms prikkelend 
en relativerend, vaak met humor en met 
liefde. De vele foto's maken het boek 
bovendien prettig om door te bladeren. Een 
feest van herkenning voor 70-plussers en 

aantrekkelijk voor iedereen die meer wil 
weten over de tijd(geest) waarin ouders of 
grootouders opgroeiden.

Het boek heeft redelijk grote letters en 
is daardoor voor de meeste ouderen 
goed leesbaar. De verhalen zijn gratis ter 
beschikking gesteld door 51 schrijvers 
uit verschillende delen van het land die 
doorgaans schrijven voor (websites van) 
Historische verenigingen. Het boek is 
verkrijgbaar via www.boekenbestellen.
nl/boek/verhalen-van-nu en kost €23,95, 
waarvan er €7,70 naar de Stichting 
Alzheimer Nederland gaat. De opbrengst is 
te volgen via www.inactievooralzheimer.
nl/verhalenvannu.

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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Nu net zoals toen
Het is al weer december, de donkere dagen 
voor Kerst zijn realiteit – nu net zoals toen. 

Het daglicht neemt af, donkere uren nemen 
toe – nu net zoals toen.

Mensen op weg naar een plek die ze thuis 
kunnen noemen – nu net zoals toen.

Onder hen een jonge moeder met kind en 
een man die hen beschermt – nu net zoals 
toen. 

Op zoek naar Licht en Vrede in hun leven – 
nu net zoals toen.

Met Kerstmis komt een oud verhaal tot leven. 
Jozef en Maria ontheemd en hoogzwanger 
op weg. En enkele weken nadat het kindje 

is geboren, zijn ze opnieuw in beweging, 
vluchtend voor een dreigende kindermoord. 

Het kerstverhaal en dit jonge gezin verbinden 
ons met de vele mensen die in onze tijd op 
zoek zijn naar Licht en Vrede in onze eigen 
levens, jongeren zowel als ouderen, samen 
op weg.

Moge we oog hebben voor elkaar en moge 
voor ons allen Licht en Vrede doorbreken. 
Nu net zoals toen.

Gezegende Kerstdagen en alle goeds in 
2019.

Door Ria Neerbos, geestelijk verzorger

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.

INZENDINGEN
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Voor u ligt alweer de laatste editie van ViVa! 
Gastvrij van 2018. Een bijzondere editie, want 
de maand december brengt veel moois en 
waardevols met zich mee. Advent, Sinterklaas 
en Kerstmis maken van deze laatste weken 
van het jaar een periode van bezinning en 
gezelligheid. ViVa! Zorggroep doet er alles 
aan om er voor u een fijne maand van te 
maken.

Gastvrij nieuws
Uw locatie doet natuurlijk ook mee met de 
feestelijkheden die bij de maand december 
horen. De meeste huizen serveren in de 
week van 17 tot en met 23 december een 
feestelijk vijfgangenmenu dat deel uitmaakt 
van de Topmenu-cyclus. Dit Sterrenmenu is 
speciaal door onze koks samengesteld en 
bestaat, naast de vijf heerlijke gangen, uit 
een aperitief, twee drankjes en een kop koffie 

of thee. Reserveren kan via de gastvrouw 
of de receptie. De prijs van het kerstmenu 
bedraagt €32,75 per persoon, inclusief de 
drankjes. Mensen die bij ons in huis wonen 
en dagelijks gebruik maken van de warme 
maaltijdvoorziening betalen €22,95 per 
persoon. Een mooie manier om met uw 
familie of andere dierbaren in kerstsferen te 
tafelen!

We serveren op de Kerstdagen zelf natuurlijk 
ook een feestelijk menu waarbij uw familie 
opnieuw van harte welkom is. We vragen u 
wel om dit uiterlijk een week van te voren 
door te geven aan de gastvrouw. Gasten 
betalen €15,25 voor dit driegangenmenu. 
Deze prijs is exclusief drankjes.

Gastvrij gedichtje
Een warm december

Ervaar de voldoening van geven
ontvang de glimlach van dank.

Wees het verschil in het leven
laat de vooroordelen blank.

Geef barmhartigheid gezicht
bied een mens in nood een arm.

Laten we allen daar aan denken
dan is december lekker warm.

VIVA !  GASTVRIJ
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Duurzaam gastvrij
ViVa! Zorggroep werkt al geruime tijd aan 
het verduurzamen van de dienstverlening 
rond het eten en drinken. De structuur van 
de menucyclus is bijvoorbeeld aangepast: 
in plaats van het dagelijks aanbieden van 
twee naast elkaar lopende menu's zijn 
we ons gaan focussen op een dagmenu. 
Dit betekent niet dat er geen keuze meer 
is, want er worden dagelijks alternatieve 
gerechten aangeboden wanneer u iets niet 
lekker vindt. Het zorgt er wel voor dat, door 
de focus te leggen op één menu, er minder 
eten wordt weggegooid. Deze menustructuur 
geeft ook meer ruimte voor het efficiënter 
en creatiever omgaan met de inkopen die 
zijn gedaan. We werken daarnaast al ruime 
tijd met koffie en thee van de firma Peeze 
uit Arnhem. Deze koffie is duurzaam en de 
thee heeft zowel het Fairtrade- als het Max 

Havelaar-keurmerk.

We gaan in 2019 meer stappen zetten in 
het verduurzamen van onze dienstverlening 
en zorgen ervoor dat uw wensen hierbij 
aansluiten. Het Sterrenmenu rond de 
Kerstdagen is daar een goed voorbeeld 
van. Dit menu is met zoveel mogelijk 
groene producten samengesteld, zoals wild 
van de Veluwe, duurzaam gevangen vis, 
vegetarische soep en een hoofdgerecht 
met sous-vide gegaarde scharrelkip met 
een Beter Leven-keurmerk. De jaarlijkse 
kersttafel voor de medewerkers bestaat dit 
jaar geheel uit biologische producten. We 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
onze vorderingen!

Vergeten Eten
Al eeuwen is het eten van 
oliebollen typisch Nederlands. 
De eerste 'oliebol' werd 
gegeten door de Bataven en 
de Friezen in het begin van 
onze jaartelling. Het deeg 
werd in een klein bodempje 
vet (reuzel, lijnzaadolie of 
raapolie) gebakken, waardoor 
je platte oliekoeken in plaats 
van oliebollen kreeg. Pas in 
de negentiende eeuw werd de 
oliebol een traditionele lekkernij 
rondom Oud en Nieuw. 

VIVA !  GASTVRIJ
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ViVa! Top Menu cyclus

STERRENMENU
Kerstamuse van Veluwse gerookte eendenborstfilet 

gevuld met in sherry gewelde pruimen 
✽ ✽ ✽

Terrine van duurzaam gekweekte zalm

 uit de Noorse fjorden
✽ ✽ ✽

Vegetarische pompoensoep met kokos, 

koriander en crunchy croutons
✽ ✽ ✽

Cordon Bleu Noël van scharrelkippendij

op een feestelijke manier geserveerd met mousse van 

bospeen, spruitjes met walnotenboter, stoofpeertjes met 

een vleug anijs en gebakken aardappelen 
✽ ✽ ✽

Huisgemaakte Tiramisù met in chocolade

 gerold biologisch vanilleijs

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is € 32,75 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 22,95 p.p). 

ViVa! luidt een reeks van duurzame initiatieven in die van start gaat met een 
zo groen mogelijk kerstmenu. U geniet tijdens de feestdagen van dit heerlijke 
5-gangen Sterrenmenu, speciaal voor u door onze koks samengesteld. Kom 
helemaal in de kerstsfeer en reserveer een tafel bij uw ViVa! locatie in de buurt!

Duurzaam Kerstfeest bij ViVa!

Duurzaam
ViVa!

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

Het kerstmenu wordt in december 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 18 dec  088 – 995 79 50 
Overkerck  din 18 dec en don 20 dec  088 – 995 76 75
Elsanta  woe 19 dec  088 – 995 78 30
Westerheem  don 20 dec   088 – 995 72 50
Huis ter Wijk  don 20 dec  088 – 995 70 00
Geesterheem  don 20 dec  088 – 995 78 00
De Loet  don 20 dec  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 20 dec  088 – 995 71 20
De Boogaert  vrij  21 dec  088 – 995 75 50 
Waterrijck  vrij 21 dec  088 – 995 78 60
De Cameren  vrij 21 dec  088 – 995 76 50
De Santmark vrij 21 dec  088 – 995 75 00
    
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 Sterrenmenu 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 Sterrenmenu in de maand december. Houd de website 
en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Komt u bij 
ons eten . . .

. . . met kerst?

MENU'S
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Antwoorden:
1. C | 2. A | 3. A | 4. A | 5. C | 6. B | 7. B

Wat weet u nog over 2018?

1. In welk land werden dit jaar de Olympische Winterspelen 
gehouden?

A. Japan | B. Rusland | C. Zuid-Korea

2. In welke maand trouwde de Engelse prins Harry met 
Meghan Markle?

A. Mei | B. Juni | C. Juli

3. Welk land won deze zomer het WK Voetbal?
A. Frankrijk | B. Kroatië | C. Brazilië

4. Welke politicus stapte dit jaar op als partijleider van D66?
A. Alexander Pechtold | B. Mark Rutte | C. Rob Jetten

5. Hoe heet de trein waarmee het sinds dit jaar mogelijk is 
snel tussen Amsterdam en Londen te reizen?

A. Eurowings | B. London Express | C. Eurostar

6. Op welke dag vonden dit jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats?

A. 19 maart | B. 21 maart | C. 21 april

7. Wie deed er namens Nederland mee aan het Eurovisie 
Songfestival?

A. The Common Linnets | B. Waylon | C. Douwe Bob

JAARQUIZ

BRE INBREKERS


