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Beste lezer,

Februari is de maand waarin de meeste 
Elfstedentochten zijn gehouden. Helaas 
lijkt dit iets van de vorige eeuw te zijn. 
Want hoewel er in omringende landen 
heel wat sneeuw is gevallen, moeten we 
het in Nederland de laatste jaren doen 
met warmere, meer regenachtige winters. 
Mede daardoor stamt de laatste Tocht der 
Tochten alweer uit 1997. Een flinke tijd terug, 
dus. Gelukkig is er altijd de warmte van 
Valentijnsdag met bijbehorende activiteiten 
in en rondom uw ViVa!-locatie. En wie weet 
komt de sneeuw dit jaar alsnog. We wensen 
u in ieder geval weer veel plezier met deze 
nieuwe editie van het vertrouwde huisblad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD
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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.

Schilderen
Veel bewoners van De Cameren houden 
of hielden zich graag bezig met schilderen. 
We weten van een aantal mensen dat ze dit 
graag doen in de omgeving van hun eigen 
appartement. Lijkt het u echter leuk om in 
groepsverband creatief bezig te zijn? Kom 
dan naar de SOOS-middag op donderdag. 
We richten een apart hoekje in waar 
schilders, maar ook tekenaars en mandala-
makers terecht kunnen. 

Interesse? Laat het dan weten bij het 
Uitbureau of bij uw verzorgende. 

Films in februari
Komt u op dinsdag 5 februari ook naar 
de filmmiddag? We draaien dan de film 
Verdwenen Nederland. Deze dvd brengt 
u terug naar het Nederland van toen en 
staat vol herkenbare beelden uit vervlogen 
tijden. Het stroop halen bij de kruidenier 
bijvoorbeeld, of de melkboer die met een 
handkar door het dorp sjokt. Alles komt tot 
leven tijdens deze dvd. We zetten hem om 
15:00 aan.

Een andere film die we in februari draaien, is 
Dierenmanieren – en wel op 19 februari om 
15:00. Martin Gaus vertelt daarin op geheel 
eigen wijze over dieren in Midden- en Zuid-
Amerika.

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.
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HET U ITBUREAU

Herdenking 
overleden bewoners
We herdenken ieder jaar de bewoners die 
in het afgelopen halfjaar zijn overleden. 
Dat zijn in dit geval de bewoners die ons in 
de periode juli tot en met december 2018 
hebben verlaten. Deze bijeenkomst heeft 
een algemeen karakter. We hebben familie 
uitgenodigd, maar u bent ook van harte 
welkom om de herdenking bij te wonen. 

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 6 februari van 19:45 tot 21:00.

Klassiek concert
Stichting Muziek in Huis staat niet in het teken 
van wat mensen niet meer kunnen, maar wat 
nog wél mogelijk is. Genieten van klassieke 
muziek en mooie momenten, bijvoorbeeld. 
Muziek spreekt alle luisteraars aan: u bent 

tenslotte nooit te oud om geroerd te worden 
door muziek. De stichting biedt zodoende 
concerten in huis aan, waarmee de kwaliteit 
van leven onder ouderen en zieken wordt 
verhoogd.

Vera Marijt
Het trio Vera Marijt (foto links en onderste 
foto rechts) komt, dankzij Stichting Muziek 
in Huis, op vrijdag 15 februari om 15:00 
naar De Cameren voor een jazz-concert 
vol swingende klanken op piano, gitaar en 
contrabas – plus zang. 

Komt u ook? U bent van harte welkom!
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FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 februari
11:00   Denksport     

Maandag 4 februari
14:00   Luisteren naar klassieke muziek 

Dinsdag 5 februari
10:00   Kerkviering 
15:00   Filmmiddag: Verdwenen Nederland

Woensdag 6 februari
13:45   Koersballen 1 
15:00   Koersballen 2 
19:45   Herdenkingsbijeenkomst 

Donderdag 7 februari
14:30   SOOS-middag 

Vrijdag 8 februari
11:00   Denksport

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

Dinsdag 12 februari
10:00   Kerkviering
15:00   Meer Dan Koetjes en Kalfjes
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AGENDA

Woensdag 13 februari
14:30   Bingo

Donderdag 14 februari: Valentijnsdag
14:30   SOOS-middag 

Vrijdag 15 februari
11:00   Denksport
15:00   Optreden trio Vera Marijt 

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

Dinsdag 19 februari
10:00   Kerkviering
15:00   Filmmiddag: Dierenmanieren

Woensdag 20 februari
13:45   Koersballen 1 
15:00   Koersballen 2
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Donderdag 21 februari
14:30   SOOS-middag

Vrijdag 22 februari
11:00   Denksport       

Maandag 25 februari
11:00   Meer Bewegen voor Ouderen 1
14:00   Luisteren naar klassieke muziek
15:45   Meer Bewegen voor Ouderen 2

Dinsdag 26 februari
10:00   Kerkviering

Woensdag 27 februari
14:30   Bingo

Donderdag 28 februari
10:30   KBO-koor
14:30   SOOS-middag 

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

Sterrenbeelden 
in februari
Bent u in de maand februari geboren? Dan 
zijn er qua horoscoop twee mogelijkheden: 
u bent Waterman óf u bent Vissen. In beide 
gevallen valt er – en dat is maar goed 
ook – best iets moois over u te vertellen. 
Watermannen worden namelijk omschreven 
als zelfstandig, gevat en slim. Ze zijn echte 
mensenmensen – dol op sociale contacten, 
dus. Vissen lijken daar in principe best 
op, hoewel mensen met dit sterrenbeeld 
ook vaak rustig en vol compassie worden 
genoemd. Kleine, maar toch aanwezige 
verschillen tussen deze twee horoscopen 
horend bij de maand februari.

Zowel Watermannen als Vissen zijn meestal 
creatieve mensen en dol op activiteiten als 
tekenen, schilderen, dansen of zingen. Het is 
dan ook niet heel vreemd dat veel beroemde 
acteurs, artiesten en ondernemers in februari 
zijn geboren. Dat daar ook een zekere moed 
voor nodig is, blijkt wel uit de geboortesteen 
die bij zogenaamde februarikinderen hoort. 
Iedereen heeft dan wel een sterrenbeeld, 
maar ook zo'n geboortesteen. Voor wie in 
februari is geboren, is dat de amethist: een 
prachtige steen die naast moed ook klasse 
symboliseert.

Bent u ook geboren in februari? Zo ja – 
herkent u zich in dit verhaal?

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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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Valentijnsquiz

1. Valentijnsdag is de op één na  
meest populaire dag van het jaar 
voor het versturen van kaarten. Wat 
is de populairste?
A. Pasen
B. Kerstmis
C. De verjaardag van Sinterklaas

2. Wie ontvangen de meeste kaarten 
tijdens Valentijnsdag?
A. Vrouwen
B. Moeders
C. Leraren

3. Wie kopen er meer bloemen op 
Valentijnsdag?
A. Mannen
B. Vrouwen

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de 
antwoorden op de vragen uit de 
Valentijnsquiz. Scherm dit deel af 
wanneer u nog aan de quiz moet 
beginnen!

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B

4. Wie is Venus?
A. De god van liefde
B. De god van schoonheid
C. De god van liefde én schoonheid

5. Hoe heet de zoon van Venus?
A. Jupiter
B. Cupido
C. Saturnus

6. Wat werd in de Victoriaanse tijd 
gezien als een teken van ongeluk?
A. Het kopen van rozen op Valentijnsdag
B. Het versturen van een Valentijnskaart
C. Het kopen van chocolade op Valentijnsdag

Door Boy TIjbosch, eindredacteur
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Van oudsher gaat er een verhaal rond wat 
volgens sommigen de reden is waarom februari 
maar 28 (of 29, afhankelijk van het jaar) dagen 
heeft: keizer Augustus Caesar, overigens niet te 
verwarren met Julius Caesar, stal een dag om 
deze aan augustus te kunnen toevoegen. Die 
naam was tenslotte naar hem vernoemd en daar 
mocht best een dag bij. Hoe geloofwaardig dit 
misschien ook mag overkomen: het verhaal is 
een mythe. En toch hebben de oude Romeinen 
wel iets te maken met de totstandkoming van 
februari.

Romeinen
Dit heeft namelijk te maken met het feit dat de 
Romeinen hun eigen kalender er op nahielden. 
Deze variant telde geen twaalf, maar tien 
maanden en begon in maart. Kortom: januari 
en februari bestonden voor Rome helemaal 

niet. De jaren telden zodoende 304 dagen 
en de winter werd gezien als een naamloze 
periode waar niemand verder naar omkeek. 

Januari en februari
Koning Numa Pompilius vond het allemaal 
maar onzin. Volgens hem had een kalender 
helemaal geen zin als dat betekende dat een 
zesde van het jaar simpelweg genegeerd zou 
worden. Hij verdeelde de maandloze dagen 
over januari (31) én februari (28). En toch was 
ook dit niet de versie die we vandaag de dag 
kennen: Pompilius plaatste januari en februari 
namelijk na december, waardoor het jaar nog 
altijd begon in maart. Julius Caesar, daar is 
'ie dan toch, was uiteindelijk  degene die de 
kalender gelijkstelde met de stand van de zon: 
een inmiddels bekend exemplaar met 365 
dagen.

HET ONTSTAAN VAN FEBRUARI

zomer weetjes

Door Boy Tijbosch, eindredacteur

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Februarifeitjes
De maand februari is de kortste van het jaar. 
Maar goed – dat wisten we al. Minder bekend 
is het feit dat het woord februari is afgeleid 
van het Latijnse februare, wat zuiveren 
betekent. En dat is niet het enige bijzondere 
weetje rondom de maand. Want wist u 
bijvoorbeeld dat februari altijd op dezelfde 
dag begint als maart en november? Alleen 
de schrikkeljaren zijn een uitzondering. En 
daarnaast heeft de maand natuurlijk de 
nodige weerspreuken. Déze, bijvoorbeeld!

Groeit in februari het gras?
Draag dan met Pasen een dikke jas.

Is februari nat en koel?
Dan is de zomer meestal heet en zwoel.

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 4 
maart 2019. Kopij aanleveren vóór 21 
februari 2019. 

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


