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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter door 
te bladeren naar de rubriek Vanuit ViVa!. We 
hebben namelijk erg goed nieuws over de 
toekomstige activiteiten...

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers  
Adres Mozartstraat 91, 1962 AB 
Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957400

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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Zwemmen
Wilt u ook ontspannen in het water en de 
bewegingsvrijheid ervaren? Geef u dan op voor 
het zwemmen. We gaan iedere maand, op de 
derde vrijdag, naar zwembad De Waterakkers 
in Heemskerk en worden daarbij gehaald en 
gebracht door de rolstoelbussen.

We nemen daarbij eveneens een actieve lift 
mee voor personen die dit nodig hebben. 
Het zwembad zelf heeft een speciale 
stoellift waarmee u het water in kan gaan. 
Zwembadpersoneel en verzorging zijn 
eveneens aanwezig. Lichamelijke beperkingen 
en incontinentie 

zijn geen probleem, omdat hier veel geschikte 
materialen voor zijn. Het is wel belangrijk dat 
u een stafunctie heeft. Het heeft bovendien 
de voorkeur dat men zelf mantelzorgers of 
familieleden vraagt om hen te begeleiden in de 
kleedkamer en in het zwembad.

Maakt u gebruik van een passieve tillift voor 
uw transfers? Dan moeten we u helaas 
teleurstellen.

Heeft u vragen over het zwemmen? Dan kunt 
u deze stellen aan Saskia via s.terbork@
vivazorggroep.nl.

Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Het Uitbureau bespreekt de meest bijzondere uit 
zowel de afgelopen als de komende periodes.

ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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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. Zo weet 
ook u wat er speelt rondom uw zorginstelling

Gratis activiteiten
U heeft de afgelopen jaren bijdrages betaald 
voor uw deelname aan de activiteiten van 
het Uitbureau, met uitzondering van de gratis 
verenigingen uit het basispakket. We hebben 
goed nieuws voor u: dit hoeft in 2018 niet meer.

Veel activiteiten worden vanaf dit jaar namelijk 
gratis. U betaalt alleen een bijdrage wanneer er 
voor de activiteit materialen of externe personen 
nodig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij 
workshops, uitstapjes, optredens of yogalessen 
van een docent. Dit soort activiteiten krijgen 
een kostendekkende prijs.

We kunnen deze prijsverlaging toepassen 
omdat we voor 2018 extra budget krijgen vanuit 
de overheid. De regeling geldt voor bewoners 
van bewoners van woonzorgcentra en 
verpleeghuizen met een ZZP- of VPT-indicatie. 
We zijn helaas genoodzaakt om voor huurders, 
wijkbewoners en andere belangstellenden 
de oude prijzen in rekening te brengen. De 
optie tot een abonnementsvorm voor deze 
deelnemers wordt momenteel wél bekeken. 
Huurders en wijkbewoners worden hier later 
over geïnformeerd.

Meer info over het activiteitenprogramma en de 
prijzen vindt u bij het Uitbureau van uw locatie.

VANUIT V IVA !

Prijzen dienstverlening
De prijzen van onze 
dienstverlening worden per 
1 januari 2018 met circa 2% 
verhoogd als gevolg van 
stijgende kosten van onder 
meer personeel en materiaal. 
Het gaat hierbij om producten 
en diensten als de horeca, de 
was en personenalarmeringen. 
De prijs van de koffie wordt niet 
verhoogd. 

We hopen op uw begrip!
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari
15:00    Muziekquiz De Serre

Zondag 14 januari
10:30    Kerkdienst (Voorganger: Pastor van Neerbos) 

Dinsdag 16 januari
10:30    Religieuze muziek Restaurant

Vrijdag 19 januari
14:30    Zwemmen Zwembad De Waterakkers

Zondag 21 januari
10:30    Kerkdienst (Voorganger: Pastor Klever) 

Dinsdag 23 januari
10:30    Religieuze muziek Restaurant

Woensdag 24 januari
14:30    Filmhuis: Noah's Ark Restaurant

Donderdag 25 januari
14:30    Bingo Restaurant 

Zondag 28 januari
10:30    Kerkdienst (Voorganger: Pastor Klever) 

Dinsdag 30 januari
10:30    Religieuze muziek Restaurant

Agenda
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IN DE SCHOENEN VAN. . .

...JOKE BEENTJES, 
VRIJWILLIGER IN MEERSTATE
In de rubriek 'In de schoenen van...' praat Rob Gleijsteen maandelijks met een 
bewoner, medewerker, vrijwilliger of iemand anders uit Meerstate. Deze editie staat in 
teken van Joke Beentjes, vrijwilliger in Meerstate

Met een achternaam als Beentjes kan Joke 
nooit van heel ver komen. En inderdaad – ze 
bestempelt zichzelf als een echte Wijker. 'Ik 
kom uit een gezin van twaalf kinderen', vertelt 
ze. 'Mijn vader was een Beverwijkse tuinder, 
tot zijn land werd onteigend door de gemeente 
voor een uitbreiding van de Hoogovens. Hij 
heeft wel altijd zijn volkstuin aangehouden.' 

Mede daardoor is Joke opgegroeid met verse 
producten. 'We aten altijd vers van de tuin', legt 
ze uit. 'Mijn moeder kon ook erg goed koken. 
Ze kunnen me nog steeds wakker maken voor 
witlof met ham en kaas uit de oven.'

Meerstate
In Meerstate kennen we Joke als vrijwilliger



xxxxx

 SPIL ViVa!  7

IN DE SCHOENEN VAN. . .

tijdens de kerkdienst. Daarnaast maakt ze op 
dinsdagochtend kaarten in De Knip. De kaarten 
die daar worden gemaakt, zijn ook te koop. Je 
kunt ze aanschaffen bij de kaartenstandaard 
bij de ingang van Meerstate. Van de opbrengst 
worden prijzen voor de bingo gekocht. 'Dat 
is allemaal zo gekomen op advies van mijn 
zoon', zegt ze. 'Hij attendeerde me op het 
activiteitenaanbod van Meerstate en stelde 
voor een activiteitenkaart te kopen. Zo ben ik 
Meerstate binnengestapt en ben ik begonnen 
met het helpen tijdens de kerkdienst. Nadat ik 
contact legde met Sabine van het Uitbureau ben 
ik ook gaan helpen bij de maandelijkse bingo, 
verschillende festiviteiten en het Filmhuis. Ik 
zorg dat de ruimte klaar is en verzorg koffie 
en thee. Vind ik leuk. Ik kan namelijk moeilijk 
stilzitten. Bovendien heb ik veel mensen leren 
kennen – met sommigen heb ik geregeld 
contact.'

Handen In Een
Als vrijwilliger stoppen haar werkzaamheden 
niet bij Meerstate. Zo is Joke ook actief bij 
de stichting Handen In Een. Ook hier maakt 
ze kaarten én helpt ze bij het schilderen. De 
stichting bestaat al sinds 1984 en Joke is 
vrijwel vanaf het begin bij hen betrokken. 
'Iedereen kan naar de stichting toe', legt ze uit. 
'Je kunt er schilderen, hout bewerken, Keesen, 
bridgen, boekbinden, kaarten maken, glas in 
lood maken én film kijken. Vanuit een vitrine 
worden deze gemaakte artikelen verkocht. Je 
moet wel een abonnement hebben.'

Vrijwilliger
Hoewel Joke aangaf dat we haar wakker mogen 
maken voor witlof met ham en kaas,  zijn er 
voor haar belangrijkere zaken die een dag een 
geslaagde dag maken. 'Mijn dag is goed wanneer 
ik het leuk en gezellig heb gehad', vertelt ze. 
'En dat heb ik wanneer ik fijne gesprekken en 
ontmoetingen heb meegemaakt.' Tot slot wil 
ze nog een oproep doen. 'Ik ben vrijwilliger en 
ik doe dat met heel veel plezier. We hebben 
echter heel hard vrijwilligers nodig. Dus mocht 
je tijd over hebben, maak dan een afspraak met 
vrijwilligerscoördinator Miranda Rozemeijer 
om te kijken of je iets kunt betekenen binnen 
Meerstate. Je krijgt er geen spijt van!'

Gezocht!
Heeft u een mooi of persoonlijk 
verhaal dat u graag wilt delen 
met de buitenwereld? Of 
kent u iemand die volgens u 
uitstekend kan vertellen? Laat 
u dan interviewen door Rob! 
Neem hiervoor direct contact 
op met Rob Gleijsteen (Groot 
Dorregeest, Meerstate) of stuur 
een mail naar gleijsteenrobert@
gmail.com. U mag ook Jeanine 
de Haas benaderen: j.dehaas@
vivazorggroep.nl
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Gouden Dagen vervult wensen voor eenzame, 
kwetsbare ouderen aan de hand van de 
wensboom. Deze rubriek geeft u het laatste 
nieuws rondom Gouden Dagen én houdt u op 
de hoogte van recent vervulde wensen.  

Heemskerkse wensen
We willen u allereerst natuurlijk een heel goed, 
gezond en gezellig 2018 wensen. We gaan er 
met z'n allen weer een mooi jaar van maken en 
heerlijk genieten van wat er op ons pad komt.

Gouden Dagen vertolkt daarin vanzelfsprekend 
een rol. We hopen dit jaar, al dan niet in 
samenwerking met de Uitbureaus, veel wensen 
in vervulling te laten gaan en kunnen ons niets 
meer wensen dan een tevreden, gelukkige 
bewoner. Dat is tenslotte toch waar we het 
allemaal voor doen.

Wensbomen
Gouden Dagen is voor u in het leven geroepen. 
Het organiseren van bijzondere uitjes en in 
het vervulling laten gaan van wensen leidt 
ertoe dat u een heerlijke dag of een paar fijne 
uurtjes heeft. U heeft daarnaast iets om naar 
uit te kijken én iets waar u nog lang van kunt 
nagenieten. 

Wilt u een wens indienen? Dan kunt u uw wens 
ophangen in de wensbomen die op de locaties 
Heemswijk, Meerstate, Sint Agnes, Waterrijck 
en Westerheem staan. Bent u hiertoe zelf niet in 
staat? Vraag het dan aan familie, vrienden, de 
buurvrouw, een verzorgende of een vrijwilliger.

Het Danspaleis
Dansend het nieuwe jaar 
beginnen? Dat leek ons een 
goede start van 2018. Vandaar 
dat we het jaar zijn begonnen 
met Het Danspaleis. Dit 
gezellige dansfestijn vond op 
donderdag 4 januari plaats in De 
Jansheeren. 

We denken ook al na over hoe 
we 2018 willen afsluiten. Dit 
gaat in ieder geval gezamenlijk 
gebeuren, met alle ouderen uit 
Heemskerk.
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2018
We hebben een aantal punten op de agenda 
staan voor wat het nieuwe jaar betreft. De 
Gouden Koffie is er één van. We staan, in het 
kader van Gouden Koffie, iedere maand in 
een andere buurt waar we kennis maken met 
ouderen die nog zelfstandig wonen. We vragen 
ze naar hun wensen, bundelen deze wensen 
en willen ze daarna vervullen.

De vele enthousiaste reacties op de VIP-tafel 
hebben ertoe geleid dat we ook dit project in 
2018 voortzetten. De VIP-tafel wordt zodoende 
iedere maand bij een optreden, georganiseerd 
door de Uitbureaus van de locaties Sint 
Agnes, Waterrijck en Westerheem, geplaatst. 
We nodigen de zelfstandig wonende ouderen 
uit Heemskerk graag uit om bij zo'n optreden 
aanwezig te zijn. Wilt u worden opgehaald of 
thuisgebracht? Dat kan altijd. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar.

We gaan tot slot natúúrijk door met het vervullen 
van wensen. De wensen die zijn ingediend of 
zijn vervuld worden besproken in Spil en in 
de Heemskerkse Courant en zijn te horen op 
Heemskerk FM. We laten u op deze manieren 
ook weten waar we met onze Gouden Koffie 
staan en waar we de VIP-tafel neerzetten.

Vrijwilligers
Gouden Dagen heeft inmiddels een leuke groep 
Heemskerkse vrijwilligers verzameld die zich 
graag inzetten om zoveel mogelijk wensen te 
vervullen. Deze vrijwilligers zijn voor ons goud 
waard. We zijn dan ook heel blij dat we – ook in 
2018 – op ze kunnen rekenen.

Kerstkaarten
De leerlingen uit alle groepen 
1 van basisschool 't Tweespan 
hebben Gouden Dagen in 
de decembermaand verblijd 
met mooie, zelfgemaakte 
kerstkaarten. De kaarten zijn 
op vrijdag 22 december door 
vrijwilliger Bob uitgedeeld aan 
de bewoners van Heemswijk en 
Meerstate en werden met veel 
plezier ontvangen.

We wilen de kinderen die 
hieraan hebben meegewerkt 
natuurijk heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet!



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

Terug naar vroeger: eten en drinken
Kunt u het zich nog herinneren: kaantjes op 
het brood, witbrood met suiker, gebakken 
bloedworst en ga zo maar door? Zomaar 
een paar gerechten die vroeger veel werden 
opgediend, maar tegenwoordig nauwelijks nog 
worden geserveerd. En zo zijn er door de jaren 
heen nog meer eetgewoonten veranderd.

In de jaren vijftig was het bijvoorbeeld 
gebruikelijk alles van één bord te eten: de soep, 
het hoofdgerecht en het toetje. Woensdag 
was gehaktdag en op vrijdag werd er meestal 
vis gegeten. Vader kreeg altijd een groter 
stuk vlees: die werkte namelijk harder. Een 
traditioneel menu dat veranderde naarmate 
de welvaart groeide. Nederlanders gingen 
op vakantie en ontdekten gerechten die ze 
thuis ook wilde maken. Daarin speelde ook 
bladen als Libelle en Margriet een grote rol. 

Het Margriet Basiskookboek stond vol met 
dit soort lekkernijen en werd een bepalend 
succes. De jaren zestig werden daardoor 
nieuwer en hipper. De kruidenier verdween 
uit het straatbeeld en werd vervangen door de 
supermarkt. Voorverpakte broden werden door 
pakkende commercials steeds populairder. 
Kent u bijvoorbeeld Bona nog? Dit was het 
eerste margarinemerk beschikbaar in een 
plastic kuipje. Een hele omslag vanuit de 
merkloze papieren wikkels. 

Vandaag de dag is er meer keus dan ooit. Dat 
is in principe goed, hoewel het soms leuk is nog 
even terug te blikken op de menu's van toen.

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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Een voorspoedig 2018, voor u allen! In de hoop 
van vele vreugdevolle momenten,  gezellige 
ontmoetingen met familie en vrienden, een 
aanvaardbare gezondheid, het beste voor uw 
kinderen en (achter)kleinkinderen, vrede op 
aarde, goed onderdak voor alle vluchtelingen 
en een prima klimaat. Om zo maar wat dingen 
te noemen die ons doen leven. 

Op hoop van zegen. Sommigen van u hebben 
misschien wat bedenkingen bij het opschrift 
van dit stukje. Want op hoop van zegen is 
ook de naam van de boot uit het gelijknamige 
toneelstuk van Herman Heijermans. Een boot 
die zonk met dodelijke slachtoffers, die moeder 
Kniertje veel verdriet brachten. En, in sommige 
filmversies van dit toneelstuk, ook toekomst 
doordat reder Bos zich over haar ontfermde en 

er iets moois opbloeide.  Zo weet je het maar 
nooit… 

‘Diep in ons dragen we hoop’, zo sprak de 
voormalige president van Tsjechoslowakije, 
Vaclav Havel, in een beroemde toespraak. 
En hij vervolgde: 'Hoop is niet hetzelfde als 
vreugde omdat het goed gaat, of optimisme dat 
het tij mee zit. Hoop is een zekerheid dat iets 
zinvol is, ongeacht de afloop en het resultaat. 
Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd.’     

Ik wens ons toe dat we in de woelige baren 
van 2018 deze gerichtheid in ons mee mogen 
dragen en er samen iets moois van mogen 
maken. Op hoop van zegen! 

OP HOOP VAN ZEGEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Afscheid nemen
Het was onze laatste  cliëntenraad vergadering 
van het jaar voor de locaties Heemswijk en 
Meerstate. Zoals gewoonlijk stonden er weer 
enkele punten op de agenda die onze aandacht 
vroegen. Ik luisterde naar de woorden van 
onze voorzitter, maar mijn gedachte dwaalde 
af naar al die achterliggende jaren. Hoeveel 
jaren waren het eigenlijk al dat ik lid was van de 
cliëntenraad? Waren het er twaalf of dertien? 
Wat is er in die periode veel gebeurd! Ook 
dacht ik aan al die mensen die zich hadden 
ingezet als lid, maar er nu niet meer zijn. Ja, 
het is belangrijk dat er een cliëntenraad is. 
Er zijn altijd zaken die de aandacht vragen 
en besproken moeten worden waardoor ze 
kunnen worden opgelost. Gaat het niet over de 
was, dan wel over het eten of de zorg. 

‘Ja, en dan hebben we vanmorgen iemand 
die na vele jaren ons gaat verlaten’, hoorde ik 
ineens de voorzitter zeggen. 

Ik keek verschrikt op. Oh ja, dat ben ik! ‘We 
vinden het jammer dat je weg gaat’, ging ze 
verder. ‘Namens de ViVa! Zorggroep willen 
wij je bedanken voor je inzet en tijd die je 
daaraan gegeven hebt.’ Als dank mocht ik 
een cadeaubon in ontvangst nemen. Er werd 
geklapt. Ja, zo gaat dat dan. 

Tot slot liet ik weten dat ik het ook moeilijk vond 
om afscheid te nemen, maar dat ik graag mijn 
plek wil vrijmaken voor een ander. Ik hoop dan 
ook dat ik u, lezer, kan overhalen om lid te 
worden van de Cliëntenraad.

INZENDINGEN
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Meld u aan want ook uw stem is belangrijk. Ik 
wens u alvast veel succes. 

Verder wil ik alle bewoners binnen de ViVa! 
Zorggroep een goed, maar vooral een gezond 
nieuwjaar toe wensen. Daarnaast wil ik mijn 
waardering uitspreken aan alle medewerkers 
binnen ViVa! Zorggroep en in het bijzonder 
voor de locaties Heemswijk en Meerstate. 
Ik weet dat een ieder zich met liefde volledig 
inzet voor de bewoner, geweldig. Verder 
wil ik een ieder bedanken voor de goede 
samenwerking en u het allerbeste toe wensen 
voor het nieuwe jaar.

Het gaat u allen goed!

Door Rijk Verhoef

Weerspreuken
Zijn er januari veel mollen?
Dan laat de winter niet met zich sollen.

Draagt nieuwsjaarsmaand een 
sneeuwwit kleed?
Dan is de zomer zeker heet. 

Heeft januari koude en droge dagen?
Dan zal in februari de winter u plagen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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De cyclaam
Een razend populaire kamerplant – dát is de 
cyclaam. En dat terwijl de cyclaam eigenlijk 
niet eens een kamerplant is. Tenslotte voelt 
hij zich niet per se het prettigst in een warme 
huiskamer. Toch weten plantenliefhebbers met 
groene vingers vrijwel altijd het beste in deze 
plant naar boven te halen.

Oorsprong
De cyclaam wordt ook wel het alpenviooltje 
genoemd. Ook dat is een benaming die eigenlijk 
niet klopt. De cyclaam komt namelijk helemaal 
niet uit de Alpen, maar uit het Middellandse 
zeegebied. De versie die wij als kamerplant 
gebruiken, komt van nóg verder: uit Iran.

Plaatsing
Wie een cyclaam op zijn of haar kamer wilt 
zetten, doet er goed aan deze in een lichte 

plek te plaatsen – het liefst op het noorden. 
Daarnaast is het van belang een koel plekje uit 
te kiezen voor de plant. Rond de vijftien graden 
is vaak ideaal. Omdat het in de woonkamer 
meestal iets warmer is dan dat, is dit vaak niet 
de meest ideale plaats voor de cyclaam. Wilt 
u hem toch in de woonkamer hebben? Zorg er 
dan in ieder geval voor dat hij niet te dicht bij 
de verwarming staat en vooral uit de zon blijft.

Water geven
De cyclaam is een van de planten die u het beste 
van onderaf water kunt geven. Daarom ziet u 
de cyclaam ook vaak in een pot met daaronder 
een schotel. Dit komt omdat de cyclaam groeit 
vanuit een knol. Door hem van onderaf water 
te geven, voorkomt u dat er teveel water op het

INZENDINGEN
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hart van de knol terecht komt. Daardoor kan 
deze gaan rotten. U kunt er ook voor kiezen de 
plant te dompelen, maar dan is het belangrijk 
dat u de plant goed laat uitlekken voordat u hem 
in een eventuele sierpot terugplaatst. Het is ook 
van belang de plant water te geven wanneer 
de kluit nog net aan vochtig is. Als de cyclaam 
te ver indroogt, gaan de bladeren namelijk 
hangen. Meestel herstelt hij zich echter goed 
wanneer u er snel bij bent.

Geef een cyclaam in bloei daarnaast om de 
twee weken plantenvoeding voor bloeiende 
planten tijdens het gieten.

Bloei
De bloemen van de cyclaam zijn anders dan 
die van andere, lager gelegen bladeren. Het lijkt 
zelfs een beetje alsof ze op hun kop staan, wat 
een grappig effect heeft. Ze zijn in verschillende, 

felle en vrolijke kleuren verkrijgbaar, maar ook 
in het sierlijk wit. Daarnaast zorgen ze voor een 
subtiele en zoete geur. 

Waneer de bloemen zijn uitgebloeid, blijft de 
plant achter – wachtend om opnieuw in bloei 
te staan. Tenminste – als u de cyclaam een 
rustperiode ging. Geef hem steeds minder 
water, waardoor de plant lelijker wordt en de 
bladeren uiteindelijk afsterven. Zet de knol 
vervolgens in verse grond en geef deze weer 
water. De bovenkant van de knol komt dan, als 
het goed is, net boven de grond uit. Uiteindelijk 
komen de bladeren en uiteindelijk de bloemen 
vanzelf weer tevoorschijn.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN



xxxxx

1 6   ViVa! SPIL

Antwoorden:
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 11. B

Wat weet u over de ruimte?

1. Waardoor is het heelal ontstaan?
A. Door stormen | B. Door de oerknal | C. Spontaan

2. De aarde maakt deel uit van...
A. ...het sterrenstelsel | B. ...het maanstelsel | C. ...het zonnestelsel

3. Wat is de aarde?
A. Een planeet | B. Een ster | C. Een maan

4. Wat is de zon?
A. Een ster | B. Een planeet | C. Een zwart gat

5. Hoeveel planeten draaien om de zon?
A. Één | B. Vijf | C. Negen

6. Wat is de snelheid van de aarde waarmee hij rond de zon 
draait?

A. 30 kilometer per seconde | B. 30 kilometer per minuut | C. 30 kilometer 
per uur

7. Welk hemellichaam staat het dichtst bij de aarde?
A. De zon | B. De maan | C. Jupiter

8. Geven sterren licht?
A. Nee | B. Ja | C. Alleen als de zon onder is
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