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Beste lezer,

April doet wat 'ie wil. Een spreekwoord dat 
u ongetwijfeld kent en welke absoluut van 
toepassing is op de tijd van het jaar. Zo 
dachten we afgelopen periode ein-de-lijk 
een beetje lente te zien toen de kou opnieuw 
toesloeg: 0 graden – halverwege maart! 

Toch geeft april ons altijd gezellige dagen. 
Pasen valt bijvoorbeeld vaak in deze maand. 
En dan is er natuurlijke onze Koningsdag – 
op 27 april. Dit jaar gaat de koninklijke familie 
naar de stad Groningen. De activiteiten op 
uw locatie spelen zeker op deze feestdag in.

We beginnen trouwens de maand dubbel. 
Eerste Paasdag valt namelijk op 1 april: de 
dag van de grap. Krant, radio en televisie 
gaan ongetwijfeld hun best doen om u weer 
te foppen. En niet alleen in Nederland. De 
traditie komt voor in grote delen van Europa, 
Noord-Afrika, Amerika en Australië. Gaat u 
nog iets uithalen? Of houdt u het dit keer bij 
het vieren van Pasen?

We wensen u ook deze maand weer veel 
leesplezier met deze nieuwe editie van uw 
blad!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres De Santmark 1, 1901 WZ 
Castricum Telefoonnummer 088-9957500

De volgende editie verschijnt op 1 mei 
2018. Kopij aanleveren vóór 18 april 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

MAART
Ook in maart werden er volop activiteiten georganiseerd 
in De Santmark. De wekelijkse gymsessies, bijvoorbeeld. 
Of het bloemschikken met de leerlingen van het Clusius 
College, die deze maand meerdere workshops voor u als 
bewoner verzorgen.
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Naar het gemeentehuis
Op 8 maart zijn er vanuit zowel De Boogaert 
als De Santmark delegaties ouderen op pad 
gegaan. De bestemming? Het gemeentehuis 
– voor een afspraak met burgemeester Mans 
en wethouder Rood.

Eenmaal aangekomen werden we keurig 
ontvangen met koffie en iets lekkers. Hierna 
volgde een uitleg van burgemeester Mans 
over zijn ambt en wat dit nu precies inhoudt. 
Zelfs een geheim over zijn ambtsketting 
mocht niet ontbreken...

Raadszaal
Daarna was het woord aan ons. Geleid door 

wethouder Rood was de fractie ouderen 
tijdelijk de grootste in de raadszaal. Diverse 
onderwerpen kwamen aan bod waaronder 
mobiliteit, voorzieningen en nog veel meer. 
Het bleek dat er veel problemen opgelost 
kunnen worden door ingrepen.

Daadkracht
Dankzij het daadkrachtige optreden van de 
delegatie waren we relatief snel klaar en 
konden we weer richting De Boogaert en De 
Santmark keren. 

Al met al was het een mooie dag die een 
prima uitkomst voor de ouderen in Castricum 
betekende.

ACTIVITEITEN
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.

HET UITBUREAU
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Opera Familia
Deze bekende familie zingt op zondag 1 april 
voor u. Het optreden is gratis omdat deze u 
wordt aangeboden door Gouden Dagen. De 
zaal gaat om 14:00 open.

Kaas proeven
Komt u ook kaas proeven in het restaurant? 
We hebben op donderdag 12 april een 
proeverij georganiseerd – met diverse 
topkazen van lokale makelij. 

De zaal gaat om 14:00 open. De kosten 
zijn €4,00 per persoon. Koffie en thee zijn 
gratis, andere consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

Opgeven van tevoren is verplicht.

De Geuzingers
Mannenkoor De Geuzingers treedt op 
zaterdag 21 april op. De toegang is gratis 
voor bewoners van De Santmark. Andere 
belangstellenden betalen €2,50. Koffie en 
thee zijn gratis, andere consumpties zijn voor 
eigen rekening. De zaal opent om 14:00.

Zwemmen
Zwemmen is door persoonlijke begeleiding 
voor iedereen mogelijk. (Rolstoel)vervoer en 
hulp bij het omkleden worden beiden voor u 
geregeld. 

Gaat u ook mee? We vertrekken op dinsdag 
24 april om 12:00. Kosten zijn €15,00 per 
persoon, inclusief vervoer en toegang. 
Vooraf opgeven is verplicht. 

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

GOUWE OUWE
Gouwe Ouwe is een gezellige middag vol muziek van 
vroeger. U bent van harte welkom op zaterdag 28 april 
van 14:00 tot 16:00. Toegang tot deze activiteit is gratis, 
net als de koffie en thee. Overige consumpties zijn voor 
eigen rekening. 

Aanbieding
Aanbieding tijdens Gouwe 
Ouwe: twee bitterballen en 
een drankje voor €2,50.
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APRIL 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Zondag 1 april
14:00 - 16:00 Optreden: Opera Familia Restaurant De Zanderij   Gratis

Maandag 2 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij   
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij   Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage (Tegenover de lift)    Lidm.
14:00 - 16:00 Soos (Klaverjassen, sjoelen en Rummikub) 
   Restaurant De Zanderij       Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 3 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws En Raadsels Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:30 - 16:00 Stoelhonkbal De Marke       Gratis*

Woensdag 4 april
10:00 - 11:00  Kerk Eerste etage (Kerkruimte)      Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke    Gratis*
10:30   Naaiklusjes Restaurant De Zanderij    Gratis
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 5 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:00 - 16:00 Film Restaurant De Zanderij      €1*
14:30 - 16:00 Religieuze muziek De Marke      Gratis*

AGENDA
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Vrijdag 6 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (Verzamelen)     Gratis*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:00 - 16:00 Hobbyclub Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke    Gratis*

Maandag 9 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij   
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij   Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage (Tegenover de lift)    Lidm.
14:00 - 16:00 Soos (Klaverjassen, sjoelen en Rummikub) 
   Restaurant De Zanderij       Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 10 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws En Raadsels Restaurant De Zanderij    Gratis*

Woensdag 11 april
10:00 - 11:00  Kerk Eerste etage (Kerkruimte)      Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke    Gratis*
10:30   Naaiklusjes Restaurant De Zanderij    Gratis
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 12 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:00 - 16:00 Proeverij Restaurant De Zanderij     €4,00*
14:30 - 16:00 Religieuze muziek De Marke      Gratis*

AGENDA
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Vrijdag 13 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (Verzamelen)     Gratis*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:00 - 16:00 Hobbyclub Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke    Gratis*

Maandag 16 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij   
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij   Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage (Tegenover de lift)    Lidm.
14:00 - 16:00 Soos (Klaverjassen, sjoelen en Rummikub) 
   Restaurant De Zanderij       Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 17 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws En Raadsels Restaurant De Zanderij    Gratis*
14:30 - 16:00 Stoelhonkbal De Marke       Gratis*

Woensdag 18 april
10:00 - 11:00  Kerk Eerste etage (Kerkruimte)      Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke    Gratis*
10:30   Naaiklusjes Restaurant De Zanderij    Gratis
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

Donderdag 19 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:00 - 16:00 Beautymiddag Restaurant De Zanderij     €3*
14:30 - 16:00 Klassieke muziek De Marke      Gratis*
14:30 - 16:00 Religieuze muziek De Marke      Gratis*

AGENDA
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Vrijdag 20 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (Verzamelen)     Gratis*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:00 - 16:00 Hobbyclub Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke    Gratis*

Zaterdag 21 april
14:00 - 16:00 Optreden: De Geuzingers Restaurant De Zanderij   Gratis*

Maandag 23 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij   
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij   Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage (Tegenover de lift)    Lidm.
14:00 - 16:00 Soos (Klaverjassen, sjoelen en Rummikub) 
   Restaurant De Zanderij       Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Dinsdag 24 april
10:15 - 11:30  Schilderclub Het Palet De Marke    €3,50*
12:00   Zwemmen Serviceloket De Santmark (Verzamelen)   €15,00*
14:00 - 16:00 Biljarten Serre        Gratis*
14:30 - 16:00 Nieuws En Raadsels Restaurant De Zanderij    Gratis*

Woensdag 25 april
10:00 - 11:00  Kerk Eerste etage (Kerkruimte)      Gratis*
10:15 - 11:45  Meer Bewegen Voor Ouderen De Marke    Gratis*
10:30   Naaiklusjes Restaurant De Zanderij    Gratis
14:00 - 16:00 Rode Kruis Restaurant De Zanderij    Gratis*

AGENDA
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Vrijdag 27 april
10:30 - 11:45  Wandelvereniging Serre (Verzamelen)     Gratis*
14:30 - 16:00 Kunt U Zingen, Zing Dan Mee! De Marke    Gratis*

Zaterdag 28 april
14:00 - 16:00 Gouwe Ouwe Restaurant De Zanderij     Gratis*

Maandag 30 april
10:30 - 11:00  Cliëntenraad Restaurant De Zanderij   
10:30 - 11:00  Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij   Gratis*
11:00 - 12:00  Bibliotheek Eerste etage (Tegenover de lift)    Lidm.
14:00 - 16:00 Soos (Klaverjassen, sjoelen en Rummikub) 
   Restaurant De Zanderij       Gratis*
15:30 - 18:00 (G)ouden Koks De Marke      Gratis*

Donderdag 26 april
10:30 - 11:45  Zitdansen Restaurant De Zanderij     Gratis*
14:00 - 16:00 Kienen Restaurant De Zanderij      €2,50*
14:30 - 16:00 Religieuze muziek De Marke      Gratis*

* Prijzen
Koffie en thee zijn gratis tijdens de beautymiddag, biljarten. het Buurtbakkie, de film,  de 
hobbyclub, de kerk, het kienen, de klassieke muziek, het maandagochtendpraatje, de 
quiz, de soos (klaverjassen, sjoelen en Rummikub), religieuze muziek, Rode Kruis 
en stoelhonkbal. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

AGENDA
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(G)ouden Koks, Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!, Nieuws En Raadsels, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, de wandelvereniging en zitdansen zijn gratis voor bewoners van De 
Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00 per deelname of 
€31,00 per maand. 

Aanbieding tijdens Gouwe Ouwe: twee bitterballen en een drankje voor €2,50.

Consumpties zijn geheel voor eigen rekening tijdens klassieke muziek.

Het optreden: De Geuzingers is gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,50. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties 
zijn voor eigen rekening.

De proeverij kost €4,00 voor alle deelnemers. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties 
zijn voor eigen rekening. Opgave van tevoren is verplicht.

Deelname aan schilderclub Het Palet kost €3,50 per deelname 
voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en 
andere belangstellenden betalen €31,00 per maand of 
€9,00 per deelname.

Zwemmen kost €15,00 voor alle deelnemers, inclusief 
vervoer en toegang. Opgave van tevoren is verplicht.

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 3

Bewonerscommissie
Per 1 januari 2018 is Woonzorg Nederland, 
afgekort WZN, volledig verantwoordelijk voor 
de verhuur en het beheer van de zelfstandige 
woningen op de Santmark.

Als gevolg van deze nieuwe situatie werd door 
WZN aan de zelfstandige bewoners gevraagd 
een bewonerscommissie op te richten en 
dat heeft geresulteerd in de samenstelling 
van een bewonerscommissie bestaande uit 
de heer H.J.C. de Graaf (voorzitter), de heer 
R. Hogeveen (penningmeester), de heer  
J. Scholte (secretaris en vice-voorzitter), 
mevrouw J.H. Klein, de heer P.J. Kloes, de 
heer V.H. Koeman en mevrouw G. Spil.              
 
Vergaderingen vinden eens in de twee à 
drie maanden plaats, afhankelijk van de 
urgentie van te bespreken zaken. Namens 

de WZN woont mevrouw Onneweer, 
consulent bij de WZN, deze vergaderingen 
ook bij en houdt ons op de hoogte van de 
ontwikkelingen op allerlei gebieden, zoals 
onderhoud, schoonmaak en tuinonderhoud. 
Mevrouw Onneweer houdt ook twee keer 
per week spreekuur voor de bewoners van 
de zelfstandige woningen. Voor de zorg blijft 
ViVa Zorggroep het aanspreekpunt.

De bewonerscommissie heeft zich inmiddels 
ook aangemeld als lid van het Landelijk 
Huurders Platform (LHP), zodat wij op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen in 
huurdersland.

Door Jaap Scholte, bewonerscommissie

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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Bedankje
Ik hoor veel over de verpleging. De een zou 
niet luisteren, de andere is humeurig. Echt 
dat soort van kan niet, wil niet. Veel negatief.

Zelf heb ik nog niet zo veel met de zusters 
te maken. Dat wil zeggen totdat ik ziek werd.  
Door mijn astma werd ik erg benauwd en ik 
kreeg hoge koorts. Ik was zo ziek als een 
hond. En wat hebben die zusters gelopen! 
Niets was te gek of te ver. Of het nu dag 
avond of nacht was: ze waren er voor me. 
Ze hebben me er doorheen gesleept, echt 
waar. Wat zijn het een toffe meiden. Heel erg 
bedankt! 

Door mevrouw De Niet

Koolraap
At u vroeger ook met regelmaat koolraap? 
Deze ooit een erg populaire groente werden 
begin juni gezaaid en in eind oktober geoogst. 
De smaak is opvallend zoet, hoewel ze wel 
gekookt gegeten moesten worden: rauw zijn 
koolrapen niet erg smakelijk. De koolraap 
werd vroeger in het Friese Kleigebied, 
de Bommelerwaard, Gelderland, Noord-
Limburg en Noord-Brabant verbouwd voor 
zowel dierlijke (veevoer) als menselijke 
consumptie, maar is nu een beetje uit zicht 
geraakt. Weinig mensen eten nog koolrapen: 
vandaar dat de raap op de officieuze lijst 
verdwenen groenten is beland.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Stoelhonkbal
Stoelhonkbal is een spel voor iedereen. Deze 
activiteit wordt al zes jaar bij De Santmark 
gespeeld. Dinsdag 9 januari zijn we weer 
begonnen. We doen dit in De Marke, eens 
in de twee weken op de dinsdagmiddag. We 
starten om half drie, maar om twee uur is 
de zaal al open, en staan de koffie en thee 
klaar. 

Bij stoelhonkbal draait alles om een houten 
bak met gaten. Bij elk gat staat een nummer, 
letter of woord: 1, 2, 3, H of OUT. Achter de 
bak staan drie stoelen. Dat zijn de eerste, 
tweede en derde honk. Gooit men de bal in 
gat twee? Dan mag u naar honk twee. Gooit 
u de volgende in gat drie? Dan schuift u door 
en mag u naar uw plaats. Gooit u in OUT of 
helemaal mis? Dan mag u weer gaan zitten. 

De H staat voor home run en levert extra 
punten op.

We spelen in twee groepen en hebben heel 
veel plezier. Iedereen hoopt zoveel mogelijk 
punten te scoren, maar de gezelligheid staat 
voorop. Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom dan vrijblijvend een keer kijken. Ook 
met een rollator of rolstoel kunt u meedoen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en er zijn 
genoeg helpende handen. De eerstvolgende 
speeldatum is 3 april. 

Misschien tot ziens!

Door Wim, Henk, Ellen, Ton en Bep, 
het stoelhonkbalteam

INZENDINGEN
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Alzheimer Trefpunten
De Alzheimer Trefpunten Midden-
Kennemerland organiseren maandelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
hun naasten en andere belangstellenden. 
Een deskundige start een bepaald thema, 
waarna er gelegenheid is om vragen te 
stellen over dit thema of over dementie in het 
algemeen. Aanwezigen krijgen daarnaast de 
ruimte voor het ontmoeten van lotgenoten. De 
bijeenkomsten duren anderhalf tot twee uur 
en worden geleid door een gespreksleidster 
met kennis van zaken. Iedereen is van harte 
welkom, vooraf aanmelden is niet nodig en 
het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Wilt u meer weten over de Alzheimer 
Trefpunten? Kijk dan op de website voor 
meer info: www.alzheimer-nederland.nl of 
bel naar 06-51942684.

Voorkom en leer vallen
Vallen bij oudere mensen is een ernstig 
en veelvoorkomend probleem. Sommige 
ouderen belanden na een valpartij zelfs op 
de spoedeisende hulp. Anderen belanden in 
het ziekenhuis of verpleeghuis.

Veel mensen hebben de angst om (opnieuw) 
te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, 
dagelijkse bezigheden. Ruim de helft van 
de 70-plussers is bezorgd om te vallen. 
Sommigen gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. 

ViVa! Zorggroep organiseert daardoor een 
cursus in Castricum waarin ouderen wordt

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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geleerd hoe te vallen én hoe ze vallen kunnen 
voorkomen. Deze cursus bestaat uit negen 
middagsessies van ongeveer twee uur.

De cursus Zicht Op Evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert…
• …minder bezorgd te zijn om te vallen;
• …de kans op vallen te verminderen;
• …optimaal gebruik te maken van de eigen 

mogelijkheden
• …meer te gaan bewegen.

De startdatum van de cursus is 3 april. Meer 
informatie of aanmelden? Bel 088-998000 of 
mail zichtopevenwicht@vivazorggroep.nl voor 
meer info over Zicht Op Evenwicht.

VANUIT V IVA !

Beautymaand
De dagen worden wat langer, de temperatuur gaat weer omhoog. De 
vogeltjes fluiten. Het voorjaar is in aantocht! De hoogste tijd om weer met 
frisse haren en mooie nagels de deur uit te gaan. ViVa! Ledenservice zorgt 
ervoor dat de kapper of pedicure bij u aan huis komt én heeft deze maand 
een speciale aanbieding voor leden!

Speciale aanbieding
• Gratis föhnen/stylen (ter waarde van €16,70) bij een knipbeurt door 

Mobella Kappers.
• Gratis nagellakken bij een pediucurebehandeling door één van de bij ons 

aangesloten pedicures.

Wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Bel dan naar 088-9958822 
voor meer info. Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Meldt u dan 
vandaag nog aan via 088-9958822 of via de website: www.vivazorggroep.
nl/ledenservice, onder vermelding van de actiecode BEAUTY. Deze actie is 
geldig tot en met 30 april 2018.
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April staat op het punt van beginnen – en we 
weten allemaal dat deze maand doet wat 
'ie wil. Iets zinnigs zeggen over het weer in 
deze maand is dan ook knap lastig. Wat we 
wél zeker weten, is dat de maand dit jaar 
begint op Eerste Paasdag. Daarom vindt u 
in deze editie van ViVa! Gastvrij iets over de 
oorsprong van paaseieren, naast natúúrlijk 
het nieuws rondom onze dienstverlening.

Praten over eten
We gaan in de maand april uitgebreid met u 
in gesprek over het eten. Over de smaak van 
het eten, bijvoorbeeld. Of over hoe het eten 
wordt opgediend. En over de sfeer tijdens 
de maaltijd. We zijn gedurende vier weken 
op verschillende locaties aanwezig om korte 
interviews te houden waarin u al uw op- en 
aanmerkingen over het eten aan ons kunt 
doorgeven. Complimenten zijn natuurlijk ook 

welkom. De resultaten van deze gesprekken 
worden met de teams besproken waarna 
we, waar nodig, verbeteringen treffen.

U begrijpt dat het niet lukt om op iedere 
locatie met alle bewoners te praten. Heeft 
u desondanks behoefte aan een gesprek 
over het eten en weet u niet zeker of er op 
uw locatie ook interviews worden gedaan? 
Neem dan contact op met uw gastvrouw, de 
kok of een lid van uw cliëntenraad. Hij of zij 
kan u dan in contact brengen met de juiste 
personen.

We hopen u in de ViVa! Gastvrij van juni te 
kunnen informeren over de resultaten en 
laten dan eveneens weten wat we precies

Van de keukentafel
Een paasei is een versierd ei 
of chocolade-ei dat met Pasen 
wordt verstopt. Die traditie is niet 
nieuw – in tegendeel. Paaseieren 
doken al op tijdens de 
Middeleeuwen. Het verstoppen 
ervan komt voort uit een oude 
gewoonte om eieren in akkers te 
begraven. Men geloofde destijds 
dat de akker daardoor vruchtbaar 
werd. Vandaar dat ook de ouders 
van nu op Paaszondag voor dag 
en dauw opstaan om eieren te 
verstoppen.

VIVA !  GASTVRIJ
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met deze informatie gaan doen. Eet 
smakelijk!

Paaseieren verven
Een typische traditie met Pasen is 
het schilderen van eieren. Dat kan op 
verschillende manieren en met diverse 
soorten verf. Je kunt er restjes verf uit de 
schuur voor gebruiken, maar dan is het ei 
niet meer eetbaar. Met waterverf is dit nog 
wél het geval – vandaar dat dit meestal de 
voorkeur heeft.

Wilt u een mooi en glanzend ei beschilderen? 
Kies dan een zachte kleur als ondergrond. 
Schilder het ei in z'n geheel in deze kleur 
en laat de verf drogen. Kies vervolgens een 
tweede kleur verf die contrasteert óf iets 
feller is dan de kleur van de ondergrond. 
Breng deze tweede kleur vervolgens aan 

met een dun penseel. Een garantie voor 
prachtige paaseieren!

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. Elke maand een nieuw 
recept, elke maand een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is Latte 
Honing Macchiato: koffie met de smaak van 
pure chocolade en honing. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Antwoorden:
1. B | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. B | 7. C | 8. A

Wat weet u over het ontstaan van de telefoon?

1. Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Hoe heette het eerste Nederlandse telefoonbedrijf?
A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 

Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse telefoonnetwerk 
geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen had dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen had Nederland in 1915?
A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

8. Wanneer werd de mobiele telefoon uitgebracht?
A. In 1973 | B. In 1975 | C. In 1978

TELEFONIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


