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Beste lezer,

De zomer is al een tijdje in volle gang 
en tot nu toe hebben we niets te klagen 
gehad  – of toch wel? Want hoewel het 
aantal zonuren blijft toenemen, stijgt ook 
de droogte. Daarmee neemt het risico voor 
buitenbranden als bos- en duinbranden 
aanzienlijk toe. Mede daardoor werd er in 
de afgelopen weken een sproeiverbod voor 
tuinen van kracht.

Maar inderdaad – het is in deze tijd fijn om 
buiten te zitten om te genieten van de zon en 
al het groen om u heen. Eventjes wat extra 
vitamine D opdoen voor het komende najaar. 
Dat gaan we, gezien de typisch Hollandse 
herfsten, wel nodig hebben.

Ondertussen lopen de vakanties van 
onze vaste medewerkers nog steeds 
door. We hopen dat u in de tussentijd 
kennis heeft gemaakt met de enthousiaste 
vakantiekrachten. Dat het nog steeds 
volop vakantietijd is, merken we ook aan 
de wijkkrant. Het kan zo zijn dat uw Spil, 
Snipper, Forumidabel of Marke Nieuws nét 
iets dunner is dan u van ons gewend bent. 
Dit komt door het feit dat er in de zomer 
minder activiteiten zijn dan normaal en door 
de vakanties van enkele redactieleden. Hou 
nog even vol tot september – dan is het 
allemaal weer zoals 't was.

We wensen u weer veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Plesmanweg 1, 1945 WK 
Beverwijk Telefoonnummer 088-9957000

De volgende editie verschijnt op 1 
september 2018. Kopij aanleveren vóór 
20 augustus 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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Wie doet er mee?
U weet ongetwijfeld dat Huis ter Wijck 
niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Zij 
ondersteunen de beroepskrachten en 
zijn onmisbaar voor de bewoners. Het 
Uitbureau is daarom altijd op zoek naar 
nieuwe, vrijwillige krachten, bijvoorbeeld 
om te helpen tijdens groepsactiviteiten als 
koersbal, sjoelen, gym en tai chi, maar ook 
als individuele begeleiding bij ommetjes, 
uitjes en stukjes fietsen op de duofiets.

Lijkt het u leuk om, samen met uw 
partner, kennis of familielid, een activiteit 
te ondernemen? Zingt u graag mee bij 
de zangvereniging? Houdt u van koken, 

handwerken, klaverjassen of tuinieren? Wilt 
u misschien iemand begeleiden naar de 
Wijkerbaan? We hebben in alle gevallen een 
klus voor u. De vragen van bewoners zijn 
tenslotte heel divers. Sommige vrijwilligers 
werken wekelijks, anderen doen dit eens in 
de maand. Alles is mogelijk!

Loop gerust eens naar binnen bij het 
Uitbureau naast de foyer om samen met 
ons naar de mogelijkheden te kijken. U mag 
zich natuurlijk ook direct aanmelden. Dit kan 
bij vrijwilligerscoördinator Laura de Ridder 
via het telefoonnummer 088-9957250. Kijk 
op www.vivazorggroep.nl voor aanvullende 
informatie.

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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Hobbyclub
Johan Schuitema begeleidt vijf dagen per 
week twee cliënten van Huis ter Wijck, 
meneer Schelvis en meneer Groot, tijdens 
het maken van allerlei leuke voorwerpen. 
U kunt hierbij denken aan houten uilen of 
vogelhuisjes. De voorwerpen zijn zó mooi 
dat ze verkoopwaardig zijn – en dat gebeurt 
dan ook. Verschillende locaties van ViVa! 
Zorggroep verkopen de spullen van de twee 
heren, maar ook winkelcentrum Wijkerbaan. 
Johan plaatste een zelfgemaakte kraam 
tijdens de zogenaamde Stoere Papadag en 
de verkoop ging als een trein.

Een van de heren is een dagelijkse bezoeker 
van dit winkelcentrum en zodoende bekend 
bij huismeester Jacco. Die was op zijn beurt 

zo enthousiast over een hobbyclub op 
respectabele leeftijd dat hij op eigen initiatief 
de heren wilde verrassen. Meneer Groot 
wilde namelijk graag kwartels in de volière 
van Huis ter Wijck en met dit in gedachten 
kwam de huismeester op 10 juli naar ons 
huis met, inderdaad, kwartels, taart én 
een cadeaubon. 'Het is geweldig dat deze 
mannen nog zo actief en nuttig bezig 
zijn', sprak hij. 'We moeten dit veel meer 
stimuleren.

'De heren waren op hun beurt compleet 
overrompeld door dit gebaar. De kwartels 
werden losgelaten in de volière, waar het 
duo terugkeerde naar de hobbyruimte. Er 
moest tenslotte ook nog geklust worden...

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

HOBBYRUIMTE
Nieuwsgierig geworden? Loop dan gerust even langs de 
hobbyruimte, naast de fietsenstallingen. De ruimte is van 
maandag tot vrijdag tussen 10:00 en 11:30 geopend. De 
spullen staan buiten deze uren in de vitrine in de hal.
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HET U ITBUREAU

PAARDENTRAM
Op 12 juli kwam de prachtige paardentram van 
Stalhouderij Vossen naar Huis ter Wijck. Getrokken 
door twee sterke paarden maakte de tram rondjes door 
Beverwijk. In de tram werd gekletst, gemijmerd over 
oud-Beverwijk en zélfs gezongen!

Iets lekkers
Bij aankomst in Huis 
ter Wijck kregen de 
bewoners een ijsje 
en wat te drinken. 

Sponsoring
Stichting Vrienden van ViVa 
heeft deze sfeer activiteit 
gesponsord, waarvoor 
dank!
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AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken De Buitenhof 
Middag  Klaverjassen De Buitenhof
Middag  Spelletjes De Buitenhof   
Middag  't Ommetje De Buitenhof (vertrek)  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond  Meditatiedienst De Buitenhof 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte    

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof    
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen De Buitenhof

AGENDA
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Woensdag 1 augustus
   Wandeluitje Beverwijkse markt (op inschrijving)

Woensdag 8 augustus
14:00   Rad van Fortuin (voor het goede doel)

Vrijdag 10 augustus
14:00   Optreden De Meisjes met de Wijsjes

Donderdag 16 augustus
19:00   Bingo Buitenhof       €5,00*

Donderdag 23 augustus
   Wandeluitje met lunch (op inschrijving) 

Vrijdag 24 augustus
10:00   Buurtbakkie en verkoop Mey-ondermode 

* Prijzen
De prijs voor de bingo is inclusief twee rondes en verloting.

Meer info
Loop binnen bij het Uitbureau voor meer info 
over de activiteiten. U vindt ons in de foyer: 
de eerste deur rechts naast de counter. 
Mailen of bellen mag ook: naar Mirjam 
(06-22782294 of 
m.bayense@vivazorggroep.nl), Yvonne 
(088-9957017 of y.glorie@vivazorggroep.nl) 
of Sharon (088-9957017 of
s.demmers@vivazorggroep.nl)

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Huis ter Wijck heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur in 
handen heeft. Hij is te huur in de foyer: de eerste deur 
rechts naast de counter.
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Augustus is doorgaans de warmste maand 
van het jaar. 'Geeft augustus niet veel regen, 
maar wel veel zonneschijn, dan krijgen 
we zeker goede wijn', is een van de vele 
weerspreuken die van toepassing zijn op het 
zonnige augustus. Of we ook echt goede wijn 
krijgen? Dat moeten we nog even afwachten. 
Maar er zijn dingen die we wél zeker weten...

Gastvrij nieuws
...het feit dat u binnenkort een nieuwe, 
gezelligere eettafel krijgt, bijvoorbeeld. 
We zijn sinds begin dit jaar bezig met het 
sfeervoller maken van de bekleding op 
deze tafels en hebben daarom een mooie, 
vaste en papieren collectie samengesteld 
van kleine en grote tafelkleden, placemats 
en servetten. Alle producten zijn er in effen 
kleuren, maar ook met fraaie designs. We 
hebben eveneens specifieke themalijnen 

uitgekozen, afhankelijk van het seizoen, 
en bieden u zodoende tijdens de lente, 
Pasen, de herfst, de maand december, 
de Kerstdagen en de winter een extra 
gezelligere aankleding. We hopen van harte 
dat u ervan geniet!

Gastvrije tip
Het kwik kruipt omhoog en zonaanbidders 
nemen het ervan. De temperaturen lopen 
dan ook hoog op, waardoor het belangrijk is 
dat u tijdens deze warme dagen voldoende 
drinkt. 

Een wat ouder lichaam heeft het moeilijk bij 
extreme warmte. Het Rijksinstituut voor

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De zon schijnt door de takken
en blaadjes van de beuk.

Nu zie je duizend muggen,
ze dwarrelen zo leuk.

Ze draaien en ze dansen 
en gaan maar op en neer.

Ze zoemen met z’n allen,
oh, wat een heerlijk weer.
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
waarschuwt dan ook om dagelijks tenminste 
twee liter vocht te drinken. Dat hoeft niet per 
se water te zijn. Het is zelfs beter en natuurlijk 
lekkerder om verschillende drankjes af 
te wisselen, zoals vruchtensappen, thee, 
tomatensap, melk en natuurlijk water.

Jarigen
Bent u jarig in de maand augustus? ViVa! 
Zorggroep biedt u, in dat geval, een speciaal 
verjaardagsmenu. Dit menu is voor u als 
jarige job helemaal gratis is en we hanteren 
een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. De gerechten die op het menu 
staan? Die mag u, in overleg met de kok, 
helemaal zelf bepalen. Altijd goed om te 
weten.

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
ViV!ccino IJsthee, geserveerd met een 
hartige lekkernij. De prijs is €2,50 voor 
bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
In deze tijd van het jaar 
worden er veel komkommers 
geoogst: prima dorstlessers 
en bovendien erg gezond, 
want het blijft tenslotte een 
groente. Komkommers bevatten 
vitamines en mineralen en 
zijn lekker om uit het vuistje 
te eten of te verwerken in een 
salade. Bewaar komkommers 
niet in de koelkast, maar wel 
op een koele plaats. Voor een 
langere bewaartijd kunt u de 
komkommer ook nog in plastic 
folie wikkelen.
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Horoscoop
Bent u geboren in augustus? Dit zeggen de 
sterrenbeelden over u!

• U bent zelfverzekerd, sterk en 
georganiseerd.

• U houdt ervan om leiding te nemen – en 
u bent er nog goed in ook. U heeft er dan 
ook geen problemen mee om de controle 
te nemen.

• U heeft een verlaagde kans op 
depressies. Dit omdat u in een periode 
met veel zon bent geboren. Dat leverde 
u als baby meer vitamine D op, wat u ook 
een stuk vrolijker maakt.

• U heeft veel kennissen die ook in 
augustus zijn geboren. De kans is 
daarnaast groot dat u in een relatie bent 
beland met iemand die ook in augustus 
ter wereld kwam. 

• U was als kind slim, maar lastig. Gelukkig 
komt dit altijd weer in orde!

• U houdt ervan om in de belangstelling te 
staan. Veel bekende acteurs en actrices 
zijn dan ook geboren in augustus.

• U bent trouw en liefdevol.
• U bent ruimdenkend en wordt door 

anderen omschreven als hartelijk.
• U bent geen twijfelaar en ondervindt maar 

weinig problemen tijdens het maken van 
keuzes. 

• U denkt en handelt grootser dan andere 
sterrenbeelden doen.

• U heeft een scherpe intelligentie;
• U kunt erg koppig zijn.

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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Op het moment dat ik dit schrijf, duurt het nog 
een week voor de schoolvakantie aanbreekt. 
De vakantie, tijd om te ontspannen! Van een 
aantal van u weet ik dat u even op vakantie 
gaat met uw familie. Heerlijk, geniet ervan! 
Maar er zijn ook veel bewoners in ons huis die 
thuis blijven. Thuis blijven, in hun vertrouwde 
omgeving, met alle zorg bij of achter de hand.

Waar we ook zijn of waar we ook naartoe gaan: 
het is goed om te beseffen waar uw hart ligt. 
U kent vast het spreekwoord waar uw hart is, 
daar zal ook uw schat zijn. In de liturgie van de 
vieringen in huis stonden we de afgelopen week 
stil bij het verhaal waarin Jezus zijn leerlingen 
twee aan twee uitzendt. En zijn leerlingen 
mochten alleen een stok meenemen, geen 

voedsel, geen reiszak, geen geld. De gedachte 
daarachter is dat, waar je ook gaat, je met je 
hart bij de mensen bent en je leven niet laat 
beheersen door zorgen. 

Dus gaat u op reis, sta open voor de mensen 
die daar leven, dat schept verbondenheid en 
verbondenheid met mensen is kostbaar. Is 
iemand in uw nabijheid overleden? Dan zal 
uw hart en zullen uw gedachten wat meer 
bij die persoon zijn die u dierbaar was en is. 
Zo zijn we allen op weg, op onze levensweg, 
met alle nieuwe ervaringen die we opdoen. In 
verbondenheid met mensen, maar tegelijk met 
onze kostbare herinneringen die blijven. 

Ik wens u een fijne zomertijd!

OP WEG GAAN

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Bloemschikken
Op vrijdagmorgen 29 juni was het 
roezemoezig in De Buitenhof. Buiten 
het Buurtbakkie waren er 22 bewoners 
aanwezig, die zich ingeschreven hadden 
voor een workshop bloemschikken. Er waren 
een aantal tafels in lange rijen neergezet en 
zo kon iedereen aanschuiven .Er stonden al 
bakjes met oasis klaar en iedereen had ruim 
voldoende bloemen en takjes om er iets van 
te maken. 

Duizendschoon, gerbra's, roosjes en 
chrysantjes vormden een kleurig geheel, 
maar ja – hoe dan verder? Met frisse moed en 
onze kunstzinnige aanleg werden er mooie 
creaties gewrocht, maar niet zonder de hulp 
van echte bloemschikkers die ons goede 
ideeën aanreikten. Onze stukjes konden zo 
in de etalage van de bloemenwinkel. Bij ons 

thuis hebben ze wel veertien dagen staan 
pronken – en toen konden de uitgebloeide 
bloemen eruit en konden de overige 
exemplaren in een vaasje verder. Ja, ons 
bint sunig! 

Met de bloemen van Bas Bloem kun je een 
poosje vooruit, zonder reclame te maken. 
Hij is inmiddels tot onze vaste leverancier 
gebombardeerd en voor het eindresultaat 
– daar zijn we onze vrijwilligers weer heel 
dankbaar voor!    

Door Mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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NK Scootmobiel Rijden
Zoals sommigen van jullie hebben gezien 
in de krant of op tv, of misschien wel 
vernomen in de wandelgangen, ging ik met 
drie enthousiaste bewoners van Huis ter 
Wijck, twee stoere heren vanuit Elsanta en 
een opgetogen dame uit Lommerlust naar 
het circuit van Zandvoort voor het Nationaal 
Kampioenschap Scootmobiel Rijden 2018. 
Rond de klok van half negen stond ik bij 
Elsanta om onze vervoerder op te wachten 
– en ja hoor: Dick reed via de achterkant 
met een zwaai weer terug naar de voorkant, 
waar we konden instappen en -rijden om 
onze weg naar Zandvoort te vervolgen. 

Het was toch best fris toen we daar 
aankwamen. Onder een grijs wolkendek 
werden we ontvangen door Angela en Leen 
van Gouden Dagen.  Er werd speciaal voor 

ons een tent neergezet en er waren wel elf 
andere organisaties die van heinde en verre 
kwamen: van een accent uit het oosten tot 
de zachte g uit het zuiden en de platte praat 
uit Amsterdam. Glitterpakken met wijde 
broekspijpen, boerenoveralls met grote 
racebrillen, het circuit en de kandidaten 
maakten de boel gelukkig wat vrolijker dan 
het weer. Er volgde een opening door de 
minister en Prins van Oranje, waarna we 
snel aan de koffie gingen: zéér gewenst met 
dat frisse windje. Tijdens het halen van de 
koffie kregen de kandidaten een tasje met 
water, pepermunt en sleutelhanger en voor 
mij lag er een tijdschema van de dag. De 
eerste leden van de pers kwamen langs om 
de kandidaten vragen te stellen, wat te

INZENDINGEN
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filmen of een foto te maken. Rond de klok 
van elf brak het zonnetje heel goed door en 
mocht het ViVa!-team zich bij Veilig Verkeer 
Nederland melden voor een training op 
de scootmobiel: een beetje slalommen, 
parkeren en achtjes draaien. Het ging ze 
goed af en we waren er eigenlijk wel klaar 
voor. Bij de tent teruggekomen stond er een 
lunchpakket voor iedereen klaar, waar we 
dan ook heerlijk van genoten hebben. 

Om half een werd er een race gedaan voor 
de Nederlandse pers die ons de hele dag 
volgden. Na de winst door de verslaggever 
van NU.nl werden de teamcaptains naar 
voren gehaald voor de laatste instructies die 
wij weer doorgaven aan de kandidaten. In 
elke oneven race zat één persoon van ons 
team die het tegen vijf andere kandidaten 
opnam. Iedereen verscheen bloedfanatiek 

aan de start. Ze gaven elkaar geen 
centimeter op de baan, waardoor er af en 
toe gevaarlijke situaties ontstonden die vijf 
keer tot een ongeval leidde, maar gelukkig 
niet heel ernstig en ook niet bij ons in het 
team. Na twaalf voorrondes hadden wij nog 
twee kandidaten over die in de kwartfinale 
nogmaals mochten racen, al zouden ze zelf 
zeggen dat het op een slakkengangetje ging. 
Helaas werden ze beiden laatste van deze 
ronde en was het ViVa!-team uitgeschakeld. 
Dit mocht gelukkig de pret niet drukken. 
Langs de kant werden de halve finalisten 
en uiteindelijk finalisten toegejuicht. Om half 
vier zag ik Dick alweer lopen en hebben we...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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de tent opgeruimd. De spullen werden gepakt, 
waarna we de bus weer zijn ingesprongen: 
moe, maar voldaan en een beetje verbrand 
weer onderweg naar de Wijk.

Het was een geweldige dag. Ik heb er 
ontzettend van genoten: misschien kunnen 
we volgend jaar met twee teams heen.

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw foyer

Zang en dans
Toen Peter Dons voor het eerst bij ons kwam, 
hadden we zoiets van – Peter Dons, wie is 
dat? Nooit van gehoord! Die middag werd een 
doorslaand succes en toen hij daarna rond 
de Kerst terugkwam – nu in de dansschool 
La Passe, waar het oogverblindend mooi 
was versierd voor de komende feestdagen 
– was er veel belangstelling voor. Doordat 

we zelf toen ook nog mochten dansen met 
rolstoel en rollator was het niet vreemd dat 
het ook nu, ondanks het mooie weer, erg druk 
was in De Buitenhof. Het werd een heerlijke 
middag met veel meezingers en ook een 
paar dansparen: zelfs een vrijwilligerspaar 
stiekem achter de bar. Is dat leuk of is dat 
leuk? 

Met klappen en zwaaien was de middag 
zo voorbij. Heerlijk, om zo'n mooie stem te 
hebben en om zo hartelijk met de gasten om 
te kunnen gaan. Iedereen weet nu: Peter 
Dons, dat is een aardige man en zingen kan-
ie ook. Dus tot ziens, Peter. Bedankt!
 
Door Mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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We gaan even terug in de geschiedenis 
met het petroleumstel. Want kunt u zich die 
vertrouwde geur van koken op zo'n stelletje 
nog herinneren? De dagelijkse maaltijd werd 
erop gemaakt, maar het petroleumstel bleek 
ook uiterst effectief om thee mee te zetten of 
het water voor de afwas te verhitten.

Het petroleumstel, ook wel oliestel genoemd, 
is een kookstel dat gebruik maakt van 
petroleum als brandstof. Het toestel bestaat 
uit een reservoir welke is afgedekt met een 
geëmailleerde plaat. Door een aantal gleuven 
gaan één of meer katoenen lonten braden. 
Een kijkgat aan de zijkant maakte het mogelijk 
om, via glas, te kijken hoe hoog de vlam was. 
Bovenop het reservoir werd een opzetstuk 
geplaatst. Daar weer bovenop kwam dan de 
pan of ketel. 

Het koken op zo'n petroleumstel bracht een 
bepaalde charme met zich mee. De specifieke 
geur werd destijds niet door iedereen 
gewaardeerd, maar deze doet wel denken 
aan de tijd van oma's keuken. De vlam werd 
bediend aan de hand van de lonten. Wie aan 
de lont draaide, zorgde voor een hogere vlam 
en meer warmte. Daarbij was waakzaamheid 
geboden. De vlam mocht niet uitzicht hoger 
gaan branden: dit zorgde voor walm. 

De komst van het stadsgas, butagas en later 
aardgas hebben het koken op een oliestel 
overbodig gemaakt. De bereidingswijze is dan 
ook zo goed als verdreven. Toch moeten we 
zeggen dat het trekken, stoven en sudderen 
van onder meer bouillon, runderlapjes en 
stoofpeertjes de gerechten iets héél speciaals 
gaf...

HET PETROLEUMSTEL

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Paardentram
Op het voorplein in de zon was het op 12 
juli een gezellige drukte. In een grote, halve 
kring zaten daar veel mensen te praten 
en aan een lekker ijsje te likken. Heel veel 
vrijwilligers krioelden daar tussendoor. Wat 
was daar nu toch weer aan de hand? Dat 
werd al gauw duidelijk. Rustig kwam om het 
hoekje een huifkar aan, getrokken door twee 
mooie paarden. Er ging bij de wachtenden 
een gejuich op, want zij mochten in groepjes 
met de paardentram een ritje door de 
buurt maken. Met passen en meten schoof 
men aan boord en daar gíng de koets. De 
stemming was uitbundig en er was veel 
bekijks langs de route, want zoiets moois 
komt tegenwoordig niet vaak meer voorbij. 
Veel te vlug kwam Huis ter Wijck weer in 
zicht, waar de volgende groep alweer zat 
te wiebelen van ongeduld om ook mee te 

gaan. Het werd een hele vrolijke, zonnige 
ochtend. Heel veel mensen hadden volop 
genoten en alle vrijwilligers stonden alweer 
klaar om iedereen naar de appartementen 
te brengen. Wat zouden wij toch moeten 
beginnen zonder mensen die elk ogenblik 
komen opdraven, zo gauw hun dat gevraagd 
wordt? Hartelijk bedankt!

Door Mevrouw De Soet

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

Wat weet u over het koningshuis?

1. Door wie werden Willem-Alexander en Maxima getrouwd?
A. Minister-president Balkenende | B. Burgemeester Cohen | 

C. Koningin Beatrix

2. Welke dominee deed de kerkelijke inzegening bij dat 
huwelijk?

A. Dominee van der Linden | B. Dominee Oosterhuis | 
C. Dominee Janssen

3. In welke kerk werd het huwelijk voltrokken?
A. Westerkerk | B. Nieuwe Kerk | C. Domkerk

4. Wie was de moeder van koningin Juliana?
A. Emma | B. Wilhelmina | C. Helena

5. In welk jaar werd de eerste foto van Beatrix en Claus 
gepubliceerd?

A. 1960 | B. 1964 | C. 1965

6. Wat is de naam van het privéjacht van prinses Beatrix?
A. Karel Doorman | B. De Blauwe Vogel | C. De Groene Draeck

7. Hoeveel kleinkinderen heeft prinses Beatrix?
A. Negen | B. Zes | C. Acht

KONINGSQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


