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Meijers Adres Stationsweg 92, 1852 LN 
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De volgende editie verschijnt op 1 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 20 juni 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

VOORJAAR
Op een mooie dag in het voorjaar hadden de bewoners van 
de huiskamer een uitstapje naar een nieuwe ijssalon in de 
buurt: even het ijs testen. Het resultaat? Dat ziet u op de 
bovenste foto.

HET UITBUREAU

Oranje Boven!
Ook Koningsdag 

werd in Overkerck 
uitgebreid gevierd. 

Dat is te zien aan 
onder meer déze 

foto!

De Troubabroers
De Troubabroers zorgden half 
mei voor een mooie middag in 
Overkerck. Was u er ook bij?

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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L’Amour est un Oiseau
Op zondag 22 april vond er in Overkerck 
een optreden van Stichting Philomela plaats 
(foto). Met hun klassieke voorstelling L'Amour 
est un Oiseau brachten mezzosopraan Merel 
Huizinga en pianiste Dessy Radeva geliefde 
aria's, bekende liederen, pianoklassiekers 
en de verhalen achter de muziek ten gehore. 

De voorstelling werd gesponsord door 
Associatie Uitvaartverzorging, waarvoor 
onze grote dank. Het was wederom een 
succes!

Oranje Boven
Het was Oranje Boven in huis tijdens 

zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag. Op 
Koningsdag kon men 's morgens in het 
restaurant op het grote scherm naar de 
koninklijke familie kijken. In de middag werd 
er tijdens 't Bruin Café een oranjedrankje 
geserveerd. Op Bevrijdingsdag kreeg, net 
als op Koningsdag, iedereen 's morgens een 
gebakje (foto rechts).

Troubabroers
Woensdag 16 mei waren de Troubabroers 
bij ons in huis. De heren bevestigden dat 
het bij hun draait om gezellige muziek en 
zang: het is altijd weer mooi om te zien 
wat gezelligheid en muziek bij de mensen 
teweeg brengt.

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

Bingo
Overkerck organiseert om de week een 
bingo. Deze vindt komende maand op 
vrijdag 1 juni, 15 juni en 29 juni plaats. De 
kosten hiervoor bedragen €3,50, de bingo 
zelf start om 14:30 in het restaurant. De 
prijzen worden gesponsord door Stichting 
Vrienden van De Loet en Overkerck.

't Bruin Café
De vrijdagmiddagen zónder bingo staan in 
het teken van 't Bruin Café. We nemen dan 
een hapje en drankje terwijl Jan Piening de 
muziek en zang verzorgt. 

Deze activiteit wordt gesponsord door 
Stichting Vrienden van De Loet en Overkerck 
en is gratis voor bewoners, inclusief één 

consumptie en een hapje. Andere 
belangstellenden hebben eveneens gratis 
entree, maar betalen voor de consumpties. 
't Bruin Café vindt op 8 en 22 juni (in 
combinatie met de Haringparty) plaats. Komt 
u ook langs?

Optreden The Dutch Vocals
Het professionele Volendamse duo The 
Dutch Vocals (foto), bestaande uit Peter Jonk 
en Anja Oudejans, komt op zondag 17 juni 
(Vaderdag) wederom naar Overkerck voor 
een mooi optreden. Het duo speelt vanaf 
14:30 een zeer afwisselend repertoire met 
pop, feestmuziek en meezingers. Liedjes 
van onder meer Wim Sonneveld, Willy en 
Willeke Alberti, Luciano Pavarotti en Céline... 

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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...Dion passeren de revue. Dit alles doen ze 
op een ongedwongen manier. 

Het optreden van The Dutch Vocals is een 
wens van meneer Sodekamp die door de 
stichting Gouden Dagen wordt gerealiseerd. 

Barbecue
De koks Wouter Snäll en Saldo Molenaar van 
Overkerck verzorgen op donderdag 19 juli 
uw maaltijd op de barbecue. U krijgt onder 
meer een sateetje, een braadworst en ander 
lekker vlees. We hebben daarnaast lekkere 
salades en sausjes en sluiten de maaltijd af 
met een fruitsalade. 

De barbecue vervangt de grote maaltijd: hier 
zijn geen extra kosten aan verbonden. Wilt u 

op deze dag toch liever uw gebruikelijke 
maaltijd ontvangen? Geef dit dan door aan 
de gastvrouw foyer. Bet u geen bewoner 
en wilt u ook aanschuiven bij de barbecue? 
Vraag dan de gastvrouw foyer om meer info.

Haringparty
Het restaurant van Overkerck staat op 
vrijdagmiddag 22 juni vanaf 14:15 in het 
teken van een zogenaamde Haringparty – 
inclusief optreden van het smartlappenkoor 
De Skarrebekke uit Egmond aan Zee. Het 
belooft een gezellige middag te worden. 
Opgeven kan bij het Uitbureau of de 
gastvrouw foyer. 

De Haringparty wordt gesponsord door 
Gouden Dagen.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU

JUNI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

De weekagenda's zijn deze maand niet te vinden in Spil, maar 
op het informatiebord bij de trap in Overkerck.

Inschrijven
Inschrijven voor alle activiteiten kan bij de gastvrouw foyer tenzij anders 
vermeld. Hou ook de affiches in het huis in de gaten: soms kan het 
programma iets afwijken.

Prijzen
Alle activiteiten zijn gratis voor bewoners en cliënten met een VPT-pakket, 
tenzij anders aangegeven. Activiteiten waarbij materialen of externe 
docenten worden gebruikt, zijn uitzonderingen.

Verenigingen en evenementen zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of 
VPT-pakket. Huurders en wijkbewoners betalen €9,00 per deelname of 
€31,00 per maand voor een vereniging en €5,00 per deelname aan een 
evenement tenzij anders aangegeven.

Consumpties tijdens gratis activiteiten zijn kosteloos voor cliënten met een 
WLZ- of VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen hun consumpties.

De bingo en de creatieve activiteit kosten €3,50 voor alle belangstellenden.

De informatie Bibliotheek Heiloo is gratis bij een abonnement.

Therapeutic Touch vereist een afspraak met de gastvrouw foyer.

Agenda
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Aanwezigheid geestelijk verzorger
Ben Rumping is de nieuwe geestelijk 
verzorger in Overkerck. U kunt met hem 
afspreken via de gastvrouw foyer.

Consumptie- en waardekaarten
Activiteitenkaarten, consumptiekaarten 
en maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar bij de 
gastvrouw foyer. De consumptiekaart koopt 
u vanaf €10,00. Deze wordt op uw naam 
gezet, waarna u op ieder moment iets kunt 
bestellen zónder dat u geld of een pinpas 
op zak heeft. De gastvrouw streept af wat u 
heeft uitgegeven.

Automatische incasso
Een automatische incasso maakt het nog 
makkelijker. We regelen een nieuwe kaart 
wanneer de huidige vol is.

Kapster
De kapster kan op donderdag en vrijdag 
vanaf 09:30 bij u thuis komen. Een afspraak 
maken kan door Annemarie Jansen te 
bellen: 06-15196731.

Viskraam
Robin en zijn Volendammer Viskraam staan 
iedere dinsdag tussen 09:30 en 12:00 in het 
restaurant van Overkerck. U kunt hier terecht 
voor onder meer vers belegde broodjes, 
haring, zuurwaar, salades en diverse 
gerookte en van te voren gebakken vis.

PRAKTISCHE INFO

Restaurant
Het restaurant is dagelijks 
geopend van 08:00 tot 20:00. 
Hier kunt u terecht voor koffie 
en thee, maar ook de lunch, een 
drankje en een warme maaltijd 
(tussen 17:00 en 19:00). 

Afhuren
Het is mogelijk om een ruimte, 
inclusief catering, te huren 
voor bijzondere gelegenheden. 
Hiervoor kunt u terecht bij de 
gastvrouw.

De verloren trouwring
Op de foto: meneer Morshuis met Susanne 
Koomen en Lauryn de Haas, die zijn 
trouwring gevonden hebben. Vlak voor zijn 
trouwdag had meneer Morshuis tot zijn grote 
schrik tijdens het winkelen in winkelcentrum 
’t Loo zijn trouwring verloren. 

Dezelfde dag waren Susanne Koomen 
en Lauryn de Haas in ’t Loo en vonden... 
een trouwring! Op de Facebook-pagina Je 
bent Heilooër als... hadden zij meteen de 
gevonden ring met details vermeld. Het 
team van Overkerck, dat op de hoogte was 
van de verloren trouwring, zag deze melding 
en brachten meneer Morshuis en de beide 
dames met elkaar in contact. De blijdschap 
straalde van onze bewoner af toen hij weer 
herenigd werd met zijn ring.

Bedankt Susanne Koomen, Lauryn de Haas 
en natuurlijk team Overkerck!

Namens Overkerck

Briljanten huwelijksdag
Bewoners meneer en mevrouw Van Sluis 
zijn maandag 11 juni 2018 65 jaar getrouwd 
en zitten nog volop in het leven. Op deze 
voor hen Briljanten huwelijksdag nodigen zij 
de bewoners ’s morgens in het restaurant uit 
om dit samen met hen tijdens de koffie te 
vieren. Meneer en mevrouw Van Sluis: alvast 
van harte gefeliciteerd met uw huwelijksdag!

Namens Overkerck

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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Als er iemand is die zich tomeloos inzet voor 
de bewoners van zowel woonzorgcentrum 
De Loet als Overkerck is het Angelique 
Kraakman wel. U kent haar wellicht als 
vrijwilligster tijdens de creatieve activiteit, 
maar achter de schermen doet Angelique 
nog veel meer – werken aan Spil 
bijvoorbeeld. En dat begon allemaal een jaar 
of vier geleden, toen ze contact zocht met 
activiteitenbegeleidster Corina Winter. 'Ik had 
haar benaderd met het idee om kettingen te 
ontwerpen, samen met de bewoners' begint 
Angelique haar verhaal. 'Daar was op dat 
moment geen animo voor, maar Corina kon 
wél een vrijwilliger gebruiken. Zodoende ben 
ik daarmee begonnen. En toen in de lente 

van vorig jaar voor het eerst de wijkkrant 
Spil gemaakt moest worden, ben ik ook 
vrijwilliger bij De Loet geworden.'

Mantelzorg
Angelique is geen vreemde in het verlenen 
van zorg. Tijdens de afgelopen veertien 
jaar fungeerde ze als mantelzorger voor 
verschillende familieleden, waaronder haar 
eigen ouders. Haar educatieve achtergrond 
ligt desondanks niet in het verlenen van 
zorg. 'Toen ik van school kwam, ben ik eerst 
naar Bristol in Engeland gegaan', vertelt ze. 
'Ik heb daar een half jaar als au pair gewerkt 
en verschillende Cambridge-cursussen 
gedaan. Later werkte ik er als office junior en 

...ANGELIQUE KRAAKMAN

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van vrijwilliger Angelique Kraakman-Nieuwenhuis.

receptioniste bij een exportbedrijf. Na een 
paar jaar ben ik weer terug naar Nederland 
gegaan en heb ik als secretaresse en 
Assistent Area Manager voor een groot 
exportbedrijf vlakbij Amsterdam gewerkt. 
Daar ben ik, met een onderbreking waarin 
ik directie-secretaresse bij een bedrijf in 
Heerhugowaard was, blijven werken tot mijn 
vader terminaal ziek werd. Mijn moeder was 
toen lichtelijk niet in staat om hem in haar 
eentje te verzorgen. Tot de dag van vandaag 
ben ik mantelzorger. Doordat mijn moeders 
gezondheid veel ups, maar ook veel downs 
kent, heb ik veel ervaring op dit gebied 
opgedaan.'

Genealogie
Naast haar taken als vrijwilliger en 
mantelzorger houdt Angelique gelukkig ook 
nog tijd over voor haar hobby's, waaronder 

een erg bijzondere. 'Genealogie', verklaart 
ze. 'Stamboomonderzoek, dus. Ik ben 
bijvoorbeeld op zoek gegaan naar mijn 
voorouders en heb connecties met een 
meester-pruikenmaker in Brabant, kolonisten 
in de Maatschappij van Weldadigheid 
in Drenthe en wellicht een verband met 
d'Artagnan in Maastricht gevonden. 
Inderdaad –  die ene van de drie musketiers. 
Maar daar moet ik nog meer onderzoek naar 
doen.'

Motivatie
Over wat haar motiveert om vrijwilliger bij 
ViVa! Zorggroep te blijven, is Angelique 
duidelijk. 'Ik vind het werk heel fijn omdat 
je iemand een mooi moment of een mooie 
dag kan bezorgen. Hierdoor is het heel 
dankbaar werk. En daarnaast heb je te 
maken met mensen die in hun leven veel 
hebben meegemaakt. Mooie, maar ook 
minder mooie momenten. Als dat met je 
wordt gedeeld, is dat heel speciaal.' 

In de toekomst hoopt ze dan ook nóg 
meer te kunnen betekenen voor senioren, 
minder validen en eenzame mensen in de 
samenleving. 'Het is de bedoeling dat ze 
een belangrijke rol spelen in het verbeteren 
van de gezondheid en welzijn in onze 
samenleving', sluit ze af. 'Ik denk dat er 
nog steeds te weinig geluisterd wordt naar 
mensen in de praktijk en dat er nog heel veel 
verbeterd kan worden.'

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
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 
Corina Winter via c.dewinter@
vivazorggroep.nl.
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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 de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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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.  

Haringparty
We zijn benaderd door het landelijk bureau 
van Gouden Dagen voor het organiseren 
van een Haringparty. Dit is een gezellig 
samenzijn onder het genot van de Hollandse 
Nieuwe met uitjes en jonge jenever, waarbij 
we direct ons netwerk kunnen laten zien 
hóeveel moois er mogelijk wordt gemaakt 
door Gouden Dagen. De haring en de 
drank worden gesponsord door Visbureau 
Nederland. 

De Haringparty vindt in De Loet en 

Overkerck op 22 juni plaats. De party wordt 
in Overkerck gecombineerd met 't Bruin 
Café. Het Trefpunt in Heiloo is één dag later, 
op 23 juni en tijdens de open dag, aan de 
beurt. Iedere locatie viert de Haringparty op 
z'n eigen manier.

Louwman Museum
Het Comité is vanzelfsprekend niet het enige 
onderdeel van Gouden Dagen. We hebben 
in Heiloo ook een hele enthousiaste groep 
vrijwilligers die regelmatig de wensen uit één 
van de wensdromen haalt, om ze vervolgens 
te vervullen. De wens van meneer Valkenburg 
en meneer Schut uit De Loet, bijvoorbeeld. 
Eerstgenoemde stuurde daarop dit bericht 
naar Gouden Dagen Heiloo:

Comité
Gouden Dagen Heiloo heeft 
een comité. Dit Gouden Dagen 
Comité organiseert ieder jaar 
een jaarevenement, welke 
inmiddels heeft plaatsgevonden. 
U kunt in de Spil van juli lezen 
hoe de aanwezigen van dit 
event hebben genoten.

'Als bewoner van De Loet wilde ik graag 
eens naar een automuseum samen met 
mijn medebewoner Theo Schut. We hadden 
hiervoor een wenskaart ingevuld. Op 20 
april, om tien uur, gingen we met de Trefpunt 
Express op weg naar het Louwman Museum 
in Wassenaar, met als begeleiders de heren 
Beudeker en Zonneveld.

Om elf uur kwamen we aan en direct bij 
binnenkomst vielen we van de ene verbazing 
in de andere. Het was zó groots opgezet! 
Na de koffie met versnapering zijn we aan 
de rondwandeling begonnen. Er stond in de 
folder: 250 antieke en klassieke automobielen 
van de jaren 1880 tot de zeventiger jaren. Dat 
beloofde dus nogal wat en onze verwachtingen 
werden inderdaad ver overtroffen. Wat een 
moois hebben we gezien: een veelheid van 
prachtige onderhouden classics. Ook kregen 
we zicht op de ontwikkeling van de auto die 
zich voornamelijk afspeelde in Amerika en in 
een tijdsbestek van 120 jaren. 

De mannen hebben ons in vier uur tijd met 
onderbreking van de lunch en met verstand 
van zaken op een leuke en enthousiaste wijze 
langs een veelvoud van classics automobielen 
begeleid. We gingen om drie uur wel vermoeid, 
maar zeer voldaan terug naar De Loet waar we 
omstreeks half vijf weer arriveerden. Soms heb 
je wel eens zo’n dag met een gouden randje. 
Dit was zeker zo’n dag!

Dank daarvoor de heren Beudeker en 
Zonneveld en zeker niet op de laatste plaats 
de mensen die de Gouden Dagen geldelijk 
steunen. Zonder hen zouden de Gouden 
Dagen niet mogelijk zijn.'

Wensen indienen
Bent u een oudere inwoner van 
Heiloo en wilt u graag meer 
mensen ontmoeten óf vindt u 
het moeilijk om zelf op stap te 
gaan? Vul dan een wenskaart in 
en hang deze in een van onze 
wensbomen. 

Waar?
De wenskaarten zijn te 
vinden in Het Trefpunt en de 
woonzorgcentra De Loet en 
Overkerck.
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. C | 4. A | 5. C | 6. C | 7. C

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


