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gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

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
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HARINGPARTY
Gouden Dagen heeft het, samen met Albert Heijn, mogelijk 
gemaakt om een zogenaamde Haringparty te organiseren. 
Heerlijke, Hollandse Nieuwe werden op 22 juni uitgedeeld 
in het restaurant, waar Stichting Vrienden van De Loet de 
muzikale omlijsting van De Skarrebekke hadden gesponsord. 

HET UITBUREAU
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Barbecue
Op donderdag 19 juli was het dan zover: de 
barbecueparty. De bbq werd aangestoken 
en we genoten al snel van de herkenbare 
grillsmaak die een barbecue in de open lucht 
verwezenlijkt. Het vlees werd geserveerd 
met sausjes en salades en als toetje kreeg 
men een zomerse fruitsalade. Het optreden 
van De Troubabroers zorgde ervoor dat het 
een echte bbq-party werd. 

Creatieve activiteit
De voorlopig laatste creatieve activiteit vond 
op dinsdag 31 juli plaats. We beginnen 
op dinsdag 4 september weer met het 
schilderen, het decoreren van verschillende 

objecten, het maken van kettingen en meer. 
Deze activiteit kost €3,50 per keer voor het 
materiaal.

De BeleefTV
Heeft u hem al gezien: De BeleefTV? 
Overkerck heeft 'm sinds juli en wellicht 
heeft u hem al mogen ervaren tijdens de 
maandagmiddagactiviteit. De BeleefTV is een 
groot scherm op wielen die op verschillende 
manieren gebruikt kan worden: als digitale 
activiteitentafel of als tv-scherm waarmee 
activiteiten gedaan kunnen worden. Het is 
hierdoor ook leuk om samen aan de gang te 
gaan met De BeleefTV (foto), bijvoorbeeld 
wanneer er kleinkinderen op bezoek zijn.

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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U kunt bijvoorbeeld:
• Filmpjes bekijken op YouTube.
• Foto's op het Levensboek bekijken door 

gebruik van een USB-stick.
• Spelletjes spelen, individueel of met  

een groep.
• Muziek luisteren én maken.
• Kijken naar prachtige, rustgevende films.
• Polygoonjournaals en reclames van 

weleer bekijken.
• Puzzels oplossen.
• En nog véél meer.

De medewerker Welzijn heeft De BeleefTV 
al verschillende keren gebruikt en we hopen 
dat dit in de toekomst nog veel meer gaat 
gebeuren – door bewoners, personen en 
familieleden. 

Wilt u meer info over De BeleefTV? Maak 
dan een afspraak met Marjan van Dijk-
Brouwer via de gastvrouw foyer.

Koffierondjes
We hebben de afgelopen periode vier 
verschillende, goed bezochte koffierondjes 
georganiseerd. Bewoners leerden elkaar 
hierbij kennen en we hebben gepraat over 
wat de bewoners graag nog willen doen. We 
hebben daarnaast erg veel gelachen en het 
was goed om te zien hoe sommige bewoners 
met elkaar afspraken om te gaan wandelen. 
We zijn van plan om deze gezellige 
koffierondjes regelmatig te herhalen.

Handmassage en manicure
We hebben in de afgelopen maand twee...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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...keer een handmassage- en 
manicuremiddag georganiseerd. Het succes 
van deze dagen heeft ertoe geleid dat deze 
wellness-activiteit vanaf september op 
het programma komt te staan – en wel op 
donderdagmiddag. We hebben voorlopig 
één handmasseuse in huis, maar hopen 
binnenkort meer vrijwilligers met een 
handmassagecertificaat te verwelkomen.

We werken voor deze activiteit met een 
agenda. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 
gastvrouw foyer. De activiteit vindt plaats in 
een afgesloten gedeelte van het restaurant 
en kost €2,50 voor bewoners van Overkerck 
en €5,00 voor huurders, wijkbewoners en 
andere belangstellenden. 

Uw nagels worden tijdens deze activiteit niet

geknipt.

Scrabbelen
We zijn van plan binnenkort te Scrabbelen 
met een aantal bewoners. Verschillende 
bewoners hebben zich hiervoor opgegeven. 
Andere spelletjes behoren ook tot de 
mogelijkheden. Meer info hierover volgt. 

Groensafari
We willen in de toekomst graag op een 
zogenaamde groensafari over het landgoed 
Willibrordus. De activiteit leidt u per golfkar 
over het landgoed. Verschillende vrijwilligers 
gaan mee om u iets over dit land en de 
bijbehorende natuur te vertellen. We drinken 
na afloop nog iets in het restaurant Keuken 
met Karakter.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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Dit uitstapje (foto) is echter afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen en het weer, 
waardoor de activiteitenbegeleidster 
persoonlijk contact met u opneemt wanneer 
er voldoende interesse is. Heeft u zin om 
mee te gaan? Geef dit dan door aan de 
gastvrouw foyer.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds en Appeltje Eitje Heiloo.

Wandelen
Het wandelen komt weer terug op het 

programma. We beginnen in september 
met een wandelclub en lopen iedere 
dinsdagmiddag om 14:30 een stukje door 
Heiloo.

Bewegen en zitdansen
De activiteit bewegen en zitdansen gaat in 
september weer van start en vindt plaats op 
de donderdagochtend van 10:30 tot 11:30. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij de gastvrouw 
foyer.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Donderdag 2 augustus
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant

Vrijdag 3 augustus
10:00   Geheugentraining Eerste etage

Zondag 5 augustus
19:00   Sport kijken Restaurant 

Maandag 6 augustus
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant 

Dinsdag 7 augustus
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 

Donderdag 9 augustus
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant

Vrijdag 10 augustus
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage

Zondag 12 augustus
19:00   Sport kijken Restaurant

Agenda
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Maandag 13 augustus
10:00 - 10:30 Huisoptiek Eerste etage
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 14 augustus
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 

Donderdag 16 augustus
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant

Vrijdag 17 augustus
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage

Zondag 19 augustus
19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 20 augustus
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 21 augustus
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 

Agenda
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Donderdag 23 augustus
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant

Vrijdag 24 augustus
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant
10:00   Geheugentraining Eerste etage

Zondag 26 augustus

19:00   Sport kijken Restaurant

Maandag 27 augustus
10:30   Klassieke muziek luisteren Restaurant
14:30   Maandagmiddagactiviteit Restaurant

Dinsdag 28 augustus
09:30 - 12:00 Volendammer Viskraam in huis 
   (kosten voor eigen rekening)
10:00   Handwerken/breien Restaurant 

Donderdag 30 augustus
09:45 - 11:00  Kerkdienst voor bewoners Restaurant

Vrijdag 31 augustus
09:30    Informatie Bibliotheek Heiloo Restaurant

Agenda
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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 tenzij anders aangegeven. 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. Het lenen van boeken kan 
alleen met een abonnement.

De handmassage/manicure vereist een afspraak met de gastvrouw foyer. 
Deze activiteit kost €2,50 voor bewoners. Andere belangstellenden betalen 
€5,00

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. 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.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.

Restaurant
Het restaurant is dagelijks geopend van 08:00 
tot 20:00. Hier kunt u terecht voor koffie en 
thee, een drankje, de lunch en een warme 
maaltijd (tussen 17:00 en 19:00). Het is ook 
mogelijk om een ruimte, inclusief catering, 
te huren voor bijzondere gelegenheden. 
Hiervoor kunt u terecht bij de gastvrouw.

Viskraam
Robin en zijn Volendammer Viskraam staan 
iedere dinsdag tussen 09:30 en 12:00 in 
het restaurant van Overkerck. Heeft u zin in 
verse vis? Ga dan naar Robin! 

PRAKTISCHE INFO
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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
Op De Loet, Overkerck en 't Trefpunt is de 
Haringparty een groot succes geweest. 
In Overkerck ging dit samen met muziek 
van Smartlappenkoor De Skarrebekke. 
Uiteraard werden bezoekers getrakteerd op 
een Hollandse Nieuwe en een drankje. Ruim 
62 bezoekers bezochten de Haringparty: de 
opbrengst was €77,75, waarvan we weer 
nieuwe wensen kunnen vervullen.

De Loet hield er eveneens een gezellige 
dag aan over. Dit mede door de muziek van 

Stef Haazelager, gesponsord door Stichting 
Vrienden van De Loet en Overkerck. De 
haringen zelf waren een groot succes en 
zelfs bewoners die op hun appartement 
bleven, werden verrast met deze lekkernij. 

De haringen en frisdrank werden gesponsord 
door Albert Heijn 't Loo (De Loet) en Albert 
Heijn Rosendaal (Overkerck), waarvoor 
onze grote dank. 

Visje eten
Gouden Dagen heeft veel wensen ontvangen 
om vis te eten in IJmuiden of Egmond 
aan Zee. We maken er daarom een groter 
uitstapje van. Iedereen die deze wens heeft 
ingediend, ontvangt een uitnodiging.

Wensen
Gouden Dagen vervult 
regelmatig wensen voor 
ouderen in Heiloo: zelfstandig 
wonenden én bewoners van De 
Loet en Overkerck. Heeft u ook 
een wens? Hang deze dan in 
de wensboom. Wij gaan ervoor 
zorgen dat deze wordt vervuld. 
Gouden Dagen vervult niet 
alleen individuele wensen, maar 
organiseert ook uitstapjes voor 
meerdere mensen. We nemen 
in dat geval contact op met het 
Uitbureau.
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De van oorsprong uit Limmen afkomstige 
Alice is twintig jaar geleden via collega 
Linda Droog bij ViVa! Zorggroep terecht 
gekomen. 'Ik ben toen begonnen in de 
huishouding', begint Alice. 'Later werd ik 
voedingsassistente – hier in Overkerck.'

Haar huidige functie, medewerker Wonen en 
Welzijn, is niet iets wat ze altijd al heeft willen 
doen, maar desondanks werk dat ze mooier 
vindt dan haar vorige werkzaamheden. 'Ik 
wilde altijd op kantoor werken', mijmert ze. 
'En ik heb dit ook een aantal jaar gedaan. Bij 
het belastingkantoor, bijvoorbeeld. En bij het 
PWN. Maar mijn huidige werk vind ik veel 
mooier. Hier heb je flink wat meer contact 

met verschillende mensen en situaties. En 
dat bevalt me stukken beter dan wat ik op 
voorhand wilde doen.'

Drukke dag
Een dag als medewerker Wonen en Welzijn, 
voorheen dus voedingsassistente, ziet er 
volgens Alice erg druk uit. 'Je draagt zorg 
voor het ontbijt, de koffie en de afwasjes', 
legt ze uit. 'Je deelt vers brood uit en waar 
nodig, als er tijd voor is, bied je een luisterend 
oor of maak je gewoon een gezellig praatje.' 
Het motiveert haar wanneer ze, tijdens haar 
werkzaamheden, verdrietige cliënten weer 
ziet lachen. 'Die tevreden gezichten wanneer 
er een heerlijk vers kopje koffie voor de cliënt

...ALICE KUYS-BALTUS

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 Alice Kuys-Baltus, medewerker Wonen en Welzijn.
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wordt neergezet – daar doe je het voor. Maar 
er zijn ook minder mooie kanten. Soms is 
er gewoon te weinig tijd voor de cliënt. En 
mensen waarmee je een goede band hebt 
opgebouwd, kunnen je ontvallen.'

Verhuizing
Op de vraag welke gebeurtenis in haar lange 
loopbaan het meeste indruk heeft gemaakt, 
verwijst Alice naar de redelijk recente 
verhuizing van Varnebroek naar het nieuwe 
Overkerck. 'De impact van die verhuizing 
op alles en iedereen was veel groter dan je 
jezelf van te voren kunt bedenken', zegt ze. 
'Het bleek iedere dag weer een uitdaging 
te zijn om de meeste cliënten tevreden te 
stellen. Maar gelukkig is me dat gelukt.'

'Hoewel Alice tevreden is met haar werk 
is er volgens haar altijd nog ruimte voor 

verbetering. 'Als je mij vraagt wat ik zou willen 
veranderen met betrekking tot Overkerck, 
dan zou het heel prettig zijn om er een 
helpend handje bij te krijgen', stelt ze. 'Het 
blijven namelijk zeer druk bezette dagen. 
En voor de rest niets, eigenlijk. Ik ben dik 
tevreden en ga altijd met heel veel plezier 
naar Overkerck.'

Buiten haar werkzaamheden om heeft Alice 
veel hobby's. In haar vrije tijd haakt, wandelt 
en fietst ze graag. En daar blijft het niet bij. 
'Koffieleuten met vrienden en bekenden, 
luisteren naar heerlijke muziek en natuurlijk 
het genieten van mijn kleindochter Noa – het 
hoort er allemaal bij.' 

Pensioen
Tot slot – weet Alice al wat ze gaat doen 
wanneer ze pensioengerechtigd is. 'Nou – 
jeetje, dan ben ik 65. Ik hoop dat ik dan van 
heel veel leuke dingen kan gaan genieten. 
Reizen, bijvoorbeeld.'

IN GESPREK MET. . .

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 het ons 
weten! We zoeken iedere maand 
cliënten van ViVa! Zorggroep die 
het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden. Neem hiervoor 
contact op met Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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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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Even voorstellen
Misschien heeft u ons al eens bezocht. We 
zijn tenslotte buren... Toch stellen we ons 
graag nog even voor. In ons mooie, ruime 
gebouw bent u van harte welkom om de 
krant te lezen, tijdschriften door te bladeren 
of de expositie te bekijken. U kunt gezellig 
dorpsgenoten ontmoeten en met een kopje 
koffie erbij genieten van de kinderen die de 
bibliotheek bezoeken. Er is een ruime keuze 
aan boeken, waaronder grootletterboeken. 
Verder zijn er tijdschriften, luisterboeken en 
cd’s te leen. 
Daarnaast kan iedereen die gebruik wil 
maken van de computer of internet gratis 
aanschuiven. En wist u dat de bibliotheek u 
op weg kan helpen met het gebruik van de 
computer? De medewerkers informeren u 
graag over de mogelijkheden.

Elke vrijdag is de bibliotheek 
vertegenwoordigd in Overkerck. Vrijwilligster 
Ina Hoogeboom is van 09:30 tot 10:30 
uur aanwezig in het restaurant. Ina is een 
bekend gezicht: ze komt al jaren wekelijks 
over de vloer. Bij haar kunt u terecht met 
vragen over de bibliotheek, abonnementen 
of de bezorging van boeken aan huis. Bent u 
geen lid? Dan kan Ina een boek meebrengen 
om te proberen. Wilt u graag zelf eens naar 
de bibliotheek aan de Westerweg, maar wel 
met begeleiding? Dan kunt u daarvoor met 
Ina een afspraak maken.

Graag tot ziens bij Ina of aan de Westerweg!

Door Bibliotheek Heiloo

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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Even voorstellen
Beste bewoners van Overkerck,

Graag stel ik me aan u voor. De meesten 
kennen mij inmiddels wel, maar ik ben 
Marjan van Dijk-Brouwer. Ik ben medewerker 
Welzijn en val tijdelijk in.

Ik werk nu vanaf mei voor de ViVa! 
Zorggroep. Hiervoor heb ik veel verschillende 
werkzaamheden gedaan. Ik heb op 
verschillende dagbestedingsgroepen voor 
zelfstandig wonende ouderen gewerkt en 
vind het altijd erg fijn om met en voor ouderen 
te werken. Dit geeft mij veel voldoening. 

Verder ben ik gelukkig getrouwd met Stefan 
en heb ik drie gezonde dochters waar ik erg 
trots op ben. In mijn vrije tijd speel ik graag 
dwarsfluit. 

Mocht u mij iets willen vragen of even een 
praatje willen maken: ik sta altijd open voor 
nieuwe ideeën.

Door Marjan van Dijk-Brouwer,
medewerker Welzijn

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


