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Beste lezer,

De eerste vier maanden van het kalenderjaar 
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels 
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen 
achter de rug? Of heeft u ook genoten van 
het bezoek van de koninklijke familie aan 
Amersfoort? En over feestdagen gesproken: 
bent u ook op de hoogte van het iets minder 
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint 
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en 
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13 
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar 
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond 
deze periode een ijzige wind komt opsteken. 
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal
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ACTIV ITE ITEN

De Marke organiseert activiteiten voor cliënten 
en omwonenden van uw woonlocatie. 
Deze rubriek bespreekt een aantal van die 
activiteiten uit zowel afgelopen als komende 
periodes.

De Marke in maart
De Marke toonde andermaal haar creatieve 
talent tijdens het maken van bloemen van 
klei die daarna werden gebakken (onderste 
foto rechts). Het bezoek aan het Friendship 
Sports Centre in Amsterdam was ook een 
groot succes (foto rechts). We willen de 
Riki Stichting dan ook hartelijk danken voor 
het opnieuw mogelijk maken van dit uitje. 
We mogen op dinsdag 24 september weer 
terugkomen. Andere hoogtepunten waren 
de Kom Mee Naar Buiten-dag van Gouden 
Dagen en het uitdelen van de paaspakketten 
door de Van Reenenschool (foto links).

Activiteiten in de avond
Wist u dat er iedere avond iets is te doen in 
de brasserie? U bent vanaf 19:00 van harte 
welkom om een kop koffie te drinken, tv te 
kijken of mee te doen met een activiteit. We 
kunnen u ook ophalen: geef dit dan door aan 
de receptie. Heeft u een suggestie voor een 
nieuwe activiteit? We horen het graag!

De Bevrijding
Bevrijdingsdag vieren doen we tijdens Marke 
Bios. U krijgt op 5 mei, op de eerste zondag 
van de maand, de film 60 Jaar Bevrijding 
te zien. Kom hiervoor om 15:00 naar de 
Tuinzaal. De film is gratis voor bewoners van 
De Marke. Andere belangstellenden betalen 
€2,50.
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ACTIV ITE ITEN

Tulpen kijken
U wordt in de gelegenheid gesteld om 
op maandag 6 mei mee te gaan naar 
bloemenpark Keukenhof in Lisse. De bus  
vertrekt om 10:00 uit Bergen en keert om 
15:30 weer huiswaarts. De kosten zijn 
€35,00. De reis gaat door bij voldoende 
deelname. Opgeven kan bij Siene of Audrey. 
Betalen kan op de dag zelf. Let op: u moet 
voor dit uitje goed ter been zijn.

Moederdag Beautydag
We nodigen op zaterdag 11 mei alle dames 
uit om 14:30 naar de Tuinzaal te komen, 
waar professionals Iris, Pieta en Gerdien 
van Beautysalon Bergen klaarstaan om u, 
samen met de vrijwilligers, een heerlijke 
hand- en gezichtsmassage te geven. Mooi 
opgemaakt worden? Dat kan natuurlijk 
ook. We willen u vragen uzelf hiervoor op 
te geven, zodat we enigszins een planning 
kunnen maken, mocht het druk worden.

Theekransje
Lekkere trek? Kom dan op zondag 12 mei 
naar het Moederdag-theekransje. U kunt 
tussen 14:30 en 16:00 genieten van een 
aantal heerlijke items. Kinderen zijn ook 
welkom. Ze kunnen zich vermaken met 
de grabbelton en krijgen een heerlijke 
pannenkoek met poedersuiker en stroop.

De kosten zijn €7,50 voor volwassenen en 
€3,50 voor de kinderen. Reserveren bij de 
receptie is gewenst.

Weg met de Plus Bus
We gaan op maandag 13 mei per Museum 
Plus Bus naar Hermitage in Amsterdam. 
U betaalt daarvoor alleen de kosten van 

de lunch, die €12,50 per persoon zijn. We 
vetrekken rond 09:00.

Naar het museum
We gaan op woensdag 15 mei naar Museum 
Kranenburgh in Bergen. Gaat u ook met ons 
mee? We verzamelen ons om 13:30 bij de 
receptie om een kwartier later te vertrekken 
en zijn rond 16:30 weer thuis. 

De kosten zijn €12,50, inclusief entree en 
consumptie. Opgeven kan bij Siene, die ook 
meegaat als de activiteitenbegeleider.

Richting Noordwijk
U kunt op maandag 20 mei mee naar de 
kustplaats Noordwijk in Zuid-Holland. We 
gaan daar met een zogenaamde strandrups 
over het strand rijden. We vertrekken uiterlijk 
13:00. Het uitje kost €15,00.  Geïnteresseerd? 
Opgeven kan bij Siene of Audrey.

Keukenprinsen en
-prinsessen gezocht
We zijn van plan om, vanaf de maand juni, 
samen met u te kokkerellen in de brasserie. 
Het wordt een kookworkshop waarbij we 
met elkaar de voorbereidingen treffen voor 
een heerlijke maaltijd. We zijn dan ook op 
zoek naar keukenprinsen en -prinsessen 
die ons daarbij willen assisteren. Doet u ook 
mee? Geef het dan door aan Silvan-Marlies 
of Audrey. U kunt het ook laten weten als 
er een gerecht is dat u erg aanspreekt. De 
workshop kost €5,00 per persoon en vindt 
iedere maand plaats wanneer er voldoende 
animo voor is.
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MEI & JUNI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage 
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Koersbal Tuinzaal

Donderdag 2 mei
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 3 mei
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 4 mei
15:00 - 16:30 Jeu de boules Tuinzaal

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
15:00 - 16:30 Marke Bios: 60 Jaar Bevrijding Tuinzaal   Gratis*

Maandag 6 mei
10:00   Uitje Keukenhof        €35,00 
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: bloemschikken Tuinzaal 
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AGENDA

Dinsdag 7 mei
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1

Woensdag 8 mei
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage    
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Shuffleboard Brasserie

Donderdag 9 mei
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 10 mei
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 11 mei
14:30 - 16:45 Beautymiddag Tuinzaal

Zondag 12 mei: Moederdag
14:30 - 16:00 Theekransje        €7,50*
15:00 - 16:30 Marke Bios Tuinzaal 

Maandag 13 mei
09:00   Uitje Hermitage       Gratis*
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal
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Dinsdag 14 mei
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek

Woensdag 15 mei
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Brasserie
13:30 - 16:30 Uitje Museum Kranenburgh Receptie (verzamelen)  €12,50
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Shuffleboard Brasserie

Donderdag 16 mei
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Brasserie

Vrijdag 17 mei
10:00 - 12:00 Kaarten maken Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 18 mei
15:00 - 16:30 Bruin Café Brasserie

Zondag 19 mei
15:00 - 16:30 Historische Vereniging Bergen Tuinzaal

Maandag 20 mei
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: natuurfilm Tuinzaal 

Dinsdag 21 mei
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Nostalgische Plaatjes Draaien met Nic Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal

AGENDA
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AGENDA

Woensdag 22 mei
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Tuinzaal    
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Koersbal Tuinzaal

Donderdag 23 mei
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Brasserie 
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
17:30   Buffet Brasserie       €17,50*

Vrijdag 24 mei
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 25 mei
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal

Zondag 26 mei
15:00 - 16:30 Zitvolleybal Tuinzaal

Maandag 27 mei
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: quiz Tuinzaal

Dinsdag 28 mei
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1



xxxxx

 MARKE NIEUWS ViVa!  9

Woensdag 29 mei
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage   
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Shuffleboard Brasserie

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zondag 2 juni
15:00 - 16:30 Optreden Polegala Tuinzaal

* Prijzen
De prijs voor het buffet is exclusief drankjes.

Marke Bios is gratis voor bewoners van De Marke. 
Andere belangstellenden betalen €2,50.

Het theekransje kost €7,50 voor 
volwassenen en €3,50 voor de kinderen.

Het uitje naar Hermitage is gratis. 
U betaalt alleen de kosten van de lunch, 
die €12,50 per persoon zijn.

AGENDA
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Beauty By Iris
Iris is iedere maand aanwezig in De Marke. 
Deze maand is dat op 2 en 30 mei en in 
huiskamer 1. Een afspraak maken kan 
telefonisch via 06-48967789.

Huisartsen in huis
Dokter Boot komt op woensdag tussen 11:00 
en 12:30. Dokter Kos is er op woensdag 
vanaf 14:00. Dokter Montauban komt op 
maandag tussen 14:00 en 15:30.

Huiswinkel
De winkel is geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 10:00 en 12:00 én tussen 
13:30 en 15:30.

Klachten
Heeft u een klacht? Geef deze dan door aan 
de leidinggevende van degene waarover de 

klacht gaat. Een klacht anoniem doorgeven 
kan via de bus bij de receptie.

Rolstoelbus
Rolstoelbus BES rijdt zeven dagen per week 
tussen 09:00 en 18:00 voor u. De bus haalt 
en brengt en de chauffeur geeft u uitstekende 
service. Reserveren kan dagelijks tussen 
09:00 en 17:00 via het telefoonnummer 06-
12745263. 

BES is tevens op zoek naar chauffeurs die 
een ochtend of middag kunnen rijden. Het 
gaat om het derde en vierde weekend van 
de maand. Weet u iemand die tijd over 
heeft? Meld u dan bij Audrey Wokke.

PRAKTISCHE INFO

Oorwerk en optiek
Oorwerk Audiciens komt een 
keer per maand in huis – op 
vrijdag 17 mei van 10:30 tot 
11:00 in het atelier op de derde 
etage: de specialist op het gebied 
van hooradvies.Heeft u vragen? 
Bel dan naar 072-5899779. 

JPC Optiek houdt iedere eerste 
woensdag van de maand een 
inloopspreekuur van 10:30 tot 
11:00. U kunt zelf een afspraak 
maken via 072-5817711.
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Telefoonnummers
Alkmaarse Courant Ledenservice 
088-8241111
Apotheek 072-5812236
Beauty by Iris 06-48967789
Brood & Banket Velton 072-5812441
Dokter Boot/Hofman 072-5813130
Dokter Kos 072-5090605
Dokter Montauban 072-5812700
Huisartsenpost 072-5180618
JPC Optiek 072-5817711
Kapper De Thuiskapsalon 06-15196731
Medisch pedicure Jacqueline Rood 
06-33853398
Medisch pedicure Mandy 
06-11431670 
pedicuremandy@quicknet.nl 
Oorwerk 072-5899779
OV Taxi 0900-8878
Pedicure Mirrelle Kok 06-15282338

Pieter Dekker/Ootes 072-5122614
Rolstoelbus BES 06-12745263
Starlet Trombosedienst 085-7736736
Taxi Smit 072-5899222
TEK Team: specialist in elastische kousen 
06-14137099
Uitvaartverzorging Dela 0800-9556655
Via Erwin rollators, hoog-laagbedden 
en rolstoelen 06-37324139
Yarden 0800-1292/8192

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland stelt u in staat om 
een waardering in te vullen voor een 
zorglocatie. Laat uw mening achter via www.
zorgkaartnederland.nl.

PRAKTISCHE INFO
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MENU'S

MOEDERDAG-THEEKRANSJE
We serveren op zondag 12 mei vanaf 14:30 een theekransje in 
verband met Moederdag. Kinderen zijn ook welkom en kunnen 
zich vermaken met de grabbelton. We hopen u te zien!

Zoete items
• Advocaat met slagroom
• Cakerolletje van frambozen
• Mini-koffiebroodje

Hartige items
• Bladerdeeghapje met kerrievulling
• Spiesje van tomaat, mozzarella en olijven
• Wrap van rosbief, pesto en rucola

Voor de kinderen
• Een pannenkoek met poedersuiker en stroop
• Limonade

Reserveren en prijs
Reserveren is wenselijk en kan bij de receptie. De prijs is €7,50 voor 
volwassenen en €3,50 voor kinderen.
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MENU 'S

BUFFET
We serveren op donderdag 23 mei vanaf 17:30 een buffet met 
koude en warme gerechtjes. We hopen u ook deze maand weer te 
mogen begroeten in de brasserie voor het shared dinner!

Koude gerechtjes
• Meloen met Ardennerham
• Stokbroodje met rosbief, pesto een Parmezaanse kaas
• Frisse rauwkostsalade
• Tomatentorentje met mozzarella en pesto

Warme gerechtjes
• Pomodori-soepje
• Frittata: Italiaanse omelet
• Gebakken kipspiesje met limoenmayonaise
• Gegrilde courgettes
• Gefrituurde spicy aardappel-wedges

Nagerechten
• Vanille-ijs met zelf te kiezen toppings

Reserveren en prijs
Reserveren is wenselijk en kan in de brasserie of via het telefoonnummer 
088-9958811. De prijs is €17,50 per persoon, exclusief drankjes.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Welkomst- en
afscheidsberichten
We hebben afscheid genomen van meneer 
Visser (17 april, K.013)

Namens De Marke

Stichting Vrienden van
De Marke
De Stichting Vrienden van De Marke doet 
veel goed werk voor ons zorgcentrum. 
Denkt u eens aan de sponsoring bij 
grotere activiteiten voor de bewoners. De 
geurbeleving op de afdelingen. Of aanschaf 
van de Qwiek.up. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Deze zomer komen er 

grote parasols voor de huiskamers, zodat 
de bewoners heerlijk buiten kunnen zitten. 
Maar dit alles kan niet zonder de bijdrages 
en sponsering vanuit bijvoorbeeld het 
bedrijfsleven of eenieder die De Marke een 
warm hart toedraagt!

Wilt u de stichting financieel steunen? Dan 
kan dat via rekeningnummer NL90RABO 
0103757589 ten name van Stichting 
Vrienden van De Marke. Hartelijk dank!

Namens Stichting Vrienden van De Marke

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 Audrey Wokke 
via a.wokke@vivazorggroep.nl.
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Rondleiding door het
AZ-stadion
In de Wensboom die in de brasserie van 
De Marke geplaatst is, hing een wens van 
de bewoners meneer Ouwens en meneer 
Schaar. Zij wilden een keer het AZ-stadion 
van dichtbij bekijken. Beide heren zijn 
vroeger jarenlang scheidsrechter geweest 
en het voetbal is voor beiden nog steeds 
een grote passie. Op maandagmiddag 1 
april ging voor beide bewoners hun wens 
in vervulling. Die middag werden we met 
vier personen (Ben Rumping, geestelijk 
verzorger bij de ViVa! en ondergetekende, 
behoorden ook tot de gelukkigen), als gast 
hartelijk ontvangen in het AZ-stadion.
Na de koffie met gevulde koek werden 
we rondgeleid door het hele stadion. We 
mochten alles bezichtigen: de kleedkamers, 
de douches, de bestuurskamer, de 

persruimte en de VIP-boxen. We konden 
ook de grasmat van dichtbij bekijken. De 
uitleg die daarbij steeds gegeven werd, was 
heel interessant. Wat we bijvoorbeeld niet 
wisten, was het feit dat er een klein deel 
kunstgras door het echte gras geweven zit. 
De grasmat van AZ behoort tot de drie beste 
van Nederland. Na de rondleiding van zo'n 
anderhalf uur gingen we, als nog grotere AZ-
fans, weer terug naar De Marke. We hebben 
een prachtige en onvergetelijke middag 
gehad.

Door Kees Bijwaard, vrijwilliger in De Marke

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de Brasserie? 
U bent op 6 en 20 mei tussen 10:00 en 12:00 
welkom! Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is het een gezellig samenzijn. Tevens 
kunt u weer mooie, zelfgemaakte spullen uit 
de vitrine kopen. Deze komen in de brasserie 
of winkel te staan. De vrijwilligers komen, als 
u dat wilt, bij u langs om een seintje te geven 
of om u op te halen.

Door Margreet en Ida, vrijwilligers

Postzegels
Denkt u om de gebruikte postzegels? Deze 
worden nog steeds gespaard voor het goede 
doel. Inleveren kan bij de receptie. 

Door Mees Schotten, vrijwilliger

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper en 
Audrey Wokke
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Saenehof 1, 1862 JA Bergen 
Telefoonnummer 088-9958800
Mail marreceptie@vivazorggroep.nl

De volgende editie verschijnt op 1 juni 
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


