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Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

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

De volgende editie verschijnt op 1 
oktober 2018. Kopij aanleveren vóór 18 
september 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

DE MARKE BRUIST!
In augustus vonden er in en om De Marke opnieuw 
interessante activiteiten plaats. Hier ziet u een paar 
mooie voorbeelden.
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Liandora
Liandora komt ons op vrijdag 7 september 
weer bezoeken om hun nacht- en ondermode 
te verkopen. U kunt vanaf 10:30 in de 
brasserie terecht om te kijken of er iets voor 
u bij zit.

Marke Bios
Marke Bios vindt iedere maand plaats. We 
draaien deze maand de film De Wonderen 
van de Noordzee, welke ons een kant van 
de Noordzee laat zien de we zelden eerder 
zagen. Komt u ook op zondag 9 september 
om 15:00 naar de Tuinzaal? De film is gratis 
voor bewoners van De Marke. Andere 
belangstellenden betalen €2,50.

Stranduitje
Gaat u op dinsdag 18 september mee met 
het dinsdagmiddaguitje? We gaan lekker 
uitwaaien op het strand. De kosten zijn 
€12,50, inclusief entree en consumptie. 
We verzamelen om 13:30 bij de receptie 
en vertrekken om 13:45. We brengen u 
rond 16:30 weer thuis. Opgeven kan bij de 
receptie. Betalen kan bij Siene.

We stellen, in verband met grote animo, een 
lijst samen om te kijken wie er de laatste tijd 
al mee is gegaan met de uitjes. We hopen 
iedereen een gelijke kans te geven..

ACTIVITEITEN
De Marke organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. De rubriek Activiteiten bespreekt de meest bijzondere uit zowel 
de afgelopen als de komende periodes.

ACTIV ITE ITEN
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Wereld Alzheimer Dag
De World Health Organization (WHO) van 
de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, of 
World Alzheimer’s Day. Deze internationale 
dag alarmeert sinds 1994 overheden en 
beleidsbepalers over dementie als een 
ernstige gezondheidskwestie.

De Marke doet hier vanaf 17 september aan 
mee met een aantal beweeg- en muzikale 
activiteiten. Dit beïnvloedt cliënten met 
Alzheimer op een positieve manier. We 
beluisteren en bespreken bijvoorbeeld 
verschillende muziekstukken tijdens 
klassieke muziek op de maandagochtend, en 
krijgen die middag bezoek van een familielid 
van een bewoonster die trompettist is van de 
Philharmonie Zuid-Nederland. Hij geeft een 

workshop over het ontstaan van de trompet 
en speelt van alles. Het wordt een leuke en 
interactieve middag.

We krijgen op dinsdagochtend nogmaals 
bezoek: dit keer van de leerlingen van de Vrije 
School. Ze komen samen met de bewoners 
liedjes van vroeger zingen. We zingen op 
dinsdagmiddag opnieuw, maar dan met ons 
koor. Een vrijwilliger komt plaatjes draaien in 
de huiskamer.

De week rondom Alzheimer gaat op 
woensdag verder: tijdens gymnastiek 
wordt ondersteunende muziek gedraaid. 
De activiteit zitdansen vindt op donderdag 
plaats: het wordt zodoende een muzikale en 
beweeglijke week in het teken van Wereld 
Alzheimer Dag.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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H&A Mode
H&A Mode komt op 21 september naar de 
Tuinzaal. Ze zijn er van 10:00 tot 12:00 om 
hun blouses, broeken, rokken en andere 
kledingstukken te verkopen.

Burendag
Burendag (foto) is een jaarlijks terugkerend 
feest dat men samen met de buren viert. De 
Marke doet hier ook aan mee: op zaterdag 
22 september. Het wordt een dag waarop 
we gezellig samenkomen en iets goed doen 
voor elkaar én de buurt.

We nodigen onze buurtgenoten bij deze 
uit om, samen met ons en in het kader 
van Burendag, de wasstraat voor rollators 
en rolstoelen te verzorgen, inclusief 
een aansluitend hapje en drankje. De 
Smartsingers zorgen voor de muzikale 
omlijsting van de middag.

Aanmelden
Wilt u meedoen met Burendag? Meld u dan 
aan bij Audrey Wokke. Dit kan via a.wokke@
vivazorggroep.nl of 06-12482661.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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SEPTEMBER/OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Zaterdag 1 september
14:00 - 16:30 Tentoontstelling popknufels Tuinzaal    

Zondag 2 september
15:00 - 16:30 Optreden Muzikaal Gelegenheidskoor Tuinzaal  

Maandag 3 september
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal    

Dinsdag 4 september
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1    

Woensdag 5 september
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 6 september
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal     

AGENDA
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Vrijdag 7 september
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
10:30 - 12:00 Verkoop Liandora Nacht- en Ondermode Brasserie
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 8 september
15:00 - 16:30 Quiz en De BeweegTV Tuinzaal      

Zondag 9 september
15:00 - 16:30 Marke Bios: De Wonderen van de Noordzee Tuinzaal 

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

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

Woensdag 12 september
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 13 september
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

AGENDA
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Vrijdag 14 september
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 15 september
15:00 - 16:30 't Bruin Café Brasserie      

Zondag 16 september
15:00 - 16:30 Lezing Historische Vereniging Bergen Tuinzaal  

Maandag 17 september
10:00 - 12:00 Handwerken Brasserie 
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Wereld Alzheimer Dag: Workshop: De 
   geschiedenis van de trompet met Ruud Visser Tuinzaal 

Dinsdag 18 september
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30 Dinsdagmiddaguitje: Strand 
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Plaatjes Draaien met Nic de Git Huiskamer 1 

Woensdag 19 september
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Tuinzaal
11:00 - 12:00  Hond knuffelen Huiskamer 1    
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Koersbal Tuinzaal

AGENDA



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

Donderdag 20 september
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Wereld Alzheimer Dag: Zitdansen Tuinzaal 

Vrijdag 21 september
10:00 - 12:00 Verkoop H&A Mode Tuinzaal
10:30 - 12:00 Kaarten maken Vissenkom
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 22 september
13:30 - 17:00 Burendag Het grote grasveld
15:00   Burendag: Optreden De Smartsingers Het grote grasveld

Zondag 23 september
15:00 - 16:30 Jeu de boule Tuinzaal

Maandag 24 september
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Naar buiten Tuinzaal 

Dinsdag 25 september
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1  

Woensdag 26 september
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

AGENDA
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Donderdag 27 september
10:30 - 11:00  Oorwerk Audiciens Atelier derde etage 
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00   Bijzonderdagmenu Brasserie

Vrijdag 28 september
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 29 september
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal 

Zondag 30 september
15:00 - 16:30 Marke Bios: DVD André Rieu Tuinzaal

Maandag 1 oktober
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal

Dinsdag 2 oktober
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1  

Woensdag 3 oktober
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

AGENDA
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Beauty By Iris
Iris is op 27 september voor u aanwezig 
in huiskamer 1. Een afspraak maken kan 
telefonisch via 06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 
4 en 18 september tussen 10:00 en 11:00 
geopend. Mevrouw de Rover zit voor u klaar 
om de boeken om te ruilen.

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. 

Chauffeurs gezocht
BES is tevens op zoek naar chauffeurs. 
Heeft u een dagdeel over? Meldt u dan aan 
als invaller. Dit kan via 06-12745263.

PRAKTISCHE INFO

Huisartsen in huis

Dokter Boot
Dokter Boot komt op woensdag 
tussen 11:00 en 12:30.

Dokter Kos
Dokter Kos is er op woensdag 
vanaf 14:00. 

Dokter Laarhoven
Dokter Laarhoven is op maandag 
van 14:00 tot 15:30 aanwezig in 
huis.
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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 Laarhoven 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 rollator, hoog-laagbedden en 
rolstoelen 06-37324139
Yarden 0800-1292/8192

Oorwerk en optiek
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.

Oorwerk
Oorwerk Audiciens komt op 
donderdag 27 september in 
huis – van 10:30 tot 11:00 in het 
atelier op de derde etage. Heeft 
u vragen of problemen? Bel dan 
naar 072-5899779.

PRAKTISCHE INFO
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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MENU 'S

BIJZONDERDAGMENU
Het Bijzonderdagmenu vindt iedere vierde donderdag van de 
maand vanaf 17:00 plaats in de brasserie. De kosten hiervoor zijn 
€17,50 per persoon, exclusief drankjes.

Donderdag 27 september
Driegangendiner
• Salade van gebakken geitenkaas en stroop van cranberry’s

• Een heerlijk stukje kogelbiefstuk
• In spek gerolde groene asperges
• Gebakken Opperdoeze Ronde

• Mousse van boerenjongens

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer in de brasserie te mogen begroeten 
voor een van de speciaal voor u samengestelde menu’s! Reserveren is 
wenselijk en kan in de brasserie of via het telefoonnummer 088-9958811.
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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

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 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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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

Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de 
Brasserie? U bent op 3 en 17 september 
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 kopen uit de 
vitrine. Deze komt 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

Welkomst- en afscheidberichten
We verwelkomen meneer A. Maarsse (23 
juli, K.222), meneer C. de Mol (3 augustus, 
K.326) en mevrouw L. Visser-Aikema (13 
augustus, S.25b)

Meneer D.J. de Jong is verhuisd naar 
Parkwijk (21 juli). Mevrouw M. Schmitz-
Homan is verhuisd naar Zuidland, Purmerend 
(2 augustus).

We hebben afscheid genomen van mevrouw 
R. Bloetjes-Ridder (10 augustus, S.32) en 
mevrouw T. Schermer (13 augustus, K.109).

Namens 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 Marianne Kuijper 
via m.kuijper@vivazorggroep.
nl.
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Courgettes
We willen meneer Van Berkel bedanken voor 
het schenken van de heerlijke courgettes uit 
eigen tuin (onderste foto). Onze kok gaat er 
een heerlijke soep van maken!

Namens De Marke

Tuinplantjes
Afgelopen voorjaar hebben we samen met 
de bewoners de Albert Heijn tuinplantjes 
gezaaid en uiteindelijk geplant. De laatste 
paar maanden hebben we er gezamenlijk 
voor gezorgd dat ze voldoende water kregen. 
Dat was nodig, zeker met deze hitte. 

Het resultaat mag er zijn. Alles groeit goed en 
het werd tijd om te oogsten. Dit hebben we 
samen met meneer Wassenaar en meneer 
Houtenbos gedaan. 

De oogst ziet u op de foto's hierboven!

Namens De Marke

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

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


