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Beste lezer,

Uiteindelijk klinkt dan toch de schoolbel: de grote vakantie is eindelijk 
begonnen. Wie herinnert zich dit niet uit zijn of haar eigen schooltijd? 
Lekker zes weken vakantie, nergens aan denken en doen waar je zin in 
hebt. Binnenkort is het weer zo ver en trekt Nederland massaal naar de 
zon. Voor velen betekent dit lang wachten op Schiphol of lange files op de 
Autoroute du Soleil. Maar voor de thuisblijvers is er ook genoeg te doen. 
Kermissen, festivals, gondelvaarten én – traditioneel sinds 1926 – de 
Lichtjesavond in Bergen op de eerste woensdag in augustus. Uiteraard is 
De Marke ook dit jaar weer van van de partij.

De Marke zelf plant met regelmaat uitjes en activiteiten. Gezellig met de 
bus naar het strand, bijvoorbeeld. Of een wandeling of rondrit door de 
Schoorlse duinen. Ook binnen De Marke zijn er mogelijkheden. Zo hebben 
we een elektrische duofiets waar u samen met een vrijwilliger, kennis of 
familielid gebruik van kunt maken.

In het vorige Marke Nieuws las u dat de jeu de boules-baan door 
burgemeester Hafkamp geopend zou worden. Bij het schrijven van dit 
voorwoord is dit inmiddels feestelijk en onder het genot van een drankje 
gebeurd. De jeu de boules-baan is gefinancierd vanuit het project 
Waardigheid en Trots. De ballen liggen in het restaurant. Wilt u een 
balletje gooien? Ga uw gang!

Zo liggen er tijdens de vakantie vele mogelijkheden aan zomerse 
activiteiten aan uw voeten. Ik ben benieuwd welke keuze u maakt. Ik kan 
er voor mezelf wel een aantal, benoemen!

Een zonnige groet,

Evelien Jansma
Coördinator Wijkteam en Huiskamers

EEN WOORD VOORAF
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Jeu de boules-baan
Vorige maand opende burgemeester Hetty 
Hafkamp op feestelijke wijze de jeu de boules-
baan. Hierboven ziet u twee foto's van deze 
bijzondere dag. Wilt u ook spelen? Dan liggen 
de ballen voor u klaar in het restaurant.

Tablet Café
Samen met vaste vrijwilligers Lida en John 
gaan we op vrijdagmiddag aan de slag met de 
tablet tijdens het Tablet Café. We vinden het 
leuk als u en uw tablet hierbij aanwezig zijn. 
Heeft u vragen, komt u ergens niet uit of wilt u 
gewoon onder de mensen zijn? Dan bent u van 
harte welkom op 4 en 18 augustus om 15:00 in 
de brasserie. Het Tablet Café kost €2,50 voor 
koffie, thee en iets lekkers. 

Lichtjesavond
Woensdag 2 augustus staat Bergen traditioneel 
weer in het teken van Lichtjesavond. Het hele 
dorp is dan versierd met mooie verlichting 
en ook De Marke doet mee. Bij de entree en 
rondom het terras zetten we alle gekleurde 
potjes weer neer. Daar hebben we natuurlijk 
wel uw hulp bij nodig. Wilt u ons komen helpen 
om van deze traditie weer een mooie avond 
te maken? Meldt u dan aan bij Audrey Wokke. 
We hebben ook hulp nodig in de ondersteuning 
van onze bewoners die graag aan uw arm of 
in de rolstoel langs dit moois willen gaan. De 
vrijwilligers van de VCRA (Vrijwilligers Centrale 
Alkmaar) gaan met hen naar het centrum. Wilt 
u als bewoner mee naar het centrum? Geef u 
dan op bij de receptie van De Marke.

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

ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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ACTIV ITE ITEN

Musical
Het schooljaar liep afgelopen maand ten einde. Daar 
hoort voor groep acht traditioneel de musical bij. De 
kinderen van de Matthieu Wiegmanschool deden een 
extra uitvoering voor onze bewoners. We hebben ervan 
genoten!

Foto's boven
Deze foto's zijn 

gemaakt tijdens het 
optreden van groep 

acht van de Matthieu 
Wiegmanschool.

Zomermarkt
De zomermarkt was een 
succes. Dankzij Vishandel 
Michel Heusy hebben we 
heerlijk haring gegeten!
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ACTIV ITE ITEN

Marke Bios
De film Zomerhitte gaat over fotograaf Bob 
die zijn vriendin verliest bij een terroristische 
aanslag in Afghanistan. Ruim een jaar later 
maakt hij op Texel een fotoreportage op 
het strand en ontmoet hij de beeldschone 
geschiedenisstudente Kathleen. Vanaf het 
eerste moment dat Bob deze vrouw ontmoet, 
is hij in de ban van deze mysterieuze, 
vrijgevochten vrouw. 

Zomerhitte draait op zondag 13 augustus 2017 
om 15:00 in de Tuinzaal. De film is gratis voor 
bewoners. Overige belangstellenden betalen 
€2,50.

Verkoop dameskleding
De firma Visjager verkoopt op woensdag 2 
augustus om 10:00 in de brasserie kleding voor 
dames. Misschien zit er iets voor u bij!

Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 15 augustus 2017 ook mee 
naar het strand? Hier gaan we heerlijk uitwaaien. 
De kosten bedragen €12,50, inclusief entree en 
consumptie. We verzamelen om 13:30 bij de 
receptie en vertrekken om 13:45. Rond 16:30 
bent u weer thuis. De begeleidster is Siene.

Inschrijven voor het dinsdagmiddaguitje kan bij 
de receptie. De kosten zijn €12,50 per persoon.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 8 en 22 
augustus geopend. Yvonne zit tussen 10:00 en 
11:00 voor u klaar om de boeken om te ruilen.

Beauty By Iris
Iris is op 10 en 31 augustus vanaf 10:00 voor u 
aanwezig in Huiskamer 1. Een afspraak maken 
kan telefonisch via 06-48967789.

MEER ACTIVITEITEN
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AUGUSTUS 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

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

Woensdag 2 augustus
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage
10:15 - 11:00  Bewegen Voor Ouderen Tuinzaal
10:30 - 12:00  Verkoop dameskleding Brasserie
15:00 - 16:00  Heden en verleden Eerste etage
17:00 - 20:00  BBQ Brasserie
19:00 - 23:00  Lichtjesavond Bergen

Donderdag 3 augustus
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Eerste etage
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 4 augustus
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30  Tablet Café Brasserie

Zaterdag 5 augustus
15:00 - 16:30  Quiz Tuinzaal

Zondag 6 augustus
15:00 - 16:30  Plaatjes draaien met Nic de Git Brasserie

Agenda
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Maandag 7 augustus
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 8 augustus
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer 1
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal

Woensdag 9 augustus
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden en verleden Eerste etage
15:00 - 16:00  Koersbal Tuinzaal

Donderdag 10 augustus
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Eerste etage
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00 - 20:00  Fish & Chips-avond Brasserie

Vrijdag 11 augustus
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 12 augustus
15:00 - 16:30  Braintraining Tuinzaal

Zondag 13 augustus
15:00 - 16:30  Marke Bios Brasserie

Maandag 14 augustus
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Japans bloemschikken Tuinzaal

Agenda
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Dinsdag 15 augustus
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30  Dinsdagmiddaguitje Strand
15:00 - 16:30  Plaatjes draaien met Nic de Git Huiskamer 1
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal

Woensdag 16 augustus
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden en verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Brasserie

Donderdag 17 augustus
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Eerste etage
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00 - 20:00  Thais buffet Brasserie

Vrijdag 18 augustus
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30  Tablet Café Brasserie

Zaterdag 19 augustus
15:00 - 16:30  Bruin Café Brasserie

Zondag 20 augustus
15:00 - 16:30  Lezing G. Sijpheer Tuinzaal

Maandag 21 augustus
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Naar buiten

Agenda
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Dinsdag 22 augustus
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer 1
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal

Woensdag 23 augustus
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden en verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Brasserie

Donderdag 24 augustus
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Eerste etage
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00 - 20:00  Vorstelijk Tafelen Brasserie

Vrijdag 25 augustus
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 26 augustus
14:30 - 17:30  Bingo Tuinzaal

Zondag 27 augustus
15:00 - 16:30  Rummikub Brasserie

Maandag 28 augustus
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Natuurquiz Tuinzaal

Agenda
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Dinsdag 29 augustus
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zingen op de huiskamers Huiskamer 1
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal

Woensdag 30 augustus
09:00 - 12:00  Kapper Eerste etage
10:15 - 11:00  Bewegen voor ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:00  Heden en verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Brasserie

Donderdag 31 augustus
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Eerste etage
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00 - 20:00  Seizoensmenu Brasserie

SEPTEMBER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vrijdag 1 september
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 2 september
15:00 - 16:30  Quiz Tuinzaal

Zondag 3 september
15:00 - 16:30  Lezing Historische Vereniging Bergen Tuinzaal

Maandag 4 september
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers Tuinzaal

Agenda
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MENU'S

BIJZONDERDAGMENU'S
Iedere donderdag vinden in de brasserie vanaf 17:00 de 
Bijzonderdagmenu’s plaats. De kosten hiervoor zijn €14,50 (€17,50 
voor een buffet) per persoon.

2 augustus
BBQ 
Een zomerse barbecue met heerlijke vlees- en visgerechten, begeleid 
door frisse salades en bijpassende sauzen.

10 augustus
Fish & Chips-avond
• Een lekker gebakje visje in bierbeslag, geserveerd met 

remouladesaus, grote frieten en een grote salade.
• Mousse van meloen en basilicum.

17 augustus
Thais buffet
• Pikante kippensoep met kokosmelk en kerrie.
• Gebakken rijst met groenten.
• Rundvlees in rode curry.
• Noedels met ei, bosui en pinda's.
• Varkensvlees in gele curry.
• Gebakken eiermie met gewokte groenten.
• Zacht gegaard lamsvlees in een milde saus van bamboescheuten.
• Groene curry van bloemkool en sperzieboontjes.
• Kroepoek en atjar tjampoer.
• Bavaroise van meloen en een topping van mango.
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24 augustus
Vorstelijk Tafelen
Een driegangenmenu uit de vaderlandse keuken van de vorige eeuw.
• Salade van gebakken paling en appelstroop.
• Varkenshaasje in bladerdeeg met preisaus, bospeentjes en puree 

marqies.
• Bavaroise van kruidkoek en gember.

31 augustus
Seizoensmenu
• Crabcocktail met whiskeysaus.
• Gebakken skrei met witte wijnsaus en een salade van groene 

asperges en pommes duchesses.
• Aardbeientaartje met banketbakkersroom.

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer in de brasserie te mogen begroeten 
voor een van de speciaal voor u samengestelde menu’s! Reserveer in de 
brasserie of bel naar 072-5895944. 

MENU'S
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Rolstoelbus BES
Rolstoelbus BES heeft een nieuwe bus! En ook 
dit voertuig rijdt zeven dagen per week, tussen 
09:00 en 18:00 voor u. Bovendien zijn er twee 
extra stoelen in de bus geplaatst, zodat we 
meer mensen tegelijkertijd kunnen meenemen. 
De bus komt u altijd tijdig van huis halen en 
brengt u keurig naar uw eindbestemming. 
Bovendien geeft de chauffeur u uitstekende 
service onderweg.

Reserveren kan dagelijks tussen 09:00 en 
17:00 via het telefoonnummer 06-12745263. 
Ook voor vervoer met een rollator of wanneer u 
slecht ter been bent.

Klachten
Heeft u een klacht? Geef deze dan door aan de 
leidinggevende van degene waarover de klacht 
gaat. U kunt de klacht ook anoniem doorgeven 

via het invulformulier. Deze deponeert u dan in 
de daarvoor bestemde bus bij de receptie.

JPC Optiek
Iedere woensdag van de maand is er een 
inloopspreekuur van 10:30 tot 11:00. Daarnaast 
kunt u zelf een afspraak maken via 072-
5817711.

PRAKTISCHE INFO

Huisartsen in huis
Dokter Laarhoven
Dokter Laarhoven is op 
maandag van 14:00 tot 15:30 
aanwezig in huis.

Dokter Schuurman
Dokter Schuurman is op dinsdag 
van 11:00 tot 12:30 aanwezig in 
huis.

Dokter Boot
Dokter Boot is op woensdag van 
11:00 tot 12:30 aanwezig in huis.
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Handige 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 T. Laarhoven 072-5812700
Dokter Schuurman/Schillings 072-5090605
Dokter Visser 072-5813895
Doove Venocare 0182-624950

Huisartsenpost 072-5180618
JPC Optiek 072-5817711
Kapper Janbroers 072-5896164
Medisch pedicure Mandy 06-11431670 of 
pedicuremandy@quicknet.nl 

Noord West Ziekenhuis 072-5484444
Oorwerk 072-5899779
OV Taxi 0900-8878
Pieter Dekker/Ootes 072-5122614
Pedicure Joyce Visser 072-5813199
Rolstoelbus BES 06-12745263

Starlet Trombosedienst 085-7736736
Taxi Smit 072-5899222
Uitvaartverzorging Dela 0800-9556655
Via Erwin rollator, hoog-laagbedden en 
rolstoelen 06-37324139
Yarden 0800-1292/8192

Postzegels
Wilt u de gebruikte postzegels 
bewaren voor het goede doel? 
Stichting De Postzegelvriend 
heeft als doel langdurig 
zieken en gehandicapte 
postzegelverzamelaars te 
helpen met het opbouwen 
en voortzetten van hun 
verzameling. Dit doen we onder 
meer door het toezenden van 
postzegels, briefwisselingen 
met vaste correspondenten en 
door uitgifte van het blad De 
Postzegelvriend. Inleveren kan 
bij de receptie. Namens Stichting 
De Postzegelvriend heel hartelijk 
bedankt. Blijf ze verzamelen!

PRAKTISCHE INFO
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Oorwerk Audiciens
Oorwerk Audiciens komt drie keer per maand 
op donderdag in huis. Dit gebeurt deze maand 
op 10 en 24 augustus 10:30 en 11:30 in de 
bibliotheek op de tweede etage. Heeft u vragen 
of specifieke problemen. Dan kunt u altijd bellen 
voor een afspraak via 072-5899779.

Handwerken
Wilt u meedoen met de handwerkgroep? Dan 
bent u op 7 en 21 augustus tussen 10:00 en 
12:00 van harte welkom in de Brasserie. Het 
is tevens mogelijk om mooie, zelfgemaakte 
spullen uit de vitrine te kopen. Deze komt in de 
Brasserie of de winkel te staan. De vrijwilligers 
komen u, als u dat wilt, graag ophalen.

Welkomst- en afscheidberichten
We verwelkomen:
Mw. A Kluft (10 juli 2017, K.011), Dhr. J.S. 
Groeneveld (14 juli 2017, K.206) en Mw. A.J. 
Peters-de Groot (17 juli 2017, K.227).

Verhuisd:
Dhr. A. van Leeuwen (naar Verpleeghuis 
Oudtburgh).

PRAKTISCHE INFO

Winkel
Mist u nog iets in onze 
huiswinkel? Dan kunt u dat 
bij ons aangeven. Wij gaan 
vervolgens proberen hiervoor 
te zorgen. Let op: het is het 
niet meer mogelijk om in het 
weekend via de medewerker 
Brasserie artikelen uit de winkel 
te kopen. Houdt u er rekening 
mee dat u op vrijdagmiddag de 
benodigdheden in huis haalt.
aanwezig in huis.
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PRAKTISCHE INFO
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Niet toeteren
Ik heb whiplash-klachten en verdraag geen 
harde geluiden. Het toeteren vanaf het Saenehof 
bij het wegrijden is voor mij onverdraaglijk. 
Ik raak van streek. Wilt u er rekening mee 
houden om niet te toeteren bij het wegrijden. 
Geef elkaar maar extra zoenen, dat is ook een 
mooi afscheid. Het valt me op dat de mensen 
er rekening mee houden, maar wanneer er 
nieuwe bewoners komen, begint het toeteren 
opnieuw. Dank u wel!

door Margreet Dekker, 
bewoonster Zakedijkje 9A

Waardigheid en Trots
Zoals al enkele malen eerder benoemd in het 
Marke Nieuws is De Marke bezig met belevings- 
en cliëntgerichte zorg. Deze zorgvorm betekent 
aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens 

van iemand die zorg krijgt. De zorgverlener gaat 
daarom samen met degene die zorg ontvangt 
na wat hij of zij belangrijk en plezierig vindt. 
Voorop staan eigen regie, gezamenlijkheid en 
gelijkwaardigheid. Aansluitend op de wensen 
en tegelijkertijd bouwen aan een goede relatie.  
Binnen De Marke zijn er drie themagroepen 
welke zijn verdeeld in Regels, Welkom Voelen 
en Meedoen. De groep Welkom Voelen heeft 
zich de afgelopen maand gefocust op één van 
de punten die uit een bijeenkomst naar voren 
zijn gekomen. De eerste mijlpaal is momenteel 
bereikt, hierbij is er onderzocht welke bewoners 
de voorkeur gaven om bij hun voornaam 
genoemd te worden, uiteraard met gepaste 
waardigheid.

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.

INZENDINGEN
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Van al onze bewoners heeft ruim 45% 
aangegeven het fijn te vinden en hier hun 
toestemming voor te verlenen. Dit betekent 
uiteraard ook dat er een grote mate van 
veiligheid bestaat bij de bewoners en dat 
is een fijne gedachte. Dit houdt in dat er 
bij veertig bewoners een aanpassing is 
doorgevoerd op het naambordje naast de deur 
van hun appartement. Het naambordje op 
het aanwezigheidsbord en postbussen bij de 
receptie zullen niet worden aangepast: Dhr. 
en Mevr. zullen hier op gehandhaafd blijven. 
Uiteraard is dit niet zomaar doorgevoerd. De 
bewoners zijn naar hun mening gevraagd 
en hierna zijn alle contactpersonen van de 
bewoners benaderd om aan te geven dat hun 
vader of moeder hiervoor gekozen heeft. Het is 
ook heel fijn om terug te horen dat het grootste 
deel heel erg enthousiast reageerde.Het is de 
bedoeling dat het gebruik van de voornamen 

in de juiste context hoort te staan en dat het 
aanroepen van een bewoner met de voornaam 
in een openbare ruimte niet binnen de norm 
valt. Hier leent de privésfeer zich prima voor. 
Om de vinger aan de pols te houden zullen 
wij over drie maanden nogmaals de bewoners 
die deze keuze hebben gemaakt benaderen. 
Hierbij zullen wij inventariseren of het is wat 
men er van verwacht heeft. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan bestaat altijd de mogelijkheid 
om het te wijzigen. Graag willen wij iedereen 
die heeft bijgedragen tot de realisatie van dit 
project hartelijk bedanken en kunnen wij allen 
trots zijn op het resultaat.

door Frank Liefhebber, 
Themagroep Welkom Voelen

INZENDINGEN
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2 0   ViVa! MARKE NIEUWS

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

Wat weet u over de telefoon en andere communicatiemiddelen?

1.Wanneer werd de eerste telefoonverbinding gemaakt?
A. In 1860 | B. In 1871 | C. In 1876

2. Wie maakte de eerste telefoonverbinding?
A. Philipp Reis | B. Graham Bell | C. Antonio Meucci

3. Wat was de naam van het eerste 
Nederlandse telefoniebedrijf?

A. KPN Telecom | B. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij | C. 
Nederlandse Telefoon Company

4. Wanneer werd het eerste Nederlandse 
telefoonnetwerk geopend?

A. In 1880 | B. In 1890 | C. In 1881

5. Hoeveel aansluitingen waren er op dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen waren er in 
Nederland in 1915?

A. 30.000 | B. 75.000 | C. 130.000

7. Wat was de voorloper van de mobiele telefoon?
A. De datafoon | B. De autotelefoon | C. De mobilofoon

TELEFOONQUIZ
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