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Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Saenehof 1, 1862 JA Bergen 
Telefoonnummer 088-9958800 Mail 
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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

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

ACTIV ITE ITEN

ZELF GEMAAKT
Op de bovenste foto toont meneer Baars zijn 
zelfgemaakte kunstwerk: een ingelegd en gefineerd 
dienblad welke er prachtig uitziet. Meneer Baars is 
daarom gevraagd een workshop te geven tijdens 
Creatief & Knutsel!
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ACTIV ITE ITEN

DE MARKE BRUIST!
Dat is te zien aan de volle agenda én ook aan deze 
foto's. Zien we u deze maand ook weer bij één van onze 
activiteiten?

ACTIV ITE ITEN
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Vrijwiligers gezocht
We zijn voor onze avondactiviteiten op zoek 
naar vrijwilligers die het gezellig vinden 
om ons één keer in de week van 19:00 tot 
21:00 te assisteren. We zoeken vrijwilligers 
die willen meedoen met onder meer het 
sjoelen, wandelen en koffie drinken óf die 
gewoon een praatje met een bewoner willen 
maken. Heeft u interesse of kent u iemand 
die interesse heeft? Laat het dan weten aan 
Audrey Wokke via a.wokke@vivazorggroep.
nl of 06-12482661.

Brasserie
De brasserie is sinds 1 mei tot 21:30 open 
voor iedereen. Dit geldt voor bewoners van 

De Marke, maar ook voor bezoekers en 
bewoners in de wijk en de aanleunwoningen. 
U kunt hier koffie drinken, het journaal kijken 
of iets anders doen.  Komt u ook na uw werk 
rond 20:00 naar de brasserie? We zitten met 
mooi weer op het terras!

Workshop schilderen
Houdt u van schilderen? Kom dan naar de 
workshop schilderen op zaterdag 2 juni, van 
15:00 tot 16:30 in de Tuinzaal of, bij mooi 
weer, in de buitenlucht. We schilderen vanuit 
de waarneming met een eigen zienswijze, 
geïnspireerd door het licht, waarbij het 
erom gaat hoe u iets ervaart of ziet. Alles is 
aanwezig: u hoeft alleen maar te komen.

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

Interesse? Meld u dan snel aan, want met 
twaalf deelnemers zit de workshop vol. De 
workshop is gratis voor bewoners van De 
Marke. We vragen een bijdrage van €2,50 
wanneer u niet in het hoofdgebouw woont. 
Aanmelden kan bij Siene.

ATJ Owls
Brigitte van ATJ Owls (foto rechts) komt op 
zaterdag 9 juni bij ons op bezoek, samen met 
haar oehoe. Deze activiteit vindt om 15:00 
plaats in de Brasserie of, bij mooi weer, in de 
buitenlucht. Komt u ook kijken?

Marke Bios
Marke Bios vindt iedere maand plaats. We 
draaien in april de film De Veluwe, waarin 
deze Gelderse landstreek centraal staat: u 
krijgt de prachtigste plekken te zien. 

Komt u ook op zondag 10 juni om 15:00 naar 
de Tuinzaal? De film is gratis voor bewoners. 
Andere belangstellenden betalen €2,50.

Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 19 juni 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.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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JUNI/JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vrijdag 1 juni
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 2 juni
15:00 - 16:30 Workshop schilderen Tuinzaal

Zondag 3 juni
15:00 - 16:30 Jeu de boule Tuinzaal 

Maandag 4 juni
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 5 juni
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 6 juni
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

Donderdag 7 juni
10:30 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 8 juni
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Tablet Café Tuinzaal

Zaterdag 9 juni
15:00 - 16:00 Bezoek oehoe Brasserie      

Zondag 10 juni
15:00 - 16:30 Marke Bios: De Veluwe Tuinzaal 

Maandag 11 juni
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Japans Bloemschikken Tuinzaal

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

Woensdag 13 juni
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 14 juni
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

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

Zaterdag 16 juni
15:00 - 16:30 Bruin Café met Gerard Koomen Brasserie

Zondag 17 juni
15:00 - 16:30 Lezing Historische Vereniging Bergen Tuinzaal

Maandag 18 juni
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal

Dinsdag 19 juni
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:30 - 16:30 Dinsdagmiddaguitje Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 20 juni
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 
15:30    Haringparty met Gouden Dagen Brasserie 

AGENDA

Donderdag 21 juni
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 22 juni
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Tablet Café Tuinzaal

Zaterdag 23 juni
14:30 - 17:30 De BeleefTV Tuinzaal      

Zondag 24 juni
15:00 - 16:30 Marke Bios: André Rieu Tuinzaal 

Maandag 25 juni
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Quiz Tuinzaal

Dinsdag 26 juni
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 27 juni
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 28 juni
10:30 - 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 29 juni
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 30 juni
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal

Zondag 1 juli
15:00 - 16:30 Jeu de boule Brasserie

Maandag 2 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal

Dinsdag 3 juli
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 4 juli
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 5 juli
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

AGENDA 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 28 juni
Landenbuffet
• Duitsland: Beenham uit de klem met mosterdsaus
• Italië: Spaghetti Bolognese
• Frankrijk: Uiensoep
• Nederland: Huisgemaakte huzarensalade
• Spanje: Paella met verse groenten en kip
• Griekenland: Moussaka
• Verenigde Staten: Cole slaw
• China: Stokjes saté in satésaus
• Mexico: Maïssalade met paprika
• België: Roomijs met warme kersen

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 088-9958811.
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Beauty By Iris
Iris is op 14 juni voor u aanwezig in Huiskamer 
1. Een afspraak maken kan telefonisch via 
06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 12 
en 26 juni tussen 10:00 en 11:00 geopend. 
Yvonne zit voor u klaar om de boeken om te 
ruilen.

Gewijzigde nummers
De Marke is vanaf heden bereikbaar via 
088-9958800 (receptie) en 088-9958811 
(brasserie).

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. 

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.

PRAKTISCHE INFO

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.

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 7 juni 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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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?

Aardbeientrifle
Een mooi glas met laagjes koekkruimels, 
gemarineerde aardbeien en romige zuivel is 
een leuk toetje voor een zomerse maaltijd. 

Dit heb je nodig: 
• 1 bakje aardbeien
• 1 pak koekjes
• 1 fles vlierbloesemsiroop
• 1 beker hangop, yoghurt of roomkwark

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

Bereidingswijze
• Halveer de aardbeien en laat ze een 

halfuurtje marineren in een scheut 
vlierbloesemsiroop;

• Verkruimel een handje havermoutkoekjes;
• Leg een laagje koekkruimels op de 

bodem van een mooi glas;
• Schep een laagje gemarineerde 

aardbeien in het klas en daarop, naar 
keuze, een dikke laag hangop, volle 
yoghurt of roomkwark;

• Maak het geheel af met een paar 
koekkruimeltjes bovenop.

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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Wisseling van de wacht
Na veertig jaar kappen in De Marke 
zwaaien we af.De jaren waren gezellig en 
het medeleven vanuit De Marke geweldig. 
Daarom dank voor de gastvrijheid en 
misschien tot ziens.

Joke en Annemarie (foto rechtsboven, red.) 
zetten de kapsalon voort!

Door Nica en Rinus Janbroers, kappers

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

Weerspreuken
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht 

en duur.
• In juni dondergevaar, dan is het een 

vruchtbaar jaar.
• In juni te veel regen in de nok, schaadt 

de bij en de bonenstok.
• Juni met veel donder, brengt de oogst 

ten onder.
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht 

veel koren op het land.
• Juni, regen is Gods zegen. Komt de 

zonneschijn erbij? Dan maakt hij boer en 
stadslui blij.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de Brasserie? 
U bent op 11 en 25 juni 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 mevrouw F.E. Niehof-
Tack (5 mei, K.112), mevrouw A.G. Mul-
van Woensel (7 mei, K.207), mevrouw 
E.C. Wokke-Doffer (7 mei, S.30), mevrouw 
A. Duin-Groenewoud (19 mei, K.017) en 
mevrouw J. van Wieringen-Noordbruis (22 

mei, K.211).

Mevrouw Melis-van der Brekel is verhuisd 
naar Platanenhof Alkmaar (24 april).

We hebben afscheid genomen van mevrouw 
J. Kooiman-Lugtigheid (28 april, K.017), 
meneer W.A.M. Zweekhorst (5 mei, K.009), 
meneer L. Gouswaart (11 mei, K.211) en 
mevrouw J. de Vries-Vogelsang (12 mei, 
K.217).

Namens De Marke

INZENDINGEN



xxxxx

2 0   ViVa! SPIL

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


