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Beste lezer,

De zomer is begonnen. Dat heeft u niet 
alleen aan het weer gemerkt, maar ook 
aan het aantal vakantiekrachten dat bij u is 
langsgekomen. Namens ViVa! Zorggroep 
zijn we daar erg blij mee. Zo kunnen onze 
vaste medewerkers ook genieten van een 
welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor 
werknemers achter de activiteiten en het 
Uitbureau. Lees daarom goed de agenda: 
vanwege de zomerperiode gaan sommige 
activiteiten niet door.

Juli wordt ook wel hooimaand of oogstmaand 
genoemd. Het is in deze maand dat het 
goudgele koren wordt gemaaid en dat heel 
wat fruit en groenten rijp genoeg zijn om 
geplukt te worden. Een vruchtbare maand, 
dus. Of niet? Want op redacties van onder 
meer televisie en radio is de zomer juist een 
periode met minder nieuws: komkommertijd. 
Verwacht daarom geen nieuwe programma's 
op televisie: dat begint allemaal weer rond 
eind augustus. Sportliefhebbers? Die worden 
wel weer goed voorzien. Met het huidige WK 
Voetbal, de Tour de France en Wimbledon in 
het vooruitschiet wordt het op z'n minst een 
sportieve zomer.

Deze redactie heeft in ieder geval weer hard 
gewerkt aan de nieuwe Spils en Snippers, 
het Marke Nieuws en Forumidabel. We 
wensen u een fijne zomermaand en natuurlijk 
veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

colofon

Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Plesmanweg 1, 1945 WK 
Beverwijk Telefoonnummer 088-9957000

De volgende editie verschijnt op 25 juli 
2018. Kopij aanleveren vóór 16 juli 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken De Buitenhof 
Middag  Klaverjassen De Buitenhof
Middag  Spelletjes De Buitenhof   
Middag  't Ommetje De Buitenhof (vertrek)  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond  Meditatiedienst De Buitenhof 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte    
Ochtend  Zang De Buitenhof     
Middag  Gymnastiek De Buitenhof

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof    
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen De Buitenhof

AGENDA
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Donderdag 5 juli
14:00   Optreden Peter Dons  

Donderdag 12 juli
09:30 - 12:30 Paardentram (op inschrijving)

Donderdag 19 juli
19:00   Bingo Buitenhof       €5,00*

Vrijdag 20 juli
   Wandeluitje naar de markt van Heemskerk 
   (op inschrijving) 

Meer info
Loop binnen bij het Uitbureau voor meer info over de activiteiten. 
U vindt ons in de foyer: de eerste deur rechts naast de counter. 
Mailen of bellen mag ook: naar Mirjam (06-22782294 of 
m.bayense@vivazorggroep.nl), Yvonne  (088-9957017 
of y.glorie@vivazorggroep.nl) of Sharon (088-9957017 
of s.demmers@vivazorggroep.nl)

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Huis ter Wijck heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur in 
handen heeft. Hij is te huur in de foyer: de eerste deur 
rechts naast de counter.
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Zomerkrachten
De zomer is begonnen en dat betekent dat 
u te maken krijgt met vakantiekrachten. 
Medewerkers van ViVa! Zorggroep gaan 
natuurlijk ook op vakantie en daarom kan het 
voorkomen dat u in uw woonzorgcentrum of 
verpleeghuis nieuwe gezichten ziet. 

We realiseren ons dat het soms niet altijd 
leuk is om de vertrouwde medewerker te 
moeten missen, maar garanderen u dat de 
kwaliteit van onze hulp- en zorgverlening 
hetzelfde blijft – ook tijdens de wat hectische 
zomerperiode.

Activiteiten
De activiteiten op uw locatie gaan grotendeels 
gewoon door, zodat thuisblijvers iets hebben 
om naar uit te kijken. Bekijk hiervoor uw 
agenda of vraag het aan de gastvrouw.

Vraag en aanbod
Heeft u wellicht belangstelling voor een nieuw 
ziekenhuisbed? Onze wijkverpleegkundige 
Willy van Eerden heeft er namelijk een ter 
beschikking (bovenste foto) en ze wil er graag 
vanaf. Het bed is slechts drie maanden oud, 
voorzien van veel comfort, daarom zo goed 
als nieuw én gratis af te halen.

Interesse
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Willy van Eerden voor meer informatie. Dit 
kan via het telefoonnummer 06-22926829.

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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Feestje!
Het is alweer een poosje geleden. 23 
april stond daar opeens een grote groep 
dames, gekleed in baaien rokken en 
met omslagdoeken op het podium. Een 
shantykoor, nu eens niet bestaande uit 
zeebonken, maar van vrouwen op de kade. 
En dan niet de treurende, afwachtende 
echtgenotes, maar de dames van plezier, 
die op een holletje naar de kade kwamen om 
de zeelui, die soms op hun lange vaarroutes, 
een avondje voet aan wal konden zetten. 

Een lekkere borrel en een vrolijke meid om te 
dansen en hun avond was goed. Het waren 
dus de wat onbekende liedjes die werden 
gezongen, maar door de vele coupletten 
was de melodie van de smartlappen al gauw 
bekend en werden de refreintjes lekker 
meegezongen. Het koor kwam uit IJmuiden 

en dat werd duidelijk in de pauze: haring, 
makreel, kibbeling en de bijpassende, 
vloeibare versnaperingen gingen er goed in. 

Na de pauze begon het spektakel opnieuw 
en dat werkte aanstekelijk op de bomvolle 
zaal. Veel te vlug moesten we stoppen: er 
moest natuurlijk ook nog gegeten worden. 
Maar dit Shantykoor mag gerust nog een 
keertje komen. 

Dames, hartelijk bedankt voor de leuke 
middag.

Door mevrouw De Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

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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Hoe lang nog. Dat zeggen mensen soms, 
wanneer ik ze bezoek, als de tijd lang duurt 
door ziekte, zorgen of als ze verdriet hebben 
om iets wat ze niet meer kunnen. 

Hoe lang nog. Een kreet, een schreeuw van 
ongeduld, van wanhoop om de uitzichtloosheid, 
de pijn, de eenzaamheid, de machteloosheid 
die iemand voelt als u de strijd lijkt te gaan 
verliezen. Soms gaat het om mensen die 
revalideren en onzeker zijn of ze weer volledig 
zullen herstellen. Soms gaat het om mensen 
die aan het eind van hun leven staan – en dan 
kunnen er momenten zijn dat de pijn en het 
verdriet (eventjes) teveel worden om aan te 
kunnen. 

Hoe lang nog. Een vraag die ik natuurlijk niet 
kan beantwoorden. Natuurlijk, er worden door 

de artsen prognoses gemaakt, van hoelang 
het verwachte herstel gaat duren. Maar wat 
zeggen die prognoses? Het zijn schattingen, 
want ieder mens is anders. 

Wat ik de mensen in zo'n situatie in ieder geval 
probeer mee te geven, is om geduld te hebben 
en hoop te houden. Herstel heeft zijn tijd nodig 
en dat kunt u niet afdwingen. Het helpt als u 
uw gedachten probeert te verzetten, als u uzelf 
richt op iets wat u energie geeft. Dat is niet altijd 
eenvoudig, maar samen met de cliënt probeer 
ik dat te ontdekken.

Hoe lang nog. Het leven kan een ademtocht 
zijn of een ontdekkingsreis die u voert langs 
bergen en dalen. We hebben een leven lang 
om te ontdekken en te groeien.

HOE LANG NOG?

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Terug naar Zierikzee
Het Zierikzee van weleer is anders dan het 
Zierikzee van nu. Werk en kerk stonden hoog 
in het vaandel in het destijds Hervormde 
dorp. Mijn grootvader, opa Saman, had acht 
kinderen en moest als smid van Zierikzee de 
kost verdienen. Wél zwaar werk, maar dat 
ging bijzonder goed. Het was vooral veel 
boerenwerk, zoals hoefijzers zetten, wagens 
en ploegen repareren en andere taken die 
op een boerderij voorkwamen. Kachels en 
verwarmingen waren zijn specialiteit. 

Zowel mijn opa als oma waren in de kerk 
beiden zeer actief. Oma had hier een 
zondagsklasje, opa bemoeide zich met de 
financiën, zoals geld tellen na de collectie. 
Soms kostte hem dat zelf geld, bijvoorbeeld 
wanneer er bepaalde aankopen nodig waren 
en er gebengeld voor was. Dan betaalde hij 

het zelf. De kerk was belangrijk voor hun 
beiden.

God zag hun ijver en toewijding en het 
was dan ook geen toeval dat ze in contact 
kwamen met twee mannen die het evangelie 
predikten. Deze mannen spraken een 
eenvoudige en duidelijke boodschap die het 
echtpaar ontroerde. Ze genoten ervan, maar 
dat verontrustte de dominee. Die kwam hen 
daarop bezoeken: als ze aan de preek van de 
kerk alleen niet genoeg hadden en nog naar 
andere prekers gingen luisteren, was dat 
geen voorbeeld voor andere kerkgangers. 
De Samans vonden echter dat er alleen...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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...waarheid werd gebracht, waardoor het 
hen goed deed. De dominee liet hen daarom 
kiezen: óf de kerk, óf de twee broeders. Opa 
hield voet bij stuk, waardoor de dominee hen 
opdroeg de kerk te verlaten, tot ongenoegen 
van opa. 'Ik houd vast aan de waarheid 
en echtheid – en in de kerk heb ik tijdens 
mijn financiële werk genoeg gezien wat niet 
eerlijk is', sprak hij. 'Ik denk daarom niet dat 
Gods wil voor mij is – om daar mijn tijd en 
kracht aan te geven.' De dominee voelde 
zich behoorlijk in zijn wiek geschoten, 
temeer omdat hij ergens besefte dat opa 
gelijk had. Daarom had hij de volgende 
zondag tijdens zijn preek een mededeling: 
'De familie Saman heeft de kerk verlaten. 
Hierbij het verzoek aan gemeenteleden om 
geen reparatiewerk meer door Saman te 
laten uitvoeren.'

Het werd een rustige week voor mijn 
opa maar wel met de nodige zorgen. Op 
zaterdagavond moesten ze concluderen dat 
er die week erg weinig was binnengelaten. 
Tot overmaat van ramp werd de boodschap 
van de dominee de volgende zondag 
herhaald. De maandag erna zaten ze aan 
de ontbijttafel in de keuken. Opa had geen 
haast om naar zijn werkplaats te gaan: er 
was toch niet veel te doen. Dat verontrustte 
mijn oma nog meer. 'Waar zijn we toch aan 
begonnen', verzuchtte ze. Maar opa dacht 
dat er wel een uitkomst zou komen. Hij had 
dit net gezegd toen er een man voorbij het 
raam liep die klaarblijkelijk iets zocht. En hij 
zocht inderdaad iets: een voordeur met de 
naam Saman erop. Hij was een visser en

INZENDINGEN
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had een boot waarop iets gerepareerd 
moest worden – en iemand had hem verteld 
dat hij daarvoor opa Saman moest zoeken. 
Dit was een begin: na één visser volgden 
er nog veel meer. De visserij bloeide en 
de Samans hadden niet alleen brood voor 
hun ziel gevonden, maar ook een goede 
boterham. Aan vissers werd namelijk veel 
meer verdiend dan aan die hervormde 
boeren.

Toch wilde het gezin ook voor God nog 
actief blijven. Oma vond het jammer dat ze 
geen zondagsklasje meer had, maar opa 
wist er wel iets op. Ze hadden tenslotte 
acht kinderen die vaak speelkameraadjes 
meenamen. Iedere zondagmiddag las oma 
een stuk voor uit de Bijbel – speciaal voor 
kinderen. 

Ik, Frits, ben er trots op een kleinzoon te zijn 
van deze hardwerkende Samans.

Ik ben jong geweest en oud geworden, maar 
heb nooit een rechtvaardige verlaten gezien, 
noch zijn nageslacht zoekende brood. Ik 
hoef ook niet te zoeken naar brood voor de 
ziel; en ik weet in welke gemeenschap die 
broeders zijn en waar de waarheid gepredikt 
en brood voor de ziel gegeven wordt. Ik hoef 
dus niet te zoeken waar, al weet ik nu wel 
waar je het niet moet zoeken.

- Koning David in een van zijn palmen

Door Frits, kleinzoon van de Samans

INZENDINGEN
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In een lange tijd van mooi weer stond er 
in Huis ter Wijck een tuinfeest gepland. En 
wat moest ons nu weer overkomen? Op die 
bewuste dag daalde de temperatuur met tien 
graden. Het stormde uit het noordwesten en 
het regende. Maar de organisatie had natuurlijk 
met vooruitziende blik een plan B opgesteld 
en dus was de Buitenhof, what's in a name, 
klaar om iedereen te ontvangen. Elke gast die 
binnenkwam werd getrakteerd op een flinke 
bak advocaat of aardbeien met ijs. Dat hield 
ons zoet en zorgde ervoor dat de nog steeds 
binnenkomende gasten ook ergens ingepast 
konden worden. 

Onder alle bedrijvigheden door speelde 
een meneertje op leeftijd op een mooi, 
antiek draaiorgeltje oude zeemansliedjes en 
smartlappen, dus onder het smullen door kon 

er dus ook nog meegezongen en gebabbeld 
worden. De orgelman had een ijzeren gestel 
en een oersterke rechterarm, want wat kón die 
man draaien – onvermoeibaar! Intussen was 
Yvonne de mensen die zich voor een workshop 
hadden opgegeven aan het verzamelen bij een 
grote tafel, waar al veel hulp aanwezig was. 
Iedereen kreeg een groot plastic wijnglas op een 
poot. Op tafel lagen plastic zakjes en viltstiften 
en er stonden vrijwilligers met schenkbekers 
zout klaar. Met hun hulp en aanwijzingen stond 
er in een mum van tijd een prachtige sorbet in 
verschillend gekleurde laagjes op tafel. Mooi om 
te zien! Wat met water aangemaakt waspoeder 
als slagroom erop en wat glimmertjes erin en je 
zou er zo in happen. In heel wat appartementen 
zal zo'n glas te bewonderen zijn. Wat een fijne 
middag hebben we gehad: iedereen heel, heel 
hartelijk bedankt!

TUINFEEST IN DE BUITENHOF

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet, bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Gedicht van Toon Hermans
Als ik de bomen zie
gemaakt van hetzelfde leven
maar dan met stam en tak en twijgen
als ik de bomen zie
dan luister ‘k altijd even
naar hun fantastisch zwijgen

Ik heb de storm zien komen
hij sloeg ze half kapot
verstild zag ik ze dromen
of dansen, zomerzot

Ik zag hun angstig beven
in donker en in licht
en zie mijn eigen leven
in hun verweerd gezicht.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Weerspreuken
• Als juli u niet ligt te heten, dan zal gans 

augustus u zweten.
• De eerste juli kil en wak, brengt veel 

koren in de zak.
• Is juli regenachtig, dan is augustus 

twijfelachtig.
• In juli de morgen rood, 's avonds verkeert 

het weer in nood.
• Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in het 

najaar de vruchten goed.
• 's Nachts regen en daags de zon, dat vult 

de schuur, zak en ton.
• Mist na regen brengt geen zegen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Onze vroegere activiteitenbegeleidster, nu 
al bijna twee jaar werkzaam bij een andere 
ViVa!-locatie, was op de gedachte gekomen 
om een paar oude, trouwe deelnemers van 
de door haar georganiseerde workshops bij 
haar thuis uit te nodigen voor een, hoe komt ze 
erop, workshop bloemschikken. De inschrijving 
was in een mum van tijd vol, dus toog, op 
een warme, zonnige woensdagmiddag, een 
rijtje dames, stuk voor stuk voorzien van een 
felgekleurde zonnehoed, in rolstoelen richting 
de Bankenlaan. Een bekijks dat we hadden! 
We leken wel zo'n rijtje eendjes uit de Donald 
Duck. Voorbijgangers leverden lachend 
commentaar, fietsers staken hun hand op, 
we lagen in een deuk door die hoofddeksels. 
Op de bestemming aangekomen, was er voor 
iedereen een schaduwplek onder een parasol 

of waranda en na koffie en een wafel met 
aardbeien gingen we aan de slag met 
vrouwenmantels, chrysantjes, roosjes en 
duizendschoon  die allemaal kort afgeknipt 
een plaatsje kregen in een driedubbele 
schelpenkrans. Een plaatje om te zien. En 
gekwébbeld dat er werd – heerlijk. Dat allemaal 
onder het genot van frisdrank en wat hartigs. 

De tijd ging veel te vlug voorbij, maar we 
konden lachend, en bovendien met een ijsje én 
een prachtig werkstuk, afscheid nemen. Edith, 
wat was het fantastisch. Heel erg bedankt voor 
zo'n fijne verrassende middag. Wat een leuke 
herinnering is dit! En ook de vrijwilige duwsters: 
bedankt dat jullie er weer waren, sommigen 
voor de tweede keer in die week. Waar vind je 
ze nog? Nou, hier dus!

UITSTAPJE

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet, bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Een ommetje
Op de warme eerste maandag van de maand 
juni was het mijn beurt om met het ommetje 
mee te mogen. Wát een verrassing stond de 
groep te wachten! Eén van de vrijwilligsters 
had ons (stiekem) uitgenodigd om naar 
Holland op zijn Smalst te komen, net voorbij 
kinderboerderij De Baak in een prachtige 
omgeving. Haar man heeft daar, samen 
met een familielid, een soort werkplaats met 
de nodige voorzieningen en gemakkelijk 
meubilair. Het was best een hele wandeling 
voor de duwers van alle rolstoelen, zelfs 
nog door een stukje het park Westerhout. 
Op bestemming aangekomen en met 
iedereen op een plaatsje in de kring kregen 
we lekker wat te drinken en te snoepen. 
Onderwerg werd er, onder vrolijk gemekker 
van twee mooie lichtbruine geiten, heel wat 
afgebabbeld. De snoeperij ging verder met 

heerlijke hapjes van eitjes van eigen kippen, 
omwikkeld met rookvlees, en fruitspiesjes. 
Tjonge, wat een middag hadden we daar. 
Het was niet alleen een ommetje, het was 
een middagje uit. Zoiets verwacht je in de 
verste verte niet. 

Heel hartelijk bedankt Ellie – en natuurlijk ook 
de vrijwillige duwers, omdat zij toch maar dat 
hele eind wilden lopen. Anders hadden wij 
dat avontuur niet meegemaakt. 

Door mevrouw De Soet, 
bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Het Peerdekartje
Het peerdekartje in vroegere tijden,
zag je heel wat paard en wagen rijden.

Een er van,
was van Piet Peerdeman.

Piet bracht voor weinig geld een hele vracht,
overal naar toe met een paarde kracht.

Tussen Hoorn en Enkhuizen,
Voor boodschappen en verhuizen.

Een jongetje uit de Haag logeerde 
bij tante Trien,

en had van dichtbij nog nooit 
een paard gezien.

Hij was even naar buiten gegaan,
en net bleef het paardje van Piet er staan.

Hij dacht wat voor brandstof zou 
die nou gebruiken,
toen begon hij van onder te spuiten.

Hij zegt tegen Piet: dat paard kan 
je wel verkopen,
die start je nooit want al zijn benzine 
is eruit gelopen.

Namens Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Donderdagavond 31 mei zijn we met 
familieleden, verzorgsters en bewoners van 
Huis ter Wijck samengekomen in de Buitenhof 
om even extra te denken aan de mensen die 
ons in het afgelopen halfjaar zijn ontvallen. Een 
volle zaal betrokkenen en meelevenden, met 
eerbied luisterend naar mooie orgelmuziek van 
de heer Crezee en passende gedichten van 
pastor Goossens en Mirjam Bayense. Een 
lange lijst met namen van vooral hoogbejaarden 
die elk met liefde en een rode roos werden 
geëerd en nog even dicht bij ons waren. Het 
was een waardevolle, aangrijpende avond voor 
alle aanwezigen.  

De mensen van voorbij, 
zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij, 
zij zijn met ons verweven,
In liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen.
De mensen van voorbij, 
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Daar waar zij mogen wonen, 
daar kan geen pijn meer komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, 
zijn vrij.

IN MEMORIAM

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet, bewoner Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Juli is een echte vakantiemaand. Veel 
medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn in 
deze periode op vakantie. Het is altijd een 
hele organisatie om er voor te zorgen dat u 
ook in de zomermaanden kunt rekenen op de 
dienstverlening die u van ons gewend bent. 
We doen er dan ook alles aan om er ook voor 
u een paar fijne weken van te maken.

Naar buiten
We hopen dat in de zomerperiode in de 
gelegenheid bent om af en toe eens lekker 
naar buiten te gaan. Dat kan een klein 
wandelingetje zijn, maar ook een kopje koffie 
op het terras. Heeft uw locatie een terras of 
een tuin en heeft u hierover opmerkingen of 
aanbevelingen? Laat het ons graag weten. 
We kijken graag voor u wat we hieraan 
kunnen doen.

Tour de France
Op 19 januari 1903 kondigde L’Auto de 
eerste editie van de Tour de France aan 
en deze Ronde van Frankrijk was meteen 
een succes. Wielrenners reden de Tour in 
dagelijkse kleding en de fietsen waren nog 
niet zo geavanceerd en snel als de huidige 
varianten. 

Tour van 2018
Dit jaar wordt de Tour gereden van 7 tot en 
met 29 juli. De Tour start dit jaar in het Franse 
departement Vendée. Hopelijk geniet u van 
dit jaarlijkse evenement op televisie.

VIVA !  GASTVRIJ

Jarig in juli
Bent u de komende maand 
jarig? 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!
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Aardbeien en erwten
De zomer is begonnen en dat betekent ook 
dat het eten van aardbeien erg voor de hand 
ligt. U kunt aardbeien natuurlijk ook gebruiken 
in toetjes en taarten. Het lekkerst zijn dan 
aardbeien die uit de eigen tuin komen. 
Mensen die zelf verse aardbeien kweken, 
leggen deze vruchten vaak tussen de stro 
en onder de planten. Op die manier zijn de 
aardbeien beschermd tegen bedreigingen 
als vuil, vocht en schimmel. Vandaar ook de 
Engelse vertaling: strawberries.

Een groente die veel opduikt tijdens 
de zomermaanden is de doperwt. De 
zogenaamde jonge erwten zijn rechtstreeks 
uit de peul te snoepen. Heeft u ooit een 
moestuintje gehad? Dan weet u waarschijnlijk 
dat een goede erwt knapperig en een beetje 
zoet is. Ze zijn rauw erg lekker in salades.

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 Affogato: 
dé perfecte combinatie van ijs en espresso 
waarvan u ieder moment kunt genieten. De 
prijs is €2,50 voor bewoners. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Antwoorden:
1. C | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. C | 7. B | 8.C

Wat weet u over de populairste reisbestemmingen?

1. Welke taal wordt wereldwijd het meest gesproken?
A. Engels | B. Spaans | C. Mandarijns

2. Welk land was in 2014 het meest bezochte vakantieland?
A. Duitsland | B. Frankrijk | C. Spanje

3. Welke provincie is Nederlands' populairste 
vakantiebestemming?

A. Noord-Brabant | B. Gelderland | C. Friesland

4. Waar staat Spanje om bekend?
A. Spaghetti | B. Paella | C. Coq au Vin

5. Welke tolweg in Frankrijk is heel bekend bij toeristen?
A. Route du Soleil | B. Route du Napoleon | C. Route National

6. Welke garde bewaakt het Vaticaan in Rome?
A. Het Griekse leger | B. Het Vreemdelingenlegioen | C. De Zwitserse 

garde

7. Waar vonden de eerste stierengevechten plaats?
A. Frankrijk | B. Spanje | C. Portugal

8. Hoe lang is de Chinese muur?
A. 4000 km | B. 5000 km | C. 6000 km

VAKANTIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


