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Beste lezer,

Allereerst wensen we u een gezond en 
voorspoedig nieuwjaar. We hopen dat u 
heeft genoten van de voorbije feestdagen en 
zodoende met een goed gevoel aan 2018 
begint. Om toch nog even na te genieten 
van de activiteiten die vorige maand voorbij 
zijn gekomen, vindt u in deze editie van uw 
wijkkrant foto's en verhalen uit de maand 
december. Of het tijdens deze periode 
gezellig was? De beelden spreken voor zich!

Januari is de eerste maand van onze 
kalender, hoewel dat niet altijd zo is 
geweest. De Romeinen deden namelijk 
niet aan januari en februari: zij begonnen 
gewoon in maart. Ze vonden dat de meest 
winterse periode van het jaar het simpelweg 
niet waard was om een naam te dragen. 
Uiteindelijk werd januari toch in het leven 
geroepen en vernoemd naar de god Janus. 
Janus had als god de taak op alle deuren, 
poorten en openingen te letten. Daar waar 
januari het jaar opent en de maand van een 
nieuw begin is, lijkt het ons een treffende 
verwijzing.

Maar goed – dat was in de tijd van de 
Romeinen. Voor nu is het interessanter deze 
nieuwe editie van Marke Nieuws te lezen. 
Veel plezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

Colofon
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Saenehof 1, 1862 JA 
Bergen Telefoonnummer 072-
5895944

De volgende editie verschijnt op 
1 februari 2018. Kopij aanleveren 
vóór 21 januari 2018. Niets uit 
deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd 
worden zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

De Marke bruist
Of het nu zingen, dansen of spelletjes doen is: De Marke 
is altijd in beweging. Deze foto's zijn het levende bewijs!
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ACTIV ITE ITEN

Schaatsbaan
Het weer zat niet mee, maar desondanks hebben onze 
bewoners genoten van de schaatsbaan, de bijbehorende 
koek-en-zopie-tent en de warme chocolademelk en 
Glühwein die hier werden geschonken. 

Bedankje
We willen alle sponsoren 
en vrijwilligers die dit 
evenement mogelijk 
hebben gemaakt hartelijk 
bedanken!
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ACTIV ITE ITEN

Marke Bios
Marke Bios vindt iedere tweede zondag van de maand 
plaats. We draaien in januari een prachtige natuurfilm 
over bevers. Komt u ook op zondag 14 januari om 15:00 
naar de Tuinzaal? De film is gratis voor bewoners. 
Overige belangstellenden betalen €2,50.
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Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 16 januari mee met 
het dinsdagmiddaguitje? Hierbij gaan we 
naar het Huis van Hilde in Castricum, een 
archeologiecentrum met onder meer veertien 
mensfiguren uit de Steen- en Bronstijd. 

De kosten bedragen €12,50, inclusief entree 
en consumptie. Inschrijven kan bij de receptie. 
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.

Workshop schilderen
Bent u ook zo'n liefhebber van de schilderijen 

van Monet of van Gogh? Kom dan op zaterdag 
23 januari om 15:00 naar de Tuinzaal voor een 
workshop schilderen, begeleid door kunstenaar 
Tineke Tukker

Deze workshop gaat specifiek in op het 
impressionisme: schilderen vanuit de 
waarneming met een eigen zienswijze, 
geïnspireerd door het richt. Alles is aanwezig 
en u hoeft alleen maar te komen.

Interesse? Meld u dan aan bij Siene. Een 
aanmelding is noodzakelijk, want de workshop 
is bij twaalf deelnemers vol. Woont u niet in het 
hoofdgebouw? Dan vragen wij een bijdrage 
van €2,50.

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.

ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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JANUARI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Donderdag 11 januari
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

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

Zaterdag 13 januari
15:00 - 16:30  Hersentraining Tuinzaal

Zondag 14 januari
15:00 - 16:30  Marke Bios: Natuurfilm Tuinzaal 

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

Dinsdag 16 januari
10:30 - 12:00  Creatief & Knutsel Tuinzaal    
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30  Dinsdagmiddaguitje: Huis van Hilde Castricum 
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30  Plaatjes draaien met Nic de Git Huiskamer I

Agenda
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Woensdag 17 januari
08:30 - 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  Kampioenschap koersbal Tuinzaal 

Donderdag 18 januari
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Vrijdag 19 januari
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Kampioenschap sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30  Tablet Café Brasserie

Zaterdag 20 januari
15:00 - 16:30  Bruin Café Brasserie

Zondag 21 januari
15:00 - 16:30  Cross Boccia Tuinzaal 

Maandag 22 januari
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal

Agenda
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Dinsdag 23 januari
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 huiskamers Huiskamer I

Woensdag 24 januari
08:30 - 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 Tuinzaal 

Donderdag 25 januari
11:00 - 11:45  Kerkdienst dominee 
   (koffie staat klaar om 10:30) Brasserie
14:15 - 17:15  Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30  Bewegen en fit zijn Tuinzaal 
17:00   Bijzonderdagmenu 

Vrijdag 26 januari
10:30 - 12:00  Kaarten maken Eerste etage
15:00 - 16:30  Sjoelen Tuinzaal

Agenda
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Zaterdag 27 januari
14:30 - 16:00  Bingo
15:00 - 16:00  Bruin Café Brasserie

Zondag 28 januari
15:00 - 16:30  Nieuwjaarsconcert André Rieu Tuinzaal 

Maandag 29 januari
10:30 - 12:00  Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45  Bridge Brasserie
15:00 - 16:30  Groene Vingers: Natuurquiz Tuinzaal

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

Woensdag 31 januari
08:30 - 12:00  Kapper Eerste etage 
15:00 - 16:00  Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30  Koersbal Tuinzaal

Agenda
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MENU 'S

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

25 januari
Thais buffet met live-muziek van Bert van der Steenhoven
• Thaise soep 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
• Ketjapgehaktballetjes in zoetzure saus
• Groene curry van bloemkool en sperzieboontjes
• Atjar tjampoer
• Kroepoek 

• Bavaroise van meloen en een topping van mango 

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. 
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Beauty By Iris
Iris is op 11 januari vanaf 10:00 voor u aanwezig 
in Huiskamer 1. Een afspraak maken kan 
telefonisch via 06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 23 
januari geopend. Yvonne zit tussen 10:00 en 
11:00 voor u klaar om de boeken om te ruilen.

Huisartsen in huis
Dokter Laarhoven is op maandag van 14:00 
tot 15:30 aanwezig in huis. Dokter Kos is er 
op woensdag van 11:00 tot 12:30. Dokter Boot 
komt op woensdag tussen 11:00 en 12:30.

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

072-5817711.

Klachten
Heeft u een klacht? Geef deze dan door aan de 
leidinggevende van degene waarover de klacht 
gaat. Een klacht anoniem doorgeven kan door 
het formulier in de bus bij de receptie te doen. 

Oorwerk Audiciens
Oorwerk Audiciens komt één keer per maand 
op donderdag in huis. Dit gebeurt van 10:30 tot 
11:00 in het atelier op de derde etage. Heeft 
u vragen of specifieke problemen? Dan kunt u 
altijd bellen voor een afspraak via 072-5899779.

PRAKTISCHE INFO
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Telefoonnummers
Alkmaarse Courant Ledenservice 
088-8241111
Apotheek 072-5812236
Beauty by Iris 06-48967789
Brood & Banket Velton 072-5812441
Cliëntvertrouwenspersoon Dhr. Veer 072-
5813040
Dokter Boot/Hofman 072-5813130
Dokter Kos 072-5090605
Dokter Laarhoven 072-5812700
Huisartsenpost 072-5180618
JPC Optiek 072-5817711
Kapper Janbroers 072-5896164
Medisch pedicure Jacqueline Rood 06-
33853398
Medisch pedicure Mandy 06-11431670 of 
pedicuremandy@quicknet.nl 
Oorwerk 072-5899779
OV Taxi 0900-8878
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

Rolstoelbus BES
Rolstoelbus BES rijdt zeven 
dagen per week tussen 09:00 
en 18:00 voor u. De bus komt 
u altijd tijdig van huis halen 
en brengt u keurig naar uw 
eindbestemming. De chauffeur 
geeft u uitstekende service 
onderweg. Reserveren kan 
dagelijks tussen 09:00 en 17:00 
via het telefoonnummer 06-
12745263. 

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

PRAKTISCHE INFO
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Vishandel Buur & Buur
De vishandel Buur & Buur, die op 
donderdagmiddag met een viskar in De Marke 
stond, is helaas komen te vervallen wegens 
tegenvallende klandizie.

Welkomst- en afscheidsberichten
We verwelkomen:
• Dhr. J.M. Schaer (20 november 2017, 

K.014)

Verhuisd:
• Dhr. C. Marees (15 december 2017,  naar 

Hoogduinen Schoorl)

We hebben afscheid genomen van:
• Mw. A. Bleeker-van Stralen (15 december 

2017, K.102)
• Mw. M. Heinsbroek-Schouten (25 december 

2017, K.107)

• Dhr. P. Sintenie (27 december 2017, K.230)

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 
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.

De winkel is geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 10:00 en 12:00 én tussen 
13:30 en 15:30. Houd goed rekening met de 
gewijzigde sluitingstijd van 15:30!

PRAKTISCHE INFO
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PRAKTISCHE INFO
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Terug naar vroeger: eten en drinken
Kunt u het zich nog herinneren: kaantjes op 
het brood, witbrood met suiker, gebakken 
bloedworst en ga zo maar door? Zomaar 
een paar gerechten die vroeger veel werden 
opgediend, maar tegenwoordig nauwelijks nog 
worden geserveerd. En zo zijn er door de jaren 
heen nog meer eetgewoonten veranderd.

In de jaren vijftig was het bijvoorbeeld 
gebruikelijk alles van één bord te eten: de soep, 
het hoofdgerecht en het toetje. Woensdag 
was gehaktdag en op vrijdag werd er meestal 
vis gegeten. Vader kreeg altijd een groter 
stuk vlees: die werkte namelijk harder. Een 
traditioneel menu dat veranderde naarmate 
de welvaart groeide. Nederlanders gingen 
op vakantie en ontdekten gerechten die ze 
thuis ook wilde maken. Daarin speelde ook 
bladen als Libelle en Margriet een grote rol. 

Het Margriet Basiskookboek stond vol met 
dit soort lekkernijen en werd een bepalend 
succes. De jaren zestig werden daardoor 
nieuwer en hipper. De kruidenier verdween 
uit het straatbeeld en werd vervangen door de 
supermarkt. Voorverpakte broden werden door 
pakkende commercials steeds populairder. 
Kent u bijvoorbeeld Bona nog? Dit was het 
eerste margarinemerk beschikbaar in een 
plastic kuipje. Een hele omslag vanuit de 
merkloze papieren wikkels. 

Vandaag de dag is er meer keus dan ooit. Dat 
is in principe goed, hoewel het soms leuk is nog 
even terug te blikken op de menu's van toen.

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.
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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!

Door Mees Schotten, vrijwilliger

Handwerkgroep
Wilt u meedoen met de handwerkgroep? Dan 
bent u op 15 en 29 januari 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 komen in de Brasserie of 
de winkel te staan. De vrijwilligers komen u, als 
u dat wilt, graag ophalen.

Door Margreet en Ida, vrijwilligers

INZENDINGEN
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Gedicht
De winter wacht weer
De betovering van de stille kou 
zal mij weer verrassen.
Ineens
is daar dan weer die wereld wit 
en verstild. Die mij lijkt toe te 
roepen: 'Ervaar mijn schoonheid'; 
en het zal lijken alsof ze op deze 
manier om mijn aandacht gilt.

Kijk zo zal ik het zien: 'Elk detail, 
elk element zal zichtbaar worden; 
en het besef te verkeren in een 
stille wereld zal in mij groeien; 
over hoe groot de schepping is 
en hoe klein je als mens bent.'

Ik zal stappen in een wereld vol
kristallen, heel voorzichtig; en ik
ruik dan de geur van de winterpracht.
Ik zal opnieuw genieten voor de betovering 
wordt verbroken en er opnieuw een grauwe 
winter wacht.

INZENDINGEN
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Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de 
goede voornemens die we allemaal aannemen 
voor het nieuwe jaar weer begint. Goede 
voornemens mogen dan een traditie zijn, de 
traditie is door de jaren heen wel meermaals 
veranderd.

Schouders eronder
Dat had verschillende redenen. Zo was er na de 
Tweede Wereldoorlog een algemene stemming 
van wederopbouw waarin hard werken centraal 
stond. De voornemens stonden in die tijd ook 
in het teken van 'de schouders eronder': een 
goed werkgever- en werknemerschap. 

Die trend heeft zich in de jaren zestig tot en 
met tachtig grofweg doorgezet, met tussendoor 
tijd voor voornemens als zuiniger leven en 
minder spullen kopen. Eind jaren tachtig komt 

hier verandering in. Men neemt zich dan meer 
en meer voor om van nare gewoontes, zoals 
roken, af te komen. Afslanken is eveneens een 
veelgenoemd voornemen voor het nieuwe jaar.

Gezondheidsidealen
Dit gaat zo door tot ongeveer 2005. In dit jaar 
nemen mensen meer dan ooit het voornemen te 
stoppen met roken, maar komen er ook nieuwe 
gezondheidsidealen als nieuwjaarsvoornemen 
om de hoek kijken. Afvallen, meer bewegen en 
gezonder eten domineren deze officieuze top 
drie voor jaren. 

Momenteel verkeren we, qua voornemens, in 
een tijd waarin de zogenaamde mindfulness 
centraal staat. Men wil meer op zichzelf letten en 
zich minder druk maken. Een hele verandering 
sinds de voornemens uit de jaren vijftig!

GOEDE VOORNEMENS

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENADRESGEGEVENS

De Marke + Saenehof 
Saenehof 1

1862 JA Bergen
Telefoon 072-5895944 

Fax 072-5898607
E-mail marreceptie@vivazorggroep.nl 

Website www.denieuwemarke.nl


