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Beste lezer,

April doet wat 'ie wil. Een spreekwoord dat 
u ongetwijfeld kent en welke absoluut van 
toepassing is op de tijd van het jaar. Zo 
dachten we afgelopen periode ein-de-lijk 
een beetje lente te zien toen de kou opnieuw 
toesloeg: 0 graden – halverwege maart! 

Toch geeft april ons altijd gezellige dagen. 
Pasen valt bijvoorbeeld vaak in deze maand. 
En dan is er natuurlijke onze Koningsdag – 
op 27 april. Dit jaar gaat de koninklijke familie 
naar de stad Groningen. De activiteiten op 
uw locatie spelen zeker op deze feestdag in.

We beginnen trouwens de maand dubbel. 
Eerste Paasdag valt namelijk op 1 april: de 
dag van de grap. Krant, radio en televisie 
gaan ongetwijfeld hun best doen om u weer 
te foppen. En niet alleen in Nederland. De 
traditie komt voor in grote delen van Europa, 
Noord-Afrika, Amerika en Australië. Gaat u 
nog iets uithalen? Of houdt u het dit keer bij 
het vieren van Pasen?

We wensen u ook deze maand weer veel 
leesplezier met deze nieuwe editie van uw 
blad!

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 1 mei 
2018. Kopij aanleveren vóór 18 april 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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HET U ITBUREAU

WANDELEN
Op deze pagina ziet u de foto's die zijn gemaakt tijdens 
het speciale ommetje in het teken van NLdoet – de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Heeft u ook 
meegewandeld? 

Meer NLdoet
Lees snel verder voor 
meer over NLdoet en de 
bijbehorende wandeling!
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NLdoet
In het kader van NLdoet hebben de bewoners 
van Huis Ter Wijck, samen met 26 vrijwilligers, 
een wandeling gemaakt. Eerst dronken 
de vrijwilligers die zich via NLdoet hadden 
opgegeven samen met de vaste vrijwilligers 
én de bewoners van Huis Ter Wijck een kop 
koffie – om zo met elkaar kennis te maken. 
Daarna begon het ommetje op deze zonnige 
dag. Via Overbos ging de wandeling naar 
het Lestaurant van het Kennemer College, 
waar we gastvrij werden ontvangen door 
de leerlingen van de horeca-opleiding. Zij 
serveerden tomatensoep, broodjes gezond 
en koffie met heerlijke brownies toe – en 
uiteraard was alles zelfgemaakt. De tafels 

waren prachtig gedekt en de bediening 
was keurig. De gasten lieten het zich goed 
smaken!

Huis Ter Wijck wil bij deze het Lestaurant, het 
Oranje Fonds en alle onmisbare vrijwilligers 
hartelijk danken voor deze geslaagde dag.

Vrijwilligers gezocht
Lijkt het u ook leuk om vrijwilliger te 
worden? Kom dan gerust langs bij Huis Ter 
Wijck of mail met vrijwilligerscoördinator 
Laura (l.deridder@vivazorggroep.nl) om 
te overleggen wat de mogelijkheden zijn. 
Vrijwilligers voor leuke activiteiten met de 
cliënten van Huis Ter Wijck zijn altijd welkom!

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

HET UITBUREAU
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APRIL 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 
Middag  De Lonkende Leestafel    
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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Vrijdag 6 april
10:00 - 12:00  Verkoop: Donjacour schoenen De Buitenhof    

Vrijdag 13 april
10:00 - 12:00  Verkoop: LiVon tweedehandsmode De Buitenhof  

Zondag 15 april
11:30   Pannenkoekenfestijn  

Donderdag 19 april
19:00    Bingo De Buitenhof       €5,00

Dinsdag 24 april
14:00   Extra Ommetje  

Vrijdag 27 april
   Koningsdag Foyer  
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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Koningsdag-feitjes
• Koningin Wilhelmina en haar familie 

waren nooit aanwezig bij de festiviteiten.
• Ieder jaar wordt er in Nederland zo'n 

honderd miljoen euro uitgegeven aan 
oranje artikelen.

• Koningin Juliana kreeg jaarlijks een 
bloemenhulde op Paleis Soestdijk. 

• Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verboden de Duitse bezetters alle 
festiviteiten, maar vierde Nederlanders 
stiekem toch Koninginnedag. Koningin 
Wilhelmina sprak via Radio Oranje het 
volk moed in.

• Koningin Beatrix heeft van Koninginnedag 
het feest gemaakt wat het vandaag de 
dag is, met onder meer de bekende 
vrijmarkt.

• Viel Koninginnedag op een zondag? Dan 
werd de dag op 29 april gevierd. Vóór 

1980 werd Koninginnedag, in dat geval, 
verplaatst naar 1 mei.

• Koning Willem-Alexander is de eerste 
koning sinds 1890. Sinds dat jaar heeft 
Nederland alleen koninginnen gehad.

• Het opspelden van het traditionele oranje 
speldje of lintje was verboden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Als alternatief 
zette men vaak oranje Afrikaantjes op de 
vensterbank.

• Koningsdag is ook een nationale feestdag 
op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

• Nederlandse ambassades in het 
buitenland vieren Koningsdag met 
oranjebitter en haring.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

INZENDINGEN
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Vrijmarkt
Meer dan de helft van de Nederlanders 
komt tijdens Koningsdag op de vrijmarkten 
af. Het is de verwachting dat er tijdens deze 
markten voor zo'n 315 miljoen euro aan 
spullen worden verkocht. Dat is ongeveer 92 
euro per persoon. 

Geen slechte verdiensten! Maar mag dit 
allemaal wel? Ja, dat mag. Iedereen kan 
op straat verkopen onder vergunning. Dit 
bijzondere beleid leidt tot deze markten 
die in onder meer Utrecht 's nachts al zijn 
toegestaan. Er zijn wel uitzonderingen: zo 
mag men geen voedsel en drank verkopen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Koolraap
At u vroeger ook met regelmaat koolraap? 
Deze ooit een erg populaire groente werden 
begin juni gezaaid en in eind oktober geoogst. 
De smaak is opvallend zoet, hoewel ze wel 
gekookt gegeten moesten worden: rauw zijn 
koolrapen niet erg smakelijk. De koolraap 
werd vroeger in het Friese Kleigebied, 
de Bommelerwaard, Gelderland, Noord-
Limburg en Noord-Brabant verbouwd voor 
zowel dierlijke (veevoer) als menselijke 
consumptie, maar is nu een beetje uit zicht 
geraakt. Weinig mensen eten nog koolrapen: 
vandaar dat de raap op de officieuze lijst 
verdwenen groenten is beland.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Eenmaal per maand, op donderdagavond, 
staan we met heel veel mensen in de rij bij 
de kassa. Nou ja, kassa... In de foyer worden 
dan de plankjes verkocht voor de bingo-avond 
en stroomt De Buitenhof vol met enthousiaste 
deelnemers die graag een gokje wagen met 
twee bingorondjes en vier lootjes voor de 
loterij. Het is altijd een gezellig geroezemoes. 
Iedereen treft weer eens iedereen, dat is te 
horen en Karin van de ballen in de bak moet 
af en toe wel eens om een beetje stilte vragen, 
omdat ze de cijfertjes onder de verkeerde letter 
omroept. Ja, ja, Karin, er wordt goed op je gelet! 

Na de eerste verlossende bingoroep volgen er 
al gauw meerderen met een vol nummerbordje 
die zich melden. Het gaat er altijd heel eerlijk 
aan toe. Er moet dan een kaart uit een kaartspel 
getrokken worden en die komt overeen met 

dezelfde kaart uit een ander pak kaarten, die 
op de prijs ligt. Een kwartier naar de mooiste 
prijs zoeken is dus niet nodig en iedereen 
heeft vroeg of laat dezelfde kans. Toch heb 
je mazzelkonten met het geluk aan hun kant, 
die zo hun plankje vol hebben, en zielepieten 
die met hun laatste nummertje op hun plankje 
blijven zitten, omdat de prijsjes nu eenmaal 
niet onuitputtelijk zijn. Sneu, maar het volgende 
rondje kan zo maar anders lopen. 't Is maar een  
spelletje en de tv is dikwijls ook niet om voor 
thuis te blijven. Vroeg naar bed is ook geen 
optie, want in bed gaan de meeste mensen 
dood en wie wil dat nou? Nee hoor, de bingo 
blijft leuk en spannend. In voor- en tegenspoed.

Tot de volgende maand. Nieuwe nummers, 
nieuwe kansen en niet gegokt is altijd mis.Tot 
ziens!

BINGO

zomer weetjes

Door Mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Periodes van moeheid horen bij het leven. 
Soms is het lichaam moe, soms de geest. We 
voelen ons leeg, uitgeblust, zonder reserves. 
We hebben teveel energie gebruikt in een korte 
tijd of ervaren veel zorgen wat onze aandacht 
en energie opslurpt. 

Het is goed om even pas op de plaats te 
maken. Stil te staan bij alles wat er gebeurt en 
onszelf een moment van opladen te gunnen. 
De wereld om ons heen gaat altijd door en het 
vraagt een bewustzijn om deze af en toe voor 
onszelf stop te zetten. Om zo nu en dan eens 
nee te zeggen, of hardop uit te spreken dat 
het even niet zo goed gaat. Het is de kunst om 
ook dat er te laten zijn; om ruimte te geven aan 
vermoeidheid en mogelijkheden te zoeken om 
onszelf weer op te laden. 

Dat opladen doet elk mens anders. Dat kan 
bijvoorbeeld door naar binnen te keren: de stilte 
op te zoeken, mediteren, bidden of wandelen 
in de natuur. Het kan ook in dingen zitten als 
muziek, boeken, kunst. Of juist in het contact 
en interactie met andere mensen. 

Waar haalt u inspiratie vandaan om lichamelijk 
of geestelijk op te laden? Hoe brengt u het 
energie niveau weer omhoog? Ter inspiratie 
sluit ik af met een mooi gedicht: 

Tussen tijd en eeuwigheid 
tussen stilte en voluit leven 
te midden van het alledaagse 
rumoer en duizend vragen 
(alle zorgen tussen haakjes) 
geen puntkomma, geen ruis. 
Rust. Punt.

STILSTAAN EN OPLADEN

zomer weetjes

Door Mandy Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Weerspreuken
Hoeveel van de volgende weerspreuken 
over de maand april kent u?
• Zo menig vorst in maart, zo menig dauw 

in april.
• April doet wat 'ie wil.
• Aprilzonne doet water in de tonne.
• Aprillertje zoet, geeft nog wel eens een 

witte hoed.
• April veel regen, brengt grote zegen.
• Aprilvlokjes brengen meiklokjes
• Op een april geen zon, vaak water in de 

ton.
• De huwelijkse staat is als april: nu zon, 

dan storm en dan weer alles stil.
• Als het in april regenen wil, blijven de 

boeren niet stil.
• Valt in april veel nat, dan zwemmen de 

druiven tot in het vat.
• April regen? Boerenzegen.

• In april heldere maneschijn, zal voor de 
bloesems schadelijk zijn.

• Het mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad 
zijn.

• April veranderlijk en guur, brengt hooi en  
koren in de schuur.

• Donder in april, is wat de landman wil.
• Aprilse aren zijn er in alle jaren.
• April maakt de bloem, mei bekomt de 

roem.
• Als in april kevers ontstaan, dan zal de 

mei van kou vergaan.
• Gras dat in april wast, staat in mei vast.
• Verschaft april vele schone dagen, dan 

pleegt mei de last te dragen.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Even voorstellen
Hallo iedereen,

Mijn naam is Tessa en sinds kort werk ik in 
Huis Ter Wijck als welzijnscoach voor het 
hele gebouw. 

Dat houdt in dat ik bewoners en medewerkers 
ga coachen op het gebied van welzijn. Ook 
werk ik in De Boogeart in Castricum op de 
dagbesteding als activiteitenbegeleider, 
daar komen mensen die nog thuis wonen 
om bij mij een gezellige dag te hebben vol 
activiteiten.
 
Naast mijn werk sport ik graag en dat doe 
ik dan in een sportschool. Daarnaast speel 
ik basgitaar in een band, maar ook schrijf ik 
pianostukken en schilder ik doeken vol. 

U kunt me altijd herkennen aan mijn 
tatoeages op mijn arm of de piercing in mijn 
neus. 

U mag mij altijd van alles vragen over mij 
als u mij tegen komt. Voor de korte tijd dat 
ik hier werk, vind ik het hier heel gezellig en 
ben ik al door veel mensen met open armen 
ontvangen. 

Ik heb er heel veel zin in om met u samen te 
werken om er met elkaar een gezellige tijd 
van te maken.

Door Tessa Reyes, welzijnscoach

INZENDINGEN
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Kees Rood de kolenboer
had een transportfiets voor kolenvervoer.

Een keer had hij reuze pech,
het schroefje van zijn spatbord 
brak af en was weg.

Nu ging zijn spatbord vreselijk te keer,
hij hoorde zijn eigen stem niet meer.

Hij dacht: 'Ik ga naar de 
fietsenmaker Dirk Groen,
en die moet er even 
een nieuwe schroef in doen.'

Jan Mak reed even met Kees mee,
en weet je wat hij tegen hem zee?

Wat gaat je spatbord akelig tekeer,
je hoort je eigen stem niet meer.

Ga even naar fietsenmaker Dirk Groen,
en die moet er even 
een nieuwe schroef in doen.

Kees zegt: 'Goeie, beste Jan,
stil maar, want ik versta er geen woord van.

Want mijn spatbord gaat zo akelig tekeer,
ik hoor mijn eigen stem niet meer.

Ik ga even naar fietsenmaker Dirk Groen,
en die moet er even 
een nieuwe schroef in doen.'

GEDICHT

zomer weetjes

Door meneer Oud

INZENDINGEN
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Philomela: Een onbekende naam van iemand 
die licht klassieke muziek zou brengen. 
Omdat dit type muziek niet zo vaak in Huis 
Ter Wijck gehoord wordt, waren er toch best 
veel luisteraars naar De Buitenhof gekomen. 
Ik denk dat iedereen wel tevredengesteld is 
geworden. Er was een jonge, Japanse vrouw 
die fantastisch piano kon spelen en in grappig, 
gebroken Nederlands probeerde duidelijk te 
maken wat ze zou gaan doen. Ze had een 
eveneens jonge zangeres meegenomen die 
bekende klassieke liederen prachtig meezong. 
Het publiek kon ook aan de bak met het 
bekende Altijd Is Kortjakje Ziek, dat voluit 
werd meegezongen. De pianiste speelde een 
groot aantal variaties op deze melodie, die van 
Mozart bleek te zijn. Ook de bekende Carmen 
van Bizet kwam langs met assistentie van 
'Grote Wim'. 

Na de advocaatpauze gaf de zangeres uitleg 
over Die Forelle van Schubert en De Zwaan 
van Grieg. De zwaan, waarna bekend is dat hij 
geen geluiden maakt, alleen als hij doodgaat. 
Nooit geweten, maar de liederen werden 
prachtig vertolkt. Ook de Hollandse componist 
Röntgen kwam nog aan bod met een melodietje 
over een kalf aan de Kalfsjeslaan (het eindigde 
in elk geval op boe, boe). Toen mochten wij nog 
meezingen met de The Sound Of Music (Do Re 
Mi en Edelweisz) en daarmee kwam een eind 
aan een hele mooie, leerzame muziekmiddag.

Heel onverwacht werden er nog bloemen 
aan de artiesten uitgereikt en aan een dame 
die bekend maakte dat de middag ons was 
geschonken door Uitvaartvereniging IJmond. 
Dat was toch heel aardig. Een hartelijk bedankt 
is hier zeker op zijn plaats!

PHILOMELA

zomer weetjes

Door Mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Paashazen
Op een ijs- en ijskoude zaterdagmiddag 
werden de bewoners van zes en zeven 
gevraagd om in de hal zes paashazen te 
komen knippen. Zomaar, tot nut van het 
algemeen, in dit geval om beide hallen een 
beetje voorjaarsachtig op te fleuren. Er was 
heel veel belangstelling, maar met passen 
en meten kon iedereen aan de gang met 
een paar velletjes gekleurd papier. Al gauw 
lag er een stapeltje haasjes op tafel en leek 
de hal een paaskippenhok, zo enthousiast 
werd er onder elkaar gekakeld.  Het werd 
een hele gezellige middag, want er kwam 
natuurlijk ook advocaat met slagroom 
aan te pas en dat bracht de tongen nog 
meer in beweging.  Heel veel dank aan de 
verzorgsters. De ochtendploeg bleef wat 
langer, de middagploeg kwam wat eerder. 
Dat is toch fantastisch? En wij? Wij kwamen, 

ongemerkt, de helft van de tweedaagse 
winter door. Heerlijk!

Door Mevrouw De Soet

Cliëntenraad
Wist u, dat als u vragen heeft voor de 
Cliëntenraad Beverwijk, u deze kunt stellen 
op donderdag 12 april van 15:00 tot 15:30 
uur? Enkele leden van de Cliëntenraad 
zitten dan in het restaurant van Huis Ter 
Wijck om naar u te luisteren. Dus mocht u 
vragen en/of opmerkingen hebben, loop dan 
zeker even langs.

Door mevrouw Wieringa, voorzitter 
Cliëntenraad Beverwijk

INZENDINGEN
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Alzheimer Trefpunten
De Alzheimer Trefpunten Midden-
Kennemerland organiseren maandelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met dementie, 
hun naasten en andere belangstellenden. 
Een deskundige start een bepaald thema, 
waarna er gelegenheid is om vragen te 
stellen over dit thema of over dementie in het 
algemeen. Aanwezigen krijgen daarnaast de 
ruimte voor het ontmoeten van lotgenoten. De 
bijeenkomsten duren anderhalf tot twee uur 
en worden geleid door een gespreksleidster 
met kennis van zaken. Iedereen is van harte 
welkom, vooraf aanmelden is niet nodig en 
het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Wilt u meer weten over de Alzheimer 
Trefpunten? Kijk dan op de website voor 
meer info: www.alzheimer-nederland.nl of 
bel naar 06-51942684.

Voorkom en leer vallen
Vallen bij oudere mensen is een ernstig 
en veelvoorkomend probleem. Sommige 
ouderen belanden na een valpartij zelfs op 
de spoedeisende hulp. Anderen belanden in 
het ziekenhuis of verpleeghuis.

Veel mensen hebben de angst om (opnieuw) 
te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone, 
dagelijkse bezigheden. Ruim de helft van 
de 70-plussers is bezorgd om te vallen. 
Sommigen gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. 

ViVa! Zorggroep organiseert daardoor een 
cursus in Castricum waarin ouderen wordt

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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geleerd hoe te vallen én hoe ze vallen kunnen 
voorkomen. Deze cursus bestaat uit negen 
middagsessies van ongeveer twee uur.

De cursus Zicht Op Evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert…
• …minder bezorgd te zijn om te vallen;
• …de kans op vallen te verminderen;
• …optimaal gebruik te maken van de eigen 

mogelijkheden
• …meer te gaan bewegen.

De startdatum van de cursus is 3 april. Meer 
informatie of aanmelden? Bel 088-998000 of 
mail zichtopevenwicht@vivazorggroep.nl voor 
meer info over Zicht Op Evenwicht.

VANUIT V IVA !

Beautymaand
De dagen worden wat langer, de temperatuur gaat weer omhoog. De 
vogeltjes fluiten. Het voorjaar is in aantocht! De hoogste tijd om weer met 
frisse haren en mooie nagels de deur uit te gaan. ViVa! Ledenservice zorgt 
ervoor dat de kapper of pedicure bij u aan huis komt én heeft deze maand 
een speciale aanbieding voor leden!

Speciale aanbieding
• Gratis föhnen/stylen (ter waarde van €16,70) bij een knipbeurt door 

Mobella Kappers.
• Gratis nagellakken bij een pediucurebehandeling door één van de bij ons 

aangesloten pedicures.

Wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Bel dan naar 088-9958822 
voor meer info. Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Meldt u dan 
vandaag nog aan via 088-9958822 of via de website: www.vivazorggroep.
nl/ledenservice, onder vermelding van de actiecode BEAUTY. Deze actie is 
geldig tot en met 30 april 2018.
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April staat op het punt van beginnen – en we 
weten allemaal dat deze maand doet wat 
'ie wil. Iets zinnigs zeggen over het weer in 
deze maand is dan ook knap lastig. Wat we 
wél zeker weten, is dat de maand dit jaar 
begint op Eerste Paasdag. Daarom vindt u 
in deze editie van ViVa! Gastvrij iets over de 
oorsprong van paaseieren, naast natúúrlijk 
het nieuws rondom onze dienstverlening.

Praten over eten
We gaan in de maand april uitgebreid met u 
in gesprek over het eten. Over de smaak van 
het eten, bijvoorbeeld. Of over hoe het eten 
wordt opgediend. En over de sfeer tijdens 
de maaltijd. We zijn gedurende vier weken 
op verschillende locaties aanwezig om korte 
interviews te houden waarin u al uw op- en 
aanmerkingen over het eten aan ons kunt 
doorgeven. Complimenten zijn natuurlijk ook 

welkom. De resultaten van deze gesprekken 
worden met de teams besproken waarna 
we, waar nodig, verbeteringen treffen.

U begrijpt dat het niet lukt om op iedere 
locatie met alle bewoners te praten. Heeft 
u desondanks behoefte aan een gesprek 
over het eten en weet u niet zeker of er op 
uw locatie ook interviews worden gedaan? 
Neem dan contact op met uw gastvrouw, de 
kok of een lid van uw cliëntenraad. Hij of zij 
kan u dan in contact brengen met de juiste 
personen.

We hopen u in de ViVa! Gastvrij van juni te 
kunnen informeren over de resultaten en 
laten dan eveneens weten wat we precies

Van de keukentafel
Een paasei is een versierd ei 
of chocolade-ei dat met Pasen 
wordt verstopt. Die traditie is niet 
nieuw – in tegendeel. Paaseieren 
doken al op tijdens de 
Middeleeuwen. Het verstoppen 
ervan komt voort uit een oude 
gewoonte om eieren in akkers te 
begraven. Men geloofde destijds 
dat de akker daardoor vruchtbaar 
werd. Vandaar dat ook de ouders 
van nu op Paaszondag voor dag 
en dauw opstaan om eieren te 
verstoppen.

VIVA !  GASTVRIJ
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met deze informatie gaan doen. Eet 
smakelijk!

Paaseieren verven
Een typische traditie met Pasen is 
het schilderen van eieren. Dat kan op 
verschillende manieren en met diverse 
soorten verf. Je kunt er restjes verf uit de 
schuur voor gebruiken, maar dan is het ei 
niet meer eetbaar. Met waterverf is dit nog 
wél het geval – vandaar dat dit meestal de 
voorkeur heeft.

Wilt u een mooi en glanzend ei beschilderen? 
Kies dan een zachte kleur als ondergrond. 
Schilder het ei in z'n geheel in deze kleur 
en laat de verf drogen. Kies vervolgens een 
tweede kleur verf die contrasteert óf iets 
feller is dan de kleur van de ondergrond. 
Breng deze tweede kleur vervolgens aan 

met een dun penseel. Een garantie voor 
prachtige paaseieren!

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 Latte 
Honing Macchiato: koffie met de smaak van 
pure chocolade en honing. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

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

Wat weet u over het ontstaan van de telefoon?

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. Hoe heette het eerste Nederlandse telefoonbedrijf?
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 had dit eerste netwerk?
A. 510 | B. 49 | C. 1.630

6. Hoeveel telefoonaansluitingen had 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

8. Wanneer werd de mobiele telefoon uitgebracht?
A. In 1973 | B. In 1975 | C. In 1978

TELEFONIEQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


