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De volgende editie verschijnt op 1 
december 2018. Kopij aanleveren vóór 
19 november 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het kwam misschien wat onverwacht, 
maar het mooie weer in de maand oktober 
was natuurlijk meer dan welkom. Volgens 
meteorologen hebben we in Nederland 
nooit eerder zoveel zomerse dagen zo laat 
in oktober gekregen. Een jaartal dat nog 
enigszins in de buurt kwam, was 1921. Toen 
vond er ook een serie van drie dagen lang 
mooi weer plaats, maar dat was al op 9, 10 
en 11 oktober. Een unieke ervaring, dus.

Het mooie weer betekent niet alleen maar 
goed nieuws. Dit soort extremen worden 
veroorzaakt door de opwarming van de 
aarde. De standaardtemperatuur komt 
hierdoor hoger te liggen en in landen waar 
het sowieso al warm is, kunnen tropische 
stormen voorkomen. Dit was afgelopen 
maand het geval in Spanje en Portugal.

Maar nu lijkt er echt geen ontkomen meer 
aan: de herfst gaat beginnen. De bomen 
worden kaal, het is buiten eerder donker 
en het enige lichtpuntje is de viering van 
Sint Maarten op 11 november. Hóe leuk is 
het als de kinderen van een basisschool 
uw locatie bezoeken met hun zelfgemaakte 
lampionnen!

Tot slot willen we u laten weten dat 
de Uitbureaus druk bezig zijn met de 
voorbereidingen op de feestdagen. Hier krijgt 
u binnenkort meer info over. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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ACTIV ITE ITEN

DE MARKE BRUIST!
Een uitje met de Zonnetrein, de Wandel2Daagse en een 
interessante uitleg over de geschiedenis van de trompet 
tijdens de Alzheimerweek. Afgelopen periode stond in 
De Marke weer bol van de activiteiten. Zó zag het eruit! 
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Stranduitje
In oktober zijn we naar het strand van 
Noordwijk geweest, waar we werden 
rondgereden met het voertuig De Nieuwe 
Strandrups (foto boven). Was u ook van de 
partij?

Activiteiten in november en
december
Het kan voorkomen dat activiteiten in 
november en begin december in een andere 
ruimte plaatsvinden dan u gewend bent. Dit 
in verband met scholing van het personeel 
in de Tuinzaal. Excuses voor het ongemak!

Sportief uitje
We gaan op donderdag 1 november, op 
uitnodiging van de Riki Stichting, naar 
het Friendship Sport Centre Only Friends 
in Amsterdam. We kunnen hier, onder 
begeleiding, zwemmen, volleyballen en 
crossboccia spelen. Wilt u ook mee? Geef 
u dan op bij de receptie. We vertrekken om 
10:00 vanaf De Marke.

Optreden
Komt u ook op 2 november om 19:00 naar de 
Tuinzaal voor het optreden van Mamszang 
Theater (foto reechts)? Deze achtkoppige 
damesband geeft een performance weg die 
u niet mag missen.

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
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ACTIV ITE ITEN

SINT-MAARTEN
Sint-Maarten vieren we dit jaar op 9 november. De 
leerlingen van de Lucebert-school komen om 10:15 
naar de brasserie om voor u te zingen. U kunt in de 
huiswinkel terecht voor uit te delen snoepgoed.
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Marke Bios
Marke Bios vindt iedere maand plaats. 
We draaien deze maand een concert van 
Willeke Alberti. Komt u ook op zondag 11 
oktober om 15:00 naar de Tuinzaal? De 
film is gratis voor bewoners van De Marke. 
Andere belangstellenden betalen €2,50. 

Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 20 november mee met 
het dinsdagmiddaguitje? We gaan het 

Vredeskerkje (foto) bezoeken dat dit jaar 
honderd jaar bestaat. Het kerkje is gesticht 
door de familie Van Reenen-Völter in 1918. 
We krijgen een rondleiding van Joop Bikius 
die ons alles vertelt over dit prachtige kerkje.

De kosten zijn €12,50, inclusief entree en 
consumptie. We verzamelen om 13:30 bij 
de receptie, vertrekken om 13:45 en zijn 
rond 16:30 weer thuis. Opgeven kan bij de 
receptie. Betalen kan bij Siene.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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NOVEMBER/DECEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 november
10:00 - 16:00 Sportief Uitje Amsterdam   
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 2 november
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
19:00   Optreden Mamszang Thater Tuinzaal

Zaterdag 3 november
15:00 - 16:30 Workshop schilderen Tuinzaal

Zondag 4 november
15:00 - 16:30 Crossboccia Tuinzaal

Maandag 5 november
10:00 - 12:00 Handwerken Brasserie
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 6 november
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1

AGENDA
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Woensdag 7 november
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 8 november
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 9 november
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
10:15   Sint-Maarten met leerlingen Lucebert-school Brasserie
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 10 november
15:00 - 16:30 Rummikub spelen Tuinzaal

Zondag 11 november
15:00 - 16:30 Marke Bios Tuinzaal

Maandag 12 november
10:00 - 12:00 Handwerken Brasserie
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Japans Bloemschikken Tuinzaal 

AGENDA
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Dinsdag 13 november
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek    
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1

Woensdag 14 november
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Tuinzaal 
11:00 - 12:00  Hond knuffelen Huiskamer 1   
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Koersbal Tuinzaal

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

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

Zaterdag 17 november
15:00 - 16:30 't Bruin Café Brasserie

Zondag 18 november
15:00 - 16:30 Historische Vereniging Bergen Tuinzaal

AGENDA
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Maandag 19 november
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: De Natuur In 

Dinsdag 20 november
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30 Dinsdagmiddaguitje: Vredeskerkje
15:00 - 16:30 Plaatjes draaien Huiskamer 1    
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 

Woensdag 21 november
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 22 november
10:30 - 12:00 Verkoop Ab Metzelaar Ondermode Brasserie
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 23 november
10:30 - 11:00  Oorwerk Atelier op de derde etage
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

AGENDAAGENDA
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Zaterdag 24 november
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal

Zondag 25 november
15:00 - 16:30 Concert Vita Nova Tuinzaal

Maandag 26 november
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal  
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Quiz Tuinzaal

Dinsdag 27 november
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1 

Woensdag 28 november
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 29 november
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 30 november
10:30 - 12:00 Verkoop HIP Mode Brasserie
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

AGENDA
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Zaterdag 1 december
15:00 - 16:30 Feestdagenquiz Tuinzaal

Zondag 2 december
10:30 - 11:30  Eerste Advent Tuinzaal
15:00 - 16:30 Crossboccia Tuinzaal

Maandag 3 december
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal  
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie  
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal

Dinsdag 4 december
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1
19:00    Schoen zetten voor bewoners 

Woensdag 5 december
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sinterklaasviering Tuinzaal

Donderdag 6 december
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn 
   Tuinzaal

AGENDA
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MENU 'S

BIJZONDERDAGMENU
Het Bijzonderdagmenu vindt iedere vierde donderdag van de 
maand vanaf 18:00 plaats in de brasserie. De kosten hiervoor zijn 
€17,50 per persoon, exclusief drankjes.

Donderdag 22 november
• Romige tomatensoep met basilicumroom

• Huisgemaakte salade van gerookte zalmfilet
• Aardappelsalade met verse kruiden en sjalotjes
• Italiaanse salades van olijven, paprika en sperziebonen
• Komkommersalade met appel en een dilledressing

• Portugese kipreepjes in zachte paprikasaus
• Rijstschotel met verse groenten
• Bourgondische aardappeltjes met ui en spekjes
• Oma's stoofpotje van rundersukade
• Stamppotje van bospaddenstoelen, spek en uit
• Gegrilde spies met het mooiste uit de Noordzee

• Tiramisu van Oreo-koekjes en Bailey's

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer in de brasserie te mogen begroeten 
voor een van de speciaal voor u samengestelde menu’s! Reserveren is 
wenselijk en kan in de brasserie of via het telefoonnummer 088-9958811.
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Beauty By Iris
Iris is iedere vierde donderdag van de maand 
voor u aanwezig in huiskamer 1.  Dit valt 
deze maand op 29 november. Een afspraak 
maken kan telefonisch via 06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 
13 en 27 november tussen 10:00 en 11:00 
geopend. Mevrouw de Rover zit voor u klaar 
om de boeken om te ruilen.

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. 

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.

PRAKTISCHE INFO

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.
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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

Wensboom
De wensboom van Gouden Dagen staat 
vanaf november in de brasserie. U kunt hier 
uw wensen ophangen, waarna wij er een 
wens uithalen in de hoop deze te kunnen 
vervullen

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 een 
keer per maand op vrijdag 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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Daar waar november een ingetogen maand 
is van korte dagen en koud weer, is het ook 
een maand die vooruitloopt op de feestdagen, 
waarin lekker eten en gezelligheid centraal 
staan. We blikken daarom in deze editie 
alvast vooruit op de feestdagen, maar slaan 
ook november zelf niet over: een maand 
waarin de eerste nachtvorst eraan komt en 
de pompoenen uitgestald langs de wegen 
liggen.

Gastvrij nieuws
ViVa! Zorggroep organiseert, in de week 
voorafgaand aan de Kerstdagen, ook dit 
jaar weer een feestelijke avond met een 
luxe kerstmenu vanuit ViVa!'s Topmenu-
cyclus. Dit keer draagt het menu de naam 
KerstSterren Menu. Het programma is eind 
november gereed, waarna u kunt reserveren. 
U vindt de kerstflyer dan in uw brievenbus.

11 november
Sint-Maarten is het eerste feest van de grote 
advent, welke geheel in het teken staan van 
licht, delen en elkaar zien. Ooit was het een 
feest voor iedereen, waarbij men in een 
zogenaamde processie liep. Pas later werd 
het een kinderfeest. Dit vindt haar oorsprong 
in de landbouw. De boeren maakten het 
land klaar voor de winter en sloegen de rijke 
oogst op in de schuren. Kinderen togen met 
bedelzakjes langs de deuren en kregen dan 
iets van de oogst mee – noten of vruchten, 
bijvoorbeeld. Dit vormde de basis voor het 
Sint-Maarten dat we vandaag de dag kennen. 
Nu gaan kinderen, voorzien van een lampje 
of een uitgehold knolgewas waarin een...

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
November is de tijd van het 
jaar om u te wagen aan de knol 
en de kool: echte, Hollandse 
groenten die direct uit de aarde 
komen. Puurder kan bijna niet 
– en dan smaken ze ook nog 
eens geweldig. De rode kool, 
boerenkool, bloemkool, koolraap 
én spruitjes zijn allemaal 
voorbeelden van typische 
novembergroenten, hoewel 
de koolraap – helaas – steeds 
meer naar de achtergrond wordt 
verdreven.
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...klein lichtje brandt, langs de deuren om te 
zingen, in ruil voor wat snoep, een mandarijn 
of een appel. Wie weet komen er bij u ook 
kinderen aan de deur...

Allerzielen
Allerzielen, het feest van alle zielen, is de 
dag waarop de Rooms-Katholieke kerk alle 
gelovige zielen van gestorvenen herdacht. 
Dit feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 
november gevierd – de dag na Allerheiligen. 
De meeste landen staan stil bij deze dag, 
hoewel Allerzielen het meest wordt gevierd 
in traditioneel katholieke landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika.

Halloween
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen wijst de 
kerk gelovigen op thema's als sterfelijkheid, 
de dood en het laatste oordeel. De 

voorbereidingen op deze feesten vinden 
plaats op Allerheiligenavond. In het Engels 
kennen we die dag als Halloween. Dit feest 
heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een 
wereldwijd bekende dag. In sommige landen 
lijkt Halloween enigszins op Sint-Maarten: 
ook hier gaan kinderen langs de deuren om 
snoep op te halen. Het grote verschil met Sint-
Maarten is, afgezien van de verschillende 
data, het feit dat kinderen in landen die 
Halloween vieren dit vaak verkleed doen – 
bij voorkeur als iets griezeligs.

Het feest is echter los te zien van Allerheiligen 
en Allerzielen: Halloween heeft inmiddels 
niets meer te maken met de kerkelijke dagen.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Feeëriek en sfeervol bereikt de
kleurrijke herfst een hoogtepunt

Wandel in het rood 
wordende bos.
Vergeelde bladeren
en kreupelhout.

Natuur verliest haar 
laatste krachten
Onderweg naar enige rust, 
zodat nieuwe tijd is 
aangebroken: 

het is november weer.
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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

Appelmoes
Op Huiskamer 1 kunnen ze heerlijke 
appelmoes maken, zo blijkt uit de foto 
hiernaast!

Namens De Marke

Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de Brasserie? 
U bent op 5 en 19 november 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 komen 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 C.M. van der 
Meulen (5 oktober, K.318), mevrouw P. Zalm-
van het Riet (6 oktober, K.306) en mevrouw 
Groen-Vels (15 oktober, K.217).

Namens De Marke

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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Bent u geboren in de maand november? Dan 
bent u erg gesteld op uw privacy en de tijd 
voor uzelf. En dat zeggen wij niet. Dat hebben 
verschillende onderzoeken uitgewezen.

Kinderen die zijn geboren in november hebben 
doorgaans een opvallend karakter. Het is 
bijvoorbeeld best lastig om een afspraak met 
hen te maken. Dit omdat ze hun vrije tijd als een 
soort havik bewaken. Daarnaast voelen ze zich 
enkel bij personen bij wie ze helemaal zichzelf 
kunnen zijn prettig. Dat maakt het soms lastig 
deze zogenaamde novemberkinderen te leren 
kennen: ze zijn in gezelschap vaak wat meer 
geserveerd.

Loyale vrienden
Maar dit ietwat gesloten karakter heeft 
ook voordelen. Zodra je eenmaal bij een 

novemberkind in de zogenaamde inner circle 
terecht komt, zijn het vrienden voor het leven. 
Ze luisteren goed naar je en vertrouwen je 
volledig. Een vriend of vriendin om zuinig op te 
zijn, dus!

Ambitie
Andere eigenschappen van iemand die is 
geboren in november, zijn vastberadenheid en 
ambitie. Ze willen graag in controle zijn van wat 
er gebeurt. Dat kan voor een partner vervelend 
zijn, maar op professioneel gebied maakt dat 
hen juist vaak succesvol. Het houdt ook in dat 
ze vaak nét iets meer te besteden hebben. 
Mede daardoor zijn novemberkinderen vaak 
liefhebber van mooie spullen met een hoge 
kwaliteit.

Bent ook in november geboren? Klopt deze 
omschrijving een beetje – of juist totaal niet?

NOVEMBERKINDEREN

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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

Wat weet u over het najaar?

1. Welke kinderen worden, wetenschappelijk 
bewezen, vaak ouder?

A. Kinderen geboren in de zomer | B. Kinderen geboren in de lente 
| C. Kinderen geboren in de herfst

2. Wat betekent het woord 'herfst' eigenlijk?
A. 'Nazomer' | B. 'Oogsttijd' | C. 'Vochtig seizoen'

3. Welke feestdagen vallen in de herfst?
A. Allerzielen en Kerstmis | B. Allerheiligen en Kerstmis 

| C. Allerzielen en Allerheiligen

4. Wat begint er op het zuidelijk halfrond als op het noordelijk 
halfrond de herfst begint?

A. De zomer | B. De lente | C. De winter

5. Waarom is er meer regen in de herfst?
A. Dat komt door de zon | B. Dat komt door de maan | C. Dat komt 

doordat het elders warmer is, waardoor water verdampt en op een kouder 
werelddeel neerkomt

6. Waardoor ontstaat sneeuw?
A. De wolken zijn koud, waardoor de regen bevriest | B. De aarde is koud 
en voordat de regen valt, is het bevroren | C. Sneeuw heeft met geen van 

beiden te maken en ontstaat spontaan

HERFSTQUIZ
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