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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 Peperstraat 17, 1941 GA 
Beverwijk Telefoonnummer 088-9957950

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

INHOUD EN VOORWOORD

3  Het Uitbureau

6  Agenda

12 Praktische info

14  Vanuit ViVa!

15 Inzendingen

18  ViVa! Gastvrij

20  Breinbrekers  

3



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

HET U ITBUREAU

DIERENBEZOEK
Op 17 mei waren er dieren op bezoek in Lommerlust. 
Dit keer hadden Bianca en Cock jonge pulletjes en 
kuikentjes mee. Ze bleven leuk op de handen zitten, al 
ondervond één mevrouw ook dat zo'n klein beestje nog 
niet helemaal zindelijk is...

Konijn
Het hangoorkonijn 

op deze foto was een 
flinke jongen, maar o 

zo lief.

Traktatie
De bewoners werden ook 
nog getrakteerd op een 
lekker advocaatje met 
slagroom of een sapje.
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Minder activiteiten
De activiteiten gym en zitdansen gaan in de 
maand juli drie weken niet door. 

Campingdagen
Heeft u ook zoveel leuke herinneringen 
aan de tijden op de camping? We laten in 
Lommerlust deze herinneringen opnieuw tot 
leven komen – en wel op 13, 14 en 15 juli. 
We gaan ons uiterste best doen om de sfeer 
van de camping van weleer naar ons huis te 
halen, inclusief een caravan, kleine badjes, 
wc-rollen, afwasplekken, waslijnen en meer. 

U kunt daarnaast genieten van allerlei 

activiteiten. We starten op vrijdag 13 juli met 
een speciale opening waarvan de invulling 
nog even een verrassing blijft. Deze opening 
wordt gevolgd door een optreden van de 
Gouwe Ouwe Band en een barbecue. De 
dag daarna staat in het teken van spelletjes 
als sjoelen, rollatorrace en een bingo. We 
starten de zondag om 14:00 wederom met 
spelletjes gevolgd door een metamorfose en 
een drumband.

We hopen op goed weer en een dito 
humeur. Alle activiteiten zijn gratis voor onze 
bewoners. De dagen worden gesponsord 
door de Stichting Vrienden van ViVa!

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

HET UITBUREAU
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Lions Club
De Lions Club zorgt op woensdag 8 
augustus weer voor een geweldige middag 
tijdens de feestweek van Beverwijk. Dat 
doen ze dit jaar al voor de achtste keer en 
dit keer komen de Meisjes Met De Wijsjes 
(foto's) voor ons optreden. De Meisjes Met 
De Wijsjes vormen een Nederlandse pop-
vocal-groep die sinds 

2015 de harten van het publiek verwarmt met 
de heerlijke nostalgie van het Nederlandse 
lied. De vier verschillende stemmen klinken 
sprankelend, fris en krachtig en zingen 
Nederlandse klassiekers van toen en nu 
met een theatrale knipoog. We gaan hierbij, 
net als voorgaande jaren, werken met 
toegangskaarten.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JULI/AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 juli
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 3 juli
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 4 juli
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 5 juli
10:30   Keek op de Maand Restaurant     Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 6 juli
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 9 juli
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 10 juli
10:30   Biljarten Hal        Gratis*

Woensdag 11 juli
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 12 juli
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

AGENDA
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Vrijdag 13 juli
   Campingdagen: Barbecue Tuin van Lommerlust
   Campingdagen: Optreden Gouwe Ouwe Band 
   Tuin van Lommerlust
   Campingdagen: speciale opening Tuin van Lommerlust

Zaterdag 14 juli
   Campingdagen: Spelletjes Tuin van Lommerlust

Zondag 15 juli
14:00   Campingdagen: Metamorfose Tuin van Lommerlust
14:00   Campingdagen: Drumband Tuin van Lommerlust
14:00   Campingdagen: Spelletjes Tuin van Lommerlust

Maandag 16 juli
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 17 juli
10:30   Biljarten Hal        Gratis*

Woensdag 18 juli
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 19 juli
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 20 juli
10:00 - 11:00  Healing/Stoelmassage Recreatieruimte 
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 23 juli
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

AGENDA
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Woensdag 25 juli
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 26 juli
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 27 juli
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 30 juli
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 31 juli
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 1 augustus
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 2 augustus
10:30   Keek op de Maand Restaurant     Gratis
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 3 augustus
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 6 augustus
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 7 augustus
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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Woensdag 8 augustus
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Feestweek Beverwijk: 
   Optreden Meisjes met de Wijsjes Restaurant   Gratis
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 9 augustus
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 10 augustus
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Maandag 13 augustus
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 14 augustus
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 15 augustus
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 16 augustus
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 17 augustus
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 20 augustus
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

AGENDA
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Dinsdag 21 augustus
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 22 augustus
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 23 augustus
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 24 augustus
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 27 augustus
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 28 augustus
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 29 augustus
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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Donderdag 30 augustus
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 31 augustus
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

*Prijzen 
Biljarten is gratis voor bewoners en cliënten met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €2,50.

De activiteiten gym, koersbal, spelmiddag en zitdansen 
zijn gratis voor bewoners en cliënten met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €9,00 per deelname of €30,00 per maand via een automatisch 
incasso of pinbetaling.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners en cliënten met een 
ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00 per deelname via een automatisch incasso 
of pinbetaling.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor bewoners en cliënten met 
een ZZP- of VPT-pakket.Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €6,00.

Zingen kost €3,00 voor bewoners en cliënten 
met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €5,00.

AGENDA
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Bereikbaarheid contactverzorgenden
De zorg is bereikbaar via een aantal 
verschillende telefoonnummers.

Heeft u tussen 08:30 en 19:30 zorg nodig? 
Bel dan de gastvrouw via 088-9957132 en 
vraag naar de zorg voor de desbetreffende 
afdeling.

Heeft u tussen 19:30 en 08:30 zorg nodig? 
Neem dan contact op met de nachtzorg. 
Deze is te bereiken via 088-9957120. De 
afdelingen zijn te bereiken via de volgende 
telefoonnummers:

Begane grond 088-9957145
Eerste etage 088-9957147
Tweede etage 088-9957147
Derde etage 088-9957148
Vierde etage 088-9957148

Iedere cliënt in de zorg heeft daarnaast een 
contactverzorgende. Informatie over wie 
uw contactverzorgende is, vindt u in het 
zorgdossier. Dit dossier is aanwezig op uw 
appartement. 

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van woensdag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 én op zaterdag 
tussen 09:00 tot 12:30 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken is ook mogelijk. Bel 
hiervoor naar 06-13476585.

PRAKTISCHE INFO
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Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden iedere zondag om 
09:45 plaats in de kapel. Bekijk de affiches 
op de deur van de kapel en in de liften voor 
meer informatie.

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen en willen iedereen vriendelijk 
verzoeken om de hal netjes te houden, zodat 
ons huis een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? Plak dan 
stickers aan de buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer krijgt.

Parkeren
Parkeren is verboden bij de achterdeur van 
Lommerlust. Deze ruimte moet beschikbaar 

blijven zodat veiligheidsdiensten als de 
ambulance en de brandweer er doorheen 
kunnen. De auto hier parkeren, brengt de 
veiligheid van onze bewoners in gevaar.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 19:00. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:30 geserveerd. We 
hebben tevens de mogelijkheid om te 
lunchen: dit kan tussen 12:00 en 15:00. 

PRAKTISCHE INFO
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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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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

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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De zomer is aangebroken en we komen vaker 
en vaker buiten. En wie buiten komt, ziet 
wellicht her en der een molen staan, al dan 
niet draaiend. Nederland is het molenland bij 
uitstek, ondanks het feit dat er landen zijn waar 
nog veel meer molens staan. Dit komt omdat 
molen symbolisch zijn voor de strijd tegen water 
die ons land door de jaren heeft gevoerd. Want 
er mogen dan elders meer exemplaren staan: 
nergens in de wereld is de molen als werktuig 
zó goed geperfectioneerd als in Nederland.

Verschillende soorten
Dat heeft onder meer geresulteerd in een 
verscheidenheid aan molens. De poldermolen 
is een veelvoorkomende variant. Deze molens 
werden in de vijftiende eeuw geïntroduceerd 
om het water in de polders op peil te houden. 
Deze poldermolens vindt u vooral in Noord- en 

Zuid-Holland, bijvoorbeeld in de Beemster.

Een andere bekende molen is de korenmolen. 
Deze hebben niets met water te maken: ze 
werden, en worden, gebruikt om graan tot 
meel te malen, de basis van brood. Hetzelfde 
principe wordt ook toegepast op onder meer de 
zaag-, olie- en papiermolen.

Windmolen
De bekendste uitvoering? Dat is ongetwijfeld de 
windmolen, met als doel het vangen van zoveel 
mogelijk wind. Daarvoor draait in de meeste 
gevallen alleen de kap met het ziekenkruis bij 
de kruien. Dat is overigens niet altijd zo: bij 
een wip- of standerdmolen draait het complete 
molenhuis. Daarnaast is er ook nog een versie 
die in z'n geheel draait: de paltrokmolen. 
Hiervan zijn er in Nederland nog maar vijf.

MOLENS IN NEDERLAND

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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


