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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 De Loet 1, 1851 CR Heiloo 
Telefoonnummer 088-9957725

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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HARINGPARTY
Op 31 mei organiseerde stichting Gouden Dagen haar eerste 
uitstapje. Nadat iedereen tijdens een flinke donderbui met 
regen binnenkwam, werden de mensen al snel alsnog in het 
zonnetje gezet met een optreden van het koor Fifty Singers.

HET UITBUREAU

Meer Gouden 
Dagen

Kijk bij de rubriek 
Gouden Dagen voor 

meer over deze 
bijzondere dag!
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Koffierondje
Op donderdag 7 juni heeft er weer een 
koffierondje plaatsgevonden. Er werd 
kennisgemaakt met nieuwe bewoners en 
onder het genot van een bakkie is er verteld 
welke activiteiten er allemaal in het huis 
plaatsvinden. Was u er ook bij?

Welzijn
Vrijdag 8 juni werden de certificaten 
voor Handmassage In De Zorg door 
Daisy Hatasapu van Unity Care feestelijk 
overhandigd aan een groep nieuwe 
handmasseuses (foto's). Nu kan iedereen 
zich elke donderdagmiddag vanaf 14:00 laten 
verwennen met zo'n heerlijke behandeling. 

Er wordt gewerkt met een agenda.

Groensafari
Afgelopen maand stond in het teken van 
een mooi uitstapje: een zogenaamde 
groensafari op Landgoed Willibrordus. Op 
donderdag 14 juni zijn de deelnemers in 
een golfkarretje over het landgoed gereden, 
waarbij vrijwilligers iets vertelden over de 
natuur. Na afloop is er nog iets gedronken in 
het restaurant Keuken met Karakter. 

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds en Appeltje Eitje Heiloo. We 
gaan voor De Loet en Overkerck zeker nog 
meer safari's inplannen!

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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SAFARIFOTO'S
De deelnemers hebben genoten van de bijzondere 
rondleiding over Landgoed Willibrordus: per golfkarretje. 
Zeker voor herhaling vatbaar!

HET UITBUREAU
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Haringparty
Na de mooie uitstapjes eind mei en begin 
juni had Gouden Dagen nóg een mooie 
middag voor ons in petto. Op woensdag 22 
juni werd er in het restaurant de Haringparty 
georganiseerd. De haring, gesponsord door 
Albert Heijn, viel goed in de smaak, net als 
de muzikale omlijsting van Stef Hazelager.

Optreden Erwin Fillee
Erwin Fillee komt op zondag 1 juli om 
14:00 in ons restaurant optreden. Hij brengt 
een Nederlands repertoire ten gehore. 
Dit evenement is gratis voor cliënten 
met een WLZ- of VPT-pakket. Andere 
belangstellenden betalen €5,00.

Tour de Loet
Het is zomer en dus weer tijd voor de Tour 

de France. De ronde van Frankrijk start op 
zaterdag 7 juli en dit is vanaf 14:00 live te 
zien op het scherm in het restaurant. U kunt 
de Tour ook op andere dagen volgen: alle 
ritten worden in het restaurant uitgezonden.

We houden het op maandag 9 juli lokaal met 
Tour de Loet. U kunt rond 14:00 meefietsen 
met de duofiets of het fietslabyrint: een 
hometrainer met scherm waarop een 
fietsomgeving wordt afgebeeld.

Barbecue
Het is zomer en dus tijd voor een barbecue. 
We vervangen daarom, op dinsdag 10 juli, 
de gewone maaltijd door een barbecue. De 
Troubabroers (foto rechts) zorgen voor een 
muzikaal tintje.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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JULI 2018
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Zondag 1 juli
14:00   Optreden Erwin Fillee Restaurant 

Maandag 2 juli
10:30    Bewegen Restaurant
14:00    Wandelclub Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 3 juli
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte 
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 4 juli
10:00   Sjoelen Biljart 
14:00   Boetseren Activiteitenruimte

Donderdag 5 juli
10:30   Breiactiviteit Restaurant  
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 6 juli
14:00   Jeu de Loet Terras

Zaterdag 7 juli
   Start Tour de France Restaurant 

Agenda
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Maandag 9 juli
10:30    Bewegen Restaurant
14:00    Wandelclub/Tour de Loet Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 10 juli
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte 
14:30   Zingen Restaurant
17:00   Barbecue Restaurant

Woensdag 11 juli
10:00   Sjoelen Biljart 
14:30   Bingo Restaurant

Donderdag 12 juli
10:30   Breiactiviteit Restaurant  
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 13 juli
14:00   Jeu de Loet Terras

Maandag 16 juli
10:30    Bewegen Restaurant
14:00    Wandelclub Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 17 juli
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte 
14:30   Zingen Restaurant

Woensdag 18 juli
10:00   Sjoelen Biljart 

Agenda
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Donderdag 19 juli
10:30   Breiactiviteit Restaurant  
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 20 juli
14:00   Jeu de Loet Terras

Maandag 23 juli
10:30    Bewegen Restaurant
14:00    Wandelclub Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Dinsdag 24 juli
10:30   Geheugentraining Activiteitenruimte 
14:30   Gouwe Ouwe met Nic de Git Restaurant

Woensdag 25 juli
10:00   Sjoelen Biljart 

Donderdag 26 juli
10:30   Breiactiviteit Restaurant  
14:00   Handmassage- en manicuremiddag
   Activiteitenruimte

Vrijdag 27 juli
14:00   Jeu de Loet Terras

Maandag 30 juli
10:30    Bewegen Restaurant
14:00    Wandelclub Hal (verzamelen)
15:30   Kerkdienst Vergaderruimte eerste etage

Agenda
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Dinsdag 31 juli
10:30   Quiz Restaurant 
14:30   Zingen Restaurant

Prijzen
Alle activiteiten zijn gratis voor bewoners en cliënten met een WLZ- of VPT-
pakket. Activiteiten waarbij materialen worden gebruikt zijn uitzonderingen.

Alle verenigingen en evenementen zijn gratis voor bewoners en cliënten 
met een WLZ- of VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen €9 per 
deelname of €31 per maand voor een vereniging en €5 per deelname aan 
een evenement.

Consumpties bij gratis activiteiten zijn gratis voor cliënten met een WLZ- of 
VPT-pakket tenzij anders aangegeven. Andere belangstellenden betalen 
hun consumpties.

De bingo kost €3,50 voor alle belangstellenden.

Crea Doe kost €2,50 of €5,00. De exacte prijs is afhankelijk van de gebruikte 
materialen.

De handmassage- en manicuremiddag kost €2,50 voor bewoners en 
cliënten met een WLZ- of VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen 
€5.

Het optreden van Erwin Fillee is gratis voor cliënten met een WLZ- of 
VPT-pakket. Andere belangstellenden betalen €5,00. 

Agenda
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Facebook en website
De Loet is ook te vinden op Facebook via 
www.facebook.com/de-loet. De website is 
www.vivalavie.nl.

Geestelijk verzorger
Ben Rumping is de nieuwe geestelijk 
verzorger in De Loet. U kunt met hem 
afspreken via de gastvrouw foyer.

Huiswinkel
De huiswinkel is van maandag tot 
zaterdag tussen 09:00 en 11:00 geopend. 
Boodschappen betalen kan door te pinnen 
of door te betalen met een winkelkaart.

Kapsalon
De kapsalon is geopend op dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Afspraken 
maken kan bij Ageeth of Joke via 

telefoonnummer 072-5825078.

Koffie drinken
Koffie drinken in het restaurant op de begane 
grond? Dat kan op iedere dag tussen 10:00 
en 11:00 én tussen 14:00 en 15:30.

Restaurant
Het restaurant is de hele dag open. U kunt 
tussen 12:00 en 15:00 consumpties als 
tosti's, broodjes kroket of uitsmijters nuttigen.

Het Uitbureau
Het Uitbureau is bereikbaar via 
telefoonnummer 088-9957756. Mailen kan 
ook: m.seekles@vivazorggroep.nl

PRAKTISCHE INFO

Viskraam
Robin en zijn Volendammer 
Viskraam staan iedere 
donderdag tussen 13:00 en 
14:30 in de hal van De Loet. 
Heeft u zin in verse vis? Ga dan 
naar Robin!  
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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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Woord van welkom
Beste bewoners van De Loet,

Graag wil ik mijzelf via deze weg aan u 
voorstellen. Mijn naam is Ben Rumping en 
vanaf heden ben ik in De Loet werkzaam als 
Geestelijk Verzorger. Ik ben om de week in 
De Loet aanwezig op maandagmiddag. 

In ben inmiddels zo’n vier jaar werkzaam 
bij de ViVa! Zorggroep als protestants 
geestelijk verzorger met een open houding 
op de locaties Heemswijk, De Boogaert, 
De Cameren, Forum II, De Marke en nu 
dus De Loet. Daarvoor ben ik werkzaam 
geweest in de (gesloten) jeugdzorg en 
als verpleegkundige in het Noordwest 
Ziekenhuis in Alkmaar. 

Ik ben woonachtig in Alkmaar, getrouwd met 

Mandy en we hebben samen een dochter 
van drie jaar, Louise. Ik houd erg van sport 
(zowel kijken als doen), koken en lezen. 

Graag wil ik u bijstaan bij de zingevingsvragen 
die u tegen kan komen gedurende uw verblijf 
in De Loet. Voor vragen rondom de waarde 
van het leven, toenemende afhankelijkheid, 
verlies of levensbeschouwing kunt u mij 
benaderen. 

Ik hoop snel met u kennis te maken. 

Hartelijke groet!

Door Ben Rumping, geestelijk verzorger

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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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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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Jaarevenement
Heeft u ook genoten van het jaarevenement? 
Dit jaar vond deze plaats op 31 mei, 1 en 2 
juni in cultureel centrum de Strandwal. U kon 
kiezen uit optredens van de Fifty Singers 
(foto rechts), het Oratoriumkoor Heiloo of de 
Heilooër Operette Vereniging. We hebben 
alleen maar positieve reacties gehoord: dat 
geeft het comité inspiratie om volgend jaar 
weer een evenement te organiseren.

Haringparty
Stichting Gouden Dagen is op het bijzondere 

idee gekomen om, op verschillende locaties, 
zogenaamde Haringparty's te organiseren. 
Deze feesten staan in het teken van 
het gezellig met elkaar genieten van de 
Hollandse Nieuwe en een bijbehorend 
drankje. We laten tijdens de Party's zien wat 
Gouden Dagen zoal voor ouderen betekent 
en hoe iemand zich kan inzetten vóór 
Gouden Dagen.  Gouden Dagen wil via deze 
party's ook sponsoren en donateurs werven 
voor ons project. 

Party's in De Loet en Overkerck
De Haringparty's zijn inmiddels gevierd in De 
Loet, Overkerck en 't Trefpunt. U leest in de 
volgende editie van Spil hoe dit is verlopen 
en hoeveel geld er is opgehaald.

Wensen
Gouden Dagen vervult 
regelmatig wensen voor 
ouderen in Heiloo: zelfstandig 
wonenden én bewoners van De 
Loet en Overkerck. Heeft u ook 
een wens? Hang deze dan in 
de wensboom. Wij gaan ervoor 
zorgen dat deze wordt vervuld. 
Gouden Dagen vervult niet 
alleen individuele wensen, maar 
organiseert ook uitstapjes voor 
meerdere mensen. We nemen 
in dat geval contact op met het 
Uitbureau.
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Priscilla werkt nu al acht jaar bij de ViVa! 
Zorggroep. Ze begon in de thuiszorg, 
maar is na een paar jaar de opleiding 
Medewerker Maatschappelijke Zorg gaan 
doen. Daarmee belandde ze voor het eerst 
in een woonzorgcentrum: Huis ter Wijck 
in Beverwijk. 'Ik heb daar in totaal een 
jaar gewerkt', vertelt ze. 'Daarna ben ik 
overgeplaatst naar Overkerck, waar ik zo'n 
anderhalf jaar in de huiskamers actief ben 
geweest. En afgelopen november ben ik 
overgeplaatst naar De Loet.'

Modeontwerpster
Als medewerker bij de dagactiviteiten houdt 
ze zich dagelijks bezig met het zogenaamde 

zinvol bezig zijn. 'De activiteiten zijn bedoeld 
om ervoor te zorgen dat mensen op een 
fijne manier de dag doorbrengen, samen 
met andere mensen', licht Priscilla toe. 
'Zinvol bezig zijn door middel van spelletjes, 
gesprekken met elkaar, een krant lezen, 
noem maar op. De aanwezigen komen 
allemaal uit Heiloo en wonen grotendeels 
nog zelfstandig. Sinds een paar maanden 
komen er ook cliënten uit De Loet die onze 
dagactiviteiten bezoeken.'

Ondanks het feit dat Priscilla al vrij lang in 
dienst is bij ViVa!, heeft ze niet altijd in de 
zorg gewerkt. 'Toen ik nog jong was, heb ik 
als assistent bedrijfsleidster gewerkt bij een

...PRISCILLA VAN LEUVEN

IN GESPREK MET. . .

We praten in de rubriek In Gesprek Met... met een bewoner, medewerker of 
vrijwilliger van een van de locaties van ViVa! Zorggroep. Deze editie staat in 
het teken van Priscilla van Leuven, medewerker van de dagbesteding.
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modebedrijf. Als kind wilde ik namelijk 
graag een succesvolle modeontwerpster 
worden, maar als tiener ontwaakte ik toch 
uit die droom. Het was nou niet bepaald een 
realistisch beeld. Ik heb desondanks een 
opleiding in de mode gedaan, waar ik mijn 
middenstandsdiploma mee heb gehaald. 
Uiteindelijk heb ik daar niet veel mee gedaan, 
mijn handelsgeest is toch niet sterk genoeg.'

'Later ben ik meer geïnteresseerd geraakt 
in de zorg, ook doordat ik een tijdje 
mantelzorger ben geweest voor een kennis', 
vervolgt ze. 'Maar mijn interesse ligt meer in 
het welzijn van de cliënt dan de medische 
kant van het vak. Vandaar mijn keuze voor 
maatschappelijke zorg.'

Vrije tijd
Vrije tijd is schaars voor de geboren 

Heemskerkse die inmiddels in Uitgeest 
woont. Ze vindt nog wel tijd om te fietsen en 
te lezen, maar komt vaak niet aan andere 
hobby's toe. 'Ik zou nog best wel een 
vreemde taal willen leren, of een cursus 
beeldhouwen willen volgen', mijmert ze. 
'Maar ik gun mezelf daar op dit moment de 
tijd niet voor.' Wel heeft Priscilla onlangs een 
cursus handmassage afgerond. 'Daarmee 
kan ik cliënten bij de dagactiviteiten ook een 
massage geven. Weer extra aandacht en 
ontspanning voor hen.'

Wonen in De Loet
Priscilla is nu 49 jaar oud en hoopt over tien 
jaar nog steeds te kunnen werken. Daarna 
zou ze in theorie best in De Loet kunnen 
wonen, geeft ze aan. 'Ik denk wel ik dat me 
in De Loet fijn kan voelen, ja', aldus Priscilla. 
'Een thuisgevoel is, denk ik, heel belangrijk 
als je in een woonzorgcentrum woont. Je 
eigen dingen blijven doen. Daar zijn we in 
De Loet al goed mee bezig.' 

Voorlopig is ze in een andere rol aanwezig in 
ons huis – en dat bevalt haar prima. 'Ik ben 
absoluut tevreden met mijn rol in De Loet. 
Het leuke aan mijn baan is dat ik me kan 
richten op het welzijn van de cliënt – en het 
geeft mij een voldaan gevoel als ik hoor en 
zie dat deze mensen een fijne dag hebben 
gehad.'

IN GESPREK MET. . .

Gezocht!
Heeft u een mooi of persoonlijk 
verhaal dat u graag wilt delen 
met de buitenwereld? Of kent u 
iemand die volgens u uitstekend 
kan vertellen? Laat het ons 
weten! We zoeken iedere maand 
cliënten van ViVa! Zorggroep die 
het leuk vinden om geïnterviewd 
te worden. Neem hiervoor 
contact op met Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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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


