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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 De Boogaert 37, 1901 GP, 
Castricum Telefoonnummer 088-9957650 

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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Naar het gemeentehuis
Op 8 maart zijn er vanuit zowel De Boogaert 
als De Santmark delegaties ouderen op pad 
gegaan. De bestemming? Het gemeentehuis 
– voor een afspraak met burgemeester Mans 
en wethouder Rood.

Eenmaal aangekomen werden we keurig 
ontvangen met koffie en iets lekkers. Hierna 
volgde een uitleg van burgemeester Mans 
over zijn ambt en wat dit nu precies inhoudt. 
Zelfs een geheim over zijn ambtsketting 
mocht niet ontbreken...

Raadszaal
Daarna was het woord aan ons. Geleid door 

wethouder Rood was de fractie ouderen 
tijdelijk de grootste in de raadszaal. Diverse 
onderwerpen kwamen aan bod waaronder 
mobiliteit, voorzieningen en nog veel meer. 
Het bleek dat er veel problemen opgelost 
kunnen worden door ingrepen.

Daadkracht
Dankzij het daadkrachtige optreden van de 
delegatie waren we relatief snel klaar en 
konden we weer richting De Boogaert en De 
Santmark keren. 

Al met al was het een mooie dag die een 
prima uitkomst voor de ouderen in Castricum 
betekende.

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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HET U ITBUREAU

NLDOET
Zaterdag 10 maart stond in het teken van NLdoet. Twaalf 
nieuwe vrijwilligers meldden zich aan om aan de slag 
te gaan met het terras en de plantenbakken. Er waren 
zoveel plantjes over dat ze er zelf ook maar enkele in de 
tuin hebben gezet. Laat het voorjaar maar komen!

Wandeling
Naast tuinieren werd 

er ook gewandeld. 
Sommige vrijwilligers 
zijn met bewoners op 
pad gegaan voor een 

mooie wandeling.

Slecht weer?
Ondanks de slechte 
weerberichten was er 
een heerlijke zonnetje die 
de ochtend een succes 
maakte.



xxxxx

 SPIL ViVa!  5

HET U ITBUREAU

CAFÉ 'T BOOGJE
Zanger en entertainer René Eshuijs deelde eerder het 
podium met Gordon, Gerard Joling, De Havenzangers 
en Oscar Harris – vandaar dat gastvrouw Wendy Kruk 
alles op alles heeft gezet om hem binnen te halen. Lees 
verder op de volgende pagina!
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Optreden
15 maart 2018: een gedenkwaardige dag 
voor het caféavondje in De Boogaert. Op 
die dag stond er namelijk een optreden 
van entertainer René Eshuijs gepland. 
Geregeld door Wendy, de gastvrouw van het 
restaurant. En met een opkomst van meer 
dan honderd mensen, zowel bewoners als 
medewerkers, vrijwilligers, familieleden en 
meer, zat het restaurant goed vol. Er waren 
bijna geen stoelen meer over en vrijwel ieder 
hoekje was bezet.

Van 19:00 tot 21:30 – tja, het liep ietsje uit – 
waren we getuige van een aaneenschakeling 
aan muziek: van André Hazes tot Elvis 
Presley en van Engelbert Humperdinck tot 

het nieuwste nummer van René zelf – Zing, 
Lach En Drink (Geniet Van Het Leven). 

Een avond vol meezingers, dansers en 
polonaises waar tweeënhalf uur lang werd 
genoten van een geweldige zanger en 
entertainer.

Uitstapje
Gaat u op woensdag 25 april tussen 14:30 
en 16:30 ook mee naar het strand voor 
koffie met een gebakje? Kosten zijn €15,00 
dankzij Gouden Dagen en het Nationaal 
Ouderenfonds. Vervoer is geregeld, maar 
er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen. 
Geef u vóór 6 april op bij de gastvrouw.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

KONINGSDAG
Koningsdag – vrijdag 27 april – staat in De Boogaert in 
het teken van een speciale Koningsquiz. We vieren deze 
speciale dag samen en met een hapje en drankje. Komt 
u ook langs? U bent van harte welkom. We beginnen om 
14:15.
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APRIL 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 2 april
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 3 april
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:00 Lichte muziek luisteren Restaurant     Gratis

Woensdag 4 april
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen Met Plezier De Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant 
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 5 april
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant    Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

Vrijdag 6 april
14:45 - 16:15 Actuele quiz Ontmoetingscentrum    Gratis*

AGENDA
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Maandag 9 april
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:00 Samenzang Restaurant       Gratis

Dinsdag 10 april
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:15 Film Restaurant       Gratis*

Woensdag 11 april
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen Met Plezier De Zonnebloem    Gratis
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant   Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis 

Donderdag 12 april
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant    Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

Vrijdag 13 april
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 16 april
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:00 Samenzang Restaurant       Gratis

AGENDA
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Dinsdag 17 april
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (Vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:15 Kienen Restaurant       €2,50*

Woensdag 18 april
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:15 - 11:45  Verkoop: H&A Mode Restaurant     Gratis
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (Vertrek)    Gratis*
10:45 - 11:30  Bewegen Met Plezier De Zonnebloem    Gratis
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 19 april
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant    Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*
19:00 - 21:00 Café 't Boogje Restaurant      Gratis*

Vrijdag 20 april
10:30 - 12:00 Klassieke muziek De Kom     Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 23 april
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:00 Samenzang Restaurant       Gratis

AGENDA
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Dinsdag 24 april
10:30 - 12:00 Wandelgroep I Restaurant (Vertrek)    Gratis*
12:15 - 14:00 Zwemmen De Witte Brug      €7,00*
14:00 - 15:30 Wandelgroep II Restaurant (Vertrek)    Gratis*

Woensdag 25 april
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen Met Plezier De Zonnebloem    Gratis 
10:45 - 11:45  Pianospel door Jan van der Schaaf Restaurant   Gratis
14:30 - 16:30 Uitstapje: Zeezicht Restaurant (Vertrek)   €15,00
14:45 - 16:15 Soos Restaurant        Gratis

Donderdag 26 april
09:45 - 11:00  Naaiklusjes en verstelwerk Restaurant    Gratis
10:45 - 12:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
14:15 - 16:15 Spellenmiddag Rode Kruis Restaurant    Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen Voor Ouderen I Gang, tweede etage  Gratis*
16:45 - 18:30 Kookclub Ruimte van de dagverzorging    Gratis*

Vrijdag 27 april
14:15 - 16:15 Koningsquiz Restaurant      Gratis*
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 30 april
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom       Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:00 Samenzang Restaurant       Gratis

AGENDA
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* Prijzen 
De actuele quiz, denksport, kookclub, Meer Bewegen Voor Ouderen en de 
wandelgroepen zijn gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €9 per deelname of €31 per maand.

De koffie en thee tijdens Café 't Boogje is gratis voor bewoners van De Boogaert, bezoekers 
van het Ontmoetingscentrum en bezoekers uit de dagverzorging. Verdere consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Kienen kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €3,50.De Koningsquiz is gratis bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €3,50.

De schilderclub kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €5.

Yoga voor senioren is gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €7.50.

Zwemmen kost €7 voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €15.

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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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



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 5

Hoe kan elektrische ondersteuning op een 
rolstoel worden aangevraagd? Voor de 
bewoners die een WLZ-indicatie hebben én 
zij die dat niet hebben, zijn voor ieder aparte 
routes te bewandelen.

Voor bewoners met een WLZ-indicatie 
worden de rolstoelen worden via de afdeling 
Ergotherapie aangevraagd. Hiertoe doen zij 
eerst navraag bij de gebruiker, mantelzorger, 
verzorger of familie van de bewoner omtrent 
de situatie van de bewoner. Wat meetelt is de 
fysieke toestand, de cognitieve toestand en het 
gebruikersdoel. Er is een duidelijke motivatie 
nodig wáárom er van elektrische ondersteuning 
sprake moet zijn. Er wordt gekeken wat het 
voor winst oplevert om elektrisch ondersteund 
te worden. Daarbij kijkt men ook naar de 
mantelzorger die de rolstoel het vaakst duwt 

en hoe vaak dat plaatsvindt.

Met de rolstoeladviseur wordt een afspraak 
voor een spreekuur gemaakt. Dit spreekuur 
vindt plaats bij de desbetreffende bewoner en 
met de gegevens die inmiddels zijn verzameld 
wordt er uiteindelijk besloten welk type rolstoel 
het gaat worden. Na dit advies duurt het 
ongeveer twee weken voor de rolstoel er is.

Voor bewoners zonder een WLZ-indicatie 
worden de rolstoelen aangevraagd via de 
WMO. In grote lijnen is de procedure hetzelfde, 
met het grote verschil dat de wachttijd maanden 
kan duren. De aanvraag gaat via een WMO-
formulier welke u bij de gemeente kunt ophalen. 
U kunt ondersteuning eveneens aanvragen bij 
de afdeling Ergotherapie, die u via de zorg kunt 
inseinen.

DUWONDERSTEUNING

zomer weetjes

Door Marjon Vink, ergotherapeut

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 pedicurebehandeling 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


