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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 en Audrey Wokke 
Vormgeving Caroline Meijers 
Adres Saenehof 1, 1862 JA Bergen 
Telefoonnummer 088-9958800 Mail 
marreceptie@vivazorggroep.nl

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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ACTIV ITE ITEN

UILENBEZOEK
Bijzonder bezoek voor De Marke in de maand juni. 
Brigitte Furnèmont van ATJ Owls kwam mét uilen langs 
voor een leuke presentatie op ons terras. Was u er ook 
bij?
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Marke Bios
Marke Bios vindt iedere maand plaats. We 
draaien in juli de film De Nieuwe Wildernis 
(foto rechts), waarin u schitterende beelden 
van de Oostvaardersplassen ziet. Komt 
u ook op zaterdag 7 juli om 15:00 naar de 
Tuinzaal? De film is gratis voor bewoners. 
Andere belangstellenden betalen €2,50.

Harpconcert
Het Telyn Ensemble (foto) komt op zondag 
8 juli om 15:00 voor ons optreden. Ze 
brengen een breed repertoire: van Ierse folk 
tot nummers uit Japan – en dat allemaal op 
harp. Een onwaarschijnlijk mooi instrument 
dat, mits goed bespeeld, veelzijdiger is dan 

u denkt. Het Ensemble zelf bestaat uit acht 
harpistes uit Noord-Holland en wordt geleid 
door harpiste en dirigente Klaartje Broers, 
die ook iets vertelt over de muziek en het 
instrument.

Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 17 juli mee met het 
dinsdagmiddaguitje? We gaan lekker 
uitwaaien op het strand. De kosten zijn 
€12,50, inclusief entree en consumptie We 
verzamelen om 13:30 bij de receptie en 
vertrekken om 13:45. We brengen u rond 
16:30 weer thuis. 

Opgeven kan bij de receptie. Betalen kan

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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bij Siene. We stellen, in verband met grote 
animo, een lijst samen om te kijken wie 
er de laatste tijd al mee is gegaan met de 
uitjes. We hopen iedereen een gelijke kans 
te geven.

Spullenmarkt
Komt u ook naar de Spullenmarkt? Deze 
markt vindt op zondag 22 juli van 13:30 
tot 16:30 plaats rondom het grasveld. De 
palingrokerij van Erwin Wiedijk voorziet u 
van een heerlijk stukje paling – gratis voor 
bewoners van De Marke. Uw familie is ook 

van harte welkom!

Kraam huren
Wilt u juist spullen verkopen? Dat kan ook: u 
kunt bij ons een kraam van vier meter breed 
huren. De kosten hiervoor zijn €15,00.

Vrijwilligers gezocht
We zoeken nog vrijwilligers voor de 
Verlichtingsavond op 1 augustus. Wilt u 
tussen 17:00 en 20:00 helpen? U bent van 
harte welkom.

MEER ACTIVITEITEN

ACTIV ITE ITEN
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JUNI/JULI/AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Zaterdag 30 juni
15:00 - 16:30 Bingo Tuinzaal       

Zondag 1 juli
15:00 - 16:30 Jeu de boule Tuinzaal 

Maandag 2 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 3 juli
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 4 juli
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 5 juli
10:30 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

AGENDA
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Vrijdag 6 juli
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Tablet Café Tuinzaal

Zaterdag 7 juli
15:00 - 16:00 Marke Bios: De Nieuwe Wildernis Tuinzaal

Zondag 8 juli
15:00 - 16:30 Optreden: Telyn Ensemble Tuinzaal     

Maandag 9 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Japans Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 10 juli
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 11 juli
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 12 juli
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

AGENDA
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Vrijdag 13 juli
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 14 juli
15:00 - 16:30 Optreden Gelegenheidskoor Brasserie    

Zondag 15 juli
15:00 - 16:30 Lezing Historische Vereniging Bergen Tuinzaal

Maandag 16 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal

Dinsdag 17 juli
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:45 - 16:30 Dinsdagmiddaguitje Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

Woensdag 18 juli
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 19 juli
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

AGENDA
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Vrijdag 20 juli
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Tablet Café Tuinzaal

Zaterdag 21 juli
14:00 - 17:30 Bruin Café Tuinzaal

Zondag 22 juli
13:30 - 16:30 Spullenmarkt/Palingrokerij Grasveld

Maandag 23 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Quiz Tuinzaal

Dinsdag 24 juli
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 I

Woensdag 25 juli
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

AGENDA
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Donderdag 26 juli
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 27 juli
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 28 juli
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal

Zondag 29 juli
15:00 - 16:30 DVD André Rieu Tuinzaal      

Maandag 30 juli
10:30 - 12:00 Muziek Op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal

Dinsdag 31 juli
10:30 - 12:00 Creatief & Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer I

AGENDA
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Woensdag 1 augustus
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 
17:00   Verlichtingsavond 

Donderdag 2 augustus
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie
15:00 - 16:30 Bewegen en Fit Zijn Tuinzaal

Vrijdag 3 augustus
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal
15:00 - 16:30 Tablet Café Tuinzaal

Zaterdag 4 augustus
15:00 - 16:00 Ballroom Dance Tuinzaal

Zondag 5 augustus
15:00 - 16:00 Optreden Wendy Molee Tuinzaal

AGENDA
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Beauty By Iris
Iris is op 12 juli voor u aanwezig in Huiskamer 
1. Een afspraak maken kan telefonisch via 
06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 10 
en 24 juli tussen 10:00 en 11:00 geopend. 
Yvonne 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.

JPC 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.

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.

Oorwerk Audiciens
Oorwerk Audiciens komt één keer per maand 
op donderdag 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

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

PRAKTISCHE INFO

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.
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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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Annemarie Jansen-Huismans is vijftig jaar 
en woont al zo'n 27 jaar in Heiloo. Ze is 
getrouwd en heeft twee zonen. In De Marke 
kennen we haar voornamelijk als een van de 
vertrouwde gezichten in de kapsalon. Hier 
is Annemarie begin dit jaar begonnen met 
helpen.

Toch is Annemarie alles behalve nieuw in 
het kappersvak. Sterker nog: ze oefent dit 
beroep al ruim 35 jaar uit, waarvan twaalf 
jaar ambulant bij de mensen thuis. Ze werkt 
nu twee dagen in Overkerck en hoorde via 
Joke dat De Marke ook op zoek was naar 
een kapper, als vervanger voor mevrouw 
Janbroers. En dat leek haar wel wat...

Sindsdien draait Annemarie samen met 
Joke de kapsalon. Mevrouw Janbroers en 
Nell komen af en toe langs om te helpen. 
Wilt u een afspraak maken? Annemarie is te 
bereiken via 0615196731 of via de receptie!

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 
Marianne Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.

...ANNEMARIE JANSEN

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 kapper Annemarie Jansen-Huismans.
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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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MENU 'S

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

Donderdag 26 juni
Tour de France-menu
• Huisgemaakte kreeftenbisque

• Frans kiprolletje met haricoverts 
• Vinaigrette
• Pommes duchesse

• Crème brulee

Reserveren
We hopen u ook deze maand weer in de brasserie te mogen begroeten 
voor een van de speciaal voor u samengestelde menu’s! Reserveer in de 
brasserie of bel naar 088-9958811.
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Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de Brasserie? 
U bent op 9 en 23 juli 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 komt 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

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

Welkomst- en afscheidberichten
We verwelkomen mevrouw J. Van Wieringen 
(22 mei, K.211), mevrouw M.A. Kuster-Korff 
(28 mei, K.207), mevrouw J. Jansen (4 juni, 
K.120), meneer J. Schouten (13 juni, K.211) 
en mevrouw N. Bakker (15 juni, K.217).

Meneer J. Tromp is verhuisd (5 juni). 
Mevrouw H. Weert-Heijligers is verhuisd 
naar Bregthoeve, Schoorl (5 juni). Mevrouw 
O. Spoelstra-Vellema is verhuisd naar 
Westerhout, Alkmaar (7 juni). Mevrouw G. 
Kramer-Westra is verhuisd naar De Daalder, 
Alkmaar (8 juni).

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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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


