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Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
IJs
IJsbaan
Koud
Kruik
Langlaufen
Muts
Oorwarmers
Schaatsen
Sjaal

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen
Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Trui
Vorst
Wanten
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WOORDZOEKER 

Kunt u déze woorden vinden?

Beste lezer,

Allereerst wensen we u natuurlijk een 
gezond en voorspoedig 2019. Een nieuw en 
blanco jaar ligt weer voor ons. We beginnen 
met een rustige maand na al het feestgedruis 
van de drukke decembermaand. Heeft u ook 
genoten van alle evenementen? We hopen 
in ieder geval dat de kerstdiners u goed 
hebben gesmaakt. 

Er is veel op terug te blikken en dat doen 
we dan ook in deze editie van uw wijkkrant. 
Bekijk ook de nieuwe agenda, want januari 
is meer dan alleen het sein voor velen om de 
kerstboom op te ruimen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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ACTIV ITE ITEN

DE MARKE BRUIST!
En natúúrlijk was ook december weer een uiterst 
gezellige maand in De Marke. Hier ziet u slechts een 
deel van de foto's die zijn gemaakt tijdens verschillende 
activiteiten in de voorbije periode. Was u ook van de 
partij?
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ACTIV ITE ITEN

NÓG MEER FOTO'S
Omdat de decembermaand zo'n drukke en gezellige 
periode was, vindt u hier nog een aantal extra plaatjes 
die we onlangs hebben gemaakt. Waan u nog eventjes 
in de feesttijd!
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ACTIV ITE ITEN

De Marke organiseert activiteiten voor cliënten 
en omwonenden van uw woonlocatie. 
Deze rubriek bespreekt een aantal van die 
activiteiten uit zowel afgelopen als komende 
periodes.

Marke Bios
De natuurfilm Wild volgt gedurende de 
vier jaargetijden de verhalen van drie 
hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het 
wilde zwijn. We zien daarbij onder meer hoe 
de dieren jongen krijgen die opgroeien naar 
volwassenheid. Zien? Kom dan op zondag 
13 januari om 15:00 naar Marke Bios in de 
Tuinzaal. De film is gratis voor bewoners van 
De Marke. Andere belangstellenden betalen 
€2,50.

Dinsdagmiddaguitje
De Prins Hendrik Stichting in Egmond werd 

in 1978 bestemd tot nationale instelling voor 
oud-varenden. Bewoners van dit statige 
verzorgingshuis hebben hier meer dan 
een eeuw met toewijding en vakmanschap 
scheepsmodellen vervaardigd. We gaan 
het pand op dinsdag 15 januari bezoeken. 
Gaat u ook mee? We verzamelen om 13:30 
bij de receptie, vertrekken om 13:45 en 
zijn rond 16:30 weer thuis. De kosten zijn 
€12,50, inclusief entree en een consumptie. 
Opgeven kan bij de receptie, betalen kan bij 
Siene, die ook meegaat als begeleider.

Elfstedentocht
Zet hem alvast in uw agenda: de Friese 
Elfstedentocht in de brasserie. U krijgt 
hierbij verschillende, heerlijke maaltijden 
voorgeschoteld. We zien u graag!
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JANUARI & FEBRUARI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 11 januari
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 12 januari
15:00 - 16:30 Crossboccia Tuinzaal

Zondag 13 januari
15:00 - 16:30 Marke Bios Tuinzaal

Maandag 14 januari
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal 

Dinsdag 15 januari
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
10:30 - 12:00 Creatief Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:30 - 16:30 Dinsdagmiddaguitje Prins Hendrik Stichting
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1

Woensdag 16 januari
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
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AGENDA

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

Vrijdag 18 januari
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
10:30 - 11:00  Oorwerk Atelier op de derde etage
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 19 januari
15:00 - 16:30 Bruin Café Brasserie

Zondag 20 januari
15:00 - 16:30 DVD André Rieu Tuinzaal

Maandag 21 januari
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: natuurfilm Tuinzaal 

Dinsdag 22 januari
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
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 23 januari
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
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Donderdag 24 januari
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal
17:00   Wim Sonneveld-avond Brasserie

Vrijdag 25 januari
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 26 januari
15:00 - 16:30 Bingo Brasserie

Zondag 27 januari
15:00 - 16:30 Crossboccia Tuinzaal

Maandag 28 januari
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: quiz Tuinzaal

Dinsdag 29 januari
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
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 30 januari
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 31 januari
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 1 februari
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Huiskamer 1
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 2 februari
15:00 - 16:30 Workshop tekenen Tuinzaal

Zondag 3 februari
15:00 - 16:30 Quiz Huiskamer 1

Maandag 4 februari
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal 
   Friese Elfstedentocht Brasserie 

Dinsdag 5 februari
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
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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Beauty By Iris
Iris is iedere maand aanwezig in De Marke. 
Deze maand is dat op 17 januari en in 
huiskamer 1. Een afspraak maken kan 
telefonisch via 06-48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 8 en 
22 januari 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.

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: de specialist 
op het gebied van deskundig en persoonlijk 
hooradvies. Heeft u vragen of problemen? 
Bel dan naar 072-5899779.

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.

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 Montauban
Dokter Montauban komt op 
maandag tussen 14:00 en 15:30.
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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
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 rollators, hoog-laagbedden 
en rolstoelen 06-37324139
Yarden 0800-1292/8192

Vervanging huisartsen
Dokter Laarhoven wordt vervangen door 
dokter Marieke Montauban met dokter Jan-
Willem Jansen en dokter Wendy Leemkerk.

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
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MENU 'S

WIM SONNEVELD-MENU
We serveren op donderdag 24 januari vanaf 17:00 een speciaal 
Wim Sonneveld-menu voor u. We hopen u ook deze maand weer 
te mogen begroeten in de brasserie voor deze bijzondere maaltijd!

Bij binnenkomst
• Een pikketanissie
• Een Kwekkeboom-bitterbal met Zaanse mosterd

Voorgerecht
• Heerlijke kaassoep van Old Amsterdam met een dekseltje van 

bladerdeeg

Hoofdgerecht
• Gebakken kogelbiefstukje met rodewijnsaus
• Gebakken witlof met Amsterdamse uitjes
• Gebakken krieltjes

Dessert
• Mouse van Amsterdamse bessenjenever

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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ViVa! Gastvrij is de meest gastvrije rubriek 
van uw wijkkrant, waarin we u op de hoogte 
brengen van het laatste nieuws vanuit de 
afdeling Horeca en Service.

Gelukkig nieuwjaar!
Januari is de maand waarin de tijd een beetje 
stil staat. De natuur ligt in een winterslaap 
en wacht op de lente om te ontwaken. We 
komen uit een drukke periode en kunnen 
de leegte van januari gebruiken om een 
beetje uit te rusten, om wat op te ruimen, of 
om aan iets te beginnen wat we al lang van 
plan zijn: de jaarlijks terugkerende goede 
voornemens. Namens alle medewerkers 
van de horeca- en serviceteams van ViVa! 
Zorggroep wensen we u een gezellig en 
aangenaam 2019. Mochten we daarin iets 
extra's voor u kunnen betekenen, dan horen 
we dat vanzelfsprekend graag!

VIVA !  GASTVRIJ

Vergeten eten
Snert is een soep gemaakt 
van spliterwten. De benaming 
snert wordt gebruikt voor de in 
Nederland gebruikelijke variant 
van erwtensoep, die doorgaans 
's winters gegeten wordt en zo 
dik is dat deze meer op pap 
dan op soep lijkt. De soep heeft 
echter een lange geschiedenis 
en is al bekend van oude Griekse 
beschavingen, maar werd 
mogelijk al vele eeuwen daarvoor 
in het huidige Azië bereid. Bent u 
ook liefhebber van snert?

Topmenu's
We hopen dat u veel plezier heeft beleefd aan 
het feestelijke vijfgangendiner zoals dat rond 
Kerst op bijna alle locaties is aangeboden.  
Het volgende menu in deze cyclus is het 
Krokusmenu dat we in het voorjaar voor u 
bereiden. Meer info ontvangt u binnenkort.

Prijsaanpassingen
We zijn ook dit jaar helaas genoodzaakt de 
gestegen kosten van lonen en voeding door te 
voeren in de prijzen voor de dienstverlening. 
Daar komt eenmalig een extra verhoging bij 
door de aanpassing van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9%. De nieuwe prijzen worden 
vanaf begin januari gevoerd.
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.  

Afscheid collega
Na 38 jaar De Marke gaat Nel Molenaar in 
met vervroegde uittreding (foto's). We willen 
haar danken voor haar jarenlange inzet!

Namens De Marke

De eerste maand 
van het jaar
Januari is een bijzondere maand. Tuurlijk – 
het is de eerste periode van het jaar. Maar 
wist u ook dat deze maand niet altijd heeft 
bestaan? De oude Romeinen maakten 
namelijk helemaal geen gebruik van januari 
én februari. Ze vonden de eerste maanden 
van de winter niet volwaardig – misschien

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.

wel vanwege de kou. Hoe dan ook: in Rome 
was januari lange tijd een maandloze periode, 
tot er iemand besloot dat dit eigenlijk ook niet 
wenselijk was. De uiteindelijke naamgeving 
verwijst naar beschermgod Janus.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Afscheidsberichten
We hebben afscheid genomen van meneer 
P.J. Prett (7 december 2018, K.109), 
mevrouw S. IJskes-de Ligt (15 december 
2018, K.229), mevrouw J.C.van Groenestein 
(4 januari 2019, K.101)) en mevrouw W.J. 
Vergeer-van Hielen (7 januari 2019, K.028)

Namens De Marke
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Binnen De Marke zijn we in 2018 weer volop 
in beweging geweest en dit heeft geleid 
tot veranderingen. Niets blijft hetzelfde 
en steeds zijn we in ontwikkeling om nog 
betere zorg te verlenen. Vooral het welzijn 
en persoonsgerichte zorg binnen De Marke 
staat hoog in het vaandel en dit is te danken 
aan jullie inzet en betrokkenheid. De inzet van 
alle vrijwilligers bijvoorbeeld, die elke dag een 
belangrijke spil vormen in de dagelijkse gang 
van zaken hier in het huis: van een kopje koffie 
rondbrengen tot het begeleiden bij activiteiten, 
eigenlijk te veel om allemaal te benoemen. Of 
de inzet van alle zorgmedewerkers die elke dag 
weer proberen aan alle wensen en behoefte 
van alle bewoners te voldoen. Gedurende de 
24 uur dat wij zorg verlenen zie ik iedereen 
keihard werken en soms hoor ik de signalen 
dat medewerkers nog het gevoel hebben te 

weinig aandacht te kunnen geven aan onze 
bewoners. 

En ook de inzet van alle medewerkers van 
horeca en service, de klantvriendelijkheid, 
de maaltijden die elke dag vers worden 
gekookt, de ambiance in het restaurant. De 
interieurverzorgsters die ik ook elke ochtend 
weer druk heen en weer zie rennen op de 
gangen om op tijd alles af te krijgen. Het 
extramurale team binnen De Marke om alle 
zorg aan de bewoners in de wijk op de juiste 
wijze en gewenste tijd te kunnen geven. Jullie 
doen het allemaal fantastisch, soms met een 
lach en soms met een traan, maar ik ben trots 
op wat wij met zijn allen bereikt hebben. En 
misschien benoem ik het te weinig, maar voor 
iedereen een pluim en een gezond en gelukkig 
2019!

NIEUWJAARSWOORD

zomer weetjes

Door Annet Aardenburg, locatiemanager

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

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

Handwerkgroep
Doet u mee met handwerken in de Brasserie? 
U bent op 14 en 28 januari 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

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper en 
Audrey Wokke
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Saenehof 1, 1862 JA Bergen 
Telefoonnummer 088-9958800
Mail marreceptie@vivazorggroep.nl

De volgende editie verschijnt op 1 
februari 2019. Kopij aanleveren vóór 
21 januari 2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.


