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De volgende editie verschijnt op 1 
oktober 2018. Kopij aanleveren vóór 18 
september 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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GEZOCHT!
Een bewoonster en haar bridgepartner zijn op zoek naar 
twee ervaren bridgers om daarmee een bridgeclub op te 
zetten op een nader te bepalen dag en tijd. We zoeken 
eveneens bewoners die willen Rummikubben, schaken of 
Keezen. 

Aanmelden
Aanmelden kan 

bij het Uitbureau: 
we brengen 

geïnteresseerden 
graag met elkaar in 

contact.

HET UITBUREAU
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FEESTWEEK
Op 10 augustus vond in Huis ter Wijck het jaarlijkse 
feestweekoptreden plaats, gesponsord door de 
Lions Club Beverwijk. Voor de achtste keer werden 
we verwend met lekkere hapjes en drankjes, twee 
geweldige optredens en een plantje voor iedereen.

Genoten
We hebben enorm 
genoten van deze 

middag en kijken al 
uit naar de volgende 

editie!

HET UITBUREAU
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SEPTEMBER/OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Iedere maandag
Ochtend  Schilderclub Activiteitenruimte 
Middag  Handwerken De Buitenhof 
Middag  Klaverjassen De Buitenhof
Middag  Spelletjes De Buitenhof   
Middag  't Ommetje De Buitenhof (vertrek)  

Iedere dinsdag
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Ochtend  Tai Chi Buitenruimte     
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte    
Avond  Meditatiedienst De Buitenhof 

Iedere woensdag
Ochtend  Bibliotheek Vergaderruimte    

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

AGENDA
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Iedere vrijdag
Ochtend  Buurtbakkie De Buitenhof    
Ochtend  Internetcafé Vergaderruimte    
Middag  Sjoelen De Buitenhof

Maandag 17 september
   Begin expositie Barbara van Marle

Woensdag 19 september
10:45   Toelichting expositie Barbara van Marle 
   met Paul Goossens

Maandag 1 oktober
   Einde expositie Barbara van Marle

Meer info
Loop binnen bij het Uitbureau voor meer info over de activiteiten. 
U vindt ons in de foyer: de eerste deur rechts naast de counter. 
Mailen of bellen mag ook: naar Mirjam (06-22782294 of 
m.bayense@vivazorggroep.nl), Yvonne (088-9957017 
of y.glorie@vivazorggroep.nl) of Sharon (088-9957017 
of s.demmers@vivazorggroep.nl).

AGENDA
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Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

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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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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We zijn wat we ons herinneren
Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, 
hand in hand wandelend of spelend op het 
strand? Kunstenares Barbara van Marle had 
ze nog wel – en ze heeft er iets moois van 
gemaakt. De komende weken kunt u, van 
17 september tot 1 oktober, een aantal van 
deze bewerkte en overgeschilderde foto’s 
bewonderen.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. 
Aan de veiligheid en bedding in het leven 
die onze ouders, veelal, aan ons hebben 
doorgegeven. Als een geschiedenis van 
koesteren en loslaten die zich van generatie 
op generatie herhaalt. Die onbezorgde 
periode uit ons bestaan, veilig achterop 
bij vader op de fiets, waarbij moeder 

met de theepot wachtte tot we uit school 
kwamen, hebben we zelf aan onze kinderen 
doorgegeven – en zij weer aan hun kinderen.

Neem de tijd om de foto’s op u in te laten 
werken. Geestelijk verzorger Paul Goossens 
kan u hierbij begeleiden: op woensdag 19 
september om 10:45 geeft hij toelichtingen. 
U kunt ook met uw familie langsgaan. Opdat 
we samen over de grenzen van generatie 
heen proeven van de rust en geborgenheid 
van toen en daardoor ook van nu.

Door Tessa Reyes, Mirjam Bayense en Paul 
Goossens, 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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Afgelopen maand was ik met mijn gezin in 
Lourdes. U heeft er vast weleens van gehoord, 
dat stadje in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk, 
in de buurt van de Spaanse grens. Het is een 
relatief kleine plaats, met maar zo’n kleine 
15.000 inwoners. Maar door de gebeurtenissen 
in 1858 is de plaats wereldberoemd geworden. 
In dat jaar verklaarde Bernadette Soubirous, 
een arm 14-jarig meisje, dat ze verschijningen 
had gezien van, wat later bleek, de Heilige 
Maagd Maria in de grot van Massabielle.  Als 
gevolg daarvan komen het hele jaar door, 
maar vooral vanaf maart tot oktober, talloze 
pelgrims uit heel Europa, maar ook uit andere 
delen van de wereld, naar Lourdes om er te 
bidden en zich te laven aan het bronwater van 
de grot, waaraan heilzame kwaliteiten worden 
toegeschreven. 

In gesprekken met bewoners blijkt dat ook 
veel ouderen uit dit huis één of meerdere 
keren in Lourdes zijn geweest. En nu kan 
ook ik het beamen: een bezoek aan Lourdes 
schept verbondenheid, met al die mensen van 
uiteenlopende culturen; je voelt je mens onder 
de mensen, medemens. Maar het verblijf daar 
en het gebed geven ook kracht, vertrouwen dat 
uiteindelijk alles in Zijn hand ligt. Wat ons ook 
mag overkomen; een scheiding, ziekte, verlies, 
we mogen ons gesterkt voelen, dat Hij met ons 
is en met ons deelt in ons lijden. 

Ik hoop van harte dat ook wij ons medemens 
van elkaar voelen, gelovig of niet-gelovig, 
en op elkaar kunnen rekenen, in voor- en 
tegenspoed.  

NAAR LOURDES

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Raadsels
Het zingt en het kan niet naar buiten kijken. 
Wat is het?

Antwoord: De Zangeres Zonder Raam.

Het is een zoon van mijn vader,
Een broer van mijn zuster,
Maar geen broer van mij.
Rara, wie is dat?

Antwoord: Ik ben het zelf.

Het doet 900 keer rikketik en dan boem. Wat 
is het?

Antwoord: Een duizendpoot met een houten 
poot.

Het zit in de boom.
Het is rood met witte stippen.
En valt het op uw hoofd?
Dan bent u voor enkele uren verdoofd.
Want weet u hoe dat kan?
Het is een onzelieveheersbeestje van 125 
kilogram!

Wie een kuil graaft voor een ander,
is nog niet werkloos.

Dan nog een ouderwetse goede raad:
Wat gij niet wil dat u geschiedt,
Doe dat dan ook een ander niet!

Door meneer Oud

INZENDINGEN
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Levensspreuken
Iedereen heeft een eigen leven en 
komt daarin gaandeweg mensen en 
gebeurtenissen tegen. Verschillende, 
mooie teksten reflecteren op dit soort 
gebeurtenissen en zijn te omschreven als 
levensspreuken: spreuken en uitspraken uit 
het leven gegrepen en die altijd over een 
kern van waarheid beschikken. We hebben 
hieronder een selectie voor u gemaakt.

• Het leven is als fietsen: u moet bewegen 
om vooruit te komen.

• Huil niet om iemand die er niet is. 
Glimlach omdat diegene er was.

• Van het concert des levens krijgt niemand 
het programma.

• Hou van het leven, iedere dag. U weet 
nooit of het morgen nog mag.

• Het leven is net ganzenbord. U kunt 

steeds opnieuw beginnen, behalve als u 
in de put blijft zitten.

• Het leven is als een verhaal. Het gaat er 
niet om hoe lang, maar hoe goed het is.

• Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar het 
leven komt niet met instructies.

• Het leven gaat niet altijd over rozen, maar 
paardenbloemen zijn ook mooi.

• Kijk niet teveel naar het verleden: daar 
leven we niet meer.

• Soms gebeuren er dingen in het leven 
die u niet verwacht, die u hart breken en 
die u doen vergeten hoe u moet lachen. 
Juist dingen die zwak voelen, maken u 
uiteindelijk sterker.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN



xxxxx

1 4   ViVa! SPIL

Vrijwilligers
Een kort artikel als dank aan alle vrijwilligers, 
die keer op keer klaar staan om te helpen, 
wanneer hun dat gevraagd wordt. En hoe leuk 
is het dat die welwillendheid in die families 
doorgegeven wordt. Want wat denkt u van 
de grote neef en zijn kleine nichtje die als 
vrijwillig verkeersregelaar in opleiding graag 
helpen bij het veilig kunnen oversteken van 
een kudde rolstoelen? Hun oma helpt daar 
elke maandagmiddag bij en dat zit daarbij 
waarschijnlijk in de genen. Of de jongedame 
van nog geen vijf jaar, die zeer aandachtig 
de tai chi-oefeningen in praktijk bracht bij 
haar oma die bij ons in Huis ter Wijck woont? 
Ook dat is een vrijwilligster in opleiding in de 
dop. Deze fantastische hulpen moeten maar 
gauw groter groeien, dan zit Huis ter Wijck 
in de toekomst gebakken met zo'n nieuwe 
aanwas. 

Overigens, halve en geheel volwassenen 
kunnen zich ook altijd aanmelden. Dus heeft 
u nog een uurtje, twee uurtjes, een ochtend, 
een middag of een avondje achter de hand? 
Wij zullen u met gejuich ontvangen! Het is 
heel dankbaar werk en het maakt vast uw 
dag goed om van onze ouderen een brede 
lach te ontvangen. 

Hopelijk tot ziens bij het Uitbureau of in de 
foyer!

Namens Huis ter Wijck

INZENDINGEN
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Bent u geboren in de maand september? 
Dan schijnen de volgende kenmerken bij uw 
persoon te passen…

Meer lengte
U bent waarschijnlijk langer dan andere mensen. 
Dit komt omdat uw moeder hoogzwanger was 
in de zomer en nazomer, waardoor ze meer 
vitamine D heeft ontvangen.

Vrolijk
U bent een vrolijk persoon. Ook dat heeft te 
maken met de extra vitamine D die u via uw 
moeder heeft binnengekregen.

Sterke botten
U heeft sterke botten en bent, mede daardoor, 
goed in sport. Dit heeft wederom te maken met 
de extra dosis vitamine D.

Meer jarigen
U kent veel mensen die in dezelfde week 
of maand jarig zijn dan u. Dit komt omdat 
september de maand is waarin de meeste 
kinderen worden geboren.

Grote kans op allergieën
De kans is groot dat u een allergie of astma 
heeft. Herfstkinderen ontwikkelen 30 tot 90% 
vaker een allergie voor onder meer koemelk, 
eieren of pinda’s. Het risico op astma ligt bij 
septemberkinderen 30% hoger dan gemiddeld

Meer leeftijdsgenoten
U kunt best wel eens honderd jaar oud worden. 
De universiteit van Chicago heeft namelijk een 
onderzoek gedaan naar honderdplussers en 
kwam tot de conclusie dat een grote meerderheid 
van hen is geboren in de herfstmaanden. 

GEBOREN IN SEPTEMBER?

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN



xxxxx

1 6   ViVa! SPIL

Meisjes met de Wijsjes
Een verslaggever van Dagblad 
Kennemerland had bijna het gras voor mijn 
voeten weggemaaid met een artikel en een 
grote foto op de voorpagina van de krant 
en dat bewijst wel hoe belangrijk dit feestje 
was. Maar ach, over ‘ons’ feest is altijd nog 
wel iets uitgebreider te verhalen. 

De Lions Club bestaat uit een groep 
zakenlieden en ondernemers, waarbij de 
Club van 50, ook bedrijven en winkeliers, 
zich aangesloten hebben. Ze zijn allemaal 
erg betrokken bij de ouderen in de 
verzorgingshuizen in Beverwijk en ook Huis 
ter Wijck mag zich verheugen op een leuke 
middag met heel goede artiesten. Dit jaar 
was het programma De Meisjes met de 
Wijsjes en omdat het al bekend is dat er iets 
heel speciaals staat te gebeuren, werden er 

tussen 13:00 en 14:00 95 bezoekers (meer 
mochten er van de brandweer niet in, er 
moeten ook looppaden openblijven) door 
vele vrijwilligers achter de tafels geschoven; 
het was een heel gepuzzel en er was op 
het laatst bijna een schoenlepel nodig om 
iedereen, mannetje aan vrouwtje, in te 
passen. 

Intussen werd op het podium het 
voorprogramma verzorgd door Robbie 
Steenbeek, bekend van radio Beverwijk, die 
met meezingers en liedjes van Elvis Presley, 
voor ons de tijd, ook nog opgeleukt met 
gebak en advocaat, heel vlug voorbij deed 
gaan. Om stipt half drie kwamen dan de vier 
meisjes, gekleed in Delfts Blauw, al...

INZENDINGEN
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...zingend en huppelend de zaal in. Ze 
beklommen het podium en gaven daar een 
serie van vierstemmig gearrangeerde liedjes 
ten beste, zo leuk en kunstig dat iedereen 
met open mond zat te luisteren en te kijken 
naar hun capriolen. Door ook nog verschil 
van tempo tussen de vier stemmen was voor 
ons meezingen geen optie, maar klappen op 
maat natuurlijk wel. Ook de polonaise zat 
er deze keer njet in, maar de jongedames 
gingen de zaal in en een dansje één op 
één met bewoners oogstte veel applaus en 
gelach. Het meezingen kwam nog wel even 
op gang met Het Dorp van Wim Sonneveld, 
Aan De Kust van Bløf en Zing, Vecht, Huil, 
Bid, Lach, Werk en Bewonder van Ramses 
Shaffy. Goed gezongen, hoor! Verder was er 
alom enthousiasme voor de wijsjes van De 
Meisjes, dankzij de Lions Club, die voortaan 
niet alleen twee !eeuwen, maar ook een 

Sanktpaulia in hun logo mogen dragen. Na 
afloop wachtte er bij de uitgang nog een 
verrassing: iedereen kreeg een mooi Kaaps 
viooltje mee naar huis, zo leuk. 

Wat hebben we een gezellige middag gehad, 
het leek wel een echt theater. Lions Club en 
sponsoren: heel hartelijk bedankt en hopelijk 
tot volgend jaar namens de rollende reporter 
van Huis ter Wijck.

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Nog meer vrijwilligers
Hiernaast ziet u een vierde kleinkind dat in 
de zomervakantie in Huis ter Wijck heeft 
geholpen: dit keer bij het koersbal. Bedankt 
voor je inzet!

Namens Huis ter Wijck

In het zonnetje: het personeel van de 
vijfde verdieping van Huis ter Wijck
Alweer enige tijd geleden, eind juni, hebben 
een aantal mensen, waaronder eigen 
personeel, enkele familieleden van bewoners 
en een vrijwilliger die vroeger schilder was, 
de grote huiskamer van de vijfde verdieping 
van Huis ter Wijck een metamorfose 
gegeven. Twee avonden van keihard werken 
hebben een warme sfeer gecreëerd voor 
onze bewoners en familieleden. We hebben 
dit met veel plezier voor elkaar gekregen. 

Met een minimaal budget en giften van een 
familie is het een mooi resultaat geworden. 
De bewoners en personeel zijn enorm blij en 
tevreden.

Rest nog dat de kleine huiskamer ook nog 
een opknapbeurt moet krijgen. Hopelijk zijn 
er dan weer een aantal mensen bereid om 
te helpen.

Het eigen personeel dat voor een groot deel 
in eigen tijd met een minimaal budget zoiets 
groots weet te bereiken, verdient zoveel 
respect.

Door Trees Rijke, 
schoondochter van wijlen mevrouw Rijke

INZENDINGEN



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 9

Op woensdag 1 augustus met mooi weer, 
voorzien van grote hoeden en zonnekleppen 
ging een grote groep rolstoelers 's middags 
lekker naar de markt op de Breestraat. Het 
was voor bijna allemaal lang geleden om in 
het centrum te komen, laat staan de markt. 
Gelukkig hadden zich veel vrijwilligsters, die 
ook al 's maandags met het gebruikelijke 
ommetje mee geweest waren, zich aangemeld 
om ons te duwen. Wat een fantastische lieverds 
zijn dat toch. Het is bijna niet te beschrijven 
hoe rijk we met ze zijn. Die hulpvaardigheid zit 
beslist in hun genen (zie ook het artikeltje over 
vrijwilligers elders in deze Spil), maar nu eerst 
ons marktbezoek..

Het was heerlijk struinen: links en rechts bij alle 
marktkramen, hier en daar wat afdingen en 

kopen (net als vroeger!) en daarna de winkels 
in. Gezellig naar de C&A, de H&M, de HEMA en 
wat al niet meer. We konden ons hart ophalen, 
genieten van de nieuwe Breestraat en de 
nieuw aangeklede winkels en daarna naar de 
Beverhof, de Blokker door en boetiekjes kijken, 
om tot slot bij elkaar te komen op het grote 
middenplein voor de grootgrutters en uitrusten 
met een lekkere ijshoorn. We hebben nog even 
een grote foto met iedereen gemaakt en zijn 
daarna huiswaarts gekeerd. 

Wat een fantastische middag hebben we gehad, 
een feestje voor iedereen. Hartelijk dank aan 
de activiteitenbegeleidsters die dit verzonnen 
hebben en natuurlijk aan de vrijwilligers die 
we hier al eerder, maar nooit genoeg hebben 
bedankt!

EEN BREE'TJE PAKKEN

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. C | 3. C | 4. B | 5. C | 6. A | 7. C

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


