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Beste lezer,

Het is oktober en dat betekent dat we nu toch 
echt definitief afscheid hebben genomen van 
de zomer. September bood ons nog eventjes 
een mooie nazomer met dagen waarbij de 
temperatuur sommige dagen alsnog boven 
de twintig graden Celsius uitkwam, maar 
inmiddels is het tijd voor de herfst en – 
daarna – de winter.

Dat de winter met rasse schreden dichterbij 
komt, merken we voornamelijk wanneer de 
klok weer een uur teruggaat. Dit gebeurt in 
het laatste weekend van oktober, hoewel dit 
mogelijk in de toekomst gaat veranderen. 
Wellicht heeft u op het nieuws gezien dat 
het afschaffen van de zomer- en wintertijd 
hoog op de Europese agenda staat. Voor 
nu gaat de klok in de nacht van zaterdag 
27 op zondag 28 oktober alsnog een uurtje 
achteruit. Niet vergeten!

Het buitenleven wordt in het najaar 
flink ingeperkt, maar gelukkig bieden 
de Uitbureaus voldoende keus om u 
ook binnen een prettige dagbesteding 
te geven. Misschien sluit u aan bij een 
nieuwe activiteit? En als u wél buitenkomt, 
bijvoorbeeld tijdens het ommetje, kunt 
u in deze tijd uitstekend genieten van 
de prachtige herfstkleuren en fraaie 
paddenstoelen. 

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

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 november 
2018. Kopij aanleveren vóór 15 oktober 2018. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen, 
vermenigvuldigd of gekopieerd worden 
zonder toestemming.
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ACTIV ITE ITEN

SEPTEMBER
Ook de maand september stond weer bol van sfeervolle 
en gezellige activiteiten – zowel binnen- als buitenshuis. 
Was u ook van de partij?
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Anjelier Ensemble
Het koor van De Marke is, op uitnodiging van 
het Anjelier Ensemble, naar een van hun 
voorstellingen in Soest gegaan (foto's). Het 
was een heerlijke middag: de voorstelling 
was een feest van herkenning. Bedankt, 
Anjelier Ensemble!

Marke Bios
Marke Bios vindt iedere maand plaats. 
We draaien deze maand een film over de 
schilder Rembrandt, in het kader van de 
Kunst10daagse. Komt u ook op zondag 14 
oktober om 15:00 naar de Tuinzaal? De 
film is gratis voor bewoners van De Marke. 
Andere belangstellenden betalen €2,50.

Dinsdagmiddaguitje
Gaat u op dinsdag 16 oktober mee met het 
dinsdagmiddaguitje? We gaan, met een 
outdoor-rupsvoertuig speciaal voor rolstoelen 
en rollators, het strand van Noordwijk op. De 
kosten zijn €14,00, inclusief vervoer, entree 
en consumptie. We vertrekken om 13:15. 
Opgeven kan bij de receptie. Betalen kan bij 
Siene.

Herdenkingsbijeenkomst
We gedenken de overledenen van het 
afgelopen jaar tijdens een bijeenkomst in de 
koepel van het restaurant. Dit vindt plaats op 
zondag 28 oktober van 16:15 tot 17:30. U 
bent van harte welkom.

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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ACTIV ITE ITEN

SPORTIEF UITJE
We gaan op donderdag 1 november, op uitnodiging van 
de Riki Stichting, naar het Friendship Sport Centre Only 
Friends in Amsterdam, waar we – onder begeleiding –  
zitvolleybal en cross boccia gaan spelen én we een duik 
nemen in het zwembad.

Opgeven en 
vertrek

We vertrekken om 
10:00 vanuit De 

Marke. Opgeven kan 
bij de receptie.
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OKTOBER/NOVEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 1 oktober
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Bloemschikken Tuinzaal

Dinsdag 2 oktober
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1 

Woensdag 3 oktober
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 4 oktober
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal 

Vrijdag 5 oktober
10:00 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 6 oktober
15:00 - 16:30 Quiz Tuinzaal  

AGENDA
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Zondag 7 oktober
15:00 - 16:30 Crossboccia Tuinzaal 

Maandag 8 oktober
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers Tuinzaal

Dinsdag 9 oktober
10:30 - 12:00 Creatief en Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30  Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1

Woensdag 10 oktober
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 11 oktober
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

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

Zaterdag 13 oktober
15:00 - 16:30 Appeltaart bakken Tuinzaal

Zondag 14 oktober
15:00 - 16:30 Marke Bios Tuinzaal

AGENDA
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Maandag 15 oktober
10:00 - 12:00 Handwerken Brasserie
10:30 - 12:00 Modeverkoop Senfashion Brasserie
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Natuurfilm Tuinzaal 

Dinsdag 16 oktober
10:00 - 11:00  Bibliotheek Tweede etage
10:30 - 12:00 Bij Oma op Schoot Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
13:15   Dinsdagmiddaguitje: Strand     €14,00
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Plaatjes Draaien met Nic de Git Huiskamer 1

Woensdag 17 oktober
08:30 - 15:00 Kapper Eerste etage
10:30 - 11:15  Bewegen voor Ouderen Tuinzaal
11:00 - 12:00  Hond knuffelen Huiskamer 1    
15:00 - 16:00 Heden en Verleden Eerste etage
15:00 - 16:30 Koersbal Tuinzaal

Donderdag 18 oktober
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 19 oktober
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 20 oktober
15:00 - 16:30 't Bruin Café Brasserie

Zondag 21 oktober
15:00 - 16:30 Optreden A-meezing Tuinzaal

AGENDA
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Maandag 22 oktober
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Naar buiten Tuinzaal 

Dinsdag 23 oktober
10:30 - 12:00 Creatief en Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor en optreden Cowgirls uit Amerika Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1 

Woensdag 24 oktober
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 25 oktober
10:45 - 11:30  Kerkdienst dominee Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal
18:00    Topmenu: Menu Belgique Restaurant    €22,95*

Vrijdag 26 oktober
10:30 - 11:00  Oorwerk Atelier op de derde etage
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:00 Tabletcafé Brasserie
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

Zaterdag 27 oktober
14:30 - 17:30 Bingo Tuinzaal

Zondag 28 oktober
16:15   Herdenkingsdienst Brasserie
    

AGENDA
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Maandag 29 oktober
10:30 - 12:00 Muziek op Maat Tuinzaal 
13:45 - 16:45 Bridge Brasserie 
15:00 - 16:30 Groene Vingers: Quiz Tuinzaal

Dinsdag 30 oktober
10:30 - 12:00 Creatief en Knutsel Tuinzaal
11:00 - 12:00  Voorlezen Bibliotheek
15:00 - 16:30 Zangkoor Tuinzaal 
15:00 - 16:30 Zingen op de Huiskamer Huiskamer 1 

Woensdag 31 oktober
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 1 november
10:00 - 16:00 Sportief Uitje    
10:45 - 11:30  Kerkdienst pastor Tuinzaal
14:15 - 17:15 Klaverjassen Brasserie 
15:00 - 16:30 Bewegen en fit zijn Tuinzaal

Vrijdag 2 november
10:30 - 12:00 Kaarten maken Tuinzaal
15:00 - 16:30 Sjoelen Tuinzaal

*Prijzen
Het Topmenu: Menu Belgique kost 
€22,95 per persoon, inclusief twee 
drankjes en koffie of thee. Gasten met 
een maaltijdvoorzieing van ViVa! 
Zorggroep betalen €12,95 per persoon.

AGENDA
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Matrassenactie
Goed slapen doet u op een juist matras. ViVa! 
Zorggroep heeft daarom een uniek aanbod 
voor leden van ViVa! Ledenservice: een Visco 
Climate-matras met vijftig procent korting 
– van €599,00 naar €299,00. Een Visco 
Climate-matras beschikt over drukverlagend 
traagschuim dat zeer goed ventileert. De 
warmte en warmtedamp worden uitstekend 
gereguleerd en mede daardoor worden deze 
Zwitserse topmatrassen aanbevolen door 
verschillende zorgprofessionals. De Visco 
Climate-matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gewenste afmetingen, hoewel de hierboven 
genoemde prijs is gebaseerd op een matras 
van 70 bij 200 centimeter.

Wilt u gebruik maken van deze actie? U 
krijgt, in dat geval, niet alleen het matras, 
maar ook gratis thuisbezorging en een gratis 

bedbodemcheck voorafgaande aan de 
bezorging van het matras – ter waarde van 
€59,99. Deze check houdt in dat de leeftijd, 
het type, de verstelbaarheid en de montage 
van uw bedbodem worden gecontroleerd 
op de algehele staat, mogelijke defecten 
en de conditie van de diverse bodemzones. 
Inname van uw oude matras is mogelijk 
en u mag honderd nachten proefslapen op 
uw nieuwe exemplaar. Het Visco Climate-
matras heeft tien jaar garantie.

De actie is geldig tot en met 30 november 
2018 en geldt alleen voor leden van de ViVa! 
Ledenservice. Meer informatie vindt u via het 
telefoonnummer 088-1020100 of op www.
medipoint.nl/matrassenactie.

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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Beauty By Iris
Iris is iedere vierde donderdag van de 
maand voor u aanwezig in huiskamer 1. 
Een afspraak maken kan telefonisch via 06-
48967789.

Bibliotheek
De bibliotheek op de tweede etage is op 
2, 16 en 30 oktober 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.

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

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

Oorwerk en 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.

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. Heeft 
u vragen of problemen? Bel dan 
naar 072-5899779.

PRAKTISCHE INFO
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...en zo zijn we alweer beland in oktober, de 
tiende maand van de Gregoriaanse kalender. 
Deze maand wordt ook wel wijnmaand 
genoemd, dankzij de druivenoogst die in 
oktober volop aan de gang is. Een andere 
bijnaam is zaaimaand, vanwege het 
winterkoren dat nu wordt gezaaid. Bij ViVa! 
Zorggroep is het tijd om de menu's aan te 
passen op een nieuw seizoen: de herfst.

Gastvrij nieuws
De recente enquetes over het eten en drinken 
lieten ons zien dat u veel waarde hecht 
aan het aanbod verse (seizoens)groenten 
en dat u dit bij ViVa! Zorggroep eigenlijk 
nog weleens mist. We hebben daarom ons 
groente-aanbod aangepast en uitgebreid. 
Alle groenten die tijdens een bepaald seizoen 
op de markt zijn, komen nu terug in uw menu. 
U mag ook dagelijks een smakelijke, groene 

bladsalade of rauwkostsalade bestellen. 
Laat het de gastvrouw weten als u dit lekker 
vindt bij uw maaltijd.  

Mist u alsnog iets? Vertel het dan aan de 
kok.

Oogst van de maand
Momenteel wordt er voornamelijk andijvie 
geoogst, hoewel de Chinese en witte kolen 
ook letterlijk voor het oprapen liggen – 
gewoon in Nederland. En natuurlijk staat 
oktober bekend om haar pompoenen.

Wist u dat er meerdere pompoensoorten 
bestaan? De standaardversie kan wel 45 
kilo zwaar worden. We zien deze...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In oktober ziet u in de 
bossen en duinen regelmatig 
paddenstoelen. Sommige 
mensen vinden het leuk om ze 
te plukken en te bereiden. Dat 
is niet altijd onveilig. Bepaalde 
soorten zijn namelijk absoluut 
niet eetbaar. De vliegenzwam, 
bijvoorbeeld. Sterker nog: deze 
klassieke, rode paddenstoel met 
witte stippen is zeer giftig en 
alleen maar te fotograferen.
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...groene of lichtgele exemplaren ze vaak in 
en om huizen. Het vruchtvlees is geeloranje 
van kleur, maar de smaak van deze 
pompoen is lang niet zo goed als die van 
andere soorten. Wat dat betreft, kunt u beter 
een flespompoen hebben. Deze variant, 
die ook wel bekend staat als de butternut, 
is een kleine tot middelgrote soort met een 
fles- of beerachtige vorm. Hij weegt een tot 
twee kilo en is voorzien van een gladde, 
crèmekleurige schil. Het vruchtvlees is 
oranje en heeft weinig pitjes.

Spaghettipompoenen
Echt lekker is de hokkaido: een Japanse 
versie met donkeroranje vruchtvlees. De 
schil is zacht, waardoor de hokkaido ook 
eetbaar is zonder hem eerst te schillen. 
Het kleine pompoentje wordt veel gebruikt 
in pompoensoep, maar is ook gesmoord 

of gebakken in de oven erg lekker. De 
spaghettipompoen is, anders dan de 
naam doet vermoeden, ook een Japans 
exemplaar. De pompoen heeft haar naam te 
danken aan de spaghetti-achtige draadjes 
die verschijnen wanneer hij wordt gekookt. 

Kabocha's
Tot slot kennen we ook nog de kabocha. Deze 
opnieuw uit Japan afkomstige pompoen 
is klein en groen, met witte strepen. Het 
vruchtvlees is oranje en de pompoen zelf 
heeft een harde schil. Dat betekent niet dat 
de kabocha niet te eten is – in tegendeel: 
deze pompoen heeft een zoete en volle 
smaak.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
Mensen zijn gehaast
als storm en wind
rond hun oren raast.

Grijze dagen opgesmukt
door prachtig brons en goud
van bladeren - afgerukt.

Die dwarrelen in het rond
om even later treurend
te sterven op natte grond.

Maar paddenstoelen pronken
priemend door het herfsttapijt
en versieren oude tronken.
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ViVa! Top Menu cyclus

M E N U  B E L G I Q U E 
Duvelsoep met Krab

Licht gebonden vissoep met krab, prei, tomaten

en peterselie, afgeblust met Duvel

✽ ✽ ✽

Salade Lambiek
Gemengde groene salade met 

peertjes, bieslook en Belgische geitenbrie 

Frisse dressing met honing en citroen

✽ ✽ ✽

Stoverij van Rund met Bruin Bier  
Huisgemaakte stoofpot met bruin bier 

en mosterd, uien en tuinkruiden

Brussels Lof uit de oven en Vlaamse frieten

✽ ✽ ✽

Brusselse Wafel 
Brusselse wafel met bosvruchtenijs,

bosbessen en slagroom

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
De prijs van het menu is e 22,95 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 12,95 p.p). 

U kunt bij ons in oktober genieten van een sfeervol 4-gangen menu, dat  
speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal in Belgische 
sferen en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

Een gemoedelijke Belgische avond bij ViVa!

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Het Menu Belgique wordt in oktober aangeboden in diverse ViVa! restaurants. 
U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip het Top Menu 
wordt geserveerd in uw omgeving:

De Loet 09 oktober  18.00 088 – 995 7725
Geesterheem  09 oktober  17.00 088 – 995 7800
Huis ter Wijk  09 oktober  18.00 088 – 995 7000
Meerstate  09 oktober  17.30 088 – 995 7400
Overkerck  09 & 11 oktober  18.00 088 – 995 7675
Strammerzoom  10 oktober  17.00 088 – 995 7950
Elsanta  10 oktober  18.00 088 – 995 7830
De Boogaert  11 oktober  19.00 088 – 995 7550
De Santmark  12 oktober  18.00 088 – 995 7500
Waterrijck  12 oktober  17.00 088 – 995 7860
De Cameren  18 oktober  18.30 088 – 995 7650
Lommerlust  18 oktober  17.30 088 – 995 7120
Sint Agnes  20 oktober  17.30 088 – 995 7200
De Marke  25 oktober  17.00 088 – 995 8000  
   
U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen via bovenstaand 
telefoonnummer. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!
Het Europese menu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep. 
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu in 
de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Europees menu in 
de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december. Houd de website 
en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

Komt u 
bij ons . . .
. . . Belgisch 
eten?

MENU'S

18:00
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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 1 en 22 oktober 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

Welkomst- en afscheidberichten
We verwelkomen mevrouw A.M. Groen (1 
september, K.302), meneer J.C. van der 
Water (7 september, K.107), meneer P.J. 
Pret (10 september, K.109) en mevrouw A. 
Merkuur-Hanraads (12 september, K.026).

We hebben afscheid genomen van meneer 
J. Houtenbos (10 september, K.306) en 
meneer P. Leyding (10 september, K.318).

Namens De Marke

Wijkteam
Het Wijkteam van De Marke heeft zo'n 
zeventig cliënten in de zorg. De cliënten 
wonen in het dorp en de aanleunwoningen.

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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Weerspreuken
Iedere maand heeft weerspreuken die van 
toepassing zijn op de weeromstandigheden 
uit deze periode. Kent u de volgende 
spreuken over de maand oktober al?

Brengt oktober wind en kou? 
Dan is januari lauw.

Oktober vijs. November grijs. December ijs.

Maakt oktober veel gedruis?
Dan is dat voor de wijn niet pluis.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

We komen bij cliënten thuis om te helpen 
met douchen, aankleden, ontbijt maken, 
steunkousen aantrekken, wonden verzorgen 
en meer. Afhankelijk van de indicatie kunnen 
we ook een uur per week iets leuks doen 
waar de cliënt behoefte aan heeft. Zo 
schilderen collega's van het wijkteam met 
een cliënte, doen ze een spelletje met een 
meneer in de aanleunwoningen, gaan ze 
een stukje wandelen of fietsen óf eten ze, 
met het warme weer, een ijsje in het dorp. 

Waardevol
Zowel de cliënt als de collega van het 
wijkteam ervaren deze activiteiten als heel 
plezierig. Een waardevolle aanvulling op de 
week.

Namens het Wijkteam De Marke

INZENDINGEN



xxxxx

2 0   ViVa! SPIL

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

Wat weet u over uw woonplaats?

1. Welke kleuren komen terug in de vlag van Bergen?
A. Rood en blauw | B. Geel en blauw | C. Oranje en blauw

2. Hoeveel oppervlakte heeft Bergen?
A. Ongeveer 120 vierkante kilometer | B. Ongeveer 150 vierkante 

kilometer | C. Ongeveer 200 vierkante kilometer

3. Bij welke politieke partij hoort burgemeester Hetty 
Hafkamp?

A. PvdA | B. CDA | C. GroenLinks

4. Wat is GEEN aangrenzende gemeente van Bergen?
A. Alkmaar | B. Schoorl | C. Schagen

5. Wat is de naam van het aquarium in Bergen aan Zee?
A. SeaLife | B. Aquarius | C. Zeeaquarium

6. Welke duinen liggen ten noorden van het dorp Bergen?
A. Het Noordhollands Duinreservaat | B. De Bergse Duinen | C. De 

Schoorlse Duinen

7. Hoe heten de twee poldermolens langs de Meerweg en de 
Voert?

A. De Kat en De Dog | B. De Philisteinse Molen en de Damlandermolen | 
C. De Philisteinse Molen en De Woudmolen

BERGENQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


