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Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Dokter Brugmanstraat 15, 
1911 EN Uitgeest Telefoonnummer 088- 
9957800

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

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

De zomer is al een tijdje in volle gang 
en tot nu toe hebben we niets te klagen 
gehad  – of toch wel? Want hoewel het 
aantal zonuren blijft toenemen, stijgt ook 
de droogte. Daarmee neemt het risico voor 
buitenbranden als bos- en duinbranden 
aanzienlijk toe. Mede daardoor werd er in 
de afgelopen weken een sproeiverbod voor 
tuinen van kracht.

Maar inderdaad – het is in deze tijd fijn om 
buiten te zitten om te genieten van de zon en 
al het groen om u heen. Eventjes wat extra 
vitamine D opdoen voor het komende najaar. 
Dat gaan we, gezien de typisch Hollandse 
herfsten, wel nodig hebben.

Ondertussen lopen de vakanties van 
onze vaste medewerkers nog steeds 
door. We hopen dat u in de tussentijd 
kennis heeft gemaakt met de enthousiaste 
vakantiekrachten. Dat het nog steeds 
volop vakantietijd is, merken we ook aan 
de wijkkrant. Het kan zo zijn dat uw Spil, 
Snipper, Forumidabel of Marke Nieuws nét 
iets dunner is dan u van ons gewend bent. 
Dit komt door het feit dat er in de zomer 
minder activiteiten zijn dan normaal en door 
de vakanties van enkele redactieleden. Hou 
nog even vol tot september – dan is het 
allemaal weer zoals 't was.

We wensen u weer veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Rommelmarkt
De vakantieperiode is aangebroken, maar 
dat is geen reden om geen leuke dingen te 
doen in Geesterheem. Zo begon de maand 
met een rommelmarkt in de voortuin van ons 
woonzorgcentrum (foto). In de loop van het 
jaar zijn er allerlei spullen verzameld – keurig 
gerubriceerd door Carola. Deze spullen zijn, 
in de hitte, door een groep vrijwilligers en 
medewerkers naar beneden gehaald Op 
zaterdagochtend hebben we uiteindelijk 
besloten om niet in huis, wat oorspronkelijk 
het plan was, maar voor de deur onze spullen 
uit te stallen: het was immers prachtig weer. 
Binnen twee uur waren alle spulletjes buiten 
uitgestald, met een verkoopmedewerker 

achter de tafel. In de wind, zowel in als uit 
de schaduw, was het heerlijk toeven – en 
wat hébben we een aanloop gehad! Jong 
en oud is komen struinen tussen alle leuke 
spulletjes die gretig aftrek vonden.

Tijdens de lunchtijd werd het iets minder 
druk en kon iedereen even genieten van een 
broodje. Na de lunch werden de allermooiste, 
verzamelde items onder de hamer gebracht 
door veilingmeester Lia Joop. Er werden 
zelfs telefonische biedingen gedaan op een 
lampje met oud-Beverwijkse taferelen op het 
kapje. De lamp werd uiteindelijk geveild...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van 
uw woonlocatie. Deze rubriek bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU
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voor een recordbedrag van €52,50 aan een 
mevrouw uit Beverwijk.

Kermisloop
Om half vier hebben we alle spulletjes weer 
keurig ingepakt, zodat iedereen startklaar 
zou zijn voor de kermisloop. Op deze 
stralende dag begon namelijk ook de kermis 
van Uitgeest. En om die te vieren, hebben we 
in Geesterheem ons eigen feestje gevierd.

Zonder de hulp van een grote groep zeer 
hardwerkende vrijwilligers hadden we 
van deze dag niet zo'n succes kunnen 
maken. Onze hele hartelijke dank voor jullie 
tomeloze inzet! Van de opbrengst kunnen 
we het gehele jaar door net dat kleine beetje 
extra doen voor onze bewoners.

JustDance
De leerlingen van  dansgroep JustDance 
en dansjuf Roxanne zijn het hele jaar door 
hard aan het oefenen geweest voor een 
eindvoorstelling en hebben in Geesterheem 
een show weggegeven (foto bovenaan). 
Voor ons, maar ook voor de bezoekers van 
Thuisbij die bij ons te gast waren!

Bruin Café
Wist u dat er op één zondag in de maand een 
Bruin Café plaatsvindt in het restaurant van 
Geesterheem? U kunt gezellig aanschuiven 
voor een hapje en een drankje. 

De augustus-editie valt op zondag 12 
augustus, begint om 14:30 en duurt tot 
ongeveer 16:00.

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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HET U ITBUREAU

HERVATTING
Zowel de quiz op maandagochtend als de sociale 
activiteiten van het Rode Kruis gaan vanaf maandag 
13 augustus weer beginnen. De repetitie van Die 
Geesteszangers start op woensdag 15 augustus om 
19:00 in het restaurant.

Meezingen?
U mag altijd 

aanschuiven bij de 
repetitie van Die 

Geesteszangers: om 
mee te zingen óf om 
gewoon te luisteren.
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HET U ITBUREAU

MUZIKALE BINGO
Kees Bos houdt op woensdag 29 augustus een muzikale 
bingo in het restaurant van Geesterheem. Hij draait 
en zingt allerlei bekende liedjes die op een bingokaart 
aangestreept moeten worden.

Gezelligheid
U kunt leuke prijzen 

winnen, maar het 
is natuurlijk ook 

een uitermate 
vermakelijke middag.
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AUGUSTUS 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Woensdag 1 augustus
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00

Donderdag 2 augustus
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 3 augustus
14:30 - 15:30 Religieuze muziek Huiskamer     Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 6 augustus
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie (met Gre) Restaurant    Gratis*

Dinsdag 7 augustus
10:15 - 11:15  Meer Bewegen voor Ouderen Restaurant   Gratis*

Woensdag 8 augustus
10:00 - 11:15  Creatief met Carola Restaurant     €5,00

Donderdag 9 augustus
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 10 augustus
14:30 - 15:30 Gespreksgroep Huiskamer     Gratis
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

AGENDA
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Zondag 12 augustus
15:00 - 16:00 Bruin Café Restaurant      Gratis

Maandag 13 augustus
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*
14:30 - 15:30 Sociale activiteiten Rode Kruis Restaurant   Gratis

Woensdag 15 augustus
10:00 - 11:15  Bloemschikken Foyer      €5,00
19:30 - 21:00 Repetitie Die Geesteszangers Restaurant   Gratis

Donderdag 16 augustus
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 17 augustus
13:30    Excursie Putje van Heiloo Huiskamer
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

Maandag 20 augustus
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*

Dinsdag 21 augustus
15:00 - 16:00 Bingo Restaurant       €3,00

Donderdag 23 augustus
   Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 24 augustus
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

AGENDA
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Maandag 27 augustus
10:00 - 11:00  Kwiz en Koffie Restaurant     Gratis*

Dinsdag 28 augustus
14:30 - 16:00 Meezingmiddag Restaurant     Gratis

Woensdag 29 augustus
10:00 - 11:15  Extra Creatief met Carola Foyer     €5,00
14:30 - 16:00 Muzikale bingo met Kees Bos Restaurant   Gratis*

Donderdag 30 augustus
11:00 - 12:00  Wandelgroep Uitgeweest Foyer (vertrek)   Gratis

Vrijdag 31 augustus
19:00 - 20:00 Rooms-Katholieke kerkdienst Restaurant   Gratis

* Prijzen
De muzikale middag met Kees Bos is gratis voor bewoners 
van Geesterheem. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

De activiteiten Kwiz En Koffie en Meer Bewegen 
voor Ouderen zijn gratis voor bewoners van 
Geesterheem. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €9,00. 

AGENDA
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Belevingstuin en terras
Wist u dat het heerlijk toeven is in de 
Belevingstuin naast ons huis? U vindt hier 
verschillende tuinstoelen en tafels waaraan 
u kunt plaatsnemen – ook met uw familie.

We hebben voor het terras vóór het 
huis prachtige kussens in ViVa!-kleuren 
gekregen. Dit maakt ons terras, naast de 
kleedjes, extra gezellig.

Vakantieperiode
Onze medewerkers genieten tijdens de 
vakantieperiode van een welverdiende 
vakantie, waardoor het in huis weleens erg 
druk kan worden. We krijgen gelukkig hulp 
van verschillende vakantiemedewerkers 
die u van het appartement naar de zaal 
kunnen brengen, een afwasje voor u doen 
of zomaar even een rondje met u wandelen. 

We begrijpen desondanks dat alle nieuwe 
gezichten voor u soms even wennen zijn, 
maar beloven dezelfde service die u van ons 
gewend bent.

Duofiets
Onze duofiets heeft een (tijdelijke) nieuwe 
plek gekregen, waardoor hij gemakkelijker 
kan worden gepakt wanneer u een stukje 
wil fietsen. Dit hoeft niet per se met een 
familielid. Geesterheem heeft een nieuwe 
vrijwilliger die graag met u op pad gaat. 

Heeft u interesse? Geef het dan aan bij de 
medewerkers van de zorg of bij Nathalie of 
Danielle. Meneer Bloedjes (foto) is laatst 
helemaal naar Wijk aa Zee gefietst!

PRAKTISCHE INFO
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De Schakel brengt gezelligheid
Na het middageten haastten de thuis-bijers 
zich naar het restaurant van Geesterheem 
voor een gezellige middag met de 
zeskoppige cabaretgroep De Schakel uit 
Amsterdam, bestaande uit drie vocalisten 
en drie instrumentalisten. Bij de drie laatsten 
ontbraken het drumstel en de accordeon niet. 
We mochten meezingen en meedansen. En 
dat deden we dan ook gewillig.

Het programma was Amsterdams getint 
en begon met Breng Eens Een Zonnetje. 
Meezingen was geen punt en meedansen 
ook niet, zélfs niet wanneer de zangers 
gezeten waren in een rolstoel en geduwd 
werden door een onvermoeibare duw(st)
er. Het was een verademing te zien hoe 
de zusters die zich normaal gesproken 
uitleven met washandjes en handdoeken 

zonder moeite veranderden in gretige 
danspartners. In de pauze nuttigden we de 
uitgedeelde kermisoliebollen en likten we 
later gelukzalig van het Florijn-ijs. Toen we 
daarmee klaar waren, zongen we mee en 
gingen we ons boekje ruimschoots te buiten 
tijdens het vervolg van het Amsterdamse 
deel van het programma. Om u een idee 
te geven, noemen we hier slechts Aan De 
Amsterdamse Grachten en Oh, Johnny.
       
Namens ons bedankte Danielle de artiesten 
voor hun optreden. Het publiek onderstreepte 
dat dankwoord met een hartelijk applaus.

Door Jan Baaij (tekst) en Danielle van der 
Haagen (foto), Uitbureau

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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We gaan even terug in de geschiedenis 
met het petroleumstel. Want kunt u zich die 
vertrouwde geur van koken op zo'n stelletje 
nog herinneren? De dagelijkse maaltijd werd 
erop gemaakt, maar het petroleumstel bleek 
ook uiterst effectief om thee mee te zetten of 
het water voor de afwas te verhitten.

Het petroleumstel, ook wel oliestel genoemd, 
is een kookstel dat gebruik maakt van 
petroleum als brandstof. Het toestel bestaat 
uit een reservoir welke is afgedekt met een 
geëmailleerde plaat. Door een aantal gleuven 
gaan één of meer katoenen lonten braden. 
Een kijkgat aan de zijkant maakte het mogelijk 
om, via glas, te kijken hoe hoog de vlam was. 
Bovenop het reservoir werd een opzetstuk 
geplaatst. Daar weer bovenop kwam dan de 
pan of ketel. 

Het koken op zo'n petroleumstel bracht een 
bepaalde charme met zich mee. De specifieke 
geur werd destijds niet door iedereen 
gewaardeerd, maar deze doet wel denken 
aan de tijd van oma's keuken. De vlam werd 
bediend aan de hand van de lonten. Wie aan 
de lont draaide, zorgde voor een hogere vlam 
en meer warmte. Daarbij was waakzaamheid 
geboden. De vlam mocht niet uitzicht hoger 
gaan branden: dit zorgde voor walm. 

De komst van het stadsgas, butagas en later 
aardgas hebben het koken op een oliestel 
overbodig gemaakt. De bereidingswijze is dan 
ook zo goed als verdreven. Toch moeten we 
zeggen dat het trekken, stoven en sudderen 
van onder meer bouillon, runderlapjes en 
stoofpeertjes de gerechten iets héél speciaals 
gaf...

HET PETROLEUMSTEL

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Kunt u zich Shirley Temple nog herinneren? Het 
schattige, kleine meisje met de blonde krulletjes? 
Shirley is mogelijk een van de bekendste 
kindsterretjes uit de filmgeschiedenis. Tussen 
1932 en 1949 schitterde ze in meer de vijftig 
speelfilms. Dat leverde haar een glansrijke 
carrière op – en Shirley is nog steeds de jongste 
Oscar-winnaar aller tijden.

Shirley Temple werd geboren in de Amerikaanse 
staat Californië – in Santa Monica, om 
precies te zijn. Ze blonk al zeer jong uit door 
haar professionalisme. Zo constateerden 
verschillende zang- en dansdocenten dat 
Shirley al heel vroeg teksten en danspasjes uit 
haar hoofd kon leren. Bovendien bleek ze in 
staat te zijn om op commando te huilen – en 
nog overtuigend oog. De filmindustrie merkte 
haar al snel op en dat leverde haar rollen in 

films en series als Baby Burlesks op.

Shirley was niet alleen de succesvolste filmster 
uit de jaren dertig, maar ook een inspiratie voor 
andere filmstudio's. Concurrenten brachten 
hun eigen films uit met kleine kinderen in de 
hoofdrol. Zodoende functioneerde Shirley ook 
als een soort rolmodel voor latere producties.
Haar populariteit in de filmindustrie daalde toen 
ze ouder werd: Shirley dook toen alleen nog 
maar sporadisch op in weinig succesvolle tv-
series. Haar carrière nam mede daardoor een 
andere, politieke wending. Zo functioneerde 
Shirley onder meer als afgevaardigde van de 
Verenigde Staten bij de Verenigde Naties en 
was ze eventjes Amerikaanse ambassadrice.

Shirley Temple overleed in 2014 toen ze 85 
jaar oud was. Ze liet drie kinderen na.

SHIRLEY TEMPLE

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Gedicht
Het leven is niet vanzelfsprekend, 
het loopt niet zó maar:
het is een wonder.

Het is een wonder
dat ik handen heb en voeten,
dat ik spreken kan en zingen,
dat ik kan zien en horen
en genieten van zoveel mooie dingen.

Het is een wonder 
dat ik me kan inleven in anderen,
dat ik kan meeleven met de mensen 
om me heen,
dat ik me hier thuis mag voelen.

Het is een wonder 
dat de bloemen bloeien,

de vogels zingen
en de zon opkomt en ondergaat.

Het is een wonder 
dat ik meega met de seizoenen:
van de kou ril in de winter
en zweet van de zomerzon.

Het is een wonder, 
te mogen ervaren
dat dit alles ‘zo maar’ gegeven is,
dat Iemand ons in leven houdt,
dat Iemand ons stevig vasthoudt.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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In den aard is het leven eenvoudig, maar de 
mens haalt zich van alles in het hoofd. 

Gemakkelijk gezegd, deze mooie woorden 
ontleend aan het bijbelboek Prediker. Ze geven 
me onmiddellijk bedenkingen – en dat is nu net 
niet de bedoeling. Geen gepieker of slapeloze 
nachten over wat zou kunnen gebeuren. Niet 
die grote aandacht naar kwalen en gezondheid 
of het gemis van al die leuke dingen waarvan 
we afscheid hebben moeten nemen. 

In plaats daarvan genieten van wat er wél is en 
wat wél kan: eten en drinken, de zon, de vogels, 
de bomen, de bezoeken, de gezelligheid en 
alle kleine dingen die op ons pad komen. Als 
we daar geluk in vinden, dan vergeten we de 
kortheid van ons bestaan. Dan leven we zoals 
het misschien wel bedoeld is!

Ter inspiratie vindt u hiernaast een gedicht uit 
Ons Blad, 2002. Een goede zomer gewenst!

HET LEVEN

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Yvette Henriquez werd geboren op Aruba 
– een van de ABC-eilanden naast Bonaire 
en Curaçao. Ze was een van de negen 
kinderen die vader en moeder Henriquez op 
de wereld zette. Het gezin was arm, maar 
gelukkig. Vader Henriquez stierf jong, zodat 
de moeder alleen voor de taak van het 
opvoeden van de kinderschare stond. Maar 
moeder slaagde in deze zware taak, zoals 
ze haar man dat had beloofd. Yvette kon 
goed leren en kreeg van de regering een 
zogenaamde eilandbeurs om te studeren. 
Ze deed hard haar best, haalde het ene na 
het andere diploma, maar moest op den 
duur haar geboorteland verlaten...

Radiologisch laborante
'...want op Aruba bestond geen opleiding 
voor het diploma dat ik wilde halen', legt 
ze uit. 'Namelijk radiologisch laborante. 
Ik moest naar Nederland om te kunnen 
doorstuderen.' Opeens stond de jonge 
studente in nota bene Doetinchem, waar 
de medestudenten ook nog eens in dialect 
spraken, waar ze geen hout van snapte. 
Daarom verhuisde ze naar Amsterdam toen 
die mogelijkheid zich voordeed, waardoor 
ze dichter bij vrienden en familie kwam te 
wonen. Ze studeerde én slaagde voor de 
opleiding tot röntgenlaborante. 

'Maar om nou te zeggen dat ik een studie

...YVETTE HENRIQUEZ

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 Yvette Henriquez.
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naar mijn hart had gevonden, nou nee. Ik 
vond het een saaie boel op die school. Maar 
daar had ik iets op gevonden. Ik maakte 
eerst mijn opleiding tot verpleegkundige af, 
waarna ik op de spoedeisende hulp terecht 
kon. Toen was ik eindelijk op de plaats waar 
ik wilde zijn. En bovendien ontmoette ik hier 
ook nog eens mijn latere man.'

Pedicure
De liefde mondde op den duur uit in een 
bruiloft. Het jonge echtpaar verhuisde naar 
Uitgeest en breidde daar het gezin uit met 
twee dochters. Om makkelijker te aarden 
in het dorp begint Yvette met een opleiding 
tot pedicure. 'Zo leerde ik Uitgeest en de 
Uitgeesters wat beter kennen', aldus Yvette. 

Door haar werk als verpleegkundige in 
Strammerzoom, Akersloot maakte Yvette 

naam in de medische wereld. Ze werd 
gevraagd als oproepkracht en kwam 
zodoende in Geesterheem terecht – náást 
al het werk dat ze als vrijwilliger deed 
in De Zonnebloem, een organisatie die 
in het teken staat van mensen met een 
lichamelijke beperking onvergetelijke tijden 
bieden. 'Ik heb daar meer dan dertig jaar 
vrijwilligerswerk gedaan', zegt ze. 'Zo raakte 
ik verknocht aan het werken met ouderen.'

Hobby's
Ondanks haar vele werkzaamheden houdt 
Yvette toch tijd over voor haar grootste 
hobby. 'Boetseren', stelt ze. En inderdaad 
– ze heeft een bewonderenswaardige 
hoeveelheid beelden geboetseerd. Maar het 
is niet haar enige hobby, zo blijkt. Zo deed 
ze bestuurservaring op in diverse besturen, 
waaronder de werkgroep Filmhuis en de 
Zwaan Cultureel én is ze niet vies van een 
beetje dansen. 'Ik kan daar optimaal van 
genieten', zegt ze. 'Alleen moeten ze me niet 
vragen om erbij te zingen. Dat laat ik graag 
aan anderen over.' 

Desondanks neuriet ze zachtjes een 
melodietje wanneer ze, na afloop van dit 
gesprek, Geesterheem verlaat.

Tekst: Jan Baaij
Foto: At Bootsma

IN GESPREK MET. . .

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 Marjon Seekles of 
stuur een mail naar m.seekles@
vivazorggroep.nl.
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Augustus is doorgaans de warmste maand 
van het jaar. 'Geeft augustus niet veel regen, 
maar wel veel zonneschijn, dan krijgen 
we zeker goede wijn', is een van de vele 
weerspreuken die van toepassing zijn op het 
zonnige augustus. Of we ook echt goede wijn 
krijgen? Dat moeten we nog even afwachten. 
Maar er zijn dingen die we wél zeker weten...

Gastvrij nieuws
...het feit dat u binnenkort een nieuwe, 
gezelligere eettafel krijgt, bijvoorbeeld. 
We zijn sinds begin dit jaar bezig met het 
sfeervoller maken van de bekleding op 
deze tafels en hebben daarom een mooie, 
vaste en papieren collectie samengesteld 
van kleine en grote tafelkleden, placemats 
en servetten. Alle producten zijn er in effen 
kleuren, maar ook met fraaie designs. We 
hebben eveneens specifieke themalijnen 

uitgekozen, afhankelijk van het seizoen, 
en bieden u zodoende tijdens de lente, 
Pasen, de herfst, de maand december, 
de Kerstdagen en de winter een extra 
gezelligere aankleding. We hopen van harte 
dat u ervan geniet!

Gastvrije tip
Het kwik kruipt omhoog en zonaanbidders 
nemen het ervan. De temperaturen lopen 
dan ook hoog op, waardoor het belangrijk is 
dat u tijdens deze warme dagen voldoende 
drinkt. 

Een wat ouder lichaam heeft het moeilijk bij 
extreme warmte. Het Rijksinstituut voor

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De zon schijnt door de takken
en blaadjes van de beuk.

Nu zie je duizend muggen,
ze dwarrelen zo leuk.

Ze draaien en ze dansen 
en gaan maar op en neer.

Ze zoemen met z’n allen,
oh, wat een heerlijk weer.
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
waarschuwt dan ook om dagelijks tenminste 
twee liter vocht te drinken. Dat hoeft niet per 
se water te zijn. Het is zelfs beter en natuurlijk 
lekkerder om verschillende drankjes af 
te wisselen, zoals vruchtensappen, thee, 
tomatensap, melk en natuurlijk water.

Jarigen
Bent u jarig in de maand augustus? 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.

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 
ViV!ccino IJsthee, geserveerd met een 
hartige lekkernij. De prijs is €2,50 voor 
bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Oogst van de maand
In deze tijd van het jaar 
worden er veel komkommers 
geoogst: prima dorstlessers 
en bovendien erg gezond, 
want het blijft tenslotte een 
groente. Komkommers bevatten 
vitamines en mineralen en 
zijn lekker om uit het vuistje 
te eten of te verwerken in een 
salade. Bewaar komkommers 
niet in de koelkast, maar wel 
op een koele plaats. Voor een 
langere bewaartijd kunt u de 
komkommer ook nog in plastic 
folie wikkelen.
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Antwoorden:
1. B | 2. A | 3. B | 4. B | 5. C | 6. C | 7. C

Wat weet u over het koningshuis?

1. Door wie werden Willem-Alexander en Maxima getrouwd?
A. Minister-president Balkenende | B. Burgemeester Cohen | 

C. Koningin Beatrix

2. Welke dominee deed de kerkelijke inzegening bij dat 
huwelijk?

A. Dominee van der Linden | B. Dominee Oosterhuis | 
C. Dominee Janssen

3. In welke kerk werd het huwelijk voltrokken?
A. Westerkerk | B. Nieuwe Kerk | C. Domkerk

4. Wie was de moeder van koningin Juliana?
A. Emma | B. Wilhelmina | C. Helena

5. In welk jaar werd de eerste foto van Beatrix en Claus 
gepubliceerd?

A. 1960 | B. 1964 | C. 1965

6. Wat is de naam van het privéjacht van prinses Beatrix?
A. Karel Doorman | B. De Blauwe Vogel | C. De Groene Draeck

7. Hoeveel kleinkinderen heeft prinses Beatrix?
A. Negen | B. Zes | C. Acht

KONINGSQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


