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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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CAMPING
Van 13 tot 15 juli werd de tuin van Lommerlust 
omgetoverd tot een camping dankzij een sponsoring 
van Stichting Vrienden van ViVa!. Die dagen waren er 
typische campingactiviteiten georganiseerd, zoals bingo, 
schilderen, optredens en natuurlijk een barbecue.

Weer
Het weer zat heel 

erg mee, maar wie 
dat wilde, kon ook in 

de schaduw zitten. 
Zo kon iedereen 
ervan genieten.

HET UITBUREAU

Bedankt!
Dankzij de inzet van het 
personeel, mantelzorgers 
en vrijwilligers zijn het 
supergeslaagde dagen 
geweest.
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Meisjes met de Wijsjes
Op woensdag 8 augustus vond het 
jaarlijks terugkerende, door de Lions 
Club gesponsorde optreden plaats. Het 
programma begon met zanger Robbie. Na 
de opening door de burgemeester kon het 
feest echt beginnen met de Meisjes met de 
Wijsjes (foto's). Wat hébben we ontzettend 
genoten van de muziek en al het lekkers dat 
ons werd aangeboden! Op de Facebook-
pagina van Lommerlust vindt u nog meer 
foto’s en filmpjes van deze dag. Leuk om 
eens te bezoeken.

Wereld Alzheimer Dag
De World Health Organization (WHO) van 

de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag, of 
World Alzheimer’s Day. Deze internationale 
dag alarmeert sinds 1994 overheden en 
beleidsbepalers over dementie als een 
ernstige gezondheidskwestie.

Lommerlust en Breepeper doen hier op 
donderdag 20 september aan mee door 
het organiseren van een optreden van het 
zeemanskoor De Raddraaiers. Dit beïnvloedt 
cliënten met Alzheimer op een positieve 
manier. De Raddraaiers komen al jaren 
in Lommerlust en brengen altijd een mooi 
programma met veel herkenbare muziek. 

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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SEPTEMBER/OKTOBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 3 september
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 4 september
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 5 september
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 6 september
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*

Vrijdag 7 september
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Maandag 10 september
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 11 september
10:15   Rondje Om met leerlingen Kennemer College  
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
10:30   Verkoop lingerie- en nachtmode Hal 
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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Woensdag 12 september
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 13 september
10:30   Brunchen bij Praxis      €8,00*
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 14 september
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 17 september
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 18 september
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 19 september
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 20 september
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*
14:15   Optreden De Raddraaiers Restaurant    Gratis*

Vrijdag 21 september
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 24 september
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

AGENDA
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Dinsdag 25 september
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 26 september
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 27 september
10:30   Keek op de Maand Restaurant     
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 28 september
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 1 oktober
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 2 oktober
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 3 oktober
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Vrijdag 5 oktober
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 8 oktober
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

AGENDA
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Dinsdag 9 oktober
10:15   Rondje Om met leerlingen Kennemer College
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 10 oktober
10:00 - 12:00 Verkoop Visjager: vestjes en truitjes Hal
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 11 oktober
14:00   Dierenvisite Hal       Gratis*
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 12 oktober
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 15 oktober
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 16 oktober
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 17 oktober
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 18 oktober
10:30   Zingen Recreatieruimte      €3,00*
14:15 - 16:15 Verkoop Donjacour-schoenen Hal    

AGENDA



xxxxx

 SPIL ViVa!  9

Vrijdag 19 oktober
14:00   Kienen Restaurant       €5,00

Maandag 22 oktober
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*
13:00 - 15:00 Nagelstudio Restaurant      €2,50

Dinsdag 23 oktober
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 24 oktober
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:00   Koersbal Hal       Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

Donderdag 25 oktober
14:00   Spelmiddag Restaurant      Gratis*

Vrijdag 26 oktober
14:00   Handwerken met Wolly Restaurant    Gratis

Maandag 29 oktober
10:30   Yoga op de stoel Recreatieruimte    €3,00*

Dinsdag 30 oktober
10:30   Biljarten Hal        Gratis*
14:30   Zitdansen Recreatieruimte     Gratis*

Woensdag 31 oktober
10:30   Gym Recreatieruimte      Gratis*
14:30   Inspiratiegroep Recreatieruimte     Gratis*

AGENDA
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*Prijzen
Biljarten is gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,50.

Gym en zitdansen zijn gratis voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €30,00 per maand of €9,00 per deelname via 
automatische incasso of pin.

De inspiratiegroep is gratis voor bewoners met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00 per deelname via automatische incasso of pin.

De dierenvisite, koersbal, het optreden van De Raddraaiers en de spelmiddag zijn gratis 
voor bewoners met een ZZP- of VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €5,00.

Yoga op de stoel kost €3,00 voor bewoners met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €6,00.

Zingen kost €3,00 voor bewoners met een ZZP- of 
VPT-pakket. Wijkbewoners enandere belangstellenden 
betalen €5,00.

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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Bereikbaarheid contactverzorgenden
De zorg is bereikbaar via een aantal 
verschillende telefoonnummers.

Heeft u tussen 08:30 en 19:30 zorg nodig? 
Bel dan de gastvrouw via 088-9957132 en 
vraag naar de zorg voor de desbetreffende 
afdeling.

Heeft u tussen 19:30 en 08:30 zorg nodig? 
Neem dan contact op met de nachtzorg. 
Deze is te bereiken via 088-9957120. De 
afdelingen zijn te bereiken via de volgende 
telefoonnummers:

Begane grond 088-9957145
Eerste etage 088-9957147
Tweede etage 088-9957147
Derde etage 088-9957148
Vierde etage 088-9957148

Iedere cliënt in de zorg heeft daarnaast een 
contactverzorgende. Informatie over wie 
uw contactverzorgende is, vindt u in het 
zorgdossier. Dit dossier is aanwezig op uw 
appartement. 

Facebook
De Facebook-pagina van Lommerlust staat 
vol leuke berichten en foto's. Het is altijd leuk 
om even te kijken!

Kapsalon Juliétte
De kapsalon is van woensdag tot en met 
vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 én op zaterdag 
tussen 09:00 tot 12:30 geopend. Telefonisch 
een afspraak maken is ook mogelijk. Bel 
hiervoor naar 06-13476585.

PRAKTISCHE INFO
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Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden iedere zondag om 
09:45 plaats in de kapel. Bekijk de affiches 
op de deur van de kapel en in de liften voor 
meer informatie.

Oud papier
We treffen soms oud papier bij de 
brievenbussen en willen iedereen vriendelijk 
verzoeken om de hal netjes te houden, zodat 
ons huis een mooie, opgeruimde indruk 
maakt. 

Wilt u geen reclame ontvangen? Plak dan 
stickers aan de buitenkant van de brievenbus, 
waardoor u geen reclame meer krijgt.

Parkeren
Parkeren is verboden bij de achterdeur van 
Lommerlust. Deze ruimte moet beschikbaar 

blijven zodat veiligheidsdiensten als de 
ambulance en de brandweer er doorheen 
kunnen. De auto hier parkeren, brengt de 
veiligheid van onze bewoners in gevaar.

Restaurant
Koffie en thee wordt geschonken tussen 
09:00 en 19:00. De warme maaltijd wordt 
tussen 17:00 en 18:30 geserveerd. We 
hebben tevens de mogelijkheid om te 
lunchen: dit kan tussen 12:00 en 15:00. 

Schuifdeuren
Lommerlust heeft sinds eind juli aan 
de achterkant een paal waarmee de 
schuifdeuren kunnen worden geopend: 
makkelijk voor mensen in een scootmobiel.

PRAKTISCHE INFO
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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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NK Scootmobiel Rijden
Zoals sommigen van jullie hebben gezien 
in de krant of op tv, of misschien wel 
vernomen in de wandelgangen, ging ik met 
drie enthousiaste bewoners van Huis ter 
Wijck, twee stoere heren vanuit Elsanta en 
een opgetogen dame uit Lommerlust naar 
het circuit van Zandvoort voor het Nationaal 
Kampioenschap Scootmobiel Rijden 2018. 
Rond de klok van half negen stond ik bij 
Elsanta om onze vervoerder op te wachten 
– en ja hoor: Dick reed via de achterkant 
met een zwaai weer terug naar de voorkant, 
waar we konden instappen en -rijden om 
onze weg naar Zandvoort te vervolgen. 

Het was toch best fris toen we daar 
aankwamen. Onder een grijs wolkendek 
werden we ontvangen door Angela en Leen 
van Gouden Dagen.  Er werd speciaal voor 

ons een tent neergezet en er waren wel elf 
andere organisaties die van heinde en verre 
kwamen: van een accent uit het oosten tot 
de zachte g uit het zuiden en de platte praat 
uit Amsterdam. Glitterpakken met wijde 
broekspijpen, boerenoveralls met grote 
racebrillen, het circuit en de kandidaten 
maakten de boel gelukkig wat vrolijker dan 
het weer. Er volgde een opening door de 
minister en Prins van Oranje, waarna we 
snel aan de koffie gingen: zéér gewenst met 
dat frisse windje. Tijdens het halen van de 
koffie kregen de kandidaten een tasje met 
water, pepermunt en sleutelhanger en voor 
mij lag er een tijdschema van de dag. De 
eerste leden van de pers kwamen langs om 
de kandidaten vragen te stellen, wat te...

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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...filmen of een foto te maken. Rond de 
klok van elf brak het zonnetje heel goed 
door en mocht het ViVa!-team zich bij Veilig 
Verkeer Nederland melden voor een training 
op de scootmobiel: een beetje slalommen, 
parkeren en achtjes draaien. Het ging ze 
goed af en we waren er eigenlijk wel klaar 
voor. Bij de tent teruggekomen stond er een 
lunchpakket voor iedereen klaar, waar we 
dan ook heerlijk van genoten hebben. 

Om half een werd er een race gedaan voor 
de Nederlandse pers die ons de hele dag 
volgden. Na de winst door de verslaggever 
van NU.nl werden de teamcaptains naar 
voren gehaald voor de laatste instructies die 
wij weer doorgaven aan de kandidaten. In 
elke oneven race zat één persoon van ons 
team die het tegen vijf andere kandidaten 
opnam. Iedereen verscheen bloedfanatiek 

aan de start. Ze gaven elkaar geen 
centimeter op de baan, waardoor er af en 
toe gevaarlijke situaties ontstonden die vijf 
keer tot een ongeval leidde, maar gelukkig 
niet heel ernstig en ook niet bij ons in het 
team. Na twaalf voorrondes hadden wij nog 
twee kandidaten over die in de kwartfinale 
nogmaals mochten racen, al zouden ze zelf 
zeggen dat het op een slakkengangetje ging. 
Helaas werden ze beiden laatste van deze 
ronde en was het ViVa!-team uitgeschakeld. 
Dit mocht gelukkig de pret niet drukken. 
Langs de kant werden de halve finalisten 
en uiteindelijk finalisten toegejuicht. Om half 
vier zag ik Dick alweer lopen en hebben...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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...we de tent opgeruimd. De spullen werden 
gepakt, waarna we de bus weer zijn 
ingesprongen: moe, maar voldaan en een 
beetje verbrand weer onderweg naar de 
Wijk.

Het was een geweldige dag. Ik heb er 
ontzettend van genoten: misschien kunnen 
we volgend jaar met twee teams heen.

Door Jessica Pinkster-Smit, gastvrouw foyer

Camping Lommerlust
Op vrijdag 13 juli was het zover. Met prachtig 
weer werd de camping geopend door onze 
voormalige voorzitter van de Raad van 
Bestuur,  Lucien van Ruth. Daarna volgde 
een geweldig muzikaal optreden van de 
Gouwe Ouwe Band en werd deze eerste dag 
al heerlijk afgesloten met een barbecue en 

ijs met slagroom. De toestroom was enorm! 
Dat beloofde wat voor de volgende dagen...

Op dag twee van de camping waren diverse 
activiteiten georganiseerd in de vorm van 
spelletjes en nagels lakken en ook nu waren 
er heel veel bewoners op afgekomen. De 
bingo in de middag was echt super; iedereen 
keerde huiswaarts met een welverdiende 
prijs. Weer een fantastische afsluiting van 
deze tweede campingdag met wederom 
schitterend weer!

Ook de laatste, zeer warme campingdag 
werd druk bezocht. De kerkdienst werd in de 
tuin gehouden en voorganger De Wildt had 
deze dienst aangepast aan het...

INZENDINGEN
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...campingleven. Het orgel en het koor waren 
ook naar buiten verhuisd en dit alles maakte 
het een hele bijzonder ervaring voor alle 
kerkgangers.

In de middag kon er geschilderd worden en 
ook hier werd fanatiek gebruik van gemaakt. 
Alle (kunst)werken staan nu op de ezels 
opgesteld in de gang om nog lang van na te 
genieten.

Van rustig schilderen gingen we naar een 
optreden van Jurre van der Linden. Deze 
muzikant zong en speelde zijn gitaar aan 
de diverse tafeltjes en hierdoor kreeg iedere 
tafel een intiem concert voorgeschoteld. 
Uiteraard konden er ook verzoeknummers 
worden aangevraagd. 

Natuurlijk waren we de voetballiefhebbers 
niet vergeten. Zij konden de finale van het 
WK op de tv bekijken. Maar ónze finale 
bestond uit een spetterend en knallend 
optreden van de Music Band Beverwijk De 
Zwervers. De heer Mellies zorgde namens 
de cliëntenraad nog voor een afsluitend 
woordje. En daarmee was het echt voorbij. 
Drie dagen om nooit te vergeten én voor 
herhaling vatbaar.

Stichting Vrienden van ViVa!: heel erg 
bedankt voor de sponsoring van onze 
campingdagen!

Door Bianca Bos, verzorgende IG & Welzijn

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
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