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Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Plesmanweg 1, 1945 WK 
Beverwijk Telefoonnummer 088-9957000

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

INHOUD EN VOORWOORD HET UITBUREAU

KUIKENTJES
Er zijn kuikentjes en kanaries geboren in Huis Ter Wijck! 
Wilt u ze ook zien? Neem dan eens een kijkje bij het 
kippenhok in de tuin.

Beste lezer,

Officieel is het natuurlijk nog niet zover, 
maar toch kunnen we inmiddels best stellen 
dat de zomer is begonnen. Alles ziet er 
buiten prachtig groen uit en het weer was 
de afgelopen paar weken vaak fantastisch. 
Bent u vorige maand meegegaan met 
een uitstapje of andere activiteit in de 
buitenlucht? Dan heeft u er ongetwijfeld 
volop van geprofiteerd. Deze warmere 
periode wordt zoals gebruikelijk ook weer 
gekenmerkt door andere gezichten op 
uw woonlocatie. Veel vaste medewerkers 
gaan op vakantie en worden dan tijdelijk 
vervangen door andere werknemers. Ook 
deze zomerkrachten zorgen ervoor dat 
alle zorg voor u door kan gaan en we zijn 
vanzelfsprekend dan ook erg blij met hen.

Nu juni gaat beginnen, ligt de periode van 
feestdagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en de Pinksterdagen weer achter ons. Voor 
een groot aantal medewerkers is er in juni 
desondanks een dag vol festiviteiten. Het 
Suikerfeest valt namelijk op 15 juni, waarbij 
het einde van de Ramadan wordt gevierd.
En over feestdagen gesproken – verderop in 
deze editie van uw wijkkrant blikken we terug 
op alle bijzonderheden van mei. We hopen 
dan ook dat u nog steeds blij bent met Spil, 
Snipper, Marke Nieuws of Forumidabel. En 
heeft u ideeën of suggesties? Dan kunt u ze 
natuurlijk altijd, al dan niet via de gastvrouw 
of receptie, aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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HET U ITBUREAU

BALLET
Een balletvoorstelling door kinderen en jongeren voór 
bewoners en familieleden van Huis ter Wijck: dát is wat 
er op 23 juni plaatsvindt in het Kennemer Theater. De 
kosten hiervoor zijn €4,00 per persoon. Het Uitbureau 
regelt dit niet: u kunt op eigen gelegenheid heen.

Aanmelden
Aanmelden kan in 

de foyer. Het aantal 
rolstoelplekken is 

helaas beperkt.

JUNI 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    
Ochtend  Zang De Buitenhof     
Middag  Gymnastiek De Buitenhof

Iedere donderdag
Ochtend  Koersbal De Buitenhof  
Middag  Fitness Fysiotherapieruimte 

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

AGENDA



xxxxx xxxxx

6   ViVa! SPIL  SPIL ViVa!  7

Dinsdag 5 juni
14:00   Extra Ommetje (op inschrijving)  

Donderdag 21 juni
19:00   Bingo De Buitenhof       €5,00

Zaterdag 23 juni
   Balletvoorstelling Kennemer College    €4,00 

Dinsdag 26 juni
14:00   Extra Ommetje (op inschrijving) 

Vrijdag 29 juni
10:00   Bloemschikken Buitenhof      

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 PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Heemswijk heeft de beschikking over een duofiets. 
De fiets geeft u de mogelijkheid om, samen met een 
begeleider, te fietsen, waarbij één persoon het stuur in 
handen heeft. Hij is te huur in de foyer!
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Dagelijks komen er zo'n honderdtachtig 
maaltijden uit de keuken van Huis ter 
Wijck en John de Winter is een van de 
verantwoordelijken voor de smakelijk gevulde 
borden die elke dag op tafel verschijnen. 
John is namelijk horeca-kok van Huis ter 
Wijck. Zijn team bestaat uit een tweede 
horeca-kok, Ron, twee keukenassistentes, 
zogenaamde meals-on-wheels-hulp en, niet 
te vergeten, de afwaskrachten. Zij zorgen er 
allemaal voor dat de maaltijden op rolletjes 
verlopen – in een goed geoutilleerde keuken.

Invalkok
'Ik werk nu drie jaar in Huis ter Wijck', zegt 
John. 'Ik begon in 2001 als hoofd van de 

keuken in De Loet, wat destijds nog geen 
deel uitmaakte van ViVa! Zorggroep, maar 
verliet de keuken vanwege andere, meer 
overkoepelende functies binnen ViVa! 
Zorggroep. Ik fungeerde toen een tijdje 
alleen nog als invalkok.'

Door een reorganisatie verviel Johns laatste 
functie als Teammanager Facilitair en keerde 
hij terug in de keuken. Na acht jaar niet 
gekookt te hebben, nam hij met net zoveel 
enthousiasme als voorheen weer plaats 
achter de potten en pannen van Huis er 
Wijck. 'Natuurlijk was het best even wennen 
om weer lange dagen te maken, maar de 
liefde voor koken is nooit verloren gegaan',

...JOHN DE WINTER

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 kok John de Winter.

geeft hij aan. 'Vooral de manier van koken 
op deze locatie. Alles wordt zelf gemaakt 
met verse producten die we aangeleverd 
krijgen. De geschilde aardappelen die 
binnen komen, koken we ter plekke. Of 
we maken er stamppot van. De gewassen 
en gesneden groenten bereiden we ook 
zelf. Zo kunnen we er naar hartelust onze 
creativiteit op los laten. Oké –  ik geef toe: de 
toetjes komen wel uit een pak. Maar bij de 
griesmeelpudding maken we de bessensaus 
gewoon zelf. Dat maakt koken nou zo leuk.'

Dagplanning
Johns dag start doorgaans om elf uur met 
het koken van de soep, welke rond 12:00 
wordt uitgeserveerd. Cliënten kunnen 
daarbij kiezen uit heldere of gebonden soep. 
Tussen de middag komen de bestellingen 
uit de foyer binnen. Een broodje van de 

week, een lekkere uitsmijter of een andere 
keuze van de kleine kaart: John en zijn 
team maken het graag. Daarna starten de 
voorbereidingen voor het avondeten. 'Hoe 
dat gaat, is een beetje afhankelijk van het 
menu van die dag', zegt John. 'Tussendoor 
worden er bestellingen gedaan, welke we 
afhandelen. En uiteraard hoort opruimen er 
ook bij.'

Om 16:30 gaat het eten in de karren en om 
16:45 begint het ronddelen. Voor de cliënt is 
dat de start van een lekkere, verse maaltijd, 
maar voor de keuken een sein om zich alweer 
te concentreren op de volgende dag. 'Dan 
beginnen we alweer met de voorbereidingen 
dáárvoor. Onze dag eindigt om 19:30.'

Uitdaging
Wat het werken in de keuken zo leuk en 
uitdagend maakt, is voor John het feit dat er 
écht gekookt wordt. 'We kunnen onze eigen 
inbreng aan de maaltijd geven, onze eigen 
ideeën erin verwerken. En de positieve 
reacties van de bewoners maken de dag 
dan helemaal goed. Natuurlijk – smaken 
verschillen. Maar mocht een bewoner het 
dagmenu niet lusten, dan kan er altijd nog 
worden gekozen voor plan b: een keuze uit 
een andere groente of vlees. De uitdaging is 
toch elke keer weer om van iets eenvoudigs 
iets heel smakelijks te maken.'

John de Winter staat rechts op de foto op de 
linkerpagina.

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 Marianne 
Kuijper of stuur een mail naar 
m.kuijper@vivazorggroep.nl.
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Juni is een echte zomermaand. De dagen zijn 
lang, de nachten kort en als het even mee 
zit, is de temperatuur ook heel aangenaam. 
Buiten staat alles in bloei en bijen en vlinders 
vliegen vrolijk rond. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent af en toe lekker buiten te 
zitten om te genieten van een zonnestraal op 
uw gezicht – hoewel we het u natuurlijk ook 
binnenshuis naar uw zin willen maken.

Nieuw bestek
U heeft het hopelijk al gemerkt: op alle 
locaties van ViVa! Zorggroep is of wordt het 
bestek vervangen. De oude vorken, messen 
en lepels waren nodig aan vervanging toe. 
We kregen regelmatig klachten van cliënten 
en gasten die het bestek niet goed in de 
hand vonden liggen of problemen hadden 
tijdens het snijden. Onze ergotherapeuten 
deelden dezelfde mening, waarna we 

in samenspraak met een aantal koks, 
gastvrouwen en therapeuten hebben 
gekozen voor de Stresa-besteklijn van onze 
leverancier Hobeka. De eerste geluiden zijn 
heel positief. Laat u ons weten wat u ervan 
vindt?

Aspergemenu
Het jaarlijkse Aspergemenu wordt dit 
jaar op dinsdag 29 mei, woensdag 30 
mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
geserveerd in bijna alle ViVa!-restaurants. Is 
het menu bij u al geserveerd? We hopen in 
dat geval dat de asperges u goed hebben 
gesmaakt. Wordt het menu nog opgediend? 
Twijfel dan niet en reserveer een plaatsje in 
uw restaurant.

Juniweetje
Een vlinder heeft de warmte van 
de zon nodig: het is namelijk 
een koudbloedig dier. Dat 
betekent dat ze niet altijd een 
lichaamstemperatuur van 37 
graden hebben: dit is afhankelijk 
van de temperatuur van de 
omgeving. Ze hebben de warmte 
van de zon nodig om te kunnen 
vliegen. Pas als het warm is, 
worden ze actief. Daarom vind je 
vlinders vaak in de beschutting 
van struiken of heggen, waar het 
lekker warm kan worden.

VIVA !  GASTVRIJ

Het menu bestaat uit vier gangen en wordt 
aangevuld met twee drankjes en een kop 
koffie of thee. De gangen bestaan uit een 
carpaccio met onder meer asperges, een 
licht gebonden aspergesoep met snippers 
van gerookte zalm en zeekraal, traditioneel 
bereide asperges met malse beenham, ei, 
krieltjes, Hollandaise-saus en bieslook en als 
toetje een bavarois van fondantchocolade, 
amandelmelk en frambozenmousse. 
Reserveren is gewenst, want vol is vol. 
Meer informatie is te vinden op de flyer en 
op de website van ViVa! Zorggroep – www.
vivazorggroep.nl. 

Verjaardagen
Bent u de komende maand jarig? 
ViVa! Zorggroep biedt u een speciaal 
verjaardagsmenu aan dat voor u, als 
jarige job, helemaal gratis is. We hanteren 

een aantrekkelijke menuprijs voor uw 
tafelgenoten. Het menu is, in overleg met de 
kok, zelf samen te stellen.

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

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de Latte 
Brownie Macchiato, met de heerlijke smaak 
van Amerikaanse brownies. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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Gedichtjes
Ik ben een mens, net als jij, alleen vergeet ik 
dingen en soms wie je bent. 

Het betekent niet dat ik je niet dankbaar ben 
als je bij mij bent. 

Ik geniet net zoveel van de zon, muziek, de 
wind door mijn haren, geuren en kleuren als 
jij. 

Ook al ben ik het straks weer vergeten, mijn 
gevoel zegt mij, dat alles goed is en dat ik 
ontspannen ben. 

De glimlach die je mij geeft, een kleine 
aanraking is voldoende om mij een waardig 
mens te voelen. Meer heb ik niet nodig. 

Namens Heemswijk

Weerspreuken
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht 

en duur.
• In juni dondergevaar, dan is het een 

vruchtbaar jaar.
• In juni te veel regen in de nok, schaadt 

de bij en de bonenstok.
• Juni met veel donder, brengt de oogst 

ten onder.
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht 

veel koren op het land.
• Juni, regen is Gods zegen. Komt de 

zonneschijn erbij? Dan maakt hij boer en 
stadslui blij.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

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.

Koning Willem-Alexander vierde zijn verjaardag 
dit jaar in Groningen, dus zat bijna iedereen 's 
morgens wel ergens lekker naar de televisie te 
kijken. 

's Middags was het Oranjefeest in De Buitenhof. 
Bij het binnenkomen kreeg iedereen een lootje 
voor de tombola en een glaasje Oranjebitter en 
dat laatste ging erin als limonade. In rap tempo 
liep de zaal vol. We hoefden nog net niet te 
stapelen, maar het werd bomvol. 

Er waren allerlei spelletjes te doen: 
Rummikubben, kegeltjes omgooien, sjoelen, 
spiegeldoolhof (moeilijk!) vlotbruggen en 
natuurlijk lekker kletsen met elkaar onder genot 
van advocaat, wijn of fris. Iedereen had het 
best naar de zin. Aan het eind van de middag 
draaide het rad van avontuur en vooral de 
waardebonnen voor een avond gratis kienen 
vielen erg in de smaak. Het was een gezellige 
middag: onze Koningsdag was weer goed. Alle 
medewerkers hartelijk bedankt.  

KONINGSDAG

zomer weetjes

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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In ons leven maken we soms dingen mee 
waar we maar moeilijk mee om kunnen gaan. 
Ik denk daarbij aan (familie)ruzies, scheiding, 
ziekte, dood... In dergelijke situaties hebben wij 
mensen de neiging om ons terug te trekken in 
onszelf. Immers, wie begrijpt het verdriet dat 
je ervaart als je iemand moet missen die voor 
lange tijd een onmisbare positie vervulde in je 
leven. Of wie begrijpt de pijn of het lijden dat 
je moet doorstaan als gevolg van een ziekte? 
Soms merk ik ook dat een dergelijke houding 
voortkomt uit trots, omdat je een ander niet 
lastig wil vallen of meent het wel alleen te 
kunnen. Het gevolg is echter dat we het leed 
en  de pijn dan alleen moeten dragen en dat 
is niet makkelijk. Ik ervaar regelmatig dat een 
dergelijke situatie mensen teveel wordt. 

Een mogelijke oplossing in dergelijke situaties 
is overgave. Met overgave bedoel ik dat je je 
situatie onvoorwaardelijk accepteert, dat je 
loslaat om zelf de controle over alles te hebben. 
Door je over te geven, door los te laten, ontstaat 
in jezelf, maar ook voor anderen de ruimte om 
nieuwe oplossingen te vinden. Je voelt je weer 
vrij om andere oplossingen toe te laten, nieuwe 
perspectieven te zien. In onze verbondenheid 
met God en/of mensen mogen we verwachten 
dat er een nieuw perspectief, een hoopvolle 
toekomst, zichtbaar wordt. 

Heeft u ook een dergelijke ervaring meegemaakt, 
waarbij door overgave, door los te laten, ruimte 
ontstond om dingen te aanvaarden en zich 
weer nieuwe perspectieven openbaarden? 

OVERGAVE

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN

Spaarnekwartet
Vrijdagmiddag 11 mei was het Spaarnekwartet 
aangekondigd in De Buitenhof. Niemand 
wist wat er achter die naam verscholen 
zat. Ja, een viertal muzikanten, maar hoe 
dan? Het bijzondere was dat deze middag 
gesponsord werd door de breiclub van 
de maandagmiddag. Toen de muzikanten 
binnenkwamen, steeg de verrassing ten 
top. Vier 'krasse knarren' – oneerbiedig 
gezegd – met, ja echt, saxofoon, trompet, 
keyboard, gitaar en bas. En daar kwam 
me toch een muziek uit, ongelofelijk! Leuke 
jazz- en musicalnummers, muziek van 
de Ramblers, alles uit de jaren zestig en 
zeventig en ook wat Hollandse schlagers 
uit die tijden, héééérlijk! De nummers waren 
bij vrijwel iedereen bekend en werden volop 
meegezongen. Verzoeknummers? Die 
werden zo uit de losse pols gespeeld, geen 

moeite. In de korte pauze was er prosecco, 
wijn, advocaat, bitterballen en kipnuggets. 
Kortom, een echte borrelmiddag. 

Tjonge, wat hebben we genoten van de 
energie van deze rasartiesten. Om twee uur 
begonnen en om half vier werd er stiekem een 
hint gegeven tot stoppen: de keukenploeg 
moest in De Buitenhof aan de gang. Na nog 
een luid applaus voor de spelers en beslist 
ook voor de breiclub die op zo'n verrassend 
idee was gekomen, ging iedereen met rode 
koontjes naar huis. Breiclub, heel hartelijk 
bedankt en laat de naalden maar tikken, 
daar zijn we blij mee!

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN
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Dodenherdenking
Net zoals vorig jaar konden onze bewoners de 
dodenherdenking op de Dam in Amsterdam 
gezamenlijk bijwonen op een groot scherm 
in De Buitenhof. 

Ook dit jaar was daar veel belangstelling 
voor. Voorafgegaan door twee voordrachten 
door onze nieuwe (tijdelijke) huispastor 
Paul Goossens en Mirjam Bayense, onze 
activiteitenleidster, afgewisseld door 
mooie muziek werd kort voor achten de tv 
aangezet. Daar zagen we de Dam, waar een 
grote mensenmenigte ons koninklijk paar 
een krans aan de voet van het Nationaal 
Monument legde. 

De twee minuten stilte, volgend op de 
trompettist die het dodenreveil blies, waren 
ontroerend stil en onze gedachten gingen 

terug naar onze belevingen en verliezen in 
de oorlogstijd, die alle aanwezigen hebben 
meegemaakt, en naar de  oorlogen die ook 
nu nog steeds slachtoffers eisen, met de pijn 
en het verdriet die daarmee gepaard gaan. 

Na de overige kransleggingen en het defilé 
van de schoolkinderen zijn we rustig en toch 
dankbaar voor de tijd, waarin wij nu mogen 
leven, naar huis teruggegaan.

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN

Ging u vroeger ook vaak naar het strand? 
Dan weet u als geen ander hóe anders zo'n 
stranddagje er toen uitzag vergeleken met nu. 
Alleen al de kleding heeft door de jaren heen 
een ware metamorfose meegemaakt. 

Dat komt onder meer door de uitvinding 
van het badpak. Deze werd op 3 juni 1946 
geïntroduceerd door Jacques Heim uit Frankrijk. 
Niet veel later werd ook de bikini tentoongesteld, 
wederom door een Fransman. Ingenieur 
Louis Réard shockeerde de wereld met zijn 
uitvinding, hoewel de bikini in de decennia die 
daarop volgden steeds acceptabeler en ook 
populairder werd.

Oudheid
Hoewel de ontwikkeling van de bikini wordt 
toegeschreven aan Réard zijn er afbeeldingen 

uit de Oudheid waarop deze vorm van 
zwemkleding ook is te zien. Al op beelden uit 
de tijd van de Romeinen zijn bikini's te spotten, 
hoewel die destijds voornamelijk werden 
gedragen tijdens atletische activiteiten. 

Kuise strandkleding
Tegen het einde van de negentiende eeuw 
droegen vrouwen meestal eigen creaties 
wanneer ze naar het strand gingen. Ze 
naaiden bijvoorbeeld gewichtjes in de zomen 
van bestaande kleding. Daardoor bleef het 
kledingstuk op zijn plaats en zou deze niet 
omhoog waaien door de wind en het zeewater. 

Uiteindelijk maakten deze wat omslachtige 
maaksels plaats voor pakken die uit één stuk 
bestonden en waarbij de huid bedekt bleef – de 
voorloper op zowel het badpak als de bikini.

STRANDLEVEN: TOEN EN NU

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Sommige medewerkers van ViVa! Zorggroep 
zijn moslims. Voor hen stond de afgelopen 
en komende periode in het teken van de 
Ramadan: de maand waarin zij vasten en er 
extra aandacht wordt gegeven aan onder 
meer verdraagzaamheid, liefdadigheid en 
saamhorigheid. Die periode wordt op 15 
juni afgesloten met het Suikerfeest. Deze 
Islamitische feestdag duurt officieel drie dagen 
en staat in het teken van het breken van het 
vasten.

Gebed
Het Suikerfeest start met een speciaal gebed 
in de ochtend, waarbij vrijwel alle moslims naar 
de moskee gaan. Alleen vrouwen blijven soms 
thuis. Dit vanwege de drukte in de moskee en 
de te treffen voorbereidingen voor het latere 
feest.

Viering
Na het gebed gaat men bij familie op bezoek en 
wordt het Suikerfeest gevierd met verschillende 
zoete gerechten. Zowel mannen als vrouwen 
kleden zich daarbij op hun mooist en veel 
vrouwen gebruiken henna om hun handen mee 
te versieren. 

Daarna gaat men naar een ontmoetingsplaats 
om naar de preek van de imam te luisteren. Dit 
betekent het definitieve einde van de Ramadan, 
waarbij men elkaar een gezegend feest 
toewenst en vergeeft voor eventuele fouten uit 
het afgelopen jaar. Belangrijk is overigens dat 
zowel armen als rijkeren meedoen aan deze 
gebruiken. Minder bedeelden krijgen vaak 
eten en soms kleding van de rijkeren. Voor 
laatstgenoemden is het namelijk de plicht om 
voor de armen te zorgen.

RAMADAN EN SUIKERFEEST
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Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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Een weetje
Wist u dat de dinsdagavond, die op 
het weekrooster  staat vermeld als 
meditatiedienst, elke week door zo'n 
veertig personen wordt bezocht? Door 
de medewerking van een vast aantal 
trouwe vrijwilligers kan iedereen die dat wil 
opgehaald worden om de diensten bij te 
wonen. 

Ook bewoners uit de omgeving komen 
regelmatig de diensten bezoeken. De naam 
meditatiedienst hoor je dan ook niet meer 
zoveel: dinsdag is kerkavond en of er nu een 
Rooms-Katholieke, Protestantse of Leger 
des Heils-voorganger de dienst leidt, maakt 
helemaal niets uit. 

We zingen, bidden en luisteren naar 
bijbellezingen en korte preken. Het is een 

rustpunt in de week waar veel mensen 
behoefte aan hebben en graag naartoe 
komen. Men blijft tegenwoordig zelfs na de 
dienst nog een momentje met koffie en thee 
nazitten en langzamerhand stroomt de zaal 
dan leeg. 

Zo'n avond kan niet meer gemist worden. 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligsters, die dat 
mogelijk maken.

Door mevrouw De Soet

INZENDINGEN



xxxxx

2 0   ViVa! SPIL

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

Wat weet u over klassieke muziek?

1. Rond welk jaar onstond klassieke muziek?
A. Rond 1250 | B. Rond 1450 | C. Rond 1550

2. Wat is een andere benaming voor klassieke muziek?
A. Oude muziek | B. Kunstmuziek | C. Getalenteerde muziek

3. Uit hoeveel tonen bestaat de huidige, gebruikte 
toonladder?

A. Drie | B. Vijf | C. Twaalf

4. Naar wie is de term 'Gregoriaanse muziek' vernoemd?
A. Paus Gregorius de Grote | B. Keizer Gregorius | C. Zanger Gregorius

5. Klassieke muziek was ooit voornamelijk vocale muziek.
Vanaf wanneer instrumentale muziek de leiding over?

A. Vanaf de uitvinding van de piano | B. Vanaf de uitvinding van de viool | 
C. Vanaf de ingang van de Barok 

6. Welke componist behoorde tot de eerste, Weense school?
A. Bach | B. Händel | C. Mozart

7. Bij wie volgde Beethoven zijn lessen?
A. Salirie | B. Mozart | C. Haydn

KLASSIEKE MUZIEKQUIZ
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