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Voor u begint aan dit nieuwe nummer van uw 
wijkkrant willen we u graag complimenteren. 
Het aantal inzendingen voor deze uitgaven 
gaat namelijk per editie omhoog. Hierdoor 
kunnen we van Spil, Snipper, Marke 
Nieuws en Forumidabel niet alleen een 
blad vóór, maar ook dóór u maken. En over 
complimenten gesproken: wist u dat het op 1 
maart Nationale Complimentendag is? Twijfel 
daarom niet om op die dag iemand te prijzen 
voor zijn of haar bezigheden. Een kleine 
moeite die altijd wordt gewaardeerd.

Het korte februari stond dit jaar in het teken 
van de Olympische Spelen in Pyeongchang, 
Zuid-Korea. Heeft u de Spelen nauwlettend 
gevolgd? Dan heeft u ongetwijfeld 
meegekregen dat Nederland het dit keer erg 
goed heeft gedaan. Een gedenkwaardige 
editie van een bijzonder sportevenement.

Dan nu de maand maart. Een maand die 
veel mensen met vreugde tegemoet zien. 
Dat komt natuurlijk door de start van de lente 
– zowel astronomisch als meteorologisch. 
We zetten onder meer de klok een uur 
vooruit. Langere dagen en meer licht: daar 
knappen veel mensen van op – vooral na 
zo'n lange winter. De zomertijd begint dit jaar 
op zondag 25 maart. Vergeet u niet uw klok 
te verzetten?

Veel leesplezier en een fijne lente!

Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Zondagmiddagcafé
Zondag 21 januari: de dag waarop voor de 
allereerste keer het Zondagmiddagcafé is 
georganiseerd – en wat een opkomst leverde 
dat op. Maar liefst tachtig mensen bezochten 
de gezellige middag in de brasserie van 
Waterrijck. 

Na de enorme belangstelling voor en 
de enthousiaste reacties op dit eerste 
Zondagmiddagcafé hebben we op zondag 
25 februari een vervolg gerealiseerd. De 
middagen zijn ongedwongen en stellen 
ontmoetingen centraal. Iedereen geniet 
van de sfeervolle achtergrondmuziek van 
entertainer Jan Piening en de koffie met 

iets lekkers. Daarnaast maken aanwezigen 
kans op mooie prijzen die verdiend kunnen 
worden tijdens bijvoorbeeld een loterij of een 
quiz over Heemskerk.

Voorjaarsmarkt
De eerstvolgende weekendactiviteit vindt 
plaats op zaterdag 24 maart. U kunt dan 
in de brasserie terecht voor een gezellige 
voorjaarsmarkt. Komt u ook? 

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en natuurlijk doet Waterrijck...

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

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

HET UITBUREAU



xxxxx

4   ViVa! SPIL

...daar aan mee. Onze vrijwilligers zijn op 
vrijdag 9 maart aanwezig om te helpen met 
Happen& Stappen  We vertrekken vanuit 
de brasserie met vele vrijwilligers, die de 
bewoners in rolstoel begeleiden, via een 
mooie route naar de Prinsenhof, waar we 
aansluiten bij het project Prins(es) Aan Tafel 
om te genieten van een heerlijke maaltijd. 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt 
door een sponsoring vanuit het Oranje 
Fonds, waarvoor onze hartelijke dank.

Lijkt het u leuk om hier als (buurt)bewoner 
aan deel te nemen? Geef u dan op bij het 
Uitbureau in Waterrijck of bij de gastvrouw.

Vrijwilligers gezocht
Happen & Stappen vergt de nodige inzet 
van vrijwilligers. Wilt u ook uw (eenmalige) 
vrijwillige bijdrage leveren aan deze leuke 
actie? Geef u op bij vrijwilligerscoördinator 
Heleen Siemonsma of meldt u aan via het 
Uitbureau. U moet hiervoor op vrijdag 9 
maart tussen 10:00 en 15:30 beschikbaar 
zijn en in staat zijn om een rolstoel voort te 
duwen. 

We gaan er met elkaar een geweldige dag 
van maken en hebben er zin in! 

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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MAART 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Donderdag 1 maart
14:00   't Ommetje Hal (Vertrek)

Zondag 4 maart
14:00   Zondagmiddagcafé Brasserie     

Maandag 5 maart
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 6 maart
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 7 maart
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 8 maart
14:00   Hand- en nagelstudio Brasserie

Vrijdag 9 maart
10:00   NLdoet: Happen & Stappen Brasserie (Vertrek)
11:00   Kerkdienst Brasserie

Maandag 12 maart
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 13 maart
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 14 maart
10:30   Goud Van Oud Brasserie

AGENDA
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Donderdag 15 maart
14:00   't Ommetje Hal (Vertrek)

Maandag 19 maart
14:00   ViVa! Musica Brasserie (Vertrek)

Dinsdag 20 maart
14:00   ViVa! Musica Brasserie (Vertrek)

Woensdag 21 maart
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 22 maart
14:00   ViVa! Musica Brasserie (Vertrek)

Vrijdag 23 maart
11:00   Kerkdienst Brasserie
14:00   ViVa! Musica Brasserie (Vertrek)

Zaterdag 24 maart
10:00   Voorjaarsmarkt Brasserie

Maandag 26 maart
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 27 maart
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 28 maart
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 29 maart
14:00   Bingo Brasserie

AGENDA
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Donderdag 5 april
14:00   't Ommetje Hal (Vertrek)

Maandag 9 april
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 10 april
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 11 april
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 12 april
14:00   Hand- en nagelstudio Brasserie (Vertrek)

Vrijdag 13 april
11:00   Kerkdienst Brasserie

Zondag 15 april
10:00   Zondagmiddagcafé Brasserie

Maandag 16 april
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 17 april
10:00   Verkoop en modeshow: H&A Mode Brasserie
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 18 april
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 19 april
14:00   't Ommetje Hal (Vertrek)

AGENDA



xxxxx

8   ViVa! SPIL

Vrijdag 20 april
11:00   Kerkdienst Brasserie

Maandag 23 april
14:00   Crea Doe Brasserie 

Dinsdag 24 april
14:30   Bewegen Met Plezier De Kievit

Woensdag 25 april
10:30   Goud Van Oud Brasserie

Donderdag 26 april
14:00   Muzikale Oranjebingo Brasserie

Vrijdag 27 april
14:00   Viering Koningsdag Brasserie

Maandag 30 april
14:00   Crea Doe Brasserie 

AGENDA
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Open dag
Sommige ViVa!-locaties houden op zaterdag 
17 maart een Open Dag. Het gaat om De 
Boogaert, De Marke, Lommerlust, Overkerck 
en Westerheem. Deze locaties zijn op die 
dan van 14:00 tot 16:30 open en bieden 
verschillende programma's aan.

Programma
Het ViVa! La Vie Uitbureau laat bijvoorbeeld 
zien hoe u tot op hoge leeftijd kunt genieten 
van allerlei leuke activiteiten. U kunt 
meedoen aan de activiteiten dat moment 
of u laten informeren over het aanbod. U 
kunt ook kiezen voor een rondleiding door 
en een bezichtiging van een appartement óf 
meer info over het vrijwilligerswerk krijgen. 
De Open Dag geeft u ook de mogelijkheid 
het Wijkzorgteam te ontmoeten en, indien 
aanwezig, de specialiteit van het restaurant 

te proeven. De middag wordt  op sommige 
locatties muzikaal omlijst.

Tuinonderhoud
Het hoveniersbedrijf Donker Groen (onderste 
foto) is, op sommige ViVa!-locaties, begin 
februari begonnen met de zogenaamde nul-
beurten, waarbij alle tuinen en terreinen op 
het gewenste niveau worden gebracht. Het 
onderhoud kan hierdoor de rest van het jaar 
naar afspraak worden uitgevoerd. 

Wilt u iets melden over het terrein van uw 
woonlocatie? Laat het dan weten aan het 
Facilitair Meldpunt via 088-9958283 of 
facilitairmeldpunt@vivazorggroep.nl.

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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Maart is vaak nog grillig en koud, ondanks het 
feit dat de lente voor de deur staat. Gelukkig 
is het op de verschillende locaties van ViVa! 
Zorggroep warm – en zeker met onze nieuwe 
ViVa!ccino's. Hieronder leest u meer over 
deze nieuwe koffie, onze koffieleverancier en 
het komende Topmenu.

Duurzame koffie
U weet misschien dat wij onze koffie bestellen 
bij koffiebranderij Peeze, een ambachtelijk 
familiebedrijf uit Arnhem. Maar wist u ook 
hoe bijzonder Peeze is? Het is namelijk een 
bedrijf met een prachtige missie en visie op 
het gebied van koffie en thee.

Het begint allemaal met de inkoop van 
groene koffiebonen. Hiervoor werkt Peeze 
samen met koffieleverancier Efico. Zij kopen 
voor Peeze de beste kwaliteit bonen in. 

Dat doen ze uitsluitend bij plantages die 
de 10 Principles Of Global Compact van 
de Verenigde Naties hanteren. Dit zijn tien 
principes die staan voor eerlijke handel 
en goede arbeidsomstandigheden op 
de plantages. Samen met partners traint 
Peeze boeren in landbouwmethoden en 
bedrijfsvoering. Daarnaast draagt elk kopje 
koffie bij aan een project in Ethiopië. In dit 
koffieland ondersteunen we sinds 2010 een 
grote coöperatie met diverse langlopende 
deelprojecten middels de Peeze Foundation.

Certificaten
Alle koffieplantagesvan Peeze zijn 100% 
duurzaam gecertificeerd. Als eerste 

Vergeten eten
De raap lijkt zowel qua naam als 
qua uiterlijk veel op de koolraap. 
Ze behoren ook allebei tot 
de koolrassen – en toch is er 
een wezenlijk verschil. Rapen 
hebben bijvoorbeeld een mildere 
smaak en zijn typische, jonge 
voorjaarsgroente. Een koolraap 
is daarentegen een echte herfst- 
en wintergroente. Rapen oogst 
je dus jong. Wanneer ze jong 
genoeg zijn, hoef je ze niet te 
schillen.

VIVA !  GASTVRIJ
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Nederlandse koffiebranderij heeft Peeze 
de stap gezet om enkel nog gecertificeerde 
koffiebonen in te kopen, te branden 
en te verkopen. Dit betekent dat alle 
koffiemelanges het Fairtrade Max Havelaar-, 
het BIO- of het Rainforest Alliance-keurmerk 
dragen.

Meer info hierover vindt u op www.
peezefoundation.nl.

Krokusmenu
ViVa! Zorggroep laat u in de week van 19 
tot 24 maart genieten van een nieuw menu 
in de Topmenu-cyclus: het Krokusmenu. 
Een heerlijk, speciaal voor u samengesteld 
viergangendiner waardoor u helemaal in de 
lentesferen komt. Bekijk de speciale flyer op 
tafel of in uw brievenbus en reserveer voor 
het te laat is.

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 Apple 
Pie Latte Macchiato: koffie met de smaak 
van oma's appeltaart. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ
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MENU 'S
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MENU 'S
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Weg met Gouden Dagen
Met het bovenstaande bedoelen we 
natúúrlijk niet dat we gaan stoppen met 
Gouden Dagen. We bedoelen juist het 
tegenovergestelde. We gaan erop uit met 
Gouden Dagen.

Januari en februari zijn een beetje 
komkommermaanden voor ons. We hebben 
de drukte van de feestdagen achter de 
rug en het weer is ietwat te koud om leuke 
uitstapjes te gaan ondernemen. Het zijn 
voor Gouden Dagen eigenlijk twee maanden 

waarin we kijken wat we het komende jaar 
willen organiseren. Welke uitstapjes kunnen 
we maken aan de hand van de wensen in de 
wensbomen van Heemskerk?

Wensen koppelen
Soms zijn er wensen die we kunnen 
koppelen, om er zo een grote activiteit 
van te maken. Dit geldt echter niet voor 
alle wensen. Er zijn ook wensen die heel 
persoonlijk zijn. Denk hierbij maar aan een 
bezoek aan een geboorteplaats. Vaak wil de 
deelnemer kijken of het ouderlijk huis er nog 
staat – of terug naar de school waar hij of zij 
vroeger op heeft gezeten. In dat geval gaat 
de deelnemer alleen met een vrijwilliger of 
verzorgende op pad.

Wensen indienen
Wilt u er graag eens op uit 
trekken, een oude bekende 
bezoeken of gewoon even weg 
uit de sleur van alledag? Dan 
kunt u uw wens kenbaar maken 
door een wenskaart in te vullen 
en in de wensboom te hangen. 
Gouden Dagen vervult niet 
alleen individuele wensen, maar 
organiseert ook uitstapjes voor 
meerdere mensen. We nemen 
in dat geval contact op met het 
Uitbureau.
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Vrijwilligers en verzorgenden
Inmiddels hebben we drie enthousiaste 
vrijwilligers gevonden voor Gouden Dagen. 
Deze mensen zijn voor ons goud waard: 
zonder hen kunnen we immers geen wensen 
vervullen. Maar ook de hulp van de verzorging 
is noodzakelijk. Bij sommige bewoners is het 
van belang dat er een verzorgende meegaat 
tijdens het uitstapje. Voor u én voor ons een 
geruststellende gedachte.

Programma
In de wintermaanden zijn we onverminderd 
doorgegaan met de VIP-tafel. De zelfstandig 
wonende oudere kan hierdoor een optreden, 
georganiseerd door het Uitbureau, bijwonen. 
In Westerheem vond bijvoorbeeld een 
Carnavalsoptreden plaats. Mevrouw Hartsink 
was erbij en heeft ontzettend genoten en 
lekker bijgekletst met enkele bekenden. Ze 
was óók aanwezig bij het Valentijnsoptreden in 
Sint Agnes. Vrijwilliger Bob haalde haar op en 
bracht haar ook weer thuis.

Deze maand gaan we beginnen met het 
vervullen van wensen die tijdens de Gouden 
Koffie zijn aangegeven. Deze wensen kunt u 
lezen in Spil en in de Heemskerkse Courant.

Paardentram en kamperen
Vanaf april komt ook de paardentram weer naar 
verschillende locaties. Het bedrijf Logchies 
sponsort al jaren vijf ritten voor de Gouden 
Dagen. In mei verblijven we een weekje op 
camping Geversduin. We hebben voor vijf 
dagen een tent gesponsord gekregen, zodat u 
het echte campingleven weer kunt beleven. U 
ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Schelpendecoraties
Gouden Dagen organiseert 
maandag 9 april een uitje in 
Westerheem. We vertrekken 
dan naar Hillegom voor een 
demonstratie over de teelt 
van vetplanten, exotische 
schelpen en het maken van 
decoraties. Dit wordt gevolgd 
door een bezoek aan de kassen 
en de showroom. De prijs 
hiervoor is €17,50 per persoon, 
inclusief vervoer, begeleiding, 
koffie, gebak en entree. We 
verzamelen om 13:00 in de foyer 
van Westerheem. Meer info en 
inschrijven kan bij Uitbureau 
Westerheem of de gastvrouw 
foyer.
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ViVa! Musica
De stichting Vrienden Van ViVa! heeft 
in de week van 19 maart ViVa! Musica 
georganiseerd: een meerdaags evenement 
in De Jansheeren in Heemskerk, waarbij 
u geniet van muzikale voorstellingen. We 
hopen dat u zich heeft ingeschreven voor 
een van de volgende shows!

19 maart: Buffo & Soubrette 
Buffo en Soubrette nemen u mee naar de 
feestelijke kant van de klassieke muziek: de 
operette. U kunt genieten van hoogtepunten 
uit operettes als Der Bettelstudent, Im 
Weißen Rossl en nog veel meer. 

20 maart: The Dutch Vocals
Peter en Anja vormen samen het Volendamse 
duo The Dutch Vocals. Ze bieden een 
Nederlandstalig repertoire vol herkenning.

22 maart: West-Fries Variété
Theo en Els Spigt geven u een terugblik op 
het West-Friese leven van zo'n zestig jaar 
geleden met liedjes en voordrachten.

23 maart: Annie M.G. Schmidt
De mooiste liedjes uit het leven van Annie 
M.G. Schmidt komen op 23 maart allemaal 
voorbij Alles wordt uiteraard live gezongen.

Vervoer
Gaat u naar een van de 
optredens? Stichting Vrienden 
Van ViVa! regelt verder 
alles voor u. Bewoners van 
Heemswijk, Meerstate, Sint 
Agnes en Westerheem gaan 
lopend naar De Jansheeren. De 
stichting heeft vervoer geregeld 
voor de overige locaties. U 
wordt per brief geïnformeerd 
over de vertrektijden van de bus 
vanuit uw locatie. We wensen u 
alvast een hele fijne, muzikale 
middag!



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 7

Zomertijd
Tijdens het laatste weekend van maart gaat, 
in de nacht van zaterdag op zondag, de klok 
een uur vooruit. Twee uur wordt daarmee 
drie uur, waarmee de zomertijd wordt 
ingezet. We verliezen een uurtje slaap, 
maar winnen er iedere avond een uur extra 
licht mee. Door de zomertijd hoeven we niet 
telkens het licht aan te zetten én besparen 
we op onze energiefacturen. Althans, dat 
vinden voorstanders. Desondanks zijn er 
toch mensen tegen deze tijdswisseling. Zij 
vinden dat de natuur van slag raakt door de 
klok vooruit te zetten en beweren dat dieren 
en jonge kinderen hier erg onder lijden. 

Voorlopig lijkt de zomertijd nog wel even 
gehanteerd te worden.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Vrijwilligers gezocht
Voor diverse activiteiten op de afdelingen 
en het Uitbureau zijn we op zoek naar 
helpende handen voor verschillende 
activiteiten, bijvoorbeeld wandelen, muziek 
luisteren, koken, dieren verzorgen en nog 
veel meer. Heeft u een uurtje per week tijd? 
Of eens per twee weken? Vraag dan naar 
de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met vrijwilligerscoördinator 
Maruschka Zevenbergen via 06-30639660 
of m.zevenbergen@vivazorggroep.nl. 
Contact opnemen met het Uitbureau mag 
ook. Dit kan via 088-9957346.

Door Maruschka Zevenbergen, Coördinator 
Vrijwilligers

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.

INZENDINGEN
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Tegen de tijd dat deze Spil voor u ligt, zijn de 
Olympische Spelen alweer afgelopen. De 
Spelen werden dit jaar van 9 tot 25 februari in 
Zuid-Korea gehouden. Zelf kijk ik nooit naar 
sport, zelfs niet met het EK, WK of Olympische 
Spelen. Op de verschillende ViVa!-locaties 
viel me echter wel de aandacht ervoor op. 
Vlaggetjes met hup, Holland, hup, bewoners 
die met elkaar voor de tv zitten, collega’s die 
tijdens het werk opeens beginnen te joelen 
als iemand wint. Ik schrijf dit half februari en 
Nederland heeft al elf medailles op zijn naam 
staan, waardoor we momenteel tweede staan. 
Waar een klein land groot in kan zijn!

Een gevoel wat bij veel mensen heerst, is 
trots. Trots als een pauw op ons land, op onze 
sporters, op de prestaties. Het is een trots die 

verbindt, die mensen met elkaar delen. Een 
trots die boven verschillen uitstijgt en kan 
verbroederen. 

Een ander soort trots is de trots die we 
ervaren als we zelf iets bereikt hebben. De 
schaatser die haar medaille heeft gewonnen 
voelt een andere trots dan de trots die wij als 
Nederlander voelen omdat zij heeft gewonnen. 
Die persoonlijke trots heeft met een prestatie te 
maken, die vaak met een weg van inspanning, 
vallen en opstaan te maken heeft. 

Als u terugkijkt op uw leven, waar voelt u dan 
trots voor? Welke prestatie heeft u met eigen 
krachten behaald? Welk gevoel van trots 
vergeet u nooit meer? En hoe voelt het om 
daar nu zo aan terug te denken? 

TROTS

zomer weetjes

Door Mandy Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Maart
De maand maart heeft veel verschillende 
bijnamen. Lentemaand, bijvoorbeeld. Maar 
die benaming kent u waarschijnlijk al. 
Heeft u echter ook wel eens gehoord van 
windmaand, buienmaand, guldenmaand en 
dorremaand? We leggen ze hieronder een 
voor een uit.

Windmaand
De bijnaam windmaand heeft maart te 
danken aan het feit dat het in deze periode 
stevig kan waaien. Aan de andere kant roert 
maart zijn staart en is bijna geen enkele 
weersomstandigheid uitgesloten.

Buienmaand
Ondanks het aanstaande voorjaar vallen 
de meeste buien in maart. Vandaar deze 
bijnaam én de uitspraak maartse buien.

Dorremaand
De term dorremaand heeft een verklaring die 
buiten de weersomstandigheden ligt. Het is, 
naar alle waarschijnlijkheid, een verbastering 
van het woord Thor – de Germaanse god 
van donder en oorlog.

Guldenmaand
Gulden staat voor goud, kostelijk of 
voortreffelijk. Maart is de maand waarin de 
bloei van praktisch alles weer wordt hervat. 
Voortreffelijk om te zien, dus. Vandaar de 
bijnaam guldenmaand. 

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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Antwoorden:
1. C | 2. C | 3. C | 4. C | 5. A | 6. B | 7. A | 8. C | 9. B

Wat weet u over eenden, zwanen en ganzen?

1. Waarmee bekleedt een eend zijn nest?
A. Stukjes riet | B. Gras en takken | C. Borstveren

2. Wat zijn fictieve eenden?
A. Duikeenden | B. Fluiteenden | C. Verzonnen eenden

3. Welke kleur heeft een eend uit de Zwarte Zee?
A. Bruin | B. Wit | C. Zwart

4. Hoe wordt een mannetjesgans genoemd?
A. Een woerd | B. Een beer | C. Een ganzerik

5. Hoe oud kunnen ganzen worden?
A. Dertig jaar | B. Twintig jaar | C. Veertig jaar

6. Hoeveel eieren leggen tamme ganzen per jaar?
A. Twintig tot dertig | B. Veertig tot zestig | C. Dertig tot veertig

7. Wanneer leven zwanen in groepen?
A. In de winter | B. In de zomer | C. Altijd

8. Wat kunnen zwanen direct na hun geboorte?
A. Lopen | B. Zwemmen | C. Lopen én zwemmen

9. Zijn zwanen, ganzen en eenden familie van elkaar?
A. Nee | B. Ja | C. Zwanen en ganzen wel, eenden niet

EENDENQUIZ
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