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IN DIT NUMMER: Terugkijken op de uitreiking van de Eigenwijzer •
Een vooruitblik op het feest in de tuin • De agenda voor de maand
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Inhoud en voorwoord
Het Uitbureau
Agenda
Gouden Dagen
Inzendingen

De eerste vier maanden van het kalenderjaar
2019 zijn alweer voorbij en we zijn inmiddels
beland in mei. Heeft u gezellige Paasdagen
achter de rug? Of heeft u ook genoten van
het bezoek van de koninklijke familie aan
Amersfoort? En over feestdagen gesproken:
bent u ook op de hoogte van het iets minder
bekende IJsheiligen? Hierbij vieren Sint
Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en
Sint Bonifatius hun naamdagen op 11, 12, 13
en 14 mei. Wij doen er niet veel mee, maar
het weer soms wel: het kan zijn dat er rond
deze periode een ijzige wind komt opsteken.
Vandaar dus die naam – IJsheiligen. Veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De redactie

WOORDZOEKER
Kunt u déze woorden vinden?
Akant
Anjer
Aster
Ereprys
Helmkruid
Lelie
Lisdodde
Orchidee
Papaver
Ranonkel
Roos
Tulp
Weegbree
Zeekraal
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Het Uitbureau organiseert activiteiten
voor cliënten en omwonenden van uw
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen
als komende periodes.

Eigenwijzer

De Eigenwijzer is een initiatief vanuit het
project Waardigheid en Trots en in het leven
geroepen voor diegenen die zich extra en
speciaal inzetten voor de bewoners van
een ViVa!-locatie. De aanmeldingen voor
potentiële kanshebbers op de Eigenwijzer
komen binnen bij de Centrale Cliëntenraad
en daar vindt ook de beoordeling plaats.
De Eigenwijzer wordt vier keer per jaar
uitgereikt. Deze keer was het de beurt aan
Pico Smit in Sint Agnes.

Over Pico
Pico is als vrijwilliger verbonden aan Sint
Agnes en is zeer betrokken en altijd bereid een
klusje op te knappen, zelfs bij de bewoners
thuis. Hij is een grote ondersteuning, ook
voor de huismeester, en doet dit al aardig
wat jaren.
In dit geval werd Pico aangemeld door de
voorzitter van de lokale cliëntenraad, Jan
Drijfhout. Hij reikte de Eigenwijzer dan ook
uit, in het bijzijn van de bewoners. Pico werd
ook nog verrast met een bos bloemen, terwijl
de bewoners weer een lekker stukje gebak
kregen. Pico was zeer blij verrast en gaf aan
zijn werk met veel plezier en toewijding te
doen en voorlopig ook te willen blijven doen.
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Aanmeldingen doen
Ziet u mooie, persoonlijke initiatieven op uw
eigen locatie? Meld het dan bij het secretariaat
van de Centrale Cliëntenraad via ccr.
ambtelijksecretariaat@vivazorggroep.nl.
.

Feest in de tuin

U heeft ze vast al zien staan, die mooie
fitnessapparaten. Deze prachtige toestellen
zijn gemaakt en geschonken door Paul Stam
van de firma Stam Bouw uit Uitgeest. Deze
komen in de fitnesstuin te staan, welke op
zondag 5 mei feestelijk wordt geopend tijdens
de officiële onthulling. Gebak, muziek en een
rondje door de tuin: allemaal ingrediënten om
het gebruik van deze apparaten in te wijden.
Het feest wordt financieel mogelijk gemaakt
door de Stichting Vrienden van ViVa!. U bent
vanaf 10:30 van harte welkom. We gaan er
iets gezelligs van maken!
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Woensdag 1 mei
10:00		
14:15		

Eucharistieviering
Bewegen met Plezier

Donderdag 2 mei
10:30		
14:15		

Geheugenclub
Goud van Oud

Vrijdag 3 mei
10:45		

Zitdansen

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
10:30		
			

Feestelijke opening Beweegtuin
en viering tienjarig bestaan Wandelclub

Maandag 6 mei
09:30		
10:30		
14:30		

Uitje Keukenhof
De Leestafel
Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 7 mei
10:00		
10:30		
14:15		

't Ommetje
Hobbyclub
Handwerken

Woensdag 8 mei
10:00		
14:15		

Eucharistieviering
Bewegen met Plezier
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Donderdag 9 mei
10:30		
14:15		

Geheugenclub
Goud van Oud

Vrijdag 10 mei
10:45		
Zitdansen
14:15			Bakclub

Zondag 12 mei: Moederdag
Maandag 13 mei
10:30		
14:30		

De Leestafel
Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 14 mei
10:30		
10:30		

Hobbyclub
't Ommetje

Woensdag 15 mei
10:00		
14:15		

6 ViVa! SPIL

Eucharistieviering
Bewegen met Plezier
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Donderdag 16 mei
10:30		
14:15		

Geheugenclub
Goud van Oud

Vrijdag 17 mei
10:45		

Zitdansen

Maandag 20 mei
10:30		
10:45		
14:30		

De Leestafel
Gespreksgroep Actualiteiten met Kok Klever
Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 21 mei
10:30		
10:30		
14:15		

Hobbyclub
't Ommetje
Handwerken

Woensdag 22 mei
10:45		
14:15		

Woord- en communieviering (voorganger: pastor Klever)
Bewegen met Plezier

Donderdag 23 mei
Hele dag		

Kamperen met Gouden Dagen
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Vrijdag 24 mei
10:45		
14:15		

Zitdansen
Bakclub

Zaterdag 25 mei
14:00		

Café Agnes

Maandag 27 mei
10:30		
14:30		

De Leestafel
Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 28 mei
10:30		
10:30		
14:15		

Hobbyclub
't Ommetje
Krea Doe: bloemschikken

Woensdag 29 mei
10:00		
14:15		

Eucharistieviering
Bingo

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
10:30		
14:15		

Geheugenclub
Goud van Oud

Vrijdag 31 mei
10:45		
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Gouden Dagen vervult wensen voor
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand
van de wensboom. Deze rubriek houdt u op
de hoogte van recent vervulde wensen.

Veilingopbrengst

De opkomst was groot, de sfeer gezellig en
de opbrengst boven verwachting tijdens de
veilingdag bij de kringloopwinkel De Groene
Ezel. De drie goede doelen mogen, dankzij
de inzet van de fantastische vrijwilligers van
De Groene Ezel, elk €1500 tegemoet zien.
We willen iedereen bedanken voor de steun!

Naar buiten!

Het is voorjaar en dat vierden we met de
Kom Mee Naar Buitendag. In Heemskerk
gebeurde dit op 13 april in Heemswijk
(foto's) en op 14 april in Sint Agnes. En wat
hádden we het getroffen met het weer. Zo

Familienet

We vinden het heel belangrijk
om familie te betrekken bij de
activiteiten van Gouden Dagen.
Dat is dan ook de reden dat
we hebben besloten om ook
met Familienet te werken. We
plaatsen het op Familienet
wanneer we een uitstapje
organiseren waarvoor iedereen
zich kan inschrijven, waardoor
we u makkelijk op de hoogte
kunnen houden en u ons gericht
vragen kunt stellen.

genoten we van de buitenlucht, van koffie
met petitfour en natuurlijk van elkaar.

Dodenherdenking

We willen op 4 mei naar de Dodenherdenking
in het centrum, in overleg met de Stichting
4 en 5 Mei Heemskerk. We vertrekken
vanaf locatie en zijn om 19:00 bij het
Vredesmonument. Hou de flyers in de gaten.
Inschrijven kan bij de gastvrouw Foyer.

Kamperen

We gaan dit jaar ook weer kamperen op
Camping Geversduin. We hebben, van
20 tot en met 24 mei, namens de camping
een tent gesponsord gekregen. De affiches
worden binnenkort opgehangen. Inschrijven
kan bij de gastvrouw foyer.
SPIL ViVa! 9
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De rubriek Inzendingen bestaat uit
ingezonden stukken van medewerkers,
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

4 mei: Dodenherdenking

Voor de meesten van u blijft het altijd een
beladen dag: 4 mei. U heeft tenslotte de
jaren '40 bewust meegemaakt, met alle
gruwelen van dien. Vanzelfsprekend worden
ook dit jaar de oorlogsslachtoffers in heel
Nederland herdacht. Het Nationaal Comité
4 en 5 Mei kiest hiervoor jaarlijks een thema
welke als rode draad functioneert tijdens
alle activiteiten op deze twee dagen. Dat
helpt mensen verbinden en zorgt ervoor
dat historische gebeurtenissen in verband
worden gebracht met de actualiteit. In
2019 is de keuze gevallen op het thema In
Vrijheid Kiezen. Dit thema is passend voor
het kalenderjaar: het is namelijk honderd

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.

jaar geleden dat het algemeen kiesrecht
werd ingevoerd. Daarnaast zijn er in 2019
Europese verkiezingen en hebben we zojuist
de provinciale verkiezingen erop zitten.
De keuze voor dit thema houdt ook in dat we
extra stilstaan bij de waarde van onze vrije
en democratische rechtsstaat. Daarvandaan
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we in
deze periode van oorlog juist niet hadden. We
dragen met z'n allen de verantwoordelijkheid
om deze rechtsstaat met alle bijbehorende
vrijheden te waarborgen. Daarvandaan
kunnen we terugkijken op de vrijheid die we
in deze periode van oorlog juist niet hadden.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
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MAAKBAAR EN KWETSBAAR
Door Kok Klever, geestelijk verzorger
Onlangs heb ik de nieuwe Maasvlakte
(bovenste foto rechts) bezocht. Wat een
enorm stuk land is daar ontstaan! Met een
stevige dijk en veel nieuwe natuur. En de
meest grote containerterminal die je je kan
voorstellen, vol met zelf rijdende voertuigen.
Als je tussen die duizenden containers
rondloopt, word je vanzelf een beetje trots op
wat wij Nederlanders allemaal kunnen maken.
Echter, een tijdje geleden waren de computers
gehackt. Toen heeft de hele containeroverslag
twee weken stilgelegen. Met grote kosten en
een verademende rust tot gevolg…
Want hoe sterk en groot iets ook gemaakt wordt,
er zit altijd kwetsbaarheid bij ingebakken. Ieder
bestaan zit vol met ontregelende ervaringen.

Probeer niet om die te ontkennen en weg te
stoppen. Want juist waar we het niet in eigen
hand hebben, kan iets bijzonders gebeuren.
Als de stroom uitvalt, dan ga je naar de buren
en probeer je samen uit te vinden hoe het zit.
Als er een bus niet rijdt, maak je een praatje om
verder te komen. En als we onverwachts in een
wachtkamer terecht komen, zijn er vaak weer
andere mensen om ons leed mee te delen – of
om te proeven van hoe rustig en positief die
omgaan met de ontregeling van hún bestaan!
Wie weet wat wij nog weer kunnen opdoen in dit
huis waar we nu in verblijven. Misschien wel de
levenskunst om moeilijke tijden te aanvaarden
als pad naar vrede en overgave.
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IJSHEILIGEN
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur
Bijzondere dagen die (meestal) in mei vallen?
Dan denkt u waarschijnlijk als eerste aan
Hemelvaartsdag en Moederdag. Maar heeft
u ook weleens gehoord van het fenomeen
IJsheiligen? Dit is een veel onbekendere
verwijzing
naar
Sint
Mamertus,
Sint
Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius,
vier heiligen die hun naamdagen vieren op
achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. Niet
dat daar veel festiviteiten bij komen kijken.
IJsheiligen is namelijk allereerst een begrip
uit de volksweerkunde. In een ver verleden
gebruikte men de term om te verwijzen naar
koud voorjaarsweer dat zich voordoet wanneer
dit eigenlijk niet meer de bedoeling is. Op
11, 12, 13 en 14 mei, bijvoorbeeld. En in een
ver verleden waren mensen doodsbang voor
IJsheiligen. Een late vorst kon namelijk zeer
veel schade aanrichten.
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Het is echter niet zo dat de kans op IJsheiligen
groter is op die vier dagen: die worden alleen
gebruikt om de koppeling met de vier heiligen te
maken. Plotseling koud weer kan tot en met juni
voorkomen, als gevolg van het dan nog relatief
koude zeewater. Daarbij geldt wel dat de kans
op vorst sterk afneemt: temperaturen lager
dan nul graden Celsius komen in deze periode
zeer zelden voor. Toch houden sommige
mensen altijd rekening met het eventuele
IJsheiligen. Agrariërs, bijvoorbeeld. Zij stellen
dat je vanwege IJsheiligen pas na 14 mei
kunt beginnen met planten in de volle grond.
Daarvoor wil er in West-Europa nog weleens
een schade met zich meebrengende nachtvorst
voorkomen. Wie goed wil zaaien, doet er
zodoende goed aan eerst de naamdagen van
Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius
en Sint Bonifatius af te wachten.
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Wandelen met cliënten

Wandelen met cliënten en vrijwilligers
door het Steenstrapark, terwijl een heerlijk
voorjaarszonnetje erop los schijnt. Dat is,
na afloop, vragen om een groepsfoto in het
wonderschone Bruidslaantje bij Sint Agnes,
waar een roze zee van voorjaarsbloesem
uitbundig bloeide. De foto's rechts zijn
gemaakt door Annemieke.
Door Donna Andreas, welzijnsmedewerker

Jeugdherinneringen

Mijn jongste dochter Trees heeft mij eens
gevraagd om de gedichtjes uit mijn jeugd op
te schrijven. Deze gedichtjes wil zij voor de
volgende generatie niet verloren laten gaan.
Elke keer als mij iets te binnen schoot, heb ik
dat in een schrift opgeschreven. Ik ging weer
terug in de tijd en schudde de gedichtjes uit

mijn mouw. Dit heeft geresulteerd in een vol
schrift met mijn herinneringen aan vroeger
(foto links). Nu woon ik in Sint Agnes en
worden samen met de bewoners de oude
versjes en liedjes vanuit dit schrift weer
voorgedragen. Iedere maandag om 10:30
is de Leesclub aanwezig in de vergaderzaal
van Sint Agnes. Hier worden niet alleen
de gedichten uit het boekje voorgedragen,
maar ook andere, hele diverse verhalen.
Samen wordt een onderwerp bedacht en
vrijwilligster Bep bereidt de verhalen voor en
leest deze dan voor aan de groep. U bent
van harte welkom hier aan deel te nemen.
Het is een feest van herkenning.
Door mevrouw Duineveld, bewoner van Sint
Agnes
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Wist u dit al over de
maand mei?
Mei is een echte herfstmaand
Misschien niet bij ons in Nederland, maar
wel aan de andere kant van de wereld op
het zuidelijk halfrond.

In het Verenigd Koninkrijk is de maand
mei extra bijzonder
Mei staat daar namelijk bekend als National
Smile Month, oftewel de maand van de lach.

De maand mei is vernoemd naar Maia
Zegt u dat niets? We doelen hiermee op de
Griekse godin van de vruchtbaarheid.

Mei heeft een eigen steen
Smaragd – om precies te zijn. Deze steen
staat weer symbool voor liefde en succes.

Geen enkele andere maand begint
op dezelfde dag van de week als mei
Voorbeeld: start mei op een maandag? Dan
is er verderop in het jaar geen andere maand
die dit ook doet.

Mei is de derde maand van het jaar
Niet op de huidige kalender, nee. Maar wel
op het exemplaar dat de oude Romeinen
gebruikten.

Mei is dé maand voor feestdagen
Alleen zijn het geen feestdagen die we in
Nederland kennen. De Mexicanen vieren
Cinco de Mayo, in Canada is het Victoria
Day en Amerika doet aan Memorial Day.
Door Boy Tijbosch, eindredacteur
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Talenten trainen voor
de toekomst

Zondag 7 april kwamen leerlingen van groep
zeven en acht van de Junior Academy langs
om een handje te helpen in ons restaurant
(foto's). Onder begeleiding van onze kok
Ed leerden zij een omelet te bereiden en
hielpen ze de welzijnsmedewerkers met het
verzorgen van de lunch. Dit deden zij met veel
plezier. Een van de leerlingen, Brandon, ging
zelfs zingen voor de cliënten en die stelden
dat zeer op prijs. Een superleuk initiatief van
gemeente Beverwijk, in samenwerking met
verschillende basisscholen, om leerlingen
van groep zes, zeven en acht kennis te laten
maken met de werkmaatschappij, onder het
motto talenten trainen voor de toekomst.
Door Donna Andreas, welzijnsmedewerker
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De historie van
het madeliefje

Een bloem die vaak in verband wordt
gebracht met de maand mei is de Bellis
perennis, beter bekend als het madeliefje.
Wist u dat deze bloem een indrukwekkende
achtergrond heeft? In zowel de Keltische als
de Romeinse cultuur werd gesteld dat het
madeliefje een genezende werking had –
binnen eerstgenoemde werd zelfs gedacht
dat de Bellis perennis voor verjonging
zorgde. Ook in de Middeleeuwen werd
het madeliefje als medicijn gebruikt. Had
er iemand een wond? Dan werd de bloem
tot poeder gestampt, vermengd met een
vloeistof en op de wond aangebracht: een
alternatieve geneeswijze die onder meer
werd toegepast door de kruisvaarders.
Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

COLOFON
Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point
Adres Zamenhof 65,
1962 GA Heemskerk
Telefoonnummer 088-9957200
De volgende editie verschijnt op 1 juni
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei
2019.
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toestemming.
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