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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

HET xxxxx
UITBUREAU

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.

Mooi weer!

Afgelopen maand was het mooie weer niet
aan te slepen. Nog nooit was het in april
zó warm, hoewel het in het oosten van het
land ook vroor. Hier was zelfs even sneeuw
te vinden. Weer geschikt voor alle soorten
activiteiten, dus. Ook in De Santmark
kwam er van alles aan bod: van wandelen
tot kaasproeven (onderste foto rechts).
Daarnaast zijn er kinderen langs geweest
om Palmpasen-stokken langs te brengen.
Een mooie en geslaagde periode!

De komende periode

We hebben weer genoeg moois op de
planning gezet voor de komende periode. De
bloembollen van Limmen worden bezocht,
er is Gouwe Ouwe, er wordt gezwommen
en het mooie weer gaat zeker helpen bij de
buitenactiviteiten.

Naar de bloembollen
Gaat u op donderdag 2 mei ook mee naar
Hortus Bulborum in Limmen? U ziet hij
3500 soorten tulpen, hyacinten, narcissen
en andere bloemen. De kosten zijn €15,00.
Opgave van tevoren is verplicht.
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Samen herdenken
We herdenken op zaterdag 4 mei samen
en in het restaurant de slachtoffers van
oorlogsgeweld. Dit gebeurt van 14:00
tot 16:00. U kunt, als u dat wilt, een roos
bestellen. Dit kost €2,50 en kan bij de
receptie.

De Tuin van Kapitein
Rommel

De Tuin van Kapitein Rommel organiseert in
samenwerking met het Uitbureau een aantal
gezellige ochtenden en middagen in de Tuin.
Deze programma's vinden dit jaar plaats
op 10 mei, 12 juni, 13 juli, 14 augustus, 13
september en 9 oktober en bestaan uit een
wandeling door de Tuin in combinatie met
een andere activiteit. U vindt hieronder een
compleet overzicht en krijgt ook nog een
folder van ons.

Optreden Duynvolk
Het Duynvolk speelt op 10 mei muziek voor
u, waarna u een fraaie wandeling door de
Tuin van Kapitein Rommel maakt. Deze
activiteit begint om 10:00.

Vaasjes maken
We gaan op 12 juni om 14:45 opnieuw naar
de Tuin en maken daarna een vaasje op.
Creativiteit en beweging gecombineerd!

Uitje Sprookjestuin
U krijgt op 13 juli een rondleiding door de
Sprookjestuin. Dit wordt speciaal voor ons
georganiseerd en belooft heel wat te worden.
De rondleiding begint om 14:30.
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Natuurquiz
Doet u op woensdag 14 augustus ook mee
met de natuurquiz? Deze wordt opnieuw
gevolgd door een wandeling door de Tuin.
Het begint om 14:45.

Beweegactiviteit
U kunt op vrijdag 13 september om 10:00
meedoen aan een beweegactiviteit in de
Tuin. Komt u ook?

Optreden Jan van der Schaaf
Jan van der Schaaf treedt op 12 oktober om
14:45 voor u op. Dit wordt gecombineerd
met een wandeling door de Tuin.

Praktische info
U wordt voor alle activiteiten per busje
opgehaald en weer thuisgebracht. We
vertrekken om 09:45 wanneer de activiteiten

Opgeven voor de Tuin

Opgave voor alle activiteiten is
verplicht en kan bij het Uitbureau.
Doe dit uiterlijk twee weken van
tevoren. Het aantal beschikbare
plekken is namelijk beperkt tot
zes plaatsen en vol is vol. We
maken daarna gebruik van een
wachtlijst, maar doen ons best
om zoveel mogelijk bewoners
kennis te laten maken met de
Tuin. Nieuwe deelnemers hebben
bij het inschrijven voorrang op
deelnemers die al eens eerder
mee zijn gegaan.

om 10:00 beginnen en om 14:30 bij activiteiten
die om 14:45 starten. De Tuin verwelkomt u
daarna gastvrij met een kop koffie of thee,
waarna u kunt meedoen aan de activiteiten.
U krijgt na afloop nog een drankje, waarna
we, afhankelijk van het programma, om
11:45 of 16:30 weer huiswaarts keren.

Kosten
U heeft als bewoner geen kosten voor deze
uitjes. De gemeente Castricum heeft een
subsidie verleend om de uitstapjes mogelijk
te maken.

Meer info
Wilt u meer info? Neem dan contact op met
het Uitbureau. U kunt ons bellen via 0889957500. Veel plezier!
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AGENDA
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

Woensdag 1 mei
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kerk Kerkruimte op de eerste etage				
Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*

Donderdag 2 mei
Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
			Uitje Hortus Bulborum Restaurant De Zanderij (vertrek)
€15,00
10:30 - 11:45		

Vrijdag 3 mei
10:00 - 11:45		
14:30 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' Serre (verzamelen)		
Gratis*

Zaterdag 4 mei
14:00 - 15:00

Dodenherdenking Restaurant					Gratis*

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
Maandag 6 mei
10:30 - 11:00
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Cliëntenraad Restaurant De Zanderij		
Maandagochtendpraatje Restaurant De Zanderij		
Gratis*
Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage		
*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 7 mei
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00
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Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
Biljarten Serre							Gratis*
Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
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Woensdag 8 mei
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kerk Kerkruimte op de eerste etage				
Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*

Donderdag 9 mei
10:30 - 11:45		

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*

Vrijdag 10 mei
09:45			
10:00 - 11:45		
14:30 - 16:00

Uitje Tuin van Kapitein Rommel Recepti (vertrek)		
Gratis
Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' Serre (verzamelen)		
Gratis*

Zondag 12 mei: Moederdag
Maandag 13 mei
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Cliëntenraad Restaurant De Zanderij
Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage		
*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 14 mei
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00

Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
Biljarten Serre							Gratis*
Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
Stoelhonkbal De Marke						Gratis*

Woensdag 15 mei
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kerk Kerkruimte op de eerste etage				
Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*

Donderdag 16 mei
10:30 - 11:45		
14:30 - 16:00

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
Beautymiddag Restaurant De Zanderij				€2,00*

SPIL ViVa! 7

AGENDA
xxxxx

Vrijdag 17 mei
10:00 - 11:45		
14:30 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' Serre (verzamelen)		
Gratis*

Maandag 20 mei
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Cliëntenraad Restaurant De Zanderij
Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage		
*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 21 mei
10:15 - 11:30		
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00

Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
Biljarten Serre							Gratis*
Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*

Woensdag 22 mei
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kerk Kerkruimte op de eerste etage				
Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*

Donderdag 23 mei
10:30 - 11:45		
14:30 - 16:00

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*
Kienen Restaurant De Zanderij					€3,00*

Vrijdag 24 mei
10:00 - 11:45		
14:30 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' Serre (verzamelen)		
Gratis*

Zaterdag 25 mei
14:00 - 16:00
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Gouwe Ouwe Restaurant De Zanderij				Gratis*
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Maandag 27 mei
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
14:00 - 16:00
15:30 - 18:00

Cliëntenraad Restaurant De Zanderij
Bibliotheek Tegenover de lift op de eerste etage		
*
Soos Restaurant De Zanderij					Gratis*
(G)ouden Koks De Marke						Gratis*

Dinsdag 28 mei
10:15 - 11:30		
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00

Schilderclub Het Palet De Marke				€3,50*
Zwemmen Serviceloket De Santmark (vertrek)			
€7,00*
Biljarten Serre							Gratis*
Nieuws en Raadsels Restaurant De Zanderij			
Gratis*
Stoelhonkbal De Marke						Gratis*

Woensdag 29 mei
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kerk Kerkruimte op de eerste etage				
Gratis*
Meer Bewegen voor Ouderen De Marke			Gratis*
Rode Kruis Restaurant De Zanderij				Gratis*

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
10:30 - 11:45		

Zitdansen Restaurant De Zanderij				Gratis*

Vrijdag 31 mei
10:00 - 11:45		
14:30 - 16:00

Wandelvereniging Serre (verzamelen)				Gratis*
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' Serre (verzamelen)		
Gratis*

* Prijzen
De Beautymiddag kost €2,00 voor bewoners van De Santmark. Andere belangstellenden
betalen €3,00. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
U betaalt de kosten van het lidmaatschap om gebruik te maken van de bibliotheek.
Biljarten is gratis. Koffie, thee en andere consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt voor de Dodenherdenking voor €2,50 een roos bestellen bij de receptie.
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(G)ouden Koks is gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere
belangstellenden betalen €5,00 per deelname of €17,00 per maand.
Gouwe Ouwe is gratis, net als koffie en thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanbieding: twee bitterballen en een drankje voor €2,50.
De kerk, het Maandagochtendpraatje, het Rode Kruis, de soos en stoelhonkbal zijn
gratis, net als koffie en thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Kienen kost €3,00 voor bewoners van De Santmark. Andere belangstellenden betalen
€3,50. Koffie en thee zijn gratis. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
'Kunt U Zingen, Zing Dan Mee!' en Meer Bewegen voor Ouderen en zitdansen zijn
gratis voor bewoners van De Santmark. Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen
€5,00 per deelname of €18,00 per maand.
Nieuws en Raadsels is gratis voor bewoners van De Santmark.
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €9,00
per deelname of €31,00 per maand.
Schilderclub Het Palet kost €3,50 per deelname of
€10,00 per maand voor bewoners van De Santmark.
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen
€6,50 per deelname of €22,00 per maand.
De Wandelvereniging is gratis voor
bewoners van De Santmark. Wijkbewoners
en andere belangstellenden betalen €6,00
per deelname of €20,00 per maand.
Zwemmen kost €7,00 voor bewoners van
De Santmark, inclusief vervoer en toegang.
Wijkbewoners en andere belangstellenden
betalen €15,00. Opgave van tevoren is
verplicht vanwege beperkte plaatsen.
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Klankbordoverleg
De Santmark houdt ieder kwartaal een
Klankbordoverleg. Dit overleg houdt in dat
bewoners en familieleden hun klachten,
vragen, complimenten of ideeën voorleggen
aan de medewerkers van De Santmark. Het
Klankbordoverleg wordt bijgewoond door
aanwezigen uit verschillende disciplines,
waaronder het restaurant, het Uitbureau, een
welzijnsmedewerker, een verpleegkundige
en de teamcoach, waardoor er direct antwoord
kan komen op verschillende vragen. Het
overleg maakt altijd een terugkoppeling naar
eerder besproken punten en welke acties
daarvoor zijn ondernomen.
Het eerstvolgende Klankbordoverleg vindt
plaats op 15 juli om 10:30 in de kerkruimte.

Zonwering
Sommige bewoners zoeken, nu het mooie
weer er aankomt, naar de knop van de
zonwering. Vooral nieuwe bewoners weten
deze niet altijd te vinden. De knop van de
zonwering zit bevestigd bij het kastje aan
de muur voor het keukenblok, waar ook de
groene en rode alarmknopjes op zitten. Het
ziet eruit als een lichtknop: er staan twee
zwarte pijltjes op, één voor omhoog en één
voor omlaag.
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...MENEER VAN KEEKEN
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 meneer Van Keeken, oud-directeur van De Santmark.
Tijdens de opening van de feestweek ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van
De Santmark was meneer Van Keeken een
opvallende aanwezige. Hij functioneerde
als een belangrijke gastspreker en vulde de
zaal met smakelijke anekdotes. Des te meer
redenen om meer te weten te komen over
deze oud-directeur die van 1981 tot 1988 de
scepter zwaaide in De Santmark. Zodoende
bracht ik hem thuis een bezoek, bijna om de
hoek van het woonzorgcentrum.
Meneer Van Keeken is geboren in 1923 en
getogen in Bakkum. Duin en Bosch was zijn
speelterrein. Tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog leerde hij zijn vrouw Loes
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kennen, maar haar geduld werd op de proef
gesteld. 'In het voorjaar van 1946 vertrok
ik namelijk voor drie jaar als militair naar
Nederlands-Indië', vertelt meneer. 'Maar
in 1949 keerde ik terug naar Nederland.
Daar trad ik in 1950 in dienst bij het
bloembollenbedrijf van mijn schoonvader.'

Naar De Santmark
De Santmark zocht begin jaren tachtig een
nieuwe directeur. Meneer Van Keeken zocht
destijds ook een nieuwe uitdaging en 'het leek
hem wel leuk' om deze ervaring op te doen.
'Zodoende solliciteerde ik bij De Santmark
als directeur en werd ik aangenomen.' Dat
terwijl hij van de hele zorg 'geen bliksem...

IN GESPREK
xxxxx MET...

...wist', zoals hij zelf duidelijk formuleert. 'Ik
had ook geen diploma's in die richting. Dat
terwijl het wél een drukke baan was, waarbij
ik ook in de weekenden weleens werd
gebeld.'
Maar langzamerhand groeide hij in zijn
functie. Aandacht was voor meneer Van
Keeken het belangrijkste item. Hij hield nauw
contact met de afdelingshoofden, zodat hij
op de hoogte was van alles wat er speelde.
Het zogenaamde Maandagochtendpraatje
werd door hem in het leven geroepen – en
meneer wist te melden dat hij er in totaal 386
heeft gehouden. 'Ik was ook in de provincie
actief', aldus meneer. 'Daar kwam in die
tijd namelijk het geld vandaan. En ook toen
wilde men liever minder geld uitgeven, maar
dankzij mijn ervaringen uit eerdere functies
wist ik er meestal geld bij te krijgen.'

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.

Voorbeeldfunctie en hobby's
Als directeur werd hij ondertussen
nauwlettend in de gaten gehouden
door praktisch iedereen. Hij had een
voorbeeldfunctie. Een van de leuke kanten
aan de functie was het organiseren van
feestjes. Door zijn talloze contacten lukte het
hem zelfs om Willeke Alberti in De Santmark
te krijgen. Het contact met de bewoners, en
het gegeven dat hij hen ervoer als 'een grote
familie', is iets waar meneer Van Keeken nog
met heel veel plezier aan terugdenkt. Tijdens
het vijftigjarig jubileum van De Santmark
kwamen veel anekdotes uit deze tijd voorbij,
maar één anekdote in het bijzonder bleef
nog lang hangen: de bewoner die altijd
de zin 'Mijnheer de directeur, wat heeft u
toch een mooi hotel' tegen hem uitsprak.
Een belangrijk citaat binnen De Santmark,
dat oud-personeel zich nog goed weet
te herinneren. Had meneer ook nog tijd
voor hobby's? Zeker. 'Ik las graag Engelse
boeken', verklapt hij. 'Een interesse ontstaan
uit de jaren dat ik in de bloemenexport werkte
en daardoor vaak in Engeland kwam. Tot op
de dag van vandaag lees ik nog steeds.'
Helaas is zijn vrouw vorig jaar overleden.
'We waren bijna 67 jaar getrouwd: een groot
gemis. Maar De Santmark vult nog steeds
een stukje in mijn leven.' Wekelijks komt hij
langs bij de Trombosedienst, waar hij nog
graag mag spreken met oud-medewerkers.
Ook de jongere garde kan op zijn aandacht
rekenen. Zijn conclusie? 'Sommige dingen
zijn absoluut ten goede veranderd, maar
ook een aantal niet.' De Santmark mocht
zich in ieder geval gelukkig prijzen met een
directeur die zo enorm betrokken was bij het
personeel en de bewoners.
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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.

Naar het circus

Mede door het enthousiasme van de
vrijwilligers van Gouden Dagen Castricum
en de medewerkers van het Uitbureau
kan Gouden Dagen uw wensen vervullen.
En soms krijgen we ook een extraatje. Dit
was zeker het geval tijdens het bezoek aan
Circus Sijm. We konden via de organisatie
De Zonnebloem tegen een gereduceerde
prijs kaartjes kopen voor de voorstelling
in Oudorp en vertrokken dus op 12 april
vanuit De Boogaert en De Santmark naar
het circus. Iedereen was voorzien van
een lunchpakket, dus kon er onderweg
gepicknickt worden. Aangekomen bij het

Vrijwilligers gezocht!

We zijn, naast naar donateurs
en sponsoren, ook op zoek naar
vrijwilligers voor het vervullen
van de wensen. Kent u iemand
die het leuk vindt om vrijwilliger
te worden bij Gouden Dagen
Castricum? Neem dan contact
op met Jolanda van Dam via
telefoonnummer 06-22913188
(van maandag tot en met
vrijdag van 09:00 tot 14:00) of
via het mailadres j.vandam@
vivazorggroep.nl.
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circus werd het gezelschap ontvangen door
de circusdirecteur, waarna de show kon
beginnen. Acrobaten, muziek, clowns... Het
publiek werd kostelijk vermaakt. Een heel
gezellige middag en zeker voor herhaling
vatbaar!

BloembollenBoemel

Omdat mevrouw Meijer de wens had een
rondrit door de bloemenvelden te maken,
vertrokken we op 19 april met twee rolstoelen
naar Sint Maartenszee voor een tocht met
de BloemBollenBoemel – een trip waarvan
we denken dat meer ouderen het geweldig
vinden. U leest in de volgende Spil hoe dit
uitstapje is geweest.

INZENDINGEN
xxxxx

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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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
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