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Beste lezer,

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

INHOUD EN VOORWOORD

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 U ITBUREAU

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.

Accordeonorkest
Op woensdag 3 april trad Vita-Nova, rijkelijk 
voorzien van accordeons, voor ons op (foto's 
rechts). Het optreden was een groot succes.

Vis van de viskar
U bent op maandag 6 mei van harte welkom 
om samen met uw mantelzorger een visje 
te komen eten. Vishandel Ten Boekel is 
dan met een viskar aanwezig in Heemswijk 
– van 14:00 tot 15:30. Wendy Molee komt 
de middag muzikaal ondersteunen. Deze 
activiteit wordt u aangeboden door het 
Verenigingsleven
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Iedere maandag: rondje om
Wandel onder begeleiding mee tijdens het rondje om. We bieden u bij slecht weer een 
alternatief aan.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere maandag: klassieke muziek 
Waan u even elders tijdens het luisteren naar verschillende componisten.
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 6 mei

Iedere dinsdag: bewegen
Beweeg intensief op uw eigen niveau, met ondersteuning van gymmateriaal en muziek.
Van 10:15 tot 11:45

Iedere dinsdag: zang 
Zing mee met liedjes van vroeger en nu.
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 14 mei
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AGENDA

Iedere dinsdag: bewegen
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 14 en 21 mei

Iedere dinsdag: Goud van Oud 
Geniet van platen en cd’s uit de oude doos: natuurlijk mag er gedanst worden!
Van 13:45 tot 15:15

Iedere dinsdag: Avondsoos  
Voer een gezellig gesprek of geniet van de sfeer en een drankje.
Van 18:30 tot 20:00
Deze activiteit gaat niet door op 14 mei

Iedere woensdag: Goud van Oud  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 1 mei

Iedere donderdag: Operette  
Laat u meevoeren op de klanken van onder meer Marco Bakker en Caroline Kaart en 
waan u even in een mooie concertzaal. Neem uw eigen muziek mee of geef voorkeuren 
op: we draaien het graag!
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 30 mei

Iedere donderdag: rondje om  
Van 13:45 tot 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 16 en 30 mei

Iedere donderdag: donderdagavondactiviteit 
Kom naar deze inloopactiviteit in de avond waar van alles mogelijk is – te beginnen met 
een kop koffie. 
Van 18:00 tot 19:00
Deze activiteit gaat niet door op 30 mei
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Iedere vrijdag: bewegen  
Van 10:15 tot 11:45
Deze activiteit gaat niet door op 17 mei

Iedere vrijdag: rondje om  
Van 10:15 tot 11:45

Iedere vrijdag: bewegen  
Van 13:45 tot 15:15

Iedere vrijdag: Vrijdagmiddagsoos  
Geniet van het einde van de week met een gezellig 
praatje, een spelletje of een andere activiteit.
13:45 - 15:15
Deze activiteit gaat niet door op 17 mei

Iedere zondag: kerkdienst  
10:30

Bevrijdingsdag
Zondag 5 mei

Vis eten van Vishandel Ten Boekel
en optreden Wendy Molee
Maandag 6 mei van 14:00 tot 15:30

Moederdag
Zondag 12 mei

Hemelvaartsdag
Donderdag- 30 mei

AGENDA
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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. De fiets is gesponsord door Stichting 
Recreatie Bewoners Heemswijk (SRBH).

Kosten
Het huren van onze 

duofiets is gratis 
voor bewoners en 

mantelzorgers van 
Heemswijk.

Tijdstip
Het tijdstip kunt u in 
overleg met de gastvrouw 
foyer bepalen.
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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 

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.

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.
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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 

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

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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Terwijl ik dit stukje schrijf, woedt er een grote 
brand in de Notre-Dame in Parijs. De Notre-
Dame, een verbinding met de eeuwigheid lijkt 
het, omdat de oudste delen van de kerk nog 
stammen uit het jaar 1163, het jaar waarin met 
de bouw werd begonnen. Sommige balken 
voor de bouw waren afkomstig van bomen uit 
de achtste eeuw. 

Moet u uzelf eens indenken wat deze kerk 
heeft meegemaakt! In 1804 kroonde Napoleon 
Bonaparte zich daar tot keizer der Fransen, in 
1970 was er de staatsbegrafenis van Charles 
de Gaulle en ten tijde van deze gebeurtenissen 
bestond de kerk al meer dan zeshonderd jaar. Ik 
denk dat eenieder die een weekendje of langer 
in Parijs heeft vertoefd deze kerk wel heeft 
bezocht en bewonderd, met zijn schitterende 
kunstwerken en mooie ramen van glas in lood.

                                                                                                                                                                          
En dan nu die grote brand, juist in wat christenen 
de Goede Week noemen, de week waarin 
talloze christenen naar de kerk trekken om 
samen het lijden en de dood te gedenken van 
Jezus Christus en met Pasen zijn opstanding 
vieren met Pasen. 

De reacties van de mensen op deze brand 
waren dan ook veelzeggend: ze toonden 
zich diepbedroefd en er waren ook mensen 
die zeiden 'een stukje te sterven' als de kerk 
helemaal in vlammen zou opgaan. Gelukkig 
lijkt het niet zover te komen. Er wordt zelfs al 
volop gesproken over herbouw, dat de kerk, 
voor zover afgebrand, 'uit de as zal verrijzen'. 
Kan het toepasselijker? 

Ik wens ons toe dat wij ook hoop mogen houden 
als we te maken krijgen met verlies of dood.

VERRIJZENIS

zomer weetjes

Door Paul Goossens, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Ik wil met u stilstaan bij 4 en 5 mei. 4 mei, de dag 
waarop we met elkaar stilstaan bij de verliezen 
die geleden zijn in de oorlog. En dan 5 mei, 
de dag waarop we de bevrijding vieren. Voor 
mij twee bijzondere data, maar ik kan me niet 
indenken wat het voor u betekent, als generatie 
die het heeft meegemaakt. Wat doen die twee 
data met u? Welke herinneringen kleven er aan? 
Welke personen komen er in uw gedachten 
voor op 4 mei? En welke herinneringen heeft 
u aan Bevrijdingsdag? Was het echt feest of 
speelden er ook andere emoties mee? Ik eindig 
met een anoniem gedicht: 

Vrijheid Wereldwijd
Gebonden door angst, pijn en verdriet
wordt de mens het licht ontnomen.
Een hart dat de ander niet ziet
laat niemand dicht bij zich komen.

Zonder hoop is er geen leven
zal de dood een uitkomst zijn.
Maar op het moment dat je liefde gaat geven
zal het licht gaan groeien en dooft de pijn.

Laat de wereld niet over aan de dood
gedenk degenen, die hun leven gaven.
Die streden tegen wanhoop, angst en nood
en laten we samen met hen de haat begraven.

Sta op en geniet van het leven
de dood heeft niet het laatste woord.
Onze helden hebben hun leven gegeven
opdat er aan de horizon weer vrede gloort.

Laat de ander toe in je hart
en geef je leven vrijheid.
Maak de wereld wit in plaats van zwart
en laat de liefde groeien, wereldwijd.

VRIJHEID

zomer weetjes

Door Mandy Koehorst-Kroon, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

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


