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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

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

6 Agenda

12  Gouden Dagen

13  Inzendingen
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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.

Volop creativiteit
Mevrouw de Wit, een regelmatige bezoeker 
van De Boogaert, vond de lente- en 
paasdecoraties in het restaurant zo leuk 
dat ze hier graag een bijdrage aan wilde 
leveren. Ze is heel creatief en ging meteen 
aan de slag. Het resultaat? Deze grappige 
kip (bovenste foto rechts) die de mand met 
chocolade-eitjes bewaakt!

Bij de koffietafel
Op woensdag 10 april was het weer 
ouderwets gezellig bij de koffietafel in het 
restaurant. Jan van der Schaaf speelde op 

zijn piano weer een compleet repertoire aan 
mooie melodieën en meezingliedjes van 
vroeger onderste foto rechts). Jan speelt 
twee keer per maand in het restaurant 
en inmiddels is deze activiteit zo populair 
geworden dat de stoelen bijna niet aan te 
slepen zijn. Iedereen is aan het genieten, 
deint mee op de pianomuziek, neuriet of 
zingt. Zo worden de koffie-ochtenden wel 
heel speciaal!

Samen zingen
Komt u op maandagen ook naar het 
restaurant voor de activiteit samenzang? 
We zingen van 14:45 tot 16:15 allerlei liedjes 
onder begeleiding van gitaar. De activiteit 
vindt plaats in het restaurant en is gratis.
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HET U ITBUREAU

Een biljartwijziging
Het biljarten vindt voortaan plaats op dinsdag 
en vrijdag en dus niet meer op woensdag. 
Goed onthouden!

Samen herdenken
We herdenken op zaterdag 4 mei samen 
en in het restaurant de slachtoffers van 
oorlogsgeweld. Dit gebeurt van 15:30 tot 
16:15 en met muzikale ondersteuning 
door enkele leden van Emergo en een 
bloemlegging. De bloemen worden 's avonds 
bij het oorlogsmonument in Castricum 
gelegd. U kunt, als u dat wilt, een witte 
roos bestellen. Dit kost €2,00 en kan bij 
de gastvrouw in het restaurant. Deze roos 
gaat dan mee naar het oorlogsmonument. 
Opgeven kan tot en met 27 april in verband 
met bestelling van de rozen.

De Tuin van 
Kapitein Rommel
We gaan op vrijdag 10 mei naar de fraaie 
Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. 
Duynvolk zorgt daarbij voor een muzikaal 
optreden. We vertrekken om 10:00 vanuit 
het restaurant met rolstoelvervoer. Opgeven 
kan bij de gastvrouw. Wees er snel bij: er zijn 
maximaal vijf plaatsen beschikbaar.

Wijziging actuele quiz
De actuele quiz vindt normaal gesproken 
plaats op de eerste vrijdag, maar in mei 
gebeurt dit eenmalig op de laatste vrijdag 
van de maand. Zet dus de goede datum in 
uw agenda: vrijdag 31 mei.
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HET U ITBUREAU

De lente op bezoek
Huiskamer De Kring krijgt op vrijdag 17 mei 
om 14:30 bezoek van de vrijwilligers van IVN 
Natuurkoffer. Deze vrijwiligers hebben een 
koffer mee met een bijzondere inhoud. De 
inhoud is aangepast aan het seizoen, in dit 
geval de lente, en bevat behalve foto's ook 
herkenbare voorwerpen van vroeger die met 
het voorjaar te maken hebben. Bloemen, 
planten en takken verschijnen ook op tafel, 
waardoor de lente als het ware in huis komt. 
De natuur biedt aanknopingspunten voor 
een gesprek over vroeger, bijvoorbeeld over 
herinneringen aan de kindertijd, buitenspelen 
en meer. Het belooft een leuke, informatieve 
middag te worden.

Ter nagedachtenis
We organiseren op maandagavond 20 
mei een herdenkingsbijeenkomst voor 

de overledenen in De Boogaert tussen 
1 april 2018 en 31 maart 2019. Deze 
herdenkingsbijeenkomst begint om 20:00 
en is niet gebonden aan een bepaalde 
levensovertuiging. Het gaat ons erom dat 
allen die bij ons woonden op eenzelfde 
wijze worden herdacht. Dit doen we middels 
muziek, gedicht en ritueel. We nodigen voor 
iedere overleden bewoner een familielid 
uit om een roos in een vaas te plaatsen. 
Deze rozen zijn reeds aanwezig. U bent als 
bewoner van De Boogaert van harte welkom 
om deze avond bij te wonen.
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MEI 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Woensdag 1 mei
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis*
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant      * 
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 2 mei
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub De Olde Breiertjes Restaurant   Gratis
14:15 - 15:45 Spellenmiddag met het Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*

Vrijdag 3 mei
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Zaterdag 4 mei
15:30 - 16:15 Dodenherdenking Restaurant     Gratis*

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag

Maandag 6 mei
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis
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AGENDA

Dinsdag 7 mei
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Lichte muziek luisteren Restaurant    Gratis

Woensdag 8 mei
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis*
10:45 - 11:30  Pianomuziek met Jan van de Schaaf Restaurant   Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 9 mei
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 15:45 Spellenmiddag met het Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*

Vrijdag 10 mei
10:00 - 12:00 Uitstapje Tuin van Kapitein Rommel Restaurant (vertrek) 
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Zondag 12 mei: Moederdag

Maandag 13 mei
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis

Dinsdag 14 mei
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:15 - 16:15 Film Restaurant       Gratis
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
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AGENDA

Woensdag 15 mei
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis*
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant      *
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 16 mei
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:00 - 16:00 Handwerkclub De Olde Breiertjes Restaurant   Gratis
14:15 - 15:45 Spellenmiddag met het Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*

Vrijdag 17 mei
10:30 - 12:00 Klassieke muziek De Kom      Gratis
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 20 mei
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis
20:00   Herdenkingsbijeenkomst Restaurant   

Dinsdag 21 mei
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Kienen Restaurant        €2,50*
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AGENDA

Woensdag 22 mei
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
10:45 - 11:30  Bewegen met Plezier Zonnebloem    Gratis*
10:45 - 11:30  Pianomuziek met Jan van de Schaaf Restaurant   Gratis
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 23 mei
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 15:45 Spellenmiddag met het Rode Kruis Restaurant  Gratis
15:30 - 17:00 Meer Bewegen voor Ouderen 2 Klaproos   Gratis*

Vrijdag 24 mei
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

Maandag 27 mei
10:30 - 11:30  Kerkdienst De Kom      Gratis
14:30 - 15:30 Yoga voor senioren De Kom     Gratis*
14:45 - 16:15 Samenzang Restaurant      Gratis

Dinsdag 28 mei
10:30 - 12:00 Wandelgroep 1 Restaurant (vertrek)    Gratis*
14:00 - 15:30 Wandelgroep 2 Restaurant (vertrek)    Gratis*
12:00 - 14:00 Zwemmen Restaurant (vertrek)     €7,00*
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
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AGENDA

Woensdag 29 mei
10:00 - 11:30  Schilderclub De Kom      €2,50*
14:45 - 16:15 Kaarten maken Restaurant      *
14:45 - 16:15 Soos Restaurant       Gratis

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
10:45 - 12:00 Meer Bewegen voor Ouderen 1 Gang tweede etage  Gratis*
14:15 - 15:45 Spellenmiddag met het Rode Kruis Restaurant  Gratis

Vrijdag 31 mei
14:45 - 16:00 Biljarten Tweede etage      Gratis
14:45 - 16:15 Actuele Quiz De Kom      Gratis*
14:45 - 16:15 Denksport De Kom       Gratis*

* Prijzen
De Actuele Quiz is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €17,00 per maand of €5,00 per deelname.

Bewegen met Plezier is gratis voor bewoners van De Boogaert.

De koffie en thee tijdens Café 't Boogje is gratis voor bewoners van De Boogaert, bezoekers 
van het Ontmoetingscentrum en bezoekers van de dagverzorging. Andere consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Denksport is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €6,00 per maand of €2,00 per deelname.
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AGENDA

U kunt voor de Dodenherdenking voor €2,00 een witte roos bestellen bij de gastvrouw 
in het restaurant. Deze wordt 's avonds namens u neergelegd bij het oorlogsmonument in 
Castricum. Opgeven kan tot en met 27 april. 

De materiaalkosten tijdens kaarten maken worden ter plekke bekend gemaakt.

Meer Bewegen voor Ouderen is gratis voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €18,00 per maand of €5,00 per deelname.

Kienen kost €2,50 voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €3,50.

De Schilderclub kost €2,50 per deelname voor bewoners van De Boogaert. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden betalen €5,00 per deelname.

De wandelgroepen zijn gratis voor bewoners van De Boogaert. 
Wijkbewoners en andere belangstellenden betalen €17,00 
per maand of €5,00 per deelname.

Yoga voor senioren is gratis voor bewoners van De 
Boogaert. Wijkbewoners en andere belangstellenden 
betalen €7,50.

Zwemmen kost €7,00 voor bewoners 
van De Boogaert. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €15,00.
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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 

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.

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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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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Met dit berichtje wil ik mezelf alvast een beetje 
voorstellen. Mijn naam is Corina Voskamp. 
Sinds 1 april ben ik werkzaam als geestelijk 
verzorger bij ViVa! Zorggroep voor de locaties 
Meerstate, Huis ter Wijck en De Boogaert. 
Ik werk op maandag, dinsdagmorgen en 
donderdag. Zoals het er nu naar uitziet, ben ik 
over het algemeen op maandag aanwezig in 
Meerstate, dinsdagmorgen in Huis ter Wijck en 
donderdag in De Boogaert.

Nadat ik ruim tien jaar als geestelijk verzorger 
heb gewerkt bij Zorgbalans leek het mij leuk 
om bij een andere zorgorganisatie te gaan 
werken. Ik ben erg blij dat ik nu bij ViVa! mag 
werken en kijk er naar uit om u allemaal tegen 
te komen. Misschien treffen we elkaar in de 
wandelgangen, bij een spontaan gesprekje, 
tijdens een groepsgesprek of viering. Natuurlijk 

ga ik mijn best doen om al uw namen direct 
te onthouden, maar ik wil u toch vragen om 
geduldig met mij te zijn wanneer ik het niet 
meteen goed heb.

Naast mijn werk als geestelijk verzorger 
ben ik moeder van drie zoontjes in de 
basisschoolleeftijd. Samen met hen en mijn 
partner woon ik in Beverwijk. Wanneer ik 
tussen het werken en zorgen door nog wat tijd 
voor mezelf heb, ga ik graag hardlopen of lees 
ik een boek. Ik vind het heel gezellig om een 
gezelschapsspel te spelen met mijn kinderen 
of vrienden en hou van wandelen. U leest het 
al: ik verveel mij niet snel en ben graag in de 
weer.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Alvast een 
hartelijke groet!

EVEN VOORSTELLEN

zomer weetjes

Door Corina Voskamp, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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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.

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.

IJSHEILIGEN

zomer weetjes

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

INZENDINGEN
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

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

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres De Boogaert 37, 
1901 GP, Castricum 
Telefoonnummer 088-9957650 

De volgende editie verschijnt op 1 juni 
2019. Kopij aanleveren vóór 20 mei 
2019. 

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


