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Gedicht

De zomereditie ligt alweer voor u, een nummer voor twee maanden.
Het jaar is omgevlogen. Vorig jaar vierden we nog een onbezorgde zomervakantie met mooie 
reizen naar ver of dichterbij, deze zomer zal dat anders zijn.
We hebben dit nummer aan onze vrijwilligers gewijd, omdat we hen missen en zij zo belangrijk 
voor ons zijn. Helaas mogen de grotere activiteiten nog niet doorgaan, we hopen van harte 
dat we na de zomer weer een activiteitenprogramma kunnen aanbieden! In dit nummer een 
fotocollage over de thuisactiviteiten van onze vrijwilligers, we nemen afscheid van onze vaste 
redactielid Daniëlle Toet, zij gaat verhuizen. We danken haar voor de prachtige verhalen over 
haar huishoudelijk werk in de thuiszorg. We hebben er vaak positieve reacties op gehad. We 
maken kennis met José Caspers, Erwin du Prie laat ons delen in een mooie ervaring, mevrouw 
Cornelissens haalt weer een mooie herinnering op en mevrouw Meijers schrijft over hoe zij de 
Cornonatijd beleeft.

Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst en tot in september!

Van de redactie

Vrijwilliger zijn
is vrijwillig

maar niet vrijblijvend
Is verbonden

maar niet gebonden
Is onbetaalbaar

maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen

Met als enige doel
voor jezelf en de ander

een goed gevoel!

Beste vrijwilligers, jullie worden gemist!
We hopen elkaar spoedig weer te ontmoeten en dat jullie 

de mooie taken weer kunnen oppakken!



Voorwoord Inhoud
Beste	mensen,

Zoals	in	heel	Nederland	zijn	wij	de	afgelopen	maanden	
geheel	in	beslag	genomen	door	het	Corona	virus,	dat	leidde	
tot	een	lock	down	van	heel	Nederland	en	ook	van	
Roomburgh.	Hier	ging	natuurlijk	alle	aandacht	uit	naar	de	
gezondheid	van	en	de	risico’s	voor	onze	bewoners	en	
cliënten.	
Gelukkig	is,	mede	door	ieders	inzet	en	begrip	voor	de	
maatregelen,	de	impact	voor	ons	Zorgcentrum	beperkt	
gebleven	voor	wat	betreft	Corona	zieken.
De	impact	voor	onze	medewerkers	was	daarentegen	heel	
groot.	Plotseling	al	die	maatregelen	en	die	zorg	om	het	virus.	
Niet	alleen	de	zorg	om	het	virus	te	krijgen,	maar	zeker	ook	
de	zorg	om	in	ieder	geval	niet	de	overbrenger	te	zijn,	ook	al	
kun	je	daar	echt	niets	aan	doen.	
In	deze	hectiek	is	er	een	groep	voor	wie	de	impact	ook	heel	
groot	is	en	die	zeker	niet	mag	worden	vergeten:	onze	
vrijwilliger.
Van	de	een	op	de	andere	dag	werd	alles	stopgezet.	Iedere	
vrijwilliger	van	Roomburgh	voelt	zich	verbonden	en	
plotseling	kon	men	niet	meer	de	inzet	leveren,	de	
ontmoeting	hebben,	de	gezelligheid	hebben,	onder	elkaar	
en	met	de	bewoners.	Het	gevoel	je	nuttig	en	dienstbaar	te	
maken	kan	niet	meer	worden	ervaren.
Een	flink	deel	van	onze	vrijwilligers	is	al	jarenlang	verbonden	
met	Roomburgh.	Hun	inzet	is	onbetaalbaar	en	een	
essentieel	onderdeel	van	het	gemeenschapsleven	in	
Roomburgh.
Een	paar	keer	per	jaar	worden	onze	vrijwilligers	in	het	
zonnetje	gezet,	maar	dat	blijft	relatief	beperkt	ten	opzichte	
van	hun	belangeloze	inzet.	Zij	doen	het	ook	niet	om	bedankt	
te	worden,	maar	om	de	contacten	en	de	dienstbaarheid.
Langzaam	en	heel	voorzichtig	gaan	wij	nu	weer	open.	Er	
komen	steeds	meer	mogelijkheden,	maar	het	gaat	heel	
langzaam.	Het	zal	dan	ook	nog	wel	even	duren	voordat	alle	
vrijwilligers	hun	vertrouwde	takenpakket	weer	hebben	
opgepakt.
In	deze	crisistijd	ervaren	wij	dat	wat	normaal	was,	niet	meer	
vanzelfsprekend	is.	Wij	ervaren	ook	hoe	heerlijk	het	is	als	er	
weer	iets	mag	of	kan	na	een	tijd	van	onthouding.
Wat	mij	betreft	is	de	inzet	van	onze	vrijwilligers	nooit	
vanzelfsprekend	geweest	en	altijd	reden	voor	dankbaarheid.	
Ik	ben	daarom	ook	blij	dat	de	redactie	nu	een	heel	
themanummer	wijdt	aan	deze	belangrijke	groep	in	onze	
Roomburgh	gemeenschap.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Huishoudelijk hulp vertelt
“Pfff, ik vind het helemaal niet 
leuk!”, ze gaat met haar armen 
over elkaar zitten en kijkt boos 
de andere kant op. Ik heb haar 
verteld dat ik binnenkort ga 
verhuizen, en dat ik dan ga 
stoppen bij Roomburgh. Wat 
kun je soms een 
dubbel gevoel 
hebben over een 
beslissing. Diep in 
mijn hart zou ik 
best 125 kilometer 
willen reizen om 
haar te helpen, 
maar dat is natuurlijk onmoge-
lijk. “En aan wie moet ik het 
dan vragen als mijn televisie 
het niet doet? En wie doet dan 
mijn kaartjes op de bus? En 
wie.….” Ze gaat nog even door.
“Aan mijn collega.” zeg ik. “Ik 
weet zeker dat mijn collega, die 
mij gaat vervangen, u dan gaat 
helpen met uw huis schoon 
houden, maar ook met die 

kleine dingetjes die u opnoemt. 
Alle collega’s van Roomburgh 
willen het beste voor hun 
cliënten, we willen allemaal dat 
u blij bent dat we geweest 
zijn.” “Ik snap het ook wel, 
maar ik vind het zo jammer”, 

zegt ze. Ze kijkt nu 
niet meer boos, 
maar verdrietig. 
Ja, ik vind het ook 
jammer. Maar ook 
leuk. Want ik heb 
er zin in en ben 
zelfs al aan het 

aftellen. “Als dát is wat je graag 
wilt, dan moet je daar natuur-
lijk voor gaan. Je gaat me toch 
wel een kaartje sturen met 
Kerstmis?” “Jazeker, en ook 
met uw verjaardag! En ik kom 
echt nog wel eens in Leiden, en 
dan kom ik een kop koffie 
halen. Afgesproken? En we 
hebben elkaars telefoonnum-
mer, we kunnen gewoon bel-

len.” Dat vindt ze wel oké.

Nog een paar weken, en dan 
vertrek ik. Ik heb veel zin in 
deze nieuwe uitdaging, maar ik 
ga Roomburgh, mijn collega’s 
en mijn cliënten erg missen. Ik 
heb er vertrouwen in dat mijn 
collega ook haar best gaat 
doen. En wie weet wil een van 
mijn collega’s voortaan wel een 
stukje schrijven!

Door Daniëlle Toet

“Wat kun 
je soms 

een dubbel 
gevoel hebben 

over een 
beslissing.”

Bewoners op de fiets

Helaas kunnen wij in deze tijd 
nog niet alle vrijwilligers ont-
vangen, waaronder de fietsmaa
tjes, maar de medewerkers van 
Roomburgh maken ruimte vrij 
voor de bewoner, waar moge-
lijk, om toch even een ritje 
langs het kanaal te fietsen. 
Heerlijk die frisse wind en 
zonnestralen.

Door Femke Bolding



Woord van de rector

BEZORGD	VOOR	IEDERE	MENS

Nog steeds worden we overspoeld door berichten over het corona virus. En als ik de 
krant open sla en bijna op iedere bladzijde er wel iets over te lezen krijg, krijg ik de 
neiging om het nu maar even te laten voor wat het is.

Van de andere kant is het ook niet goed om maar net te doen alsof er niets aan de 
hand is. Want we moeten wel zorgen dat we niet te slordig worden en ons niet aan 
de regels houden. Dat vraagt de overheid van ons, volgens de regels van het RIVM.
En zo dragen we zorg, niet alleen voor ons zelf, maar ook voor elkaar.

In de liturgie van zondag 5 juli staat een prachtige tekst die hier mooi bij aansluit. In 
de antwoordpsalm na de eerste schriftlezing lees ik dat God Zelf bezorgd is voor 
iedere mens, liefdevol en barmhartig.

We zijn voor God niet een van de velen, anoniem, geen massaproduct, herkenbaar 
aan een nummer op een identiteitsbewijs. God kent ieder van ons persoonlijk en 
heeft zorg voor ieder van ons persoonlijk.

In het Evangelie van deze dag klinkt dan ook de hartelijke uitnodiging van Jezus, Gods 
Zoon: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat en Ik zal u rust 
en verlichting schenken.”

En zo zien we dat onze zorg voor elkaar hier zijn diepste wortels vindt. Juist in de 
ontmoeting met en in een leven vanuit dit contact met de verrezen Heer – mogelijk 
door niet alleen kranten te lezen of het journaal te volgen – maar zijn Woord te 
overwegen dat ons uit het Evangelie wordt aangereikt, zullen we de beproevingen 
van deze tijd moeten dragen, maar niet over – bezorgd zijn.

      H.J.M. Hofstede, rector
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Advertentie

Voor een unieke, bij u of uw dierbare 
passende, uitvaart waarin uw 

wensen centraal staan.

Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar
085 - 130 76 32  (24/7)     |     www.virati.nl  

Creativiteit bij KSW
Ondanks de coronaacrisis gaan 
de activiteiten op Kleinschalig 
Wonen zoveel mogelijk door. 
Op 5 mei werd er een poster 
voor ‘75 jaar vrijheid’ gemaakt 
met puzzels erbij. Via Youtube 
konden we naar bevrijdingsmu-
ziek luisteren, heel herkenbaar 
voor onze bewoners. Vooral 
Nancy is erg creatief. Ze had 
ballonnen in hartvorm gekocht. 
Die hebben de bewoners met 
papiermarche beplakt, geverfd 
en versierd met o,a vlinders en 
bloemen. We hebben ze op de 
gang opgehangen. Zo is het een 
feestelijk en vrolijk geheel 
geworden. Voor Pinksteren 

hebben we kaartjes, met 
vingerafdrukken van verf, met 
de bewoners gemaakt. Een 
laagdrempelige activiteit waar-
aan iedereen kon deelnemen.
En we zijn al een beetje in 
zomerstemming geraakt door 
het mooie weer van de afgelo-
pen tijd. We hebben een slip-
per van karton gemaakt en 
daarin staat een mooie  tekst 
over de zomer. Ze hangen op 
de kamerdeuren op etage 3. 
Ook werden er glazen potjes 
beplakt met lint, touw en 
plaatjes die met de zee en de 
kust te maken hebben. Zo 
creëert Nancy, samen met de 

verzorging en de bewoners een 
zomers plaatje op de afdelin-
gen.

Door Willy Bakker
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José stelt zich voor

Mijn	naam	is	José	Caspers	
–	van	der	Kolk.	Ik	ben	ge-
trouwd	en	met	man	en	2	
zoons	ben	ik	woonachtig	in	
Voorhout.	Sinds	1	mei	ben	ik	
werkzaam	in	de	functie	van	
salarisadministrateur	bij	
Roomburgh.	

Tot 30 april jl. heb ik ruim 16 
jaar als salarisadministrateur 
gewerkt in de autobranche: 
eerst bijna 7 jaar bij Kamsteeg 

in Voorschoten, daarna ruim 
6,5 jaar bij Pon in Leusden en 
aansluitend bijna 3 jaar bij 
Wittebrug in Den Haag. Voor 
die tijd ben ik werkzaam ge-
weest op een accountantskan-
toor, ook als salarisadministra-
teur.

Een aantal collega’s heb ik al 
ontmoet en een heleboel van 
jullie hebben van mij gehoord 
heb ik begrepen. Dat is mis-
schien niet zo gek want eind 
januari heb ik 1,5 dag meegelo-
pen met mijn zus Jeannette 
Zonneveld om te kijken of het 
werken met ouderen, als 
zijainstromer, wat voor me was. 
Dat is niet doorgegaan, maar ik 
heb wel de overstap naar 
Roomburgh gemaakt als sala-
risadministrateur. Voor mij een 
uitdaging daar ik niet eerder in 
deze functie iets in de zorg heb 

gedaan, maar het bevalt me 
prima. 
Helaas is het door de coro-
naacrisis waarin we momenteel 
leven, nog niet mogelijk ge-
weest om een kennismakings-
rondje door het huis te maken. 
Hopelijk gaat dat er binnenkort 
van komen als de beperkingen 
verder versoepeld worden, dus 
ik kijk er naar uit om jullie de 
hand te schudden. 

Uiteraard kunnen jullie me wel 
aanspreken als er iets speelt 
rondom jullie salaris als je er 
met de leidinggevende niet 
uitkomt. Ik ben aanwezig van 
maandag t/m donderdag vanaf 
ongeveer 7.30 uur tot onge-
veer 16.00 uur en zit beneden 
in de gang, in de kamer naast 
die van Bert, samen met Irma. 

José Caspers – van der Kolk

Plantjes gedoneerd
De Leidse coalitiepartijen D66, 
GroenLinks en de PvdA hebben 
onze bewoners ruim 80 plant-
jes gedoneerd. Met deze speci-

ale actie willen de partijen de 
bewoners een hart onder de 
riem te steken. De tomatena en 
aarbeienplantjes zijn in ont-

vangst genomen door dhr. 
Fisser, mw. v. Rijswijk, dhr. 
Kuiken en mw. v. Rijn. De actie 
werd enorm gewaardeerd.
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Vrijwilligers in coronatijd

Het coronavirus overviel ons 
allemaal als een dief in de 
nacht. ÉÉN toespraak van de 
minister president en daarop 
volgde er overal……. STILTE. 
Plotseling verdween er veel 
personeel uit Roomburgh om 
vervolgens maanden lang thuis 
te werken. Op hetzelfde mo-
ment werden ook alle vrijwilli-
gers gevraagd thuis te blijven 
uit veiligheid voor henzelf en 
alle bewoners. Dat was even 
andere koek. Daar sta je dan 
als vrijwilliger om met alle 
motivatie die in je leeft plotse-
ling geen vrijwilligerswerk 
meer te kunnen/mogen doen.
Voor velen was dat wel even 
slikken. De dagelijkse routine 
viel weg en daaraan verbonden 
het contact met de bewoners 
en de medevrijwilligers. De 
vraag: “ hoe vul ik mijn tijd nu 
in’” kwam daarvoor in de 
plaats. Het betekende voor 
iedereen een nieuw ritme 
vinden. Gelukkig hielp bij alle 
narigheid het zonnetje dat 
weken lang uitbundig scheen 
en uit de vele telefoon gesprek-
ken die ik met jullie voerde 
resumeerde ik dat heel veel 
vrijwilligers actief zijn geweest 

in de tuin met snoeien, plan-
ten, schilderen, nieuwe recep-
ten uitproberen. Ook alle 
zolders en huizen zijn van 
onder tot boven opgeruimd 
evenals de boekena en kleding-
kasten. Dat geeft uiteindelijk 
weer een ander gevoel van 
tevredenheid. Toen dat alle-
maal klaar was kwam er tijd vrij 
om heerlijk van de opgeruimde 
tuin te genieten of een lekkere 
wandeling te maken en/of de 
familie en vriendencontacten 
weliswaar op afstand te inten-
siveren. Zelfs met toestemming 
van de familie een bewoner 
van Roomburgh bezoeken op 
het terras werd gerealiseerd. 
Diverse Jubilea werden ook op 
zeer speciale wijze gevierd. 
Bijgaande foto’s geven een 
impressie weer van al deze 
activiteiten en gebeurtenissen. 
Hoe creatief ook, dat neemt 
allemaal niet weg dat de vrij-
willigers die zich met hart en 
ziel inzetten voor de bewoners 
van Roomburgh er heel erg 
naar verlangen om weer te 
kunnen beginnen met hun 
activiteiten. Tegelijkertijd is 
iedereen er van doordrongen 
dat het alleen nog maar mond-

jesmaat mogelijk is voor de 
veiligheid van ons allemaal. 
Gelukkig heb ik als coördinator 
het contact met de vrijwilligers 
via een wekelijkse nieuwsbrief 
en telefoongesprekken met alle 
vrijwilligers goed kunnen 
onderhouden en zelfs intensi-
veren waarbij ik heel veel 
verschillende situaties tegen 
kwam. Ernstige ziektes, depres-
sieve gevoelens, operaties en 
gemis maar ook veel vreugde-
volle gebeurtenissen. Ik vond 
het ontroerend te ervaren hoe 
zeer de vrijwilligers met Room-
burgh verbonden zijn en hoe 
diep het medeleven en gevoel 
van zorg voor de bewoners, 
alle verzorgenden en mede-
werkers is!

Als vrijwilligerscoördinator kan 
ik alleen maar zeggen dat ik er 
trots op ben met zo’n mooie, 
waardevolle en trouwe club 
vrijwilligers te mogen werken 
en ik heb er dan ook het volste 
vertrouwen in dat dit, als wij 
mondjesmaat weer zullen 
opstarten, zo zal blijven!

Willeke Wieman,
Coördinator vrijwilligers

“Met mooi weer gezellig gefietst
met mijn maatje ”

Gijs



“Achter de naaimachine voor een
zelfgemaakt mondkapje...

Zo doe je ineens weer dingen 
die je lange tijd niet meer hebt gedaan.”

Mary Oudshoorn

“Geertje en ik werken bijna altijd
thuis voor Roomburgh. We vervaardigen nu 
elke week twee MeVeRo berichten.”

Geertje en Wim

“Als je 50 jaar getrouwd bent in coronatijd en net 
een week daarvoor zijn de huisjes op het strand 
van Katwijk bij Zee & Zon weer te huur, dan is het 
toch feest. Hier vraagt onze dochter Barbie ons a 
met alle klein/schoon/kinderen als getuigen a of 
we ‘verbonden’ willen blijven. Natuurlijk misten 
we de rest van de familie en onze vrienden.”

Jeanette

“We hebben verschillende hobby’s, waarvoor we 
meer tijd hadden, zoals recepten uitproberen, 
wandelen, tuinieren en schilderen.”

Frans en Annemarie Nelissen

“Ook wij doen mee aan het terrasbezoek.
We bezoeken deze bewoonster regelmatig.”

Leny Castel
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“Ik heb vooral veel gewerkt tijdens de Corona 
periode. Werk nieuwe stijl, oftewel 

de hele dag beeldbellen”

Fabienne Eurlings 



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8
2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65
Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl
www.etblagas.nl
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Bij de receptie
We leven in een vreemde tijd, 
alles is anders. Geen bezoek, 
dus geen praatje met bezoe-
kers en ook de gesprekjes die ik 
altijd bij de receptie heb met 
vele bewoners mis ik enorm. 
Desalniettemin hebben we het 
pittig druk bij de receptie. 
Tussen alle telefoontjes, wasje, 
tasje, boodschappen en het 
inplannen van bezoek, op ons 
mooie veilige gemaakte terras, 
zie ik ook de mooie dingen van 
deze tijd, “lichtpuntjes”. 
Ik zie veel “lichtpuntjes” op de 
tafels in de sluis. Elke keer als ik 
me omdraai staat er wel weer 
een bosje bloemen of een 
plantje voor een van de bewo-
ners, een doosje chocolade 
voor een moeder, een haring 
voor een vader, ijsjes voor 
tante (die moeten wel snel 
naar boven!), een grote stapel 
tijdschriften, opgespaard door 

een lieve buurtbewoonster, 
zodat onze bewoners wat te 
lezen hebben. Daar wordt een 
mens toch blij van. En ondanks 
het gemis en verdriet van deze 
tijd, zie ik ook dankbaarheid, 
tijdens de korte gesprekjes die 
er zijn door de gesloten deur 
heen. Regelmatig hoor ik: 
“Dank jullie wel”, “Jullie doen 
het goed!”, “Sterkte!” en met 
elkaar hopen we dat het snel 
voorbij is. 

PERSOONLIJK	LICHTPUNTJE
Ik wil u ook vertellen over een 
persoonlijk “lichtpuntje” voor 
mij. U kent vast wel die recla-
me van ‘Werthers Echte’, waar 
een opa een roomboterbabbe-
laar aan zijn kleinkind geeft en 
dit kleinkind zich hierdoor heel 
speciaal voelt. Een van onze 
bewoners gaat regelmatig even 
een luchtje scheppen en loopt 

dan even een rondje op de 
parkeerplaats. Wanneer me-
neer weer naar binnen komt 
brengt hij altijd zo’n ‘Werthers 
babbelaar’ bij mij langs. In deze 
rare tijd gooit meneer hem van 
afstand naar mij toe en vang ik 
hem op. Ik word hier altijd 
vrolijk van en voel me elke keer 
net zo speciaal als dat kleinkind 
in de reclame. Al met al wandel 
ik na elke werkdag met een 
goed gevoel naar huis, en ook 
dan zie ik de “lichtpuntjes” van 
deze tijd. Er is meer rust, we 
hebben meer tijd om even een 
praatje te maken op straat met 
een buur, de kinderen spelen 
weer buiten omdat ze niet naar 
100 en 1 clubjes moeten. Dus 
al met al heeft elk nadeel zo 
ook weer zijn voordeel, “licht-
puntjes”.

Door Diana Lek

Joyce is nu even niet actief voor het reisbureau, 
maar verwelkomt onze bezoekers.

Vrijwilligers in coronatijd - vervolg

“Tja, een gezellig feestje zoals gepland, zat er niet in.
Zoon met gezin uit de USA kon ook niet komen. Gelukkig 
hadden onze andere zoon en kleindochters, met hulp van 
een lieve vrienden, dit ’s morgens in alle vroegte gemaakt 
om ons op 6ahoog te verrassen.”

Wil
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Liedje ‘Beelden uit mijn kinderjaren’
In het juni maandblad was er 
een stukje, geschreven door 
mevrouw MeijersaPieters. 
Graag wil ik hierop reageren.
Roomburgh bewoners moeten 
helaas in deze virusperiode 
veel activiteiten missen: de 
Bingo, het klaverjassen, de 
uitjes van het reisbureau, maar 
ook de maandelijkse Jukebox 
met muziek voor de jeugd van 
toen. In het juni maandblad 

schreef mevrouw Meijers a 
Pieters over haar herinnerin-
gen van vroeger. De danslessen 
op Foxtrot muziek, de Engelse 
wals en Valeta. Ook herinnerde 
zij zich een liedje, welke zij 
nooit vergeet. Het is het liedje: 
‘Beelden uit mijn kinderjaren’, 
en vraagt zij zich af, wie het 
liedje nog kent. Ik kan haar 
geruststellen: dit liedje is in de 
collectie van de Jukebox, en is 

voor haar bij de verzoeknum-
mers opgenomen. Het liedje is 
door meerdere artiesten ge-
zongen o.a. door de Zangeres 
zonder naam, en Rie Helmig. 
Hieronder staat de volledige 
tekst van het liedje.

Ik zie u graag bij de volgende 
Jukebox.

Jan Kleijn

“Trots op mijn team”
Het was de afgelopen weken 
door de Corona een bijzondere 
tijd in Roomburgh, en dan 
vooral op kleinschalig wonen 
(KSW). Het was voor de bewo-
ners, hun familieleden en de 
medewerkers niet makkelijk. Er 
was veel onzekerheid, bewo-
ners moesten geïsoleerd wor-
den, de zorg moest opge-
schaald worden, er waren 
roosterwijzigingen en er werd 

met spanning gewacht op de 
uitslagen van de testen.
Vooral op team 3 heeft het een 
enorme impact gehad. De 
medewerkers hebben laten 
zien hoe goed zij zich konden 
aanpassen, en hoe goed zij 
konden inspelen op de ge-
woonten van de bewoners. De 
kennis en het doorzettingsver-
mogen die zij hebben is onbe-
schrijfelijk goed geweest. Het 

dagelijks videobellen en aan-
dacht voor de bewoners was 
nog intensiever dan voorheen.
Ik als teamleider ben er dan 
ook enorm trots op hoe het 
team heeft gehandeld, en de 
kracht in samenwerking in heel 
Roomburgh voelde als een 
sterke eenheid!

Bianca Alkemade
teamleider KSW

Beelden uit m’n kinderjaren
uit m’n jeugd zo vrij en blij

Trekken dikwijls als een schaduw
aan mijn peinzend oog voorbij

‘k Denk nog dikwijls aan die dagen
vol geluk en zoete vree

Hoe verheugd ik steeds ontwaakte
in ons hutje aan de zee

Hoe verheugd ik steeds ontwaakte
in ons hutje, ons hutje aan de zee

Mijn verbeelding ziet de bloemen
voor ons need’rig venster staan

En ‘t strand, waar ‘k schelpen gaarde
glanzen bij het licht der maan

‘k Hoor m’n moeders zoet vermanen

als ze mij in ‘t bedje lee
En ik voel weer ‘s levens morgen

in ons hutje aan de zee
En ik voel weer ‘s levens morgen
in ons hutje, ons hutje aan de zee

Wat mij later zal gebeuren
‘s levens droefheid ‘s levens vreugd

Nimmer zal ik de plek vergeten
dierbaar plekje van m’n jeugd
En m’n laatste wens zal wezen
dat ik eens verheugd, tevree

‘t moede hoofd teneer kan vlijen
in ons hutje aan de zee

‘t Moede hoofd teneer kan vlijen
in ons hutje aan de zee
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Dankbaarheid
Ik wil jullie meenemen naar 
een dag, niet heel lang gele-
den, waarbij wij een bewoner 
intern gingen verhuizen. 
Alles is afgestemd, tijd en werk-
zaamheden. Een verzorgende is 
speciaal terug gekomen die 
dag, om voor deze bewoner 
alle kleine huisraad in te pak-
ken en de bewoner bij te staan, 
want er gebeurt natuurlijk wel 
heel wat zo’n dag. 
Ik kan mij zo voorstellen dat 
het net zo is als wanneer wij 
zelf gaan verhuizen. Je hebt 
toch al je herinneringen en 
bijzondere momenten beleefd 
in die oude woning en in het 
volgende moet je het maar 
weer opbouwen en dat is 
spannend,  zo ook bij deze 
bewoner. Aangezien de interne 
verhuizing plaats vindt tijdens 
het corona tijdperk is het 
dubbel zo vervelend dat de 
partner van deze bewoner er 
niet voor hem kan zijn.
In de aanloop van deze verhui-

zing heb ik ook contact gehad 
met de partner en haar beloofd 
goed voor hem te zorgen. 

Dat brengt ook mij tot een 
groot stuk van mijn werk dat ik 
erg mooi vind, je kan echt het 
verschil maken. Hij was toch 
wel bezorgd hoe een ander 
weer aan de muur kwam en 
waar bepaalde kastjes zouden 
komen te staan. Ik heb de 
bewoner gevraagd me te 
vertrouwen en dat ik er voor 
zou zorgen dat, wanneer ik 
naar huis zou gaan, hij er weer 
netjes bij zou zitten. We moes-
ten natuurlijk eerst alle meu-
bels verhuizen en weer het 
huisraad in de kasten plaatsen. 
Toen dat klaar was zijn we 
samen de oude woning gaan 
inspecteren of alles daadwer-
kelijk verhuisd was. Zodat, zo 
goed en zo kwaad, hij het kon 
afsluiten en een nieuw hoofd-
stuk kan beginnen. Wat me een 
mooi gevoel gaf die dag was, 

dat we samen na alle drukte op 
de kamer de inrichting weer 
vorm gaven. Alles een eigen 
plek, de schilderijen weer aan 
de muur en de klok op de juiste 
plek en natuurlijk ook de televi-
sie, internet en de telefoon 
weer geïnstalleerd. 
Op het moment dat ik naar 
huis ging had ik het gevoel dat 
die dag door iedereen hard 
was gewerkt om deze bewoner 
een nieuwe toekomst te geven. 
Een aantal dagen later zag ik de 
bewoner weer en hij was nog 
steeds zo blij en dankbaar voor 
wat alle collega’s voor hem 
gedaan hebben.
Die dankbaarheid van deze 
bewoner voor het werk heb ik, 
in 32 jaar werkervaring, alleen 
zo intens mogen ervaren bin-
nen Roomburgh. Dank u wel 
dat ik er mocht zijn.

Door Erwin du Prie,
facilitaire dienst

Jubilarissen

Amanda Flikweert en Karin Boom

zijn 12,5 jaar in dienst bij Roomburgh.

Van harte gefeliciteerd!
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Activiteitenkalender juli & augustus

Bijzondere dagen juli & augustus
wo.	8	juli	 	 Inschrijving kersen bestellen (zie artikel hieronder)
za.	15	augustus	Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
	 	 	 11.00	uur Hoogmis (avondmis vervalt)

Nog	niet	alle	activiteiten	in	juli	&	augustus	kunnen	doorgaan	i.v.m.	het	coronavirus.	
Zodra	de	activiteiten	weer	worden	opgepakt,	wordt	dit	gecommuniceerd.

Van het reisbureau

Helaas kunnen we jullie nog 
geen reisjes aanbieden, maar... 
voor wie belangstelling heeft 
voor de allerlekkerste kersen 
van het hele land, gaat het 
reisbureau ze voor u halen. De 
datum is nog niet precies 
bekend, maar de inschrijving 
zal plaatsvinden op woensdag 
8 juli tussen 14.00 en 16.00 

uur. De prijs is nog steeds 
€ 5,00 per kilo (= 1 bak) Onder-
getekende zal aanwezig zijn bij 
de zijaingang (bij de parkeer-
plaats) en de bestelling dient 
direct en contant, liefst gepast 
afgerekend te worden. Aan-
looproute is buitenom voor de 
aanleunwoningen, bewoners 
dienen de achterste lift te 

gebruiken. Dit alles natuurlijk 
toch onder voorbehoud in 
verband met het Corona virus.

Een hartelijke groet,
Joyce
ook namens Jan,Sonja en Cor
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Gevangen in Corona

16 maart was de laatste dag 
van de klaverjasclub, het was 
onrustig in Roomburgh, alles 
werd afgelast en vanaf 20 
maart mochten de bewoners 
van Roomburgh geen bezoek 
meer ontvangen. Het Corona 
virus raast over Nederland 
maar ook over de hele wereld,
een ernstige longziekte die 
heel besmettelijk is. En heel 
veel slachtoffers maakt. De 
Oma’s en Opa’s mogen vanaf 
hun balkon zwaaien naar hun 
familie. Een zware taak vooral 
voor de Directie, het Verple-
gend Personeel en de Rector.
Zij doen er alles aan om het 
voor ons zo veilig mogelijk te 
houden.
Inmiddels zijn we wel 3 maan-
den verder, toch hebben we 

ook leuke dingen meegemaakt, 
we kregen veel bloemen, 
paaseitjes en heel veel tele-
foontjes. Dat waren de 
zoethoudertjes. Maar de hele 
dag op je kamer zitten valt niet 
mee, je mocht alleen de post 
halen en niet naar buiten toe. 
Maar gelukkig staan er in de 
lange gang beneden wat stoel-
tjes om uit te rusten en een 
kijkje te nemen op de Meer-
burgerkade. Wel 1.50 meter 
afstand bewaren natuurlijk (zie 
foto). Voor de afleiding werden 
we regelmatig vermaakt met 
een draaiorgel of een zanger, 
de oudjes stonden op het 
balkon te applaudisseren. Met 
z’n allen hopen we dat het 
restaurant binnenkort weer 
opengaat voor de bingo, het 

klaverjassen, de samenkom-
sten en het diner. Tot slot een 
dankwoord aan onze directeur 
Bert Buirma, en de Rector 
maar vooral de goede zorg van 
het verplegend personeel.

Hartelijke groet,
Hillegonda  Meijers-Pieters

Betrokkenheid & veerkracht

Op KSW 3 hebben wij twee 
waarden die wij heel belangrijk 
vinden: ‘Betrokkenheid en 
veerkracht!’. Ons team is zeer 
betrokken naar de bewoners, 
de mantelzorgers en families 
omtrent zorg en aandacht. We 
proberen zo goed mogelijk 
uitleg te geven m.b.t. het 
zorgdossier bijvoorbeeld. Deze 
taak ligt voornamelijk bij de 
Persoonlijk Begeleider en de 
GVPaer. Dat veel van onze 
collega’s over veerkracht be-
schikken hebben we heel 
bijzonder gemerkt in de perio-
de dat het Covida19 virus op 

afdeling 3 zuid was. Met elkaar 
hebben we er alles aan gedaan 
hier zo goed mogelijk mee om 
te gaan. En onze kracht en 
veerkracht was merkbaar! We 
waren als team een eenheid, er 
was bereidheid naar elkaar toe  
m.b.t. roosterwisselingen en 
we konden open staan voor 
elkaar en hadden aandacht 
voor elkaar. Ik heb dit als heel 
waardevol ervaren. Het is een 
mooi team om in te werken!

Door Willy Bakker
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IN	MEMORIAM

mevrouw A.A. Bouwman | 23 mei 2020

mevrouw J.F.S. De KruijsaVersteeg | 25 mei 2020

Gedicht

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,

voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,

en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof

ijsjes verkopen,
en op de puinhopen

mondharmonika spelen.

Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,

om sterren op te hangen
in de mist.

Die lente maken
van gevallen bladeren,

en van gevallen schaduw,
licht.

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen

en die in een wolkenloze hemel
toch in de wolken zijn,

zo hoog.
Ze springen touwtje
langs de regenboog

als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen!

Bij dat soort mensen wil ik horen…

Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN 
dansen,

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.
Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt,
in grote witte letters,

LIEFDE verven.

Mensen die namen kerven
in een boom

vol rijpe vruchten,
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten

en stenen gooien
naar het eerste lenteblauw,

omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
“ik hou van jou!”

Ja,
er moeten mensen zijn

met tranen
als zilveren kralen,

die stralen in het donker
en de morgen groeten

als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten.

Weet je,
er moeten mensen zijn,

die bellen blazen
en weten van geen tijd,

die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst

van mooïgheid.

Ze roepen van de daken
dat er liefde is

en wonder,
als al die anderen schreeuwen:

“alles heeft geen zin!”
dan blijven zij roepen:

“neen, de wereld gaat niet onder”
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin.

Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart

en dan het verstand.
En ze schrijven met hun paraplu,

“i love you” in het zand,
omdat ze zo gigantisch

in het leven opgaan.

en vallen
en vallen
en vallen  

en OPSTAAN…
 

Bij dát soort mensen wil ik horen,
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN 

dansen,
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.

De muziek gaat DOOR,
de muziek gaat DOOR

en DOOR…

Toon Hermans

VALLEN EN OPSTAAN
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Broederpas

Op 1,5 m afstand? Zo trokken 
predikers 800 jaar geleden 
rond. Dominicaanse en francis-
caanse predikers trokken in de 
middeleeuwen van dorp tot 
dorp om het evangelie te 
verkondigen. Ze kregen daarbij 
van hun stichters de raad om in 
‘broederpas’ te lopen: samen 
en toch apart, op een veilige 
1,5 meter afstand.
“Houd 1,5 meter afstand!” Wij 
zijn niet de eersten die deze 
oefening krijgen. Wist u dat 
800 jaar geleden de eerst 
Dominicanen en Franciscanen 
zo door Europa trokken? Ze 
gingen te voet, want ze beloof-
den eenvoudig te leven en ze 
legde grote afstanden af. Stee-
vast gingen ze in ‘broederpas’ 
zoals dat heette. Niet kletsend, 
naast elkaar, maar op enige 
afstand van elkaar, minstens 
een meter of twee. Uren, 
dagen, zelf weken wandelen in 

‘broederpas’, dat moet een 
geweldige meditatie zijn. Je 
bent samen en ook alleen. Je 
voelt en ziet de grootsheid, de 
schoonheid en ook de dreiging 
van de natuur. Je bent samen 
op weg iets moois te doen, het 
Goede Nieuws te verkondigen: 
dat God liefde is! Van Domini-
cus is bekend dat hij soms 
tijdens zijn wekenlange tochten 
vrijwel voortdurend aan het 
bidden was. Dat betekent niet 
dat hij onderweg de hele tijd 
Onze Vaders en Wees gegroet-
jes murmelde, het betekende 
eerder dat hij met en zonder 
woorden steeds het contact 
zocht met het onbegrijpelijke 
en nabije mysterie dat we God 
noemen. Zo liet hij zich steeds 
op zijn plek zetten. Ligt het aan 
mij of zeggen we elkaar vaker 
gedag, sinds het begin van de 
Coronaacrisis? Ik woon in een 
dorp in de natuur waar het 

gewoon is elkaar aan te kijken 
en te groeten, ook als je elkaar 
niet kent. Maar het lijkt alsof 
dat nu op veel meer plekken 
gebeurt. We houden afstand, 
we zien elkaar en zeggen 
gedag. Het is net alsof we 
dankzij dat ellendige Corona 
virus weer snappen hoe het al 
was. We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje, zo trekken 
we verder. Even niet kwebbe-
lend en consumerend, maar in 
broedera en zusterpas op 
anderhalve meter afstand. Zo 
zijn we tegelijk alleen én sa-
men in een wereld die onbe-
grijpelijk mooi en bedreigend 
is. En ik bid dat het ons op onze 
plek zet.

Door Arjan Broers, 
theoloog, journalist en tekst-
schrijven voor o.a. 
Dominicanen Nederland 
Bron: Kerknet.be
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Fotoverslag activiteiten

Er zijn creatieve bloemstukjes
gemaakt in een kop en schotel 

op etage 5.

Deze dames hebben mooie 
strandpotjes gemaakt.

Ook de gymnastiek op etage 4a7
is weer van start gegaan.

Blijde en fanatieke gezichten bij de bewoners :a)

Zowel door bewoners als de 
zorg wordt fanatiek gepuzzeld.

Mw. Geleijnse en Femke heb-
ben een broche gemaakt van 
kralen van een oude ketting.

We hebben kunnen genieten 
van diverse optredens. Op de 

foto het Rijnstreek Orkest.

Er was een gezellige muziekmiddag op etage 4. 
Het leverde vrolijke gezichten op bij de bewoners

en dat zien we graag.



Vrijwilligers zijn kostbare mensen, zonder vrijwilligers zouden heel veel mooie 
initiatieven niet tot stand komen. Vrijwilligers zijn mensen die hun eigen tijd, 

onbetaald inzetten voor anderen! Mensen met een groot hart dus.

De motivaties voor vrijwilligerswerk zijn heel verschillend. De een wil graag iets 
voor een ander betekenen, de ander wil zijn vrije tijd zinvol besteden, of iemand 

doet vrijwilligerswerk om ergens bij te horen en niet eenzaam te zijn. Al die 
redenen zijn goed en mooi en hebben met zingeving te maken. Zingeven aan het 

leven voor jezelf en/of voor de ander.

Ieder mens heeft talenten en die mogen ingezet worden. Daar waar dat niet 
gedaan wordt komt een mens niet tot ontplooiing en niet tot zijn recht. Het is juist 

zo mooi dat iedereen verschillende gaven en talenten heeft, zodat we de vele 
taken kunnen verdelen. Wat de één niet kan, kan de ander juist heel goed en zo 
vullen we elkaar aan. Zo heeft God het ook bedoeld, toen hij man en vrouw tot 

hulp voor elkaar schiep.

In onze maatschappij hebben we zelfredzaamheid hoog in het vaandel en 
onafhankelijkheid vinden we een groot goed. En ik moet bekennen dat dat voor 

mijzelf ook geldt. In de Scandinavische landen schijnt dat nog wat extremer te zijn 
dan hier, dat veroorzaakt grote eenzaamheid. Eén op de vier mensen sterft 

alleen… Hoe verdrietig is dat?!

Voor christenen zou vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moeten zijn (waar dat nog 
gaat). Wij worden opgeroepen tot werken van Barmhartigheid. Dat kan heel klein 
en eenvoudig zijn: een boodschapje doen voor iemand die ziek is, een telefoontje 
om even te horen hoe het gaat, een kaartje voor een verjaardag. Kleine attenties 

van liefdevolle aandacht, dat is al genoeg. 

Vrijwilligerswerk begint met bewogenheid, geraakt zijn door de ander. 
Paus Franciscus sprak enkele jaren geleden tot een groep Argentijnse vrijwilligers. 

Hij zei: 
“Barmhartigheid mag niet eenvoudigweg gelijkgesteld worden met 

mensvriendelijkheid en liefdadigheid. Het is goed, liefdadige werken te doen, maar 
het is geen barmhartigheid, dat is een andere zaak. Barmhartigheid betekent 

veeleer zich in het hart met de ellende van de ander verenigen en zich daardoor te 
laten verwonden. Net zomin mag barmhartigheid worden verwisseld met 

medelijden of treurigheid. Barmhartigheid is geen prestatie maar een genade, 
waar men God om moet vragen. Bovendien kan alleen een mens die zelf 

barmhartigheid ervaren heeft, barmhartig zijn.”

Onze vrijwilligers laten zich raken, dat heb ik meerdere malen gezien. En nu horen 
we steeds hoezeer zij de bewoners missen. En wij missen hen ook! 

“Het gaat er niet om hoe veel je doet, maar met hoeveel liefde je het doet. Voor 
God is dan niets te gering”, zei Moeder Teresa. Helpt u ook mee de wereld een 

beetje mooier te maken?!

Harriët van Dijk
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Ouder worden?... Oud zijn!
Ondergetekende heeft zich zelf 
de vraag gesteld; is ouder 
worden én of oud zijn nu 
fijn?!... om te ervaren … anders 
gezegd, “aan de lijve” te onder-
vinden?  Een antwoord op zo’n 
vraag is niet zo makkelijk te 
geven, in algemene zin. Het zijn 
feitelijk twee vragen, in een 
zin. Om bij het eerste het 
‘ouder worden’ te beginnen, 
dan raak ik een soort sluipend 
proces aan, waar men zelf in 
het begin niet zo op gericht is. 
Het is of wordt een confronta-
tie met jezelf. Ik bedoel het 
volgende: Eertijds toen ik 
fietste – reed ik bijna  iedereen 
voorbij – nu fietsen veel men-
sen mij voorbij. Daar kun je je 
wel – of niet a aan ergeren. Een 
ander aspect van die confron-
tatie is; dat men zo snel (als 
een computer) spreekt en dan 
nog in veel vreemde buiten-
landse woorden! Voordat je 
het begrijpt – is de aarde al 
veel verder. Al of niet slechte 

oren hebben er ook mee te 
maken. In ieder geval – het 
sluipt langzaam verder en het 
zijn allemaal raakvlakken van 
het ouder worden; en de 
onzekerheid en vergeetachtig-
heid neemt toe. Wat ook niet 
vergeten mag worden; dat u 
– jij – een hoog aantal levensja-
ren mocht beleven – en daar 
best ‘Dankbaar’ voor moet zijn. 
Ik zeg altijd: “dat heb ik van de 
“grote en goede Baas” gehad!” 
Om alvast deze eerste vraag – 
van de openingszin (zie boven) 
af te sluiten is het antwoord: 
niet altijd leuk, maar wel meer 
tijd en ruimte om het leven te 
leren en op waarde te schat-
ten. “Oud zijn” is dat leuk?!
Ook hier is niet zomaar een 
antwoord op te geven, het is 
afhankelijk van de leefsituatie 
van de mensen. Als je 50 à 60 
jaar gelukkig –vitaal ‘samen’ in 
je eigen huis leefde… dan is dit 
een heel andere voorstelling – 
als dat je ‘oud zijn’ ervaart in 

een verpleega, zorgcentrum of 
aanleunwoning. Er zijn legio 
veranderingen in doen en laten 
– teveel spullen, meubelen etc. 
En zeker ook als je partner ziek 
wordt, of overlijdt. Dan is oud 
zijn géén feest én moeilijk 
aanvaardbaar. Verdriet en 
gemis aan – en eenzaamheid 
– volgen vaak. Dit alles is ook 
weer noodzakelijk om te ver-
werken en de gewone loop van 
het leven op te pakken en door 
te gaan. Al met al: is oud zijn 
meestal niet leuk, maar het 
leert je wel aan te passen 
– ondanks je gebreken. Dank-
baar te zijn voor de zorg en 
liefde die aan iedereen wordt 
besteed… zo goed mogelijk. 
Denk maar aan het gezegde:
Van 60 tot 80 jaar is prachtig!
Maar: van 80 tot 100 (niet 
altijd) bedondert.

Door Jan Biesjot,
bewoner aanleunflat
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Moppen

Opa krijgt een mail van zijn 15-jarige kleinzoon:
“Dag opa, alles goed? Het is super wat we nu allemaal kunnen!

Het is nu niet meer te doen dat ik bij jou kom om wat van je horen!
Voor mijn zakgeld, weet je, je mag dit op mijn rekening 

overschrijven op nummer NL77 ........ . Gemakkelijk toch, of niet?”
Uw liefhebbende kleinzoon.

En opa antwoordt:
“Lieve kleinzoon, alles gaat goed. Ik heb een scanner gekocht van 
een vriend. Dus zal ik een briefje van 20 doorsturen met de scanner 
en als je even tijd hebt, kun je het origineel komen halen bij mij 

thuis.”
Getekend: Uw virtuele grootvader.

GROEP WANDELAARS 
Een parkwachter gaf instructies aan een groep wandelaars. Hij 

waarschuwde: “Het is niet uitgesloten dat u een grizzlybeer tegen 
komt. Maar grizzly’s gaan mensen meestal uit de weg, en daarom is 
het goed als u een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt. Dan 
horen ze u aankomen en krijgen ze de kans om te vluchten. In de 
kampwinkel kunt u belletjes kopen voor twee Euro per stuk. Als u 

uitwerpselen van een grizzlybeer op uw pad vindt, kunt u maar beter 
maken dat u wegkomt!” “Maar hoe weten we of het de poep van een 
grizzly is?” vroeg een van de wandelaars. “Oh, geen probleem. Dat 
ziet u meteen. Uitwerpselen van de grizzly’s zitten namelijk vol 

met belletjes”.

KLEINE JANTJE 
Klein Jantje kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op 
haar gezicht smeert. “Waarom doe je dat, mammie?”, vraagt hij. “Om 
mezelf mooi te maken natuurlijk”, zegt moeder en even later begint 
ze de crème af te vegen met een doekje. Klein Jantje kijkt bezorgd 

en zegt: “‘t helpt niet hè?”

SCHEERBEURT BIJ DE KAPPER 
Een oud manneke in Roosendaal ging naar de kapper om zijn haar te 
laten knippen en zich te laten scheren. Hij zei tegen de kapper:
“ik kan m’n bakkebaorde nie goed d’r af halen want ik eb teveul 
riempels.” “Geen probleem”, zei de kapper en hij haalde een klein 
houten balletje van de plank. “Doe dat maar in je mond”, zei de 
kapper. Het manneke deed dat en de huid van zijn wangen kwam mooi 
glad te staan. Toen de kapper klaar was zei het ouwe manneke: “da 
waar de gladste scheerbeurt die ik in jaore em g’ad’ mar ’n bietje 
gevaorluk vin ik het wel, ik aar da balleke wel in kunne slikke.” 
“Dat is geen probleem hoor”, zei de kapper. “Dan had je het na een 
paar dagen gewoon terug kunnen brengen, dat doen ze allemaal…”
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101 jaar in coronatijden

Op verzoek van de rector mag 
ik sinds kort de inmiddels 
101ajarige zuster Maria Magda-
lena a met een mondkapje voor 
en plastic handschoenen aan a 
in haar rolstoel naar de kapel 
begeleiden, telkens, als zij om 
toerbeurt bij de bewoners 
behoort, die die dag de H. Mis 
mogen bijwonen. Dat is heel 
speciaal voor haar, maar ook 
voor mij. Soms moet ik haar op 
onze heenweg naar de kapel 
wel weer even opnieuw uitleg-
gen, hoe het leven in Room-
burgh nu in elkaar steekt en 
waarom er zoveel veiligheids-
maatregelen zijn. Ze heeft in 

haar lange leven van 101 jaar al 
heel wat meegemaakt. Toch is 
ze telkens verbaasd, hoe de 
wereld nu zo ‘op zijn kop staat’ 
door het Coronavirus. Ze zei 
laatst: “Onze Lieve Heer zal 
met dat, wat de mensen van 
deze tijd kunnen leren, wel Zijn 
bedoeling hebben.” Dus ook uit 
iets negatiefs, dat op zich niet 
door God bedoeld is, zoals 
deze pandemie, ziet zij, weer 
een kans en een mogelijkheid 
om te groeien in het positieve 
als mens. Dat is het soort 
geloofsgetuigenis, dat we van 
oude wijze mensen kunnen 
leren: als je gelovig bent, blijft 

een moeilijke situatie net zo 
goed moeilijk, maar het kan 
wel de manier waarop je tegen 
zo’n situatie aankijkt verande-
ren. Zo leer ik als vrijwilliger 
weer van een van de oudste 
bewoonsters van Roomburgh; 
een oude zuster, die haar 
dagen in deze tijd (nog meer 
dan anders), veelal alleen, in 
een van de aanleunwoningen 
in gebed doorbrengt, in de 
hoop en verwachting van 
betere tijden.

Door Annemarie Nelissen

Creativiteit bij de dagbesteding
Wat zijn we blij weer langzaam-
aan op te starten bij onze 
dagbesteding! Weliswaar met 
iets minder mensen dan nor-
maal i.v.m. de 1,5 meter regel-
geving en natuurlijk met in acht 
neming van alle hygiënemaat-
regelen. U zult ons als ‘gast-
vrouwen’ in de aanleunwonin-

gen moeten missen, we 
vonden het erg fijn om u de 
afgelopen maanden op deze 
manier te kunnen ondersteu-
nen. Fijn was het om velen van 
u te leren kennen! We zijn al 
weer heerlijk creatief bezig 
geweest! Onze bezoekers 
hebben geholpen twee zoge-

naamde insectenhotels te 
beschilderen. Één ervan zit 
zelfs al in elkaar. Hoe leuk is 
dat! Hartelijke groet en wie 
weet zien we ú ook eens bij 
onze dagbesteding!

Evelyn, Loes, Lidwine en Inge
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De Petruskerk

In het ‘Rijke Roomsche Leven’ 
van de vorige eeuw, speelde de 
parochiekerk een belangrijke 
rol in het katholieke gezin. De 
oude St. Petruskerk te Leiden 
was in 1933 afgebrand, Krop-
holler was de architect van de 
nieuwe kerk. De opening van 
de Petruskerk staat me nog 
helder voor de geest. Dat 
gebeurde in maart 1936. Ik was 
net vijf jaar geworden, aan de 
hand van mijn vader stapte ik 
de nieuwe kerk binnen. Direct 
was ik diep onder de indruk 
van de grote kerk en de sacrale 
sfeer. Vooral de vredesduif 
ingebouwd in het midden van 
de kerk vond ik prachtig.
Slechts één keer heb ik dezelf-
de emotie gevoeld jaren later, 
toen ik voor het eerst de St. 
Pieter in Rome binnenkwam.

Pastoor Beukers was de bouw-
pastoor van de St. Petrus. Hij 
was een tengere, vriendelijke 
man en woonde met drie 
kapelaans in de pastorie op de 
Lorentzkade. Als hij op huisbe-
zoek kwam, moest ik altijd een 
stukje piano voor hem spelen.
Veel hoogtepunten in mijn 
leven waren verbonden met de 
Petruskerk. Mijn eerste H. 
Communie en Vormsel vonden 
er plaats. En ook mijn broer, 
franciscaan, deed zijn eerste H. 
Mis in die kerk, een groot feest.
Ons huwelijk werd door mijn 
broer eveneens daar ingeze-
gend. Hij doopte later ook 
weer de drie kinderen, die op 

hun beurt de eerste H. Com-
munie en Vormsel daar ontvin-
gen. De processies in de kerk 
waren een feestelijke gebeur-
tenis; ik heb er goede herinne-
ringen aan. We liepen met het 
hele gezin mee: mijn vader als 
koorzanger, mijn moeder met 
de Damescongregatie, mijn 
broers als misdienaar en mijn 
zusje en ik als bruidje. 

Op de lagere school speelde ik 
vaak met een klasgenootje, 
Annie Vreeburg, die twintig 
huizen verderop woonde. Onze 
vaders waren bevriend, allebei 
koorzanger in de Petrus. Zij had 
een mooi poppenhuis. Haar 
oudere broer Albert werd later 
pastoor in de Lodewijkkerk. 
Pastoor Beukers lievelingsheili-
ge was Liduina van Schiedam. 
Hij kon daar boeiend over 
vertellen. Het gevolg was dat er 
diverse Lidwientjes in de paro-
chie werden geboren, ook een 
van onze dochters kreeg die 
naam. Op de Zoeterwoudsesin-
gel kwam het Lidwinahuis, in 
1958 werd een Lidwinakapel 
aan de Petruskerk toegevoegd. 
Pastoor Beukers was Oranjege-
zind en hielp zijn parochianen 

moedig de oorlog door. Hij was 
geliefd bij iedereen. Hij nam 
afscheid toen hij 77 jaar was.
Op internet zag ik dat hij de 
hoge leeftijd van 92 jaar heeft 
bereikt.

Mijn ouders brachten hun 
laatste jaren in een aanleunwo-
ning in Roomburgh door. De 
uitvaart van mijn vader (meer 
dan vijftig jaar koorzanger en 
Pro Ecclesia) vond plaats in de 
Petruskerk, van mijn moeder in 
de kapel van Roomburgh.
Beiden werden begraven op 
R.K. kerkhof de Zijlpoort, waar 
al veel familieleden hen waren 
voorgegaan.

Nu woon ik in Roomburgh, we 
hebben een eigen kapel, maar 
zo nu en dan ga ik naar onze 
parochiekerk, de Goede Herder 
ofwel Meerburgkerk. Deze kerk 
is geheel vernieuwd en heeft 
een prachtig zangkoor. Daar zal 
ook mijn uitvaart zijn. Echter, 
mijn laatste reis naar de 
Zijlpoort hoop ik nog even uit 
te stellen!

Door Anke Cornelissens



Betekenisvol leven

Vrijheid is, zo zei paus Johan-
nes Paulus II ooit: willen en 
kunnen kiezen wat je moet 
kiezen en dat ook daadwerke-
lijk kiezen. Daarmee komen wij 
heel dicht bij iemand als Maxi-
miliaan Kolbe. Zijn eerste grote 
keuze viel in 1906, toen Maria 
hem verscheen met twee kro-
nen: een witte voor een leven 
in zuiverheid en een rode voor 
het martelaarschap. Maximili-
aan, toen twaalf jaar oud, koos 
ze allebei.
Hij studeerde toen nog aan de 
handelsschool. Die verliet hij 
om met zijn oudere broer naar 
het kleinseminarie van de fran-
ciscanen te gaan. Daar trad hij 
in 1910 in. Enkele jaren daarna 
werd hij naar Rome gestuurd 
om er filosofie en theologie 
te studeren. In 1918 werd hij 
priester gewijd.
Hij was een vurig vereerder van 
Maria Onbevlekt Ontvangen. 
In Rome zag hij de strijd van de 
Kerk met het modernisme en 
de secularisatie. Zijn antwoord 
was de in 1917 opgerichte “sol-
daten van de Onbevlekte”, die 

een “morele kruistocht tegen 
de zonde” zouden voeren. Hij 
begon ook te publiceren en 
veroordeelde o.a. de vrijmetse-
larij, het communisme en het 
kapitalisme.
In 1919 werd hij docent in 
Krakau. Daar richtte hij een 
katholiek weekblad op, dat een 
groot succes werd. Hij werd 
overgeplaatst naar het stadje 
Niepkalanów, nabij Warshaw, 
waar een nieuwe franciscaner 
communiteit gesticht werd. 
Na een periode in Azië om zijn 
“Ridders van de Onbevlekte” 
ook daar te propageren, keerde 
hij in 1936 naar Niepkalanów 
terug en werd er overste. Dit 
klooster was toen een bloeiend 
centrum van katholieke media. 
Na de Duitse inval herbergde 
het zo’n 3.000 vluchtelingen, 
waarvan 2.000 joods. Pater 
Kolbe spoorde zijn medebroe-
ders aan te volharden in het 
verspreiden van antianazibood-
schappen via de eigen radio 
en drukpers. Op 19 septem-
ber 1939 werd hij met dertig 
medebroeders gearresteerd, 
maar op 8 december, feest van 
Maria Onbevlekte Ontvangen, 
weer vrijgelaten. Direct ging hij 
verder met illegale krantjes en 
vlugschriften uit te geven en 
Joodse vluchtelingen te helpen 
ontsnappen.
In 1941 werd hij voor de twee-
de keer opgepakt en kwam 
hij in Auschwitz. Daar bad en 
troostte hij waar het maar kon. 
Na een vermeende ontsnap-

pingspoging van een gevange-
ne uit zijn barak werden tien 
mannen veroordeeld tot de 
hongerdood in een bunker. Hij 
bood zich aan als plaatsvervan-
ger voor een vader van twee 
kinderen. Het tiental werd op 
31 juli 1941 ingesloten. Tij-
dens zijn opsluiting a getuigt 
men a bad hij aldoor hardop en 
bemoedigde hij zijn medege-
vangenen. Toen op 14 augustus 
nog steeds vier mannen, on-
der wie hijzelf, in leven waren, 
kregen zij een dodelijke injectie 
met fenol.
Paus Paulus VI verklaarde 
Maximiliaan Kolbe in 1971 za-
lig. Paus Johannes Paulus II riep 
hem op 10 oktober 1982 uit tot 
martelaar en verklaarde hem 
heilig. Maximiliaan Kolbe geldt 
als beschermheilige tegen 
drugsverslaving en is patroon 
van de journalistiek en de 
mobiele telefonie. Wij zijn zelf 
niet verslaafd, maar de jour-
nalistiek kan wel een opsteker 
gebruiken en misschien kennen 
wij (klein)kinderen die aan hun 
mobiel of aan andere zaken 
vastzitten? Laten wij Maximili-
aan dus met vertrouwen aan-
roepen zodat hij kan zeggen “Ik 
ben u vanuit de hemel graag 
van dienst”. Zijn feestdag is 14 
augustus.

Door Igo Neervoort
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Advertenties

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS
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Colofon
Roomburgh magazine is het 
maandelijkse magazine van R.K. 
Zorgcentrum Roomburgh, 
bedoeld voor cliënten, bewoners, 
mantelzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers en voor iedereen die 
geïnteresseerd is in nieuws over 
Roomburgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura Lenselink

REDACTIE
Willy Bakker, Femke Bolding, 
Diana Lek, Daniëlle Toet.

VORMGEVING
Laura Lenselink

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E	| info@roomburgh.nl

Contact & informatie
Pastorale	dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede  T | 071a582 01 19
  
Cliëntenraad
De heer F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mevrouw E. Logger (secretaris) E | elfriedlogger@hotmail.com  

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk &   T | 071a5892200
Annemiek Florisson  E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

Contactpersonen	thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Eline, Judith & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon	dagbesteding,	maaltijden	&	individuele	begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen	wonen	in	Roomburgh
Zorgadviseurs Judith, Leo & Laura
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon	huishoudelijke	ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen	dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon	vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Willeke Wieman
E | wwieman@roomburgh.nl

Spreekuren
Administratie > elke dag van 14.30 a 15.30 uur of op afspraak.
E | administratie@roomburgh.nl

Openingstijden
Restaurant
maandag t/m zaterdag:    10.30 a 17.00 uur
zondag:      07.30 a 17.00 uur
Kapsalon     09.00 a 16.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag    
Massagepraktijk Kaya (in de kapsalon)  10.00 a 17.00 uur 
Iedere 2e woensdag van de maand  
Bibliotheek (in de lounge bij de leestafel, 13.30 a 14.30 uur
lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag      
Naaiatelier (serre etage 6)
Iedere 1e vrijdag van de maand   10.30 a 12.30 uur

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de 
verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze bewoners 
of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag 
willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vrienden 
stichting: IBANanummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.
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WOORDZOEKER
ik ga op vakantie en neem mee...

AFTERSUN    REISVERZEKERING  TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN    RUGZAK    TOILETTAS 
FOTOCAMERA   SANDALEN    VERFRISSINGSDOEKJES 
INSECTENSPRAY   SLAAPZAK    VISUM 
KOFFER    SLIPPERS    VLIEGTICKETS 
KOPTELEFOON   SPELLETJES   WERELDSTEKKER 
NEKKUSSEN   STRANDLAKEN   ZONNEBRANDCREME 
OORDOPJES   STRANDTAS   ZONNEBRIL 
PASPOORT    TANDENBORSTEL  ZONNEHOED 
PET     TENT     ZWEMKLEDING 
 
B A Y B T T O U N T I J D S C H R I F T E N S X R 
J F Y K E R C K R O D J E U E J W M W A T D E K U 
O U P N K P P V B T O H E N U J B Z Q N F M J Z G 
Y Q T C Q O E J L P H F V T O F G Y F D G G K V Z 
W D C N O K F N Z I N K E W J B A G G E M Q E W A 
L S O Z N Y O J E S E P O L I R B E N N O Z O E K 
H D N Z V E A F U S R G W N E M J F D B C F D R E 
O J E U Q M K W F S S E T Y J T P F J O V H S E E 
G C K S S E S L A E T U P I F R P W B R K V G L K 
N Y A C E R N C C A R R K P C Q X O I S W X N D T 
I K L A J C E V B R N E A K I K A W K T P L I S S 
R S D Z T D Z T D E X G U N E L E I M E D I S T K 
E A N W E N C C F M V E V K D N S T T L A T S E X 
K N A G L A O U Y A R P S N E T C E S N I P I K Q 
E D R E L R P G X C F L M G W U A Q X J E Z R K G 
Z A T T E B F B E O O W P I H J S S L G Y W F E B 
R L S K P E J F O T I X H M O A A V E N C E R R J 
E E G T S N Z R S O N P U S V M T H U I E M E C J 
V N D C Y N D K U F C M A L U U T R E W A K V U Q 
S I O V B O Y M Y P X E H S B K E Y I T H L E M I 
I Z G B P Z O K Z L F Q I Y P A L Q O Y U E A O E 
E M D J X J N O J N W V V G C O I T W Y T D B O B 
R P E Z H P Q A M G F Z H H M D O L G U G I A I X 
V S G P Z O T K D S T N W M A S T R O Q F N Y S D 
D E O H E N N O Z N K A Z P A A L S T X N G S V R 
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