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Het einde van het jaar komt al weer in zicht. Wat gaat een jaar toch snel voorbij. We hebben 
gekozen voor het thema dankbaarheid omdat we aan het einde van een jaar vaak even omkijken. 
Het is ook een maand van herinneren, we vieren Allerzielen en dat roept weemoed op en soms 
verdriet wanneer wij stilstaan bij dierbaren die we verloren hebben. Bij verlies is troost en 
nabijheid van anderen zo belangrijk. Mevrouw Cornelissen schrijft hierover en geeft goede tips 
hoe iemand met verdriet te benaderen. Broerder Adri Kortekaas is gast-columnist, omdat rector 
Hofstede helaas in het ziekenhuis werd opgenomen. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis! Er zijn 
weer heel veel mooie activiteiten geweest de afgelopen maand waarvan wij fotoverslagen hebben 
gemaakt. De cliëntenraad doet een oproep, zij zoeken kandidaten. Eentje is er al gevonden, zij stelt 
zich voor. En we stellen u Andrea Virati voor, de uitvaartondernemer waar Roomburgh vaak mee 
samenwerkt. Kortom: van alles wat. Weer veel lees- en kijkplezier gewenst!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gebed

Heer en Vader van de mensheid,

die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,

schenk onze harten een geest van broederlijkheid.

Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting

van dialoog, van gerechtigheid en van vrede.

Stimuleer ons om een gezondere samenleving en

een meer waardige wereld op te bouwen,

zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.

Dat ons hart zich mag openen

voor alle volkeren en alle naties van deze aarde,

om het goede en de schoonheid te herkennen

die je in elk van hen hebt uitgezaaid

om banden van eenheid te smeden,

van gemeenschappelijke projecten,

van gedeelde hoop.

Amen.

Uit de encycliek: “Fratelli tutti” van Paus Franciscus



Voorwoord Inhoud
Beste	mensen,

Als	jullie	dit	blad	lezen	is	het	alweer	november.	In	onze	
Katholieke	kerk	en	ook	in	veel	andere	kerken	herdenken	wij	
onze	overledenen	van	afgelopen	jaar	gedurende	Allerzielen,	
op	2	november.	Afgelopen	jaar	hebben	wij	afscheid	
genomen	van	bewoners	die	heel	lang,	lang	of	korter	bij	ons	
gewoond	hebben.	Overigens	ook	van	een	collega.	Mogelijk	
zijn	er	in	onze	omgeving	ook	familieleden	of	goede	vrienden	
overleden.	

Een	groot	deel	van	de	afgelopen	periode	heeft	in	het	licht	
gestaan	van	het	coronavirus,	met	alle	maatregelen	die	
daarvoor	nodig	waren.	Maatregelen	die	hebben	gezorgd	
voor	verdriet	en	eenzaamheid.	Misschien	hebben	wij	extra	
zorgen	om	familie	die	het	moeilijk	hebben	door	
werkeloosheid	of	gezondheid.

Er	is	veel	wat	wij	ons	herinneren	die	gaan	om	rotsituaties.	
Als	je	die	steeds	opnieuw	beleeft	kom	je	niet	tot	rust.	Je	
kunt	zelfs	verbitteren.

Professor	Paul	de	Blot,	vertelt	in	een	prachtig	filmpje	
https://youtu.be/SnIcsNs-dyc	wat	je	daar	tegenover	kan	
zetten.	Hij	heeft	zelf	heel	veel	meegemaakt	in	zijn	95	jaar.	
Maar	elke	dag	schrijft	hij	in	een	dagboekje	de	mooie	dingen	
van	die	dag,	de	dingen	om	dankbaar	voor	te	zijn.	Als	je	dat	
iedere	dag	doet	en	je	herleest	dit,	de	her-inner	je	de	mooie	
dingen	en	de	redenen	om	dankbaar	te	zijn.	
		
Een	wijs	advies,	van	een	wijs	man.	Het	thema	van	deze	
maand	is	dankbaarheid.	Een	prachtig	thema	om	ons	te	laten	
inspireren	om	ook	zelf	terug	te	kijken	naar	de	momenten	
van	dankbaarheid	en	deze	momenten	te	her-inneren.
Het	is	ook	mooi	om	de	momenten	van	dankbaarheid	te	
delen	met	elkaar,	over	het	algemeen	doen	wij	dat	te	weinig.	
Wij	vinden	veel	dingen	al	snel	‘gewoon’.	Maar	juist	ook	in	
die	gewone	dingen,	die	kleine	
dingen,	zit	vaak	al	veel	redenen	
voor	dankbaarheid.

Veel	inspiratie.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Van de cliëntenraad

Het is al weer enige tijd gele-
den dat u iets van de cliënten-
raad heeft gehoord. Door alle 
maatregelen rondom Covid 19 
hebben wij wat minder vaak bij 
elkaar kunnen komen. Wij 
hebben de draad nu weer 
opgepakt en hebben ons 
gerealiseerd dat een viertal 
leden van de cliëntenraad aan 
het einde van hun zittingstijd 
van drie jaar zijn gekomen. Wij 
willen daarom binnenkort een 
algemene vergadering met 
bewoners en vertegenwoordi-
gers/familieleden van bewo-
ners beleggen. Tijdens deze 
vergadering zullen wij u de 
gelegenheid geven om nieuwe 
leden voor de cliëntenraad te 
kiezen.  Wij hopen natuurlijk 
dat er dan ook iets te kiezen 
valt! 

De cliëntenraad bestaat uit 
twee vertegenwoordigers van 
de aanleunwoningen (bewo-
ners), twee vertegenwoordi-
gers van de afdeling somatiek 

(bewoners of familieleden) en 
twee vertegenwoordigers van 
de afdeling KSW (familieleden). 
In het nieuwe reglement dat 
we hebben aangenomen is er 
ook een mogelijkheid om 
iemand te benoemen die een 
specifieke deskundigheid of 
een aantoonbare binding en 
affiniteit heeft met de bewo-
ners van Roomburgh. Dit zou 
dus een vrijwilliger kunnen zijn. 
Tussentijds is er inmiddels al 
één nieuw lid benoemd, als 
opvolger van mevrouw Elfried 
Logger die al eerder had aange-
geven t.z.t. te willen vertrek-
ken, omdat haar moeder 
inmiddels is overleden. De 
nieuwe vertegenwoordiger van 
KSW is mevrouw Hetty Ver-
boom. Zij vertegenwoordigt 
haar moeder, mevrouw 
Versnel. 

De cliëntenraad vergadert eens 
in de twee maanden met de 
directie over allerlei zaken die 
ons allemaal aangaan. Wij 

denken mee en beslissen vaak 
mee over allerlei zaken, van 
personeelsbeleid tot de samen-
stelling van maaltijden tot 
eventuele plannen met betrek-
king tot de inrichting van het 
gebouw. De samenwerking met 
de directie is uitstekend en de 
cliëntenraad kan op deze 
manier echt invloed uitoefenen 
op het beleid. 
Daarnaast proberen wij zoveel 
mogelijk in contact te komen 
met bewoners om van hen te 
horen hoe zij hun verblijf in 
Roomburgh ervaren. 
Wij hopen dat belangstellen-
den zich kandidaat gaan stel-
len. U kunt dat doen bij de 
voorzitter, dhr. Frans Lardee. 
Zijn emailadres is 
franslardee18@gmail.com
Binnenkort zullen wij u laten 
weten wanneer de algemene 
vergadering plaats zal vinden. 

Namens de cliëntenraad
Elfried Logger

Mevrouw Hetty Verboom wordt de nieuwe 
secretaris van de cliëntenraad. Haar moeder 
woont sinds 1,5 jaar op afdeling KSW. Hetty wil 
zich graag inzetten voor de cliëntenraad en zal 
afdeling KSW vertegenwoordigen. Daar zijn we 
heel blij mee, van harte welkom en veel succes!



Dit nummer is gewijd aan een thema dat me na aan het hart ligt. Dankbaarheid. Het 
is een fundamentele grondhouding in ons leven. Wie weet te danken, weet ook te 
dienen en te delen. Danken draagt ons leven. En daarom is het goed om dit 
onderwerp eens te belichten.

Laat ik beginnen met een invalshoek vanuit gelovig perspectief. En als vanzelf neem ik 
dan de bijbel ter hand, Gods woord van trouw. Een moeilijk en vaak tegenstrijdig 
boek, maar niettemin een boek om altijd dicht bij je te hebben. In de bijbel komen 
we de houding van dankbaarheid op meerdere plaatsen tegen. Ik zal ze niet allemaal 
opsommen, maar misschien volstaan hier enkele passages van de apostel Paulus.

‘Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de 
Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Ef. 5, 19-20).
En: ‘Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen’ 
(Fil. 1, 3-4). Of nog: ‘Zegt met blijdschap dank aan de Vader, die u in staat stelde te 
delen in de erfenis van de heiligen in het licht’ (Kol. 1, 12).

Ook in het boek der psalmen - mij zeer dierbaar - komen we de houding van 
dankbaarheid tegen, soms ook vertaald met ‘loven’. Eigenlijk zijn er twee grote 
bewegingen in de psalmen en in heel de Schrift: loven/danken en vragen/klagen. 
Maar de belangrijkste is het loven en danken. Als we weten te danken, dan wordt ons 
klagen en vragen als het ware ingebed in de dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor het 
leven, en daarom durf ik God ook iets te vragen of mijn nood bij Hem neer te leggen. 
En omgekeerd geldt ook: ik klaag en blijf vragen, in het vertrouwen dat ik Hem straks 
weer zal loven om zijn goedheid en zijn trouw.

Bijbels klagen is dus nooit: klagen om te klagen. Die mensen heb je wel, en we 
ervaren bij hen de geslotenheid van een ondankbaar hart. Maar klagen vanuit de 
grondhouding van lof en dank (om de goedheid van de Heer) is altijd een 
gefundeerde smeking. Ik breng alles wat mij bezighoudt bij God, die groter is dan 
mijn hart, en Hij luistert en vergeet niet. Ten diepste is dankbaarheid jegens God een 
ware erkenning van Gods tegenwoordigheid in je leven. En die erkenning van zijn 
aanwezigheid is de basis van ons bidden en werken.

Toen ik pas was ingetreden in het klooster, kreeg ik van mijn novicenmeester te 
horen: ‘Je mag alles vergeten wat ik je geleerd heb. Maar ik hoop dat je één ding wilt 
onthouden: “Wees altijd dankbaar. Dankbaarheid is de mooiste houding van de 
monnik.” En inderdaad, dat is zó waar. Als je dankbaar bent, krijgen de 
gebeurtenissen in je leven, positieve zowel als negatieve, een bedding, een 
ondergrond, waardoor je de dingen kunt verdragen, doorleven, weerstaan. Als je 
dankbaar bent, kun je ook tevreden zijn met het minste en geringste. Je houdt op 
met jezelf te vergelijken met anderen. Als je dankbaar kunt zijn, ben je ook geneigd te 
delen met anderen, anderen te helpen, of te ontmoeten van hart tot hart.

Als wij Eucharistie vieren, dan kan het helpen om te beseffen dat het woord 
‘Eucharistie’ uit het Grieks komt en ‘dankzegging’ betekent. Telkens als wij 
samenkomen in Jezus’ naam, danken we God voor zijn aanwezigheid in ons midden, 
voor zijn woord en Sacrament. We danken Hem voor ons 
leven, dat altijd een gave is uit zijn hand.  We danken 
Hem voor elkaar, en voor allen die wij mogen ontmoeten. 
We danken Hem voor zijn Zoon, die zichzelf gegeven 
heeft, die door het lijden en de dood is gegaan, en ons 
het leven heeft geschonken. Wij danken Hem voor zijn 
liefde die nooit vergaat, ‘de liefde Gods die is in Christus 
Jezus, onze Heer’ (Rom. 8, 39). Of met de woorden van 
Johannes:
‘God is liefde; wie in de liefde woont, woont in God. En 
God is met hem’(1 Joh. 4, 16).

      Adri Kortekaas, broeder

Roomburgh Magazine  | 5

Woord van de broeder
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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
071 - 203 21 34  (24/7)     |     www.virati.nl  

Toch nog haring
Wat een gedoe, eerst wel 
haring toen weer niet, 
maar... uiteindelijk het bericht 
van de 3 October Vereeniging 
dat de zorginstellingen haring 
krijgen. Helaas wel zonder de 
Geusjes, maar we zijn geen 
kniesoren nietwaar?

Het was weer, zoals alle jaren, 
een klus voor het reisbureau.
Jan en Cor waren al vroeg op 
pad om deze delicatesse te 
halen en ondergetekende heeft 
zich in Roomburgh bij de heren 
gevoegd. Een ieder die zich 
opgegeven had, heeft zijn of 
haar haring opgehaald 

bij ons en Harold heeft voor de 
afdelingen broodjes haring 
gemaakt. Ook de hutspot stond 
op het menu en zo was het 

toch een beetje 3 oktober.

Een hartelijke groet,
Joyce Terpstra
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Andrea in een notendop
Andrea Virati verzorgt regelma-
tig, samen met Donna White-
house en Wilma van der Horst, 
de uitvaarten voor onze overle-
den bewoners. Wie is hij en 
wat beweegt hem? Hieronder 
zijn verhaal. Mijn naam is 
Andrea Virati, zoon van een 
Italiaanse vader en een Neder-
landse moeder,  getrouwd en 
vader van een geweldige zoon 
van alweer 15 jaar oud. Mijn 
hobby’s zijn o.a. hardlopen, 
fitness en zo nu en dan rijd ik 
ook graag op de motor. Een 
terrasje pakken en gezelligheid, 
daar kan ik ook enorm van 
genieten. Als 26 jarige jongen 
besloot ik naar de open dag 
van het uitvaartcentrum, dat 
bij ons in de straat was ge-
bouwd, te gaan. Ik was best 
benieuwd wat er allemaal te 
doen was in een uitvaartcen-
trum. Je zou denken dat een 
jongen op die leeftijd daar niet 

mee bezig is, maar op de een 
of andere manier trok me dat. 
Na een leuk gesprek en veel 
informatie ben ik toen naar 
huis gegaan. Drie maanden 
later werden mijn ouders op 
straat aangehouden door de 
toenmalige eigenaar met de 
mededeling dat ze al 3 maan-
den opzoek waren naar een 
werknemer, waarop op mijn 
moeder zei: “Wie wil er nu in 
de uitvaartbranche werken?”, 
waarop ze zeiden: “Wij dach-
ten aan uw zoon.” Zo ben ik in 
het werk gekomen. Mensen 
zeggen vaak: “Wat heb jij een 
triest beroep, altijd maar 
verdrietige mensen.” Over het 
algemeen valt dit best mee, de 
nabestaanden hebben het erg 
druk met regelen waardoor het 
verdriet vaak tijdelijk naar 
achter geschoven wordt. Het is 
een heel mooi en dankbaar 
beroep, omdat je zoveel voor 

mensen kunt betekenen in een 
voor hun moeilijke periode.
Zelf weet ik niet of ik anders 
ben dan de andere uitvaartver-
zorgers, ik luister graag naar de 
mensen en ik ben oprecht 
geïnteresseerd in iedereen van 
de familie. Ik werk met gevoel, 
zonder dit gevoel zou ik dit 
werk niet willen doen. 
Op de dag van de uitvaart ben 
ik altijd wel iets gespannen, ik 
noem dit altijd “wedstrijd 
spanning”. Natuurlijk word ook 
ik geraakt door emoties, soms 
is het moeilijk om die niet te 
tonen. Mensen verwachten 
een professionele houding op 
hun verdrietige dag. En dat 
probeer ik te doen, professio-
neel zijn en toch betrokken.

(foto Andrea Virati,
zie advertentie hiernaast)

Najaarsschoonmaak op KSW

Je kan praten wat je wil, maar als de dames vinden dat het huishouden gedaan moet worden, 
kan je ze beter hun gang laten gaan. 

Zodra alles weer blinkt van kasten tot ramen kunnen ze genieten van een heerlijk kopje koffie!
Door Nancy Houwer
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Van het reisbureau
Eindelijk was het zover, we 
hadden een uitstapje op 4 
oktober. Het was ontroerend 
om te zien hoe blij de bewo-
ners waren er even uit te zijn in 
een andere omgeving. En al 
zaten we binnen vanwege de 
harde wind, we konden toch de 
hertjes en kippen maar vooral 
ook de vele kinderen zien die 
aan het spelen waren. We 
kunnen ook de conclusie trek-
ken dat het theehuis koffie met 
heerlijke appeltaart serveert.
Het was een succes.

Een hartelijke groet,
Joyce Terpstra
coördinator van het reisbureau

10 november – Dag van de Mantelzorg

Wisten jullie dat 44% van de 
mantelzorgers in de zorg 
werkt/heeft gewerkt? Ook 
voelt één op de tien mantelzor-
gers dat de druk (te) hoog is.

Ben je mantelzorger en heb je 
behoefte aan extra ondersteu-
ning? Praat erover op je werk, 
met vrienden of familieleden 
om te kijken of je elkaar kunt 
helpen. Daarnaast vind je op 
de website gemeenteleiden.nl 
alle ondersteuningsmogelijk-
heden voor mantelzorgers in 
Leiden.

Door Evelien de Raad
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Dankbaarheid

DANKBAAR	ZIJN,
KUN	JE	DAT	LEREN?

Hoe voorkom je dat je de 
laatste levensfase mopperend, 
teleurgesteld en in bitterheid 
afsluit? We kennen allemaal 
wel zo iemand, bij wie het glas 
altijd halfvol of leeg is. Niets is 
goed of goed genoeg en “in 
mijn tijd…….” Ja, toen was alles 
beter.
Hoe voorkom je dat je een 
oude brompot wordt? Door 
dankbaar te leven. ‘Wil je 
gelukkiger worden, dan moet 
je je mindset veranderen. Hoe 
jij met het leven omgaat, 
verklaart voor een groot deel 
hoe gelukkig je bent.’ schrijft 
het blad Psychologie. Er zijn 
ontzettend veel (zelfhulp)
boeken op de markt over hoe 
we gelukkiger kunnen worden 
en toch is het allemaal niet zo 
ingewikkeld.
“Wees altijd blij. Bid zonder 
ophouden. Dank God altijd, 
wát er ook gebeurt. Want dat is 
wat God van jullie wil nu jullie 
bij Jezus Christus horen.” zegt 
de Bijbel. Dat is nogal een 
opdracht. Moet je dan danken 
voor moeilijke omstandighe-
den? Nee, natuurlijk niet, maar 
we kunnen wel danken dat God 
ook dan bij ons is. Door dank-
baar te zijn richten we onze 
aandacht op iets anders dan 
onszelf en dat maakt gelukki-
ger.
We vroegen enkele bewoners 
waar zij aan denken bij het 

woord ‘dankbaarheid’. “Wan-
neer je iets ontvangt, waar je 
blij mee bent”, reageert me-
vrouw Devilee: “En ik ben 
dankbaar dat ik mijn 92-ste 
verjaardag mag halen en ik 
hoop nog ouder te worden.” 
“Het is een fijn gevoel”, zegt 
iemand anders: “en ik ben 
dankbaar dat de kinderen 
gezond zijn en voor de contac-
ten in dit huis.” 
Mevrouw Lardee is dankbaar 
dat zij in een vrij land mag 
wonen. “Dat je kunt gaan en 
staan waar je wilt en het is fijn 
om Gods wil zoveel mogelijk na 
te leven.” Haar man denkt bij 
dankbaarheid als eerste aan de 
Heer. “Ik mag dankbaar zijn dat 
de Heer zich over mij heeft 
ontfermd en dat ik steeds weer 
een nieuwe dag mag beleven.”
“Dankbaarheid omvat de 
gezondheid op onze leeftijd”, 

laat iemand anders weten: “en 
dat wij zoveel konden doen en 
meemaken.” De heer Biesjot is 
dankbaar voor het geschenk 
van het leven. “Dat mocht ik 
gratis van God ontvangen, en 
voor mijn geloof ben ik dank-
baar en voor de liefde die ik 
mocht ervaren, voor ieder die 
mij aandacht en vreugde en 
vrede gaf doorheen alle jaren.”
Dit zijn prachtige voorbeelden 
van hoe we het leven kunnen 
ervaren en hoe we erop kun-
nen terugkijken. Er is vooral 
dankbaarheid voor wat er werd 
ontvangen. Maar, “Barmhartig-
heid en dankbaarheid zijn twee 
dingen”, geeft iemand aan en 
ook de heer Biesjot beaamt dat 
door te zeggen: “Je wordt ook 
blij en dankbaar als je iets voor 
een ander kunt betekenen!”

Door Harriet van Dijk

Wees steeds een zonnestraaltje
Voor elk die je ontmoet

Dan schenk je anderen vreugde
En heb je ‘t zelf ook goed



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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Klassieke muziekmiddag
Mijn	naam	is	Liesbeth	de	Man	
en	ik	zal	in	Roomburgh	iedere	
2e	dinsdag	van	de	maand	een	
klassieke	muziekmiddag	
presenteren.

Ik ben 54 jaar en werk op het 
ministerie van Economische 
Zaken als inkoper. Ik woon in 
het centrum van Leiden met 
mijn 2 katten.
De liefde voor klassieke mu-
ziek, of eigenlijk voor alle 
muziek, heb ik van mijn moe-
der meegekregen. Het begon al 
vroeg met balletmuziek van 
Tsjaikovski (De Notenkraker) en 
op jonge leeftijd liet mijn 
moeder me kennismaken met 
de Matthäus Passion. Mijn 
broers en zus speelden in 
punkbands, maar op een 
gegeven moment ging ik meer 

de klassieke kant op. Door de 
jaren heen ben ik meer mu-
ziekstijlen en componisten 
gaan waarderen, uit alle eeu-
wen en allerlei landen. Van 
barok tot hedendaags, van 
Beethoven tot Shostakovich, 
van kamermuziek tot opera. 
Een blauwe maandag heb ik 
klassieke zangles gehad en ik 
heb ook in koren gezongen, 
maar luisteren is toch meer 
mijn ding. Ik ga ook graag naar 
live concerten. Door het co-
ronavirus kwam dat er een 
tijdje niet van, maar gelukkig 
ga ik binnenkort weer naar het 
Concertgebouw in Amsterdam 
voor een programma met 
Schuman en Prokofjev.
Muziek kan troost geven in 
moeilijke tijden, maar het 
maakt vooral gelukkig. Ik kijk er 

naar uit om met de mensen 
van Roomburgh samen naar 
muziek te luisteren en er sa-
men van te genieten. Ik hoor 
ook graag van de mensen waar 
zij van houden en graag zouden 
horen, dan kan ik mijn ‘pro-
gramma’s’ erop aanpassen.

Tot gauw!
Liesbeth de Man

Dankbaarheid met een lach
Eerlijk is eerlijk, ik maak vaak 
een geintje in de gangen van 
Roomburgh en voor iedereen 
heb ik een praatje paraat. Maar 
onlangs besefte ik me ook dat 
als ik naar huis ga, de bewo-
ners teruggaan naar hun huis. 
Een stukje Roomburgh speciaal 
voor u waar wij zo nu en dan te 
gast mogen zijn. Ik ben dan ook 
dankbaar dat ik dit beroep mag 
uitoefenen binnen Roomburgh. 
Ik zie met eigen ogen de mooie 
en mindere mooie dingen van 
het leven. Zo trof ik van de 
week een normaal zo levendige 
vrouw aan met de mededeling: 

“Was ik maar dood, voor mij 
hoeft het niet meer.” Normaal 
gesproken zou ik dat met een 
grapje willen wegwuiven, maar 
ik merkte gewoon dat het me 
raakte. Ik vroeg haar dan ook 
waar haar gedachten vandaan 
kwamen. Kort gaf ze aan dat ze 
begint te beseffen dat ze 
dingen aan het vergeten is. Ze 
beseft dat wat ze mij nu ver-
telt, straks alweer vergeten is. 
Dan kan ze dus ook geen 
nieuwe herinneringen meer 
maken, waar ze nog voldoe-
ning uit haalt. Ik heb daar toch 
even bij stil moeten staan wat 

dat voor haar, maar ook voor 
mij betekent. Ik stel mij ten 
doel tenminste 1 maal per dag 
een lach op iemands gezicht te 
toveren. Tenminste 1 maal per 
dag iemand doen lachen en 
tenminste 1 maal per dag 
iemand, al is het voor een 
minuut, even de aandacht 
geven die hij of zij verdient.

“	DANKBAARHEID	IS	DE	
KORTSTE	WEG	NAAR	GELUK”

Door Erwin du Prie
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Activiteitenkalender november

Vaste activiteiten in de lounge
2e	dinsdag	v.d.	maand	 14.30	-	16.30	uur	 Klassieke club	 	 (aanmelden	bij	Femke)

1e	en	3e	dinsdag		 	 14.30	-	16.00	uur	 Creatieve club	 	 (aanmelden	bij	Femke)

woensdag	 	 	 10.45	-	11.45	uur	 3D-kaarten maken	 (aanmelden	bij	Mieke)	

woensdag	 	 	 14.00	-	16.00	uur	 Breiclub 	 	 	 (inloop)

donderdag	 	 	 10.45	-	11.45	uur		 Mieke’s kleurclub		 (aanmelden	bij	Mieke)	

donderdag	 	 	 14.00	-	16.00	uur	 Bingo	 	 	 (inloop)

vrijdag	 	 	 10.00	-	12.00	uur	 Schilderen  	 (aanmelden	bij	Femke)

vrijdag	 	 	 14.30	-	16.30	uur	 Borrel/muziekmiddag	(begeleid	door	Femke)

laatste	vrijdag	v.d.	maand	 14.00	-	16.00	uur		 Jan Kleijn Jukebox (inloop)

Activiteiten november
zondag	1	november		 	 Hoogfeest van Allerheiligen
     10.30	uur	Eucharistieviering	(Let	op:	i.v.m.	de	coronaregels	is	de		

	 	 	 	 	 kapel	alleen	toegankelijk	voor	wie	is	uitgenodigd.	De	viering	is		

	 	 	 	 	 ook	te	volgen	op	kanaal	985)

maandag	2	november	 	 Hoogfeest van Allerzielen
	 	 	 	 	 18.00	uur	Eucharistieviering	(Let	op:	i.v.m.	de	coronaregels	is	de		

	 	 	 	 	 kapel	alleen	toegankelijk	voor	wie	is	uitgenodigd.	De	viering	is		

	 	 	 	 	 ook	te	volgen	op	kanaal	985)

dinsdag	3	november	 	 Extra viering Allerzielen voor de nabestaanden
	 	 	 	 	 18.00	uur	Eucharistieviering	(Let	op:	i.v.m.	de	coronaregels	is	de		

	 	 	 	 	 kapel	alleen	toegankelijk	voor	wie	is	uitgenodigd.	De	viering	is		

	 	 	 	 	 ook	te	volgen	op	kanaal	985)

dinsdag	10	november	 	 Dag van de Mantelzorg
vrijdag	20	november	 	 Film Julie & Julia 
14.00	uur    op Roomburgh tv-kanaal 987
	 	 	 	 	 (8 plaatsen in het theater, aanmelden bij de receptie.)
dinsdag	24	november	 	 Gespreksgroep 1 ‘De 10 beloften’
14.00	uur    (voor wie zich heeft aangemeld.)
donderdag	26	november Gespreksgroep 2 ‘De 10 beloften’ 
10.30	uur	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld.)
vrijdag	27	november	 	 Jukebox Jan Kleijn in de lounge
14.00	-	16.00	uur
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Moppen

Jan en zijn vrouw Miep hebben op een avond knallende ruzie.

Uit woede gaat Jan een keer vroeg naar bed. Hij legt een briefje 

neer waarop staat: Wil je me morgen om half acht wakker maken, 

Miep? Volgende morgen wordt Jan om negen uur wakker.

Er ligt een briefje op zijn nachtkastje met de volgende woorden: 

‘Opstaan, Jan! Het is half acht.

Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. “Ik zou 

graag een aantal dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen 

en 1 kilo vliegen.” “Houd u slangen?” vraagt de verkoper. “Nee! 

Maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achter laten in dezelfde 

staat als toen ik er ben ingetrokken.”

Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: “Hé Dirk, wat zie jij er 

slecht uit.” Zegt Dirk: “Ja vind je het gek. Werk in de haven, 

sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis...’” Vraagt 

Sam: “Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?” Zegt Dirk: “Ik moet 

maandag beginnen.”

Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan: “Jammer genoeg kan 

ik als ik later groot ben, niet met je trouwen.” “En waarom niet?” 

vraagt Jan beteuterd. “Wel,” zegt Liesje, “ze trouwen bij ons in de 

familie alleen onder elkaar: mama met papa, oma met opa en tante 

Maria met oom Luc...”

Spreuken

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend,
dat we vergeten om er dankbaar voor te zijn!

Niet het geluk maakt ons dankbaar,
maar de dankbaarheid maakt ons gelukkig!

De dingen die je voor lief  neemt,
daar zou iemand anders alle voor over hebben!
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IN	MEMORIAM

mevrouw J.G. van Benten-Versluis | 25 september 2020

de heer W. Schellingerhout | 27 september 2020

Gedicht

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je adem haalt

 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in je droom

 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan

Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen

ben Ik de hand, die al je tranen wist
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Troost

Met het oog op Allerzielen (2 
november) koos ik deze maand 
voor het onderwerp “troos-
ten”. In Roomburgh worden we 
vaak met de dood geconfron-
teerd. Dat is logisch, als je hier 
woont ben je oud en kwets-
baar. Meestal is het je laatste 
adres. Soms gaan mensen 
dood in de aanleunwoningen, 
maar in de zorgafdeling komt 
het meer voor. Er is een lange 
wachtlijst, je moet al veel 
mankeren voor je opgenomen 
wordt, waardoor je bij opname 
al behoorlijk kwetsbaar bent. 
Dat is helaas de realiteit.
Troost is al eeuwenlang het 
enige antwoord op de dood.
Hella van der Wijst heeft veel 
ervaring met troost opgedaan 
in haar TV-programma “Ik mis 
je”. Zij geeft enkele aanwijzin-
gen om ons op weg te helpen.
Mensen blijven vaak weg bij 
rouwenden, omdat ze niet 
weten wat ze moeten zeggen. 
Angst voor machteloosheid en 
het besef geen antwoord te 
hebben op hun vragen maken 
dat ze het ongemakkelijk 
vinden om naar rouwenden 
toe te gaan. Veel mensen in 
rouw voelen zich niet gehoord 
of onbegrepen door naasten, 
ze worden eerder ontweken 
dan getroost. Iedereen wil het 
wel vaak goed doen, maar 
weet vaak niet hoe.

Hella geeft een aantal prakti-
sche adviezen: wat kun je beter 
niet zeggen als een dierbare is 

overleden:
• “Ieder krijgt wat hij aankan, 

kop op en doorgaan”
• “Hij heeft het nu beter bij 

God”.
• “Je moet dankbaar zijn voor 

wat je wél hebt.”
• “Het komt wel goed, het 

heeft zo moeten zijn”.
• “Geef het een plekje” enz.

Er zijn dingen die je wel kan 
doen:
• Blijven openstaan voor het 

verhaal van de nabestaan-
den: ”Ik ben er voor je”.

• Vragen of je iets kan doen 
en dat ook doen.

• De nabestaande niet ont-
wijken, maar op hem of 
haar afstappen.

• Toegeven, dat je niet weet 
wat je moet zeggen.

• Samen een bloemetje op 

het graf zetten.
• Opbellen en vragen hoe het 

gaat.
• Samen iets gaan doen, zoals 

wandelen, sporten of naar 
het theater gaan.

• Nabestaanden naar mooie 
herinneringen vragen.

• De naam van de overledene 
blijven noemen.

• Tenslotte: luisteren en nog 
eens luisteren.

Hopelijk kan het bovenstaande 
wat steun geven bij dit moeilij-
ke onderwerp.

Hoe waar deze adviezen zijn, 
merk je helaas pas als je zelf 
met een groot verlies wordt 
geconfronteerd. Gelukkig zijn 
we voor leren nooit te oud.

Door Anke Cornelissens
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Fotoverslag activiteiten

Bewegen brengt plezier en houdt ons vitaal.
De gymclub op somatiek weet hier alles van.

Goed bezig!

Komt de kermis dit jaar niet naar Leiden tijdens 
Leidens Ontzet, dan brengt Femke Bolding de

kermis naar Roomburgh. Toch nog feest!

Bewoonster Anita plant 
haar eigen kruiden.
Mooi en smaakvol!

Kleinschalig Wonen fleurt 
de huiskamers op met 
een bloemenweelde.

De blaadjes vallen van de bomen
en Roomburgh haalt ze in huis door het maken

van prachtige herfsthangers.

Het managementteam 
vergadert online:

iedereen op zijn eigen 
werkplek.
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Dankbaarheid op KSW
Stagiaire Britt en ik hebben 
onze bewoners gevraagd: wat 
betekent voor u dankbaarheid? 
Er kwamen verschillende 
reacties die we graag met u 
willen delen:

“dat er zoveel mensen voor 
mij zorgen hier in huis.”

“dat ik hier woon met veel 
plezier”

“je hoeft niet altijd iets te 
geven, maar laat ze merken 
door vriendelijkheid dat je 

dankbaar bent.”
“dankbaar voor de lieve zorg 

en aandacht die ik krijg 
dagelijks.”

“ik heb veel mensen die ik 
dankbaar ben, om heel veel 

dingen kun je dankbaar zijn.”
“dat je je eigen beter voelt 
omdat mensen je helpen.”
“dat je met meerdere men-

sen samen hier bent.”
“dat je tevreden bent met de 
omstandigheden en jezelf.”
“als je wat wilt hebben en 
dat krijgt, ben je dankbaar 

bv. liefde en zorg.”
“ik zelf ben veel mensen 

dankbaar!”
De zorgmedewerkers vullen 
nog aan:

“ik ben dankbaar voor het 
gezin waar in ik mocht

opgroeien.”
“voor mijn wijze ouders die 

mij veel geleerd hebben wat 
ik nu kan gebruiken in mijn 

zorgzame werk hier in 
Roomburgh!”

bewoners etage 3, stagiaire 
Britt van der Meij en
Willy Bakker

Cliniclowns op bezoek

Wat was het een feestje! U zou 
denken dat de cliniclowns 
alleen op bezoek komen bij 
kinderen in het ziekenhuis, 
maar zij komen ook in ver-
pleeghuizen en maken er een 
feestje van. En zeker voor 
bewoners waarbij het commu-
niceren lastig gaat. De vrolijke 
verschijning en de diversiteit 
aan gezichtsuitdrukkingen 
maakt het mogelijk om 
non-verbaal te communiceren. 
Dankzij dhr. Goddijn die al 
jaren donateur is geweest, is 
dit bezoek van de cliniclowns 
aan Roomburgh mogelijk 
gemaakt. Het was een groot 
succes voor onze bewoners!
 
Door Femke Bolding
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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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Groene vingers
Zoals zo vaak wordt er een 
plant bezorgt bij de receptie. 
De plant is voor een bewoon-
ster die morgen haar verjaar-
dag viert. Als ik de plant op de 
balie zet loopt er een bewoon-
ster van de aanleunwoningen 
voorbij de recep-
tie. Ze kijkt vol 
bewondering naar 
de plant: “Wat een 
mooie plant is 
dat”, zegt ze. De 
plant is ingepakt 
met een plastic-
folie en van bovenaf door de 
opening zijn er donkergroene 
bladeren te zien. In het hart 
van de plant zitten aan de 
zijkant twee grote donkerrode 
bloemen, in het midden zitten 
nog vele dichte groen witte 
knoppen. Mevrouw is nieuws-
gierig en wil graag weten wat 
voor plant het is. “Daar heb ik 
een app voor op mijn tele-
foon”, roep ik enthousiast uit. 
Sinds enkele weken heb ik een 
app op mijn telefoon staan, 
waarbij je een foto van de 
plant maakt en vervolgens na 
enkele seconde de eventuele 
naam wordt vermeld.  
Ik vraag mevrouw de plant 
even vast te houden. Ik maak 
een foto en we kijken samen 
naar het scherm. ‘Het determi-
neren’ staat er. Op dat moment 
komt er een andere dame 
langs wandelen die ons ge-
sprek had meegeluisterd. “Het 
is een Gloxinia”, zegt zij. En 
inderdaad op het scherm 

verschijnt ook Gloxinia als optie 
voor de naam van de plant. “U 
heeft het goed”, zeg ik tegen 
mevrouw, “Knap dat u dat 
weet.” Mevrouw vertelt dat ze 
van bloemen en planten houdt 
en dat ze vroeger vaak in haar 

tuin te vinden was. 
We kletsen nog 
even door, ik vertel 
dat ik geen groene 
vingers heb en de 
planten in mijn 
tuin niet van 
onkruid kan onder-

scheiden, vandaar die app op 
mijn telefoon, en we hebben 
het nog even over welke bloe-
men en planten we mooi 
vinden. De dames gaan samen 
nog even een kopje koffie 

drinken in de lounge. Vanach-
ter de receptie hoor ik ze 
samen babbelen. Ik hoor de 
ene tegen de andere zeggen: 
“De naam van die plant staat 
gewoon op de verpakking. Ik 
wist ook niet dat het een 
Gloxinia was”, gevolgd door 
luid gegiechel van beide da-
mes. Ik kijk nog eens goed naar 
de plant en doe inderdaad de 
ontdekking dat aan de zijkant 
van de plant, op de verpakking 
groot Gloxinia staat. 
Glimlachend denk ik dat dit 
soort momenten mijn werk bij 
de receptie zo dankbaar en 
leuk maken. 

Door Diana Lek

“Daar heb 
ik een 
app voor 
op mijn 
telefoon”
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High tea op etage 1

Advertentie

Advertenties

Deel	uw	ervaring
met	de	zorg
en help zo anderen
met kiezen.

Ga	naar	ZorgkaartNederland.nl

“Mijn	moeder	en	ik	(dochter)	zijn	zeer	
tevreden	over	de	woonruimte,	die	is	
prachtig	ruim.	Omdat	ze	apart	woont	en	
niet	in	een	unit	met	anderen,	heeft	zij	
voldoende	regie	over	het	eigen
leven	en	tijdsbesteding	(...)	”
waardering maart 2020 7,8

De bewoners van etage 1 zijn 
getrakteerd op een heuze 
herfst high tea. Zowel de aan-
kleding als de hapjes waren 
passend bij het thema. De 
bewoners hebben genoten!
 
Door Femke Bolding



Het thema voor deze maand is dankbaarheid.
Dat vinden we vaak een mooi woord. Dankbaarheid is positief,

het geeft aan dat er goede dingen in ons leven zijn.

2020 heeft voornamelijk in het teken – en nog steeds – van de coronacrisis 
gestaan. Dat was en is niet gemakkelijk en voor sommigen was het een heel 

verdrietige of eenzame tijd. Een gevaar is dat we in die gevoelens en gedachten 
blijven hangen en zo op het  jaar terugkijken. “Het was helemaal niks,

blij dat het jaar om is..”, maar is dat reëel? 

Sommige mensen stellen lijstjes op van zaken waar ze dankbaar voor zijn.
Dat kan goed zijn op de momenten dat we in een dip zitten en alles wat donker 

lijkt, om ons weer even bewust te maken van wat er wél goed is.
Zoals het oude lied zegt: Tel uw zegeningen, één voor één…

Het kan ook een andere kant hebben. Het kan doorslaan naar 
zelfgenoegzaamheid: “Wat heb ik het allemaal toch mooi voor elkaar.” 

En dan lekker achterover leunen om er van te genieten.

In dankbaarheid zit ook een opdracht verweven. Als ik zoveel heb ontvangen, 
als er zoveel is om dankbaar voor te zijn, dan heb ik ook veel te delen!

Dankbaar zijn heeft met tevredenheid te maken. Vaak worden we ondankbaar als 
we geen contact meer hebben met onszelf – met ons innerlijk. 

Dan gaan we onszelf met anderen vergelijken en ontstaat er onvrede. 
Ontevredenheid is de grootste oorzaak van conflicten. Onvrede ontstaat als we 

niet kunnen instemmen met de situatie waarin we leven, het anders willen, 
opstandig zijn. Vrede vinden we pas als we iets kunnen aanvaarden zoals het is, 

ook als we het graag anders zouden zien.

Als voorbereiding op de gespreksgroep keken we samen een film over het leven 
van Mozes. Hoewel het verhaal me al bekend is vanaf mijn kinderjaren raakte het 

me toch weer. Hoe Mozes moest vluchten en in de woestijn terecht kwam.  
Hoe hij na jaren van leven in vrijheid weer opnieuw die woestijn inging, terug naar 
Egypte, om Gods opdracht te vervullen. En dat betekende: wéér de woestijn in – 
en nu met een voortdurend morrend en jammerend volk om zich heen, veertig 

jaar lang. Het was een moeilijke opdracht, maar Mozes stemde er mee in,
want God trok met hem mee.

Zijn hele leven was  – en ons leven is – vaak een “tocht door de woestijn”.  
Soms met een “jammerend volk” om ons heen en we verlangen zo vaak terug 

naar de “vleespotten van Egypte”. Vroeger… toen was alles beter, roepen we dan. 
Mozes klaagde niet bij de mensen, hij klaagde bij God en ontving daardoor steeds 

weer nieuwe kracht en bleef hoop houden op een nieuwe toekomst.
God noemde hem niet voor niets: “de meest nederige onder de mensen”, 

God was dankbaar voor hem!

Als je het moeilijk vindt om dankbaar te zijn, 
probeer dan in ieder geval te zorgen dat anderen dankbaar zijn voor jou!

Harriët van Dijk
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Advertenties



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, Erwin du Prie.

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 | 071-582 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 | 071-5892200
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 - 15.30 uur of op afspraak.
E | administratie@roomburgh.nl

Openingstijden

Restaurant
maandag t/m zaterdag:    10.30 - 17.00 uur
zondag:      07.30 - 17.00 uur

Kapsalon     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00 - 16.00 uur
     
Bibliotheek (in de lounge bij de leestafel, 
lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag      13.30 - 14.30 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: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.
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WOORDZOEKER
Dankbaar

BLOEMEN   HONDEN    TOETJES 
BOEKEN    HUMOR    VLINDERS 
BROER    KINDEREN   VOGELS 
CHOCOLA   KLEUREN    VRIENDSCHAP 
DANS    KOFFIE    VROLIJKHEID 
EERLIJKHEID   LIEFDE    WANDELINGEN 
FAMILIE    MUZIEK    WINTERDAG 
GEBORGENHEID  NATUUR    ZOMERS 
GELOOF    POEZEN    ZON 
GEZONDHEID   THEE    ZUSJES 
 
N N I T V R O L I J K H E I D X S T V P T Y L E R 
T N A W D Q G N S G A O J B B Z B F N M W J R M Z 
C L T T E C H C L W Q F F D I E H N E G R O B E G 
B U P Z U D M D M W F B Q F G E G M Y B F G H V Q 
J T L R J U R D B S M S G U I T L S N Y Y C Q S U 
Z W C J K J R D C Z T Q B J K E V W G K J E A L Q 
O J L R Q B R P A H C S D N E I R V E L V M O E X 
U X E E H T S O A N D E Q C N L W B Z E G N M G T 
D J Z H D Q H X D Q S J R G E I P S O U R I V O L 
N U I D T L D W W X P S W H G M K M N R Y B O V Y 
L L C K I Z V I Y E K U W L N A S R D E G C O A H 
Z J W H U H N P Z F I Z S H I F Y Q H N M C A Q G 
H N R W P T G G U V X K Z Z L F W N E A Z J V P D 
S T S R E D N I L V L I L G E Z L Y I R H F J H T 
Y H D R T T L B A E Q N M X D T H A D F D W B Z N 
H Z D H P F L F S G F D B B N C D F L X K V S W S 
B A C H B V W Q R L M E S X A T H O V M U Z I E K 
G O E I M K I R E X I R N O W J B O C N C B J B R 
Y P H T D K D C M O W E L X N E P L C K Q T R H R 
B J Z J G G Q I O C M N F W E C C E O O E U R U H 
O O M D J S Z W Z E L D A D Z B R G H O L D I M B 
E T L S Q T T J O G J B R O E R S B T Y A A C O W 
K N T T W Z D L N C H O N D O L X W Q P D C B R F 
E S K T V C B A S J U Q Q M P D N E H I P M J A E 
N W S Q O P S M E R B W W S D U X H O N D E N L W 
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