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Gedicht
Dag Herfst
Zacht sluipt hij door mijn bloemenpracht
Gehuld in een kleed van warme tinten
Hij laat sporen na, zodat je weet
Hier is hij al geweest
Je hoort hem ritselend lopen
Toch blijft hij nog even verscholen
Maar op een dag wordt hij herkend
En hoor je iemand zeggen:
Dag Herfst, ik zie dat je er bent!

Van de redactie
Voor u ligt het oktobernummer. Ondanks de mooie dagen wordt het nu toch echt herfst. En dat
is dan ook het thema voor deze maand. Eind van de maand gaat de klok weer achteruit en gaat
de wintertijd in. Bij herfst denken we aan de prachtige kleuren van de blaadjes, de paddenstoelen
die uit de grond schieten, eikeltjes en kastanjes. Maar voor sommige mensen is het een moeilijke
periode. De dagen worden korter, het wordt weer vroeg donker. Het kan wat somber maken, juist
ook in deze ‘nog steeds’ coronatijd. Blijf daarom in contact met elkaar, probeer deel te nemen aan
de activiteiten of kom een kop koffie drinken in de lounge. Het is goed om elkaar te ontmoeten!
In dit nummer mooie gedichten, Igo Neervoort vertelt ons over de kracht van het
Rozenkransgebed, mevrouw Meijers over icoonschilderen, er zijn mooie foto’s gemaakt. Kortom
weer een mooi nummer.
Veel leesplezier!
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Voorwoord

Inhoud

Het thema voor dit magazine is herfst. Wij hebben in ons
land duidelijke seizoenen. Dat is in lang niet alle landen
vanzelfsprekend, maar voor ons dus wel.
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De seizoenen

Ik vind het heerlijk de verschillende seizoenen, de
afwisseling die dit brengt, de aantrekkelijkheid van het ene
seizoen en soms ook het nadeel van dat zelfde seizoen,
duurt voor mij precies lang genoeg om dankbaar terug te
kijken en opgewekt vooruit te kijken.
Voor heel veel zaken in het leven geldt dat je naar iets kunt
kijken en daar het positieve van zien of het negatieve van
zien. Ik denk dat het belangrijk is steeds beiden te bekijken,
dus niet altijd alleen maar optimistisch zijn, want dan kun je
vraagtekens zetten bij het realisme, maar vooral ook niet
altijd pessimistisch te zijn, want dan kun je even goed
vraagtekens zetten bij het realisme.
In de herfst verliezen de bomen hun bladeren, maar heel
veel bomen doen dat door eerst die bladeren nog een keer
prachtig goud geel te laten kleuren. De geuren in een herfst
bos, zijn met geen pen te beschrijven, maar anderen vinden
het maar koud. Het kan vervelend regenen en dan kunnen
wij niet naar buiten dat is jammer, maar het is ook vaak
aanleiding om het binnen gezellig te maken.
De seizoenen kunnen ook symbool staan voor ons leven, wij
zijn immers ook onderdeel van de natuur. Wij verliezen onze
haren in plaats van onze bladeren, ga zo maar door. Maar
ook voor ons leven geldt het geen ik hiervoor heb
geschreven. Je kunt er positief of negatief naar kijken. De
realiteit veranderen wij niet, de wijze waarop je daar naar
kijkt is een keuze. En denk alstublieft niet dat als ik dat zo
schrijf ik daar lichtvaardig over denk. De keuze om positief
te blijven en dankbaar terug te kijken is lang niet altijd
makkelijk.
Voor een flink aantal van ons kan het geloof hierbij helpen.
Voor mensen voor wie het geloof verder weg staat, kan
steun van familie, vrienden, medebewoners of medewerkers
helpen om juist op moeilijke
momenten heel belangrijk zijn.
Ik hoop dat de inhoud van dit
magazine u mag inspireren om
terug te kijken en te genieten van
wat de herfst ons nog aan moois
te bieden heeft.
Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Dagbesteding ‘De Waterkant’
Ieder zijn talent! Waar de één
creatief bezig is, schud de
ander een gedichtje uit de
mouw!

Een vogel in de lucht
het is zijn of haar vlucht
Gedragen door de wind
is tie net een kind
Hij kijkt naar de zon
Rust even uit
Vliegt steeds maar weer
in het heelal vooruit…
door Nellie van As

Muziekmiddagen
In de tweede week van september hebben we een aantal
muziekoptredens gehad op de
afdelingen somatiek. Allereerst
een accordeoniste. Wat was
dat mooi! De accordeoniste
speelde eigenlijk alles wat de
mensen leuk vonden, oude
Hollandse liedjes maar ook
Franse chansons en een tango,
die door de bewoners werden
aangevraagd. Ook zongen de
bewoners de herkenbare
liedjes mee en dat deden ze
met heel hun hart. Een bewoonster die vaak wat stilletjes
aanwezig is, begon nu spontaan mee te zingen. Iemand die
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op bezoek was bij een van onze
bewoonsters, was er ook bij en
we hadden allebei tranen van
ontroering. Zodoende merkten
we dat er dames zijn op de
afdelingen die een hele mooie
zangstem hebben. Ik kan wel
zeggen dat het zeer geslaagd
was.

middagen en sommige bewoners van bv. afdeling 4 kwamen
ook naar afdeling 5 om weer
een film te zien met Andre Rieu
en om nog een keer te genieten van deze mooie muziek.
Er is ook door verschillende
bewoners gevraagd om niet te
lang te wachten voor we deze
films weer draaien.
Muziekmiddag deel twee was
We hebben beloofd om zeker
met Andre Rieu op een groot
over een maand of drie weer
scherm. Eerst dacht ik: weer
een filmmiddag te organiseren.
Andre Rieu, is dat wel een goed Alles bij elkaar een groot sucidee? (alhoewel ondergeteken- ces en zeker voor herhaling
de er nooit genoeg van krijgt)
vatbaar.
maar ook dit was een groot
succes. Er waren verschillende Door Mieke Sierat

Woord van de rector
VERTROUWD MET OVERVLOED EN MET GEBREK
Oktober is vanouds de missiemaand. Op zondag 18 oktober - over enkele weken - is
het dan ook de Wereldmissiedag. En dit alles is reden genoeg er aandacht voor te
vragen. In deze coronatijd is het bijna ondoenlijk om inzamelingsacties te houden.
En juist nu wordt onze aandacht gevraagd om de kerk in West Afrika te
ondersteunen. Daarover staat te lezen in een folder van Missio waarin veel
wetenswaardigs staat met name over Nigeria en Niger.
Ik herinner me - dat in de tijd dat ik pastoor was in de parochie van de heilige Jacobus
in Den Haag - er een tijd lang iemand onze maaltijden verzorgde - en soms liet
aanbranden als ze enthousiast over Nigeria begon te praten. Ze had daar een
restaurant gehad en was vol lof over de verdraagzaamheid tussen christenen,
moslims en andere etnische groepen. Dat alles staat nu onder spanning door
extremistische groepen als Boko Haram. Mensen worden verdreven of vermoord.
De katholieke Kerk heeft daar echter veel vertrouwen onder de bevolking in de
dorpen met haar netwerk van kerkelijke medewerkers die zich inzetten voor vrede
tussen de verschillende bevolkingsgroepen en voorzien in praktische hulp bij
voedselvoor-ziening, huisvesting en veiligheid. Zo stelde een plaatselijke bisschop een
terrein beschikbaar waarop noodwoninkjes gezet konden worden.
Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen (4,12 e.v.) : “Ik ben vertrouwd met
overvloed en met gebrek. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Toch hebt gij er
goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.” En dan vervolgt hij zijn
betoog: “En God zal met goddelijke rijkdom in al úw noden voorzien.” Er wordt nu op
ons een beroep gedaan om bij te springen in de nood van deze landen in West Afrika.
Paulus schreef: “Gij hebt er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.”
En hij voegde er aan toe: “God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien.”
Mag ik dan nu vanuit deze belofte ‘dat God ook in uw noden zal voorzien’
een beroep op uw vrijgevigheid doen?
Er worden in de kapel in deze coronatijd geen
inzamelingen gehouden. Maar u kunt een bedrag
storten op de rekening van de stichting Petrus en Paulus
NL 52 RABO 0318022737 onder vermelding ‘wereld
missiedag 18 Oktober’. Ook kunt u in een enveloppe
geld afgeven aan ondergetekende voor ditzelfde doel.

		

H.J.M. Hofstede, rector
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Een buitenwandeling in de herfst
De zon schijnt soms nog wat fel
in onze ogen, maar komt
steeds wat lager te staan. Om
ons heen zien we frambozen,
klein en groot. Ook komen we
de eerste tamme kastanjes van
dit jaar tegen, verspreidt over
het wandelpad onder de grote
boom. Deze kastanjes worden
wel eens gepoft gegeten, heeft
u dat weleens geproefd?
Een bezoeker vraagt een man
die we tegenkomen over de
geschiedenis van het park
waarin wij lopen: Park Matilo
(om de hoek van Roomburgh).
De man vertelt enthousiast

over de Romeinen, voormalig
klooster St. Margaretha en het
Romeinse Limespad (een
wandelroute van 300 km., van
Katwijk tot Nijmegen). Na deze
geschiedenisles wandelen we
terug naar De Waterkant, waar
we opwarmen met een kopje
herfstthee en een speculaasje.
Namens dagbesteding De
Waterkant wensen wij u een
mooie en gezellige herfsttijd
toe!
Lidwine,
Dagbesteding De Waterkant

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
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Herfst op Kleinschalig Wonen
Willy heeft bij haar bibliotheek
boekjes geleend en tijdens de
ochtend- en middag koffie deze
met de bewoners gelezen en
over dit onderwerp gebabbeld.
Van sprookjesbomen tot scharrelaar, allerhande onderwerpen kwamen aan bod. Het was
een mooi boek met foto’s en
teksten over allerhande onderwerpen over stormwolken en
het ontstaan van de regenboog; als de zon achter de
wolken schijnt en het regent.
Sprookjes bomen: zo lijken de
bomen in de Herfst als de
herfstblaadjes mooi van kleur
worden en gaan dwarrelen. Ze
vormen een mooi tapijt in het
bos en op straat. Stekelbollen
vind je alleen in de herfst, ze
groeien aan bomen, zijn groot
en zwaar en vallen dan op de
grond, daar binnenin vind je de
kastanje. Kabouterhuisjes zijn
er ook in de herfst: de vliegenzwam rood met witte ……..
er is zelfs een liedje over wat
we natuurlijk even hebben
gezongen met elkaar!

Oranje knotsen: de pompoen
die groeien op de grond, in de
herfst zijn ze rijp om geplukt te
worden en heerlijk voor soep.
Uitslovers zijn de herten die
zoeken elkaar op, de mannetjes herten gaan op zoek naar
de vrouwtjes en maken veel
kabaal om indruk te maken.
Scharrelaars zijn de zwijnen die
op zoek gaan naar voedsel:
eikels, paddestoelen, slakken
en ze wroeten daarbij hevig in
de grond. Kriebelbeestjes:
spinnen bijvoorbeeld. Die
maken mooie spinnenwebben
in het bos en door de regendruppels zie je goed hoe de
spin dit heeft gemaakt. De
langslapers zijn de egels. Ze
slapen onder een hoop herfstbladeren wat lekker warm is én
ze slapen tot aan de lente,
heerlijk! Muizen kruipen dicht
tegen elkaar aan in hun nest,
vlinders verbergen zich het
liefst in gaten en/of scheuren in
boomstammen, de vleermuis
hangt ondersteboven in een
grot te slapen.

De verzamelaars zijn de eekhoorns die huppen kriskras
door het bos op zoek naar
eten. Ze begraven dit en wanneer de winter komt graven ze
het weer op om te eten. Zij
springen van boom naar boom
en in de herfst zijn ze goed te
zien omdat het blad dan dunner is. Wegvliegers gaan de zon
op zoeken, ze trekken weg o.a
ganzen en ooievaars. Een klein
beeld van de herfst voltrekt
zich in het bos, de dagen worden korter, het zonlicht minder
fel, het kan fris zijn, dus kleed
je warm aan! Tenslotte is er
nog een herfstfeest Halloween.
Iedereen verkleedt zich en van
pompoenen maken ze gezichtjes waar ze kaarsjes in zetten
die branden. Zo eindigt een
gezellig koffie-uurtje in een
leuk verhaal voor ons Magazine.
Willy Bakker en
bewoners 3-zuid
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De wandelclub

Vrijwilligers gaan weer gezellig
wandelen met de bewoners. En
dat met een stralende zon op
het gezicht. Heerlijk herfstweer.
En netjes op afstand
zoals u ziet.
Advertentie

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

“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

Ga naar ZorgkaartNederland.nl
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Eva stelt zich voor

Sommige van jullie zullen mij
misschien nog wel herkennen.
Vroeger was ik hier namelijk
werkzaam in de verpleging.
Mijn naam is Eva Pret. Ik houd
van dansen, maak mijn eigen
kleding en ben een ondernemend type. Binnen Roomburgh zal ik werkzaam zijn als
muziektherapeut.

Muziek is van alle tijden. Het
werkt ontspannend, kan vermaak bieden en werkt ook
therapeutisch. In Nederland
willen we steeds meer comfortabele en persoonsgerichte
zorg. Het behandeldoel voor
mensen staat eigenlijk ten
dienste aan de kwaliteit van
leven en dan hangt het van de
persoon af hoe je dat precies
invult. In de loop der tijd kunnen zich problemen voordoen
die de kwaliteit van leven
bedreigen, zoals cognitieve- en
lichamelijke beperkingen.
Muziektherapie is een sociale
interventie die kan werken via
een ‘andere taal’. Doordat
muziek mensen aanspreekt op

een directe manier, zonder een
beroep te doen op de cognitieve vermogens, is het een mooi
middel om iets te betekenen
voor ouderen.
Muziektherapie is dus een
adequaat middel om mensen
weer ‘wakker’ te maken. Mijn
kracht als therapeut is om er
voor mensen te zijn, ze een
luisterend oor te bieden en
samen aan het werk te gaan
om dat doel te bereiken wat
we voor ogen hebben. Ik speel
dus niet voor de bewoners,
maar met de bewoners.
Eva Pret

Gediplomeerden
Latifa Mumim			

Helpende Zorg en dienstverlening

Chantal van Haastrecht

VIG-MZ

Karlijn Braxhoven 		
Nadia Vink 			

Nafteley Nieuwkerk 		

VIG-MZ
VIG-MZ
VIG

Alida Missiedjan 		

VIG

Joyce Jansen 			

verpleegkundige niveau 4

Simone Zierikzee 		

Joran van Welzen 		
Lidwine Tax			

verpleegkundige niveau 4
verpleegkundige niveau 4
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Van harte gefeliciteerd!
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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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Het werk van de TD

Bewoners vragen wel eens:
“Wat doen jullie nu zoal op een
dag?” Terechte vraag natuurlijk
maar ook moeilijk te beantwoorden. Ons werk is zo divers
en komt van alle kanten op ons
af. Maar met humor en een
portie gezonde doorzettingsvermogen is geen klus te veel.

Buiten dat we kunnen putten
uit onze eigen kennis en kunde
zijn wij ook blij met de hulp van
een aantal vrijwilligers. Samen,
als team Facilitaire Dienst
Roomburgh, werken we aan de
toekomst middels mooie
projecten. Nu komt het natuurlijk ook voor dat spontaan uw
lamp kapotgaat, dat de verwarming u brengt naar tropische
sferen of dat het net lijkt alsof
uw rollator vierkante banden
heeft. Dat willen wij dan graag
samen met u oplossen. Al deze
klussen worden verzameld op
onze wereldberoemde TD-lijst.
Ik wil de lijst extra benoemen
aangezien we heel vaak in de
gangen van Roomburgh wor-

den aangesproken of we wat
kunnen doen. “Tuurlijk”, zeggen wij dan, “geen probleem”,
maar soms slipt daar weleens
eentje tussendoor. Om dat te
voorkomen, laat uw verzoek op
de lijst zetten bij de receptie,
zodat wij het niet kunnen
vergeten.

leraar Dick Bakhuizen van den
Brink. De opkomst was hoog,
ondanks de 1,5 meter afstand

was het heel gezellig en werden er prachtige schilderijen
gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Erwin du Prie
namens Team facilitaire dienst

Schilderclub
Op vrijdag 11 september is de
schilderclub weer begonnen
onder leiding van de bevlogen
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Activiteitenkalender oktober
Nog niet alle activiteiten in september kunnen doorgaan i.v.m. het coronavirus.
Zodra de activiteiten weer worden opgepakt, wordt dit gecommuniceerd.
Elke donderdag
Elke laatste vrijdag
30 oktober
za. 3 oktober
zo. 4 oktober
di. 6 oktober

14.00 uur

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

Bingo in de lounge
Jukebox met Jan Kleijn

Leidens Ontzet
Dierendag
Gespreksgroep 1 ‘De 10 beloften’

(voor wie zich heeft aangemeld)

H. Maagd van de Rozenkrans

wo. 7 oktober

						(is geen activiteit maar een feestdag)
do. 8 oktober
10.30 uur
Gespreksgroep 2 ‘De 10 beloften’
(voor wie zich heeft aangemeld)

Film - Roomburgh TV kanaal 987
vr. 23 oktober

14.00 uur

Film ‘Becoming Astrid’

De vrouw die stoere heldin Pippi Langkous verzon was zelf natuurlijk ook geen watje, zo bewijst dit
fraaie biografische drama over Astrid Lindgrens jonge jaren. Als vrijpostige tiener op het Zweedse
platteland van de jaren twintig krijgt ze een baantje bij de lokale krant. Wanneer ze zwanger raakt
van de getrouwde hoofdredacteur leidt dat uiteraard tot problemen, maar Astrid slaat zich er kranig doorheen. Prachtige hoofdrol van Alba August, dochter van filmmakers Bille en Pernilla August.
Het wachten is op een vervolg waarin ook Lindgrens schrijfcarrière aan bod komt.
Er zijn plaatsen beschikbaar in het theater, opgeven bij de receptie.

za. 24 oktober

Wintertijd

In de nacht van zaterdag 24 en zondag 25 oktober gaat de wintertijd in!
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4 oktober
Franciscus, dat was de man die
tegen de vogeltjes sprak. Dit
had ik onthouden uit de godsdienstles. Pas tijdens een
staptocht door Umbrië naar
Assisi ontdekte ik dat Franciscus veel meer deed dan dit. Hij
sliep immers ook als een harde
kerel in grotten, hij gooide zich
in de doornen bij verleiding tot
zonden en verdedigde zijn
eigen ideeën tijdens een proces tegen zijn vader. Hij was als
ridder ten strijde getrokken, zat
een tijdje gevangen en hij ging
als een bouwvakker te keer om
het kerkje San-Damiano te
herstellen. Wat een overtuiging! Geen twijfelaar, maar een
krachtdadige man!

oprecht en weldenkend moslim.
Deze ontmoeting moet zeer
intens geweest zijn, omdat
beide mannen hun overtuiging
open en bloot op tafel legden.
Franciscus kon de sultan niet
overtuigen, maar als teken van
waardering kreeg Franciscus
een hoorn als geschenk en een
vrijgeleide naar het Heilig Land.
Franciscus kreeg dan wel geen
gelijk, maar wel een hoop
waardering en begrip. Ook de
sultan liet een diepe indruk na
op Franciscus die in zijn Regel
van 1221 het volgende liet
noteren: Er zijn twee manieren
hoe de broeders zich onder de
Saracenen kunnen begeven. De
eerste is geen ruzie maken en
En zo trok diezelfde Franciscus ook de andersgelovigen dienen
als klein christelijk broedertje
zonder het christelijk geloof te
tijdens de kruistocht naar de
verkondigen. De tweede masultan. Hij hoopte de sultan te
nier is het woord van God
overhalen de strijd te staken en verkondigen als ze zien dat het
hem te bekeren tot het chrisGod behaagt. Ze mogen het
tendom. Daar stond hij, armoe- geloof (of een mening) dus niet
dig gekleed in een tent met
opdringen. Dat is al een grote
zilver, glazen bekers, koperen
stap naar een goed samenlelampen, concubines,... De
sultan gaf hem een kans en de
twee zelfverzekerde mannen
gingen in gesprek. Twee mannen uit twee verschillende
culturele en materiële werelden die naar elkaar wilden
luisteren. Dit gesprek heeft de
kruistocht niet gestopt, maar
het raakte wel de harten van
de beide mannen. De sultan
had een overtuigd christen
ontmoet en Franciscus een

ven. Niet?
Zouden deze ontmoeting en dit
fragment uit de Regel een
leidraad kunnen zijn voor elke
ontmoeting met een andersdenkende? Naar de ander
toegaan met respect op de
manier van de sultan en Franciscus: weten waar jezelf voor
staat, helder formuleren wat je
denkt, begrip tonen voor de
ander zijn mening, de verschillen niet toedekken of willen
wegvegen, aanbieden maar
niet opdringen, ... Je krijgt dan
net als Franciscus misschien
wel geen gelijk, maar wel
waardering en begrip voor
jouw mening en eerlijkheid.
Dan kunnen beiden partijen
nadien met een rustig hart
verder. Als dit massaal lukt,
kondigt het hoorngeschal geen
bloedvergieten meer aan zoals
tijdens de jacht of de strijd.
Neen, dan wordt het een heus
muziekinstrument.
Stefaan T. (Bron: Kerknet.be)
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Gedicht
October
Teder en jong, als werd het voorjaar
Maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
Met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.
Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven niet als een einde van het leven,
maar als de lente van den dood.
De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.
M. Vasalis

IN MEMORIAM
de heer W. van Steenbergen | 8 september 2020
mevrouw S. Koning-Tegelaar | 15 september 2020
mevrouw J. Zwart-Beij | 22 september 2020
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Dankbetuiging
Lieve Roomburghers,
Heel graag wil ik een ieder die op zijn eigen wijze,
hetzij persoonlijk, per kaart of telefonisch, na het overlijden
van mijn lieve dochter Nel, bedanken voor de vele bemoedigende
en hartverwarmende woorden die mij kracht geven om met
dit grote verlies om te gaan.
Nogmaals heel veel dank hiervoor.
Cor Brandwijk

Nooit alleen
Het is zondagmiddag, het is
kan kijken wat daar allemaal
rustig bij de receptie. Bij het
gaande is. Meneer moet lachen
zitje bij de fotowand zit een
en zegt: “Gelukkig niet! Je zou
meneer, hij kijkt verdrietig en
er geen wijs uit kunnen worden
hij wiebelt onrustig heen en
want ik weet zelf niet eens
weer op zijn stoel. Ik kijk het
waar ik aan denk.” Ik vraag of
even aan en besluit dan toch
meneer er één gedachte uit
even te vragen of ik iets voor
kan pikken en dat te vertellen.
hem kan doen. “Nee”, is het
Hij kijkt opeens bedrukt en zegt
korte antwoord.
dat hij zich alleen
“We
zitten
Meneer blijft wat
voelt, hij mist zijn
hier gezellig vrouw en zijn
onrustig en ik
bij elkaar en kinderen. “We
vraag of hij misschien naar het
toch voel ik zitten hier gezellig
toilet moet en ook mij even heel bij elkaar en toch
dan is het anterg alleen” voel ik mij even
woord “nee”. Ik
heel erg alleen”, zo
loop even naar hem toe en ga
verklaart hij. Ik houd zijn hand
in de stoel ernaast zitten.
vast en zeg dat dat inderdaad
Opeens pakt hij mijn hand vast heel erg goed kan, je alleen
en geeft aan dat hij zelf ook
voelen in gezelschap. We zitten
door heeft dat hij wat onrustig hand in hand naast elkaar als
is. Hij wil van mij weten of ik
hij opeens aangeeft dat het fijn
weet waar het door kan kois dat iemand je hand vast wil
men. Ik zeg dat dat helaas niet houden als je verdrietig bent.
lukt omdat ik niet in zijn hoofd Hij pakt even mijn hand met

beide handen vast en zegt:
“Dank u wel, dit had ik even
nodig, het gaat wel weer nu.”
Ik loop terug naar de receptie
en hij begint spontaan een
liedje te zingen, ik lach en zing
gezellig met hem mee, samen
zingen we “op de grote stille
heide”. Na dit lied komen er
nog een aantal oude schoolliedjes voorbij en zo zijn we
een half uur aan het zingen. Na
het zingen vraag ik nog even
naar zijn gevoel van eenzaamheid. Meneer lijkt verbaast te
zijn en geeft te kennen zich
nooit alleen te voelen omdat er
hier in Roomburgh altijd mensen zijn en zijn kinderen vaak
op bezoek komen. “En daar
hou ik van!” zegt hij, “maak je
maar geen zorgen, met mij gaat
het prima!”
Door Diana Lek
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Geraakt door het Amerikaanse landschap

Ik ben geboren in Huizen, toen
ik later naar Amerika verhuisde
is de liefde voor het schilderen
ontstaan. Vooral zeegezichten,
landschappen en vogels. Ik ben
geïnspireerd door de Ameri-

kaanse schilder Albert Bierstadt
die vooral het landschap op zijn
doek schilderde en een onuitwisbare indruk op mij achter
liet. Maar David Hockney mag
daar ook niet aan ontbreken.
Nadat ik weer naar Nederland
ben verhuisd, ben ik
doorgegaan met mijn passie
schilderen. Zo ben ik bijvoorbeeld naar verschillende manifestaties geweest waaronder in
België. Ook ben ik zelf lid van
de bekende kunstenaars “De
Leidsche Mondialen”. Zo had ik
een expositie in het gemeentehuis van Katwijk en in het
museum van Voorschoten, Tuin

van de Smit en de Lakenhal.
Ik krijg nu een aantal jaar les
van de Leidsche kunstschilder
Dick Bakhuizen van den Brink.
Toen ik toevallig in gesprek
kwam met de Activiteitenbegeleider is er een schilderclub in
Roomburgh ontstaan.
Joy Bleekrode
Iedere vrijdagochtend van
10.00 -12.00 uur is er Schilderles onder leiding van Dick
Bakhuizen in de lounge.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Femke
Bolding.

De vier seizoenen, door Joy Bleekrode geschilderd
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Corona & dementie
Zuster, mag ik wat vragen?
Heb jij mijn dochter gezien?
Ik ben wat in de war.
Is ze boos misschien?
Zuster. Mag ik wat vragen?
Ik zit alleen op mijn kamer,
Heb ik iets verkeerds gedaan?
Ik word steeds eenzamer.
Zuster. Mag ik wat vragen?
Ik voel me benauwd.
Mag ik even bij je blijven?
Je voelt zo vertrouwd.
Zuster. Mag ik wat vragen?
Dat mondkapje vind ik niet fijn.
Ik ben heel erg bang.
Wil jij even mijn dochter zijn?
Ingezonden door Willy Bakker

Teamuitje etage 2
Lopen door de polders en een
balletje slaan bij Boerengolf in
Hazerswoude. Het was een
groot avontuur, stappen in de

stront, vallen in een boerensloot en als je niet uitkeek
een boerenbal op je hoofd.
Met een barbecue als afsluiting

en een grote dosis gezelligheid,
was het een geslaagd teamui�tje.
Door Femke Bolding
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WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787
E-mail: info@echteslager.nl
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Gepensioneerd, en wat nu?
Dat dacht mevrouw Meijers
toen zij met pensioen ging,
maar er is genoeg te doen.
Zij vertelt:
“In de ridderzaal van de Sint
Jozefkerk hebben we een
clubje ‘kaarten maken’. Voor de
kerst- of felicitatiekaarten, het
is heel gezellig. Ook een bakkie
koffie erbij met wat lekkers. We
maakten mooie kaarten pergamano en ook op gekleurd
papier. Maar er kwam verandering, iets nieuws: Icoon schilderen. Er kwam een Icoon schilder uit Noordwijk die ons les
kwam geven, de heer Piet van
der Ploeg. Er was genoeg
animo voor. Piet gaf ons uitleg

over het iconen schilderen, het
is niet eenvoudig. Niet met
verf, maar een lepeltje eigeel
mengen met verfpoeder in een
porseleinen schaaltje, met
vakjes om de verf te mengen.
We begonnen met een Icoongebed en daarna konden we
beginnen met schilderen. We
mochten niet te veel praten
onder het schilderen. Ons
eerste werkstuk was de Engel
Gabriel. Iedere donderdagavond van 20 tot 22 uur hadden we les. Piet hielp ons over
de moeilijkheden heen. En zo
werden na een paar maanden,
de Iconen van de Engelen op
het altaar van de Sint Jozefkerk

gewijd. Ik wilde verder met het
Iconenschilderen, maar Piet
ging de lessen in Noordwijk
geven, dus iedere week een
middag naar Noordwijk. De
volgende Icoon was Madonna
met Jezus. Het ging mij steeds
beter af en zo schilderde ik
heel wat jaren door. In totaal
heb ik 12 Iconen gemaakt,
maar de meeste hangen nu bij
mijn kinderen.”
Hartelijke groet,
Hillegonda Meijers-Pieters
De Iconen op de foto’s zijn door
mevrouw Meijers
geschilderd.
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Spreuken
De herfst is een tweede lente waarbij elk blad een bloem wordt.
Albert Camus

Ouderdom verfraait alles:
het heeft het effect van een ondergaande zon
schijnend op prachtige bomen in oktober.
Maurice Chapelan

Ook de herfst heeft zonnige dagen.
(Ook als je ouder bent kun je nog van het leven genieten)

Moppen
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de
seizoenen van het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op.
“Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, begint Jantje, maar
verder blijft het stil. “Waar blijven de lente en de zomer,
Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”
Het is herfst.
Twee koeien zitten in een boom.
Plots komt er een paard voorbij gevlogen.
“Kijk eens” zegt de ene koe:
“daar vliegt een paard”.
“Daar” zegt de ander
“vliegt er nog één”.
“Inderdaad overal paarden.
Er moet hier vast een nest in de buurt zijn.”
“Neen ze vliegen allemaal naar het zuiden.
Het zijn trekpaarden”.
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Betekenisvol leven

ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE
ROZENKRANS
Volgens de traditie was de H.
Dominicus in 1206 in Frankrijk,
in een poging de Albigenzen
weer tot het katholicisme te
bekeren. Met weinig succes,
totdat hij een visioen had van
de Heilige Maagd, die hem
de rozenkrans leerde als een
middel tegen ketters. Deze gebeurtenis wordt wel algemeen
erkend als een legende, maar
geeft wel aan dat de rozenkrans een “wapen” is en een
kracht bezit die “van boven” is.
Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkrans, gevierd op 7
oktober, kende u misschien al
als Onze-Lieve-Vrouw van de
Overwinning. Het wordt immers gevierd op de verjaardag
van de overwinning, in 1571,
van de christelijke alliantie in
de slag tegen de Ottomaanse
vloot bij Lepanto.
In 1571 organiseerde de heilige
paus Pius V een coalitie van
troepen uit Spanje en andere
christelijke staten. Inzet was

de controle over het oostelijke
Middellandse-Zeegebied. De
christenen voeren af vanuit
Messina op Sicilië, en troffen,
op 7 oktober 1571, een machtige Ottomaanse vloot bij Lepanto (Zuid-Griekenland). Omdat
de christenen in de minderheid
waren, riep de paus heel Europa op om de rozenkrans te
bidden voor de overwinning.
De gevechten duurden slechts
ongeveer vijf uren; dat is kort.
Hierin behaalden de christenen een grootse overwinning.
Hierdoor werd de Ottomaanse
opmars naar het westen vertraagd, én – niet onbelangrijk
– kregen de Ottomanen niet
de toegang tot de Atlantische
Oceaan en uiteindelijk Amerika. Hadden zij gewonnen, dan
was waarschijnlijk een invasie
van Italië gevolgd. Sultan Selim
II, die al heerste over het “nieuwe Rome” (Constantinopel),
zou dan inderdaad heersen
ook over het “oude” (Rome
zelf). Hoewel het Ottomaanse
rijk later zijn vloot opnieuw
opbouwde en bijvoorbeeld
Cyprus innam, werd het nooit
meer de machtige en getrainde
zeemacht van voorheen.
Paus Pius V stelde “Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning”
in als een jaarlijks feest ter
herdenking van de overwinning
bij Lepanto, die hij – denkelijk
terecht – toeschreef aan de
Heilige Maagd Maria. Sinds de
liturgische hervormingen van
paus Paulus VI uit 1969 wordt

het “Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkrans” genoemd en is het
een verplichte gedachtenis.
De bottom line is natuurlijk
dat de christelijke vloot maar
klein was in verhouding tot
de Ottomaanse: het verdedigingswapen – in menselijke
ogen – onbeduidender dan de
dreiging. Laten wij dat leggen
langs de situaties in ons leven
waarin wij ons benauwd of
bedreigd voelen, en ook langs
ons wapen, de rozenkrans. Zij
lijkt onbetekenend, een herhaling van Onzevaders en Weesgegroeten. Zij lijkt onooglijk,
maar zij trekt wel Gods kracht
naar ons toe! En zij helpt ons,
als wij ons bij de hand laten
nemen door de vier maal vijf
geheimen, om te zien zoals
God ziet. Laat u met de rozenkrans eens terugvoeren naar
situaties waarin er uitkomst
kwam of waarin u vrede gevonden hebt door het rozenkransgebed, of niet u maar degene
voor wie u bad. Dat moge u
moed geven in de situaties van
nu: bid en vertrouw! Maria is
een machtige bondgenoot in
welke slag of strijd dan ook. En
een die niet ziet naar momenten dat wij (bijna) opgaven of
ons misschien soms teleurstellend verleden maar naar de
hoopvolle toekomst. Begin als
het kan vandaag!
Door Igo Neervoort
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Contact & informatie

Colofon

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		

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.

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		
Annemiek Florisson		

T | 071-5892200
E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

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

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura Lenselink

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

REDACTIE
Willy Bakker, Femke Bolding,
Diana Lek, Erwin du Prie.

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

VORMGEVING
Laura Lenselink

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:				
zondag: 					

10.30 - 17.00 uur
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

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl

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
Herfst

BEUKENNOOTJES
DENNENAPPELS
DONKER
EEKHOORN
EEKHOORNTJESBROOD
EGEL
HAARDVUUR
HERFSTASTER
HERFSTBLADEREN
HERSFT
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JAARGETIJDEN
KASTANJE
KLEUREN
NADAGEN
NAJAAR
NAJAARSZON
OOIEVAAR
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