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verandering

Gedicht
Winter
Winter, je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
Er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht
niet uitzichtloos.
Zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.
Uit: Zolang er sneeuw ligt, Herman de Coninck (1944-1997)

Van de redactie
‘Verandering’ is het thema van deze maand. Een thema waar we allemaal mee te maken hebben.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier naar gekeken. In het klein: de Spar gaat verbouwen,
in het groot: hoe zal de wereld eruit zien na de corona-pandemie?
We gaan afscheid nemen van Coos Robbers, Ans Hogenboom en Harriët van Dijk krijgen een
nieuwe functie, mevrouw Cornelissen geeft ons een wijs advies mee en Igo Neervoort legt uit wat
11-2 in nood voor ons kan betekenen!
In deze maand beginnen we ook de 40-dagentijd op Aswoensdag. Een tijd van inkeer,
ingetogenheid en bezinning, die ons innerlijk kan veranderen.
We wensen u veel lees- en kijkplezier en veel inspiratie!
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Voorwoord

Dit nummer van ons Roomburgh Magazine gaat over
verandering. Verandering is echt een interessant thema,
omdat het voor iedereen iets anders betekent. Gemiddeld
genomen zijn wij helemaal niet zo voor allerlei
veranderingen, wij zijn als mens gemiddeld aan de
behoudende kant. Tegelijkertijd is verandering een realiteit
van letterlijk iedere dag. Of wij nu voor of tegen verandering
zijn.

Inhoud
2
3
4

Elke dag begint opnieuw en als je goed kijkt, iedere keer is
die dag een beetje anders. Als wij sombere of negatieve
gedachten hebben, denken wij weleens zoiets als: “er
verandert hier ook niets” of iets als: “het is altijd hetzelfde”.
Ook zeggen wij wel eens tegen elkaar: “was het nog maar zo
als vroeger, al die veranderingen, dat is maar niets”.

5

Maar als het gaat om Corona, willen wij natuurlijk wél graag
veranderingen zien. Terug naar hoe het was of naar iets
anders, maar in ieder geval niet dit.
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Kortom, verandering kent vele verschijningsvormen,
positieve of negatieve. Het interessante, maar ook het
ingewikkelde is, dat veranderingen voor de één positief
kunnen zijn en voor de ander als negatief worden ervaren.
Er zit blijkbaar aan verandering een sterke subjectieve
gevoelswaarde, die dus individueel wordt bepaald.
Als wij dat inzien, bij ons zelf en bij de ander, dan komen wij
echt op een ander vlak van communiceren met elkaar. Dit
klinkt voor een aantal van u mogelijk zweverig, maar dat is
het niet. Als wij in staat zijn om onze gevoelens en
gedachten duidelijk te maken aan de ander en als wij
oprecht geïnteresseerd zijn naar de gevoelens en gedachten
van de ander, dan komen wij echt op het niveau van wat
betekenisvol is, namelijk een echte ontmoeting. Dan leren
wij niet alleen woorden te geven aan onze diepere inzichten,
aan ons geloof, aan onze hoop, aan onze zorgen en angsten
en aan onze behoeften, maar dan leren wij deze ook te
delen met elkaar.
Als wij op deze wijze kunnen kijken en nadenken over de
veranderingen bij ons zelf en in onze omgeving, dan krijgt
verandering een andere betekenis. Ik wens u dat toe en ik
hoop dat de artikelen in dit
nummer u daarbij zullen
inspireren.  

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Van de cliëntenraad
Op 21 december jl. is de heer
Joop Goddijn overleden. De
heer Goddijn was vanaf 2018
lid van de cliëntenraad. Hij
wilde heel graag meedenken
over het beleid in Roomburgh.
Helaas kon hij na enkele maanden de vergaderingen niet
meer bijwonen vanwege zijn
gezondheidsproblemen. Toch
wilde hij heel graag lid blijven
van de cliëntenraad. Gelukkig
konden we dit probleem oplossen. De heer Buirma en de
heer Lardee bezochten de heer
Goddijn steeds voordat er een
vergadering plaatsvond en
bespraken dan de agendapunten vast door. Op deze manier
kon de heer Goddijn betrokken
blijven en hij waardeerde dat
zeer. Toen wij hem een jaar
geleden vroegen of hij er
bezwaar tegen had als we voor
hem toch een opvolger zochten
wilde hij dat liever niet. Hij
wilde heel graag mee blijven
denken en inspraak hebben.
Twee maanden geleden waren
we nog een keer bij hem met
dezelfde vraag, ook omdat zijn
termijn van drie jaar was ver-

streken en er verkiezingen
zouden plaatsvinden. Hoewel
hij het nog steeds erg jammer
vond, was hij nu wel bereid om
af te treden. Zijn gezondheid
was inmiddels erg achteruit
gegaan en dat heeft helaas ook
tot gevolg gehad dat hij inmiddels is overleden.
We zullen ons Joop Goddijn
altijd herinneren als een zeer
betrokken bewoner, die, ondanks zijn lichamelijke ongemakken de cliëntenraad een

Attentie
Vanaf 20 februari aanstaande is supermarkt De Spar twee weken
gesloten wegens verbouwing. De heer Zeldenrust, de eigenaar,
heeft woord gehouden: er komt een praathoek voor ouderen in
de winkel. Deze zal feestelijk worden geopend na de coronatijd.
Anke Cornelissens
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warm hart bleef toedragen en
op zijn eigen manier toch een
bijdrage leverde aan de discussies over het beleid in Roomburgh.
Wij wensen de familie veel
sterkte toe bij het verwerken
van het verlies van deze bijzondere man.
Namens de cliëntenraad,
Elfried Logger

Woord van de rector
GEDACHTEN BIJ MEMISA-ZONDAG
Iedereen kent Job, die Bijbelse figuur, die als geen ander de mens verbeeld die door
ziekte en tegenspoed is bezocht.
De patiënten, waarvoor de organisatie Cordaid Memisa (Medische Missie
Samenwerking) onze hulp inroept, zijn niet alleen meer aidspatiënten, maar ook de
talloos velen die door het Corona-virus besmet geraakt zijn.
De woorden van Job zouden de hunnen kunnen zijn: “Bedenk dat mijn leven een
ademtocht is. Dat mijn ogen het geluk niet meer zien.”
De schoonmoeder van Petrus ligt met koorts in bed. Door toedoen van Jezus staat zij
op, vrij van koorts en kan zij haar gasten bedienen. Memisa kan het met deze
schriftlezing nauwelijks beter treffen. Jezus is geen gewone arts, Hij is veel méér, de
verkondiger van de Blijde Boodschap, ons oproepend tot ommekeer. Zij maken Hem
attent op de zieke bij wie ze binnengaan…
Op Memisa-zondag (tweede zondag in Februari) mogen we door dit voorval uit het
Evangelie er op attent gemaakt worden dat we een mens niet aan zichzelf mogen
overlaten in geval van wat voor ziekte ook (zoals corona).
Telkens wanneer een zieke mag opstaan van het ziekbed is dit een overwinning op de
macht van de dood, beeld van Jezus’ opstaan uit de dood.
Mogelijk heeft de evangelist Marcus met dit woord vooruit willen zien op de
overwinning van Jezus door zijn opstanding uit de dood. Zo komt de zorg voor de
zieke mens op Memisa-zondag in een wel heel bijzonder perspectief te staan.
Cordaid Memisa komt op voor mensen in nood.
Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht,
oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp
en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor
toekomstperspectief. www.cordaid.nl
Wilt u Cordaid Memisa steunen:
IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34
ANBI/RSIN: 8082.98.276

		

H.J.M. Hofstede, rector
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Picknick met God

Er was eens een kleine jongen
die God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre
reis zou worden om bij God te
komen, dus pakte hij zijn kleine
koffer en stopte die vol met
koekjes en pakjes sap. Zo ging
hij op weg.

wilde zien en daarom gaf hij
haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar
glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt! Zo
zaten ze daar de hele middag,
aten en glimlachten, maar er
werd geen woord gesproken.

Hij was nog maar langs drie
grote flats gegaan, toen hij een
oude vrouw zag. Ze zat op een
bank in het park en staarde
zo’n beetje naar de duiven. De
jongen ging naast haar zitten
en deed zijn koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar
toen hij net een slok wilde
nemen, merkte hij dat de
vrouw er erg hongerig uitzag.
Daarom bood hij haar een
koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem.

Toen het begon te schemeren
voelde de jongen zich moe
worden. Hij stond op om naar
huis te gaan. Maar na een paar
stappen draaide hij zich om,
rende terug naar de oude
vrouw en omhelsde haar heel
stevig. En zij schonk hem een
stralende glimlach.

Haar glimlach was zo intens
mooi, dat hij het nog eens
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zijn moeder nog verder kon
vragen zei hij: “En weet je, zij
had de mooiste glimlach die ik
ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude
vrouw stralend van vreugde
thuisgekomen. Haar zoon was
verbluft toen hij die vredige
uitdrukking op haar gezicht
waarnam. Hij vroeg: “Moeder,
wat heb je vandaag beleefd,
wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik
heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar
zoon nog iets kon zeggen,
vervolgde ze: “En weet je, hij is
veel jonger dan ik dacht!”

Toen de jongen even later thuis
kwam, verbaasde zijn moeder
Uit Stilte Momentjes
zich over de vreugde die op zijn
gezicht lag en zij vroeg: “Wat
heb je vandaag gedaan dat je
zo blij bent?”
En hij antwoordde: “Ik heb met
God gepicknickt.” Nog voordat

Verandering
Op het moment van schrijven
zijn we bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van
het oude zusteroproepsysteem. Zoals u gemerkt
heeft, hebben wij op etage 4-7
een nieuw alarmkastje geplaatst boven op de oude. Op 2
februari zullen wij de oude
kastjes vervangen voor de
nieuwe en gaan we het nieuwe
systeem gebruiken. Voor u als
bewoner veranderd er niet
veel. Maar voor de zorgmedewerkers wel. Eindelijk kunnen
ze weer inbellen om u gerust te
stellen en beter zien waar de
alarmen vandaan komen. Het is
een lang traject geworden al
met al, door die Corona, maar

goed, er is een goede keuze
gemaakt van techniek die uitermate past bij de zorg. Ik hoop
dan ook dat we voor langere
tijd het zusteroproep-systeem
hebben gewaarborgd en mocht
er onverhoopt iets zijn, dan

Met vriendelijke groet namens
de facilitaire dienst,
Erwin du Prie

v.l.n.r. Erwin, Hans en Alex

Nieuwe functies
De meeste van u kennen mij al
wel als directiesecretaresse en
vanwege mijn activiteiten en
bezigheden daarnaast. Vanaf 1
februari zal Ans Hogenboom, u
ook wel bekend, mijn secretariële taken overnemen. Mijn
functie wordt dan pastoraal
medewerker. Ik was al werkzaam op dit gebied en nu mag
ik me daar helemaal voor

weten jullie ons vast snel te
vinden.

inzetten, wat ik dan ook van
harte wil doen. Uiteraard ga ik
niet de rector vervangen!
Wat houdt deze functie in?
Een pastoraal medewerker
heeft als taak bewoners, cliënten en medewerkers te begeleiden en te ondersteunen bij
allerlei onderwerpen, meestal
m.b.t. levensvragen en zingeving. Dit hoeft niet speciaal op

t

Harrië

geloofsgebied te zijn. Het kan
ook ‘gewoon’ een goed gesprek
zijn over een onderwerp dat u
of jij belangrijk vindt. Wilt u/jij
een keertje nader kennismaken? Bel mij gerust om een
afspraak te maken, dat kan via
de receptie.
Hartelijke groet,
Harriët van Dijk

Ans
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Gedicht

“Waarom ik van Leiden houd!!”
Waarom ik van Leiden houd
Is echt niet zeker te zeggen…
Misschien om de mooie singels,
met de statige herenhuizen.
En misschien om de orgelmuziek
die speelt tot je oren suizen.
Misschien om de oude binnenstad.
Of de Hortus die vol van pracht is.
Misschien om de gezelligheid,
die altijd weer onverwacht is.
Vooral op het 3-oktoberfeest,
dan komt Leiden pas echt los:
Kermis, optocht en hutspot,
Haring, witbrood en de duiven
Misschien om de mooie luchten.
Maar… die heb je ergens anders ook.
Evenals tekort aan ruimte
en teveel aan rommel en rook.
Ik ben geboren en getogen
in deze oude stad,
Toch kan men zeggen wat men wil
maar… Leiden doet me wat, en…
Waarom ik van Leiden houd,
dát is gewoon niet uit te leggen!
B. van Voorthuijzen
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Foto: Kees Hummel

Verandering - omdenken
Voor ieder van ons is een
verandering altijd even wennen, dit hoeft niet perse negatief te zijn. Veel mensen hebben weerstand tegen
veranderingen, ze zijn bang en
blijven liever bij het oude en
vertrouwde. Verandering heeft
impact in ons leven, dit betekent ‘omdenken’, mee willen
gaan, je er voor open stellen

door: acceptatie, inzicht in het
hoe en waarom. Er is ook een
spreekwoord: verandering van
spijs doet eten! Dat betekent:
eens iets anders uitproberen of
je dit lekker vindt! In de zorg
voor de bewoners heb je als
taak te signaleren, je let op
veranderingen in het gedrag,
geestelijk gedrag en je signaleert lichamelijke veranderin-

gen. Helaas bracht 2020 geen
fijne verandering in ons werk
gezien de corona die in ons
land kwam. Maar door ons
positief op te stellen en door te
gaan kijk ik als zorgmedewerker uit naar een coronavrij
2021!
Willy Bakker - KSW etage 3

Jubilarissen

4 januari 2021 | Laura Zierikzee | 12,5 jaar in dienst

27 februari 2021 | Judith Rippe | 12,5 jaar in dienst
Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Nieuwsbrief
Roomburgh is gestart met een
nieuwsbrief waarvoor u zich
kunt aanmelden via de website
van Roomburgh:
www.roomburgh.nl.
Rechtsboven in de groene balk
vindt u de link ‘aanmelden
nieuwsbrief’. Via deze nieuwsbrief zullen wij onder andere
maandelijks het Roomburgh
Magazine versturen.
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Advertenties

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

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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Laat het stemmetje in je hoofd maar zingen
Het thema deze maand is, zoals
u heeft kunnen lezen, verandering. Wat hebben we afgelopen
jaar veel veranderingen meegemaakt. Er wordt een hoop
flexibiliteit van ons allen gevraagd, dat lijkt makkelijker
dan het is. Door ons steeds te
moeten aanpassen aan nieuwe
situaties heeft dat invloed op
onze emoties. Muziek is een
fantastisch middel om de
stemming te beïnvloeden.
Is het u al opgevallen welke
invloed muziek kan hebben op
uw emoties? Met name de
muziek met een aansprekende

inhoud heeft invloed op ons.
Afhankelijk van het onderwerp
haalt het herinneringen en
ervaringen op die gerelateerd
zijn aan bepaalde positieve of
negatieve gebeurtenissen.
Muziek met een droevige
lading brengt soms juist de
erkenning die u zoekt bij het
gevoel. Echter, vrolijk en positief klinkende muziek en liedjes
zorgen voor een toename van
energie, vreugde en motivatie.
Het maakt namelijk gelukshormonen aan.

verandering te mogen brengen
in iemands stemming.
Ik breng graag positiviteit en
bied ruimte voor een luisterend oor met een bijpassend
stuk muziek. Laten we samen
verandering brengen en het
beste halen uit de week.
“Als u in de tijd terug wilt
reizen, is muziek de zekerste
en veiligste weg.”
Door Eva Pret,
muziektherapeut

Als muziektherapeut hoop ik
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Activiteitenkalender februari
Vaste activiteiten in de lounge
maandag

10.45 - 11.45 uur

Geheugentraining

inloop

woensdag

10.45 - 11.45 uur

3D-kaarten maken

aanmelden bij Mieke

donderdag

10.30 - 11.30 uur

Creatieve ochtend

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

Activiteiten februari
dinsdag 2 februari

Jan Kleijn Jukebox

inloop

Maria Lichtmis -

							Opdracht van de Heer
Valentijnsdag

zondag 14 februari

Aswoensdag -

woensdag 17 februari

							vasten- en onthoudingsdag
				11.00 uur

Eucharistieviering met as-oplegging,

							in de lounge
woensdag 17 februari

			

(aanmelden bij de receptie voor 15 februari)

14.30 - 15.30 uur

Film uit de serie Catholicism:

							
vrijdag 19 februari

Jezus, God en mens - in de lounge
Start 40-dagen retraite

							(uitnodiging volgt in uw brievenbus)
vrijdag 26 februari

14.00 - 16.00 uur

Jukebox met Jan Kleijn in de lounge

Alles onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen
De bewoners van Somatiek en Kleinschalig Wonen hebben ook een eigen activiteitenprogramma.
U kunt hier op de afdeling naar vragen of bij Femke Bolding.
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Fotoverslag activiteiten

Nieuwjaarsborrel - op somatiek werd geproost op een beter 2021!

De herinneringsbox met allerlei katholieke spullen, zoals een
kruisbeeld en doopjurkje, riep veel mooie herinneringen op.

Nooit te oud om te sjoelen ;-)

Een frisse neus halen
met de rolstoelfiets.

Ieder kon zijn eigen liedjes aanvragen. Genietend van nieuw tot
oude liedjes en soms gingen de voetjes van de vloer.
Wel zittend in een stoel, maar dat kon de pret niet drukken.

Roomburgh Magazine | 13

Gedicht

Na het carnavalsgedruis
de nonsens en jolijt
het teken van het kruis
in as, de vastentijd
In soberheid te leven
verstild in de woestijn
wordt het besef gegeven
van as tot as te zijn.
De veertig lange nachten
dagen van angst en pijn
naar vocht en voeding smachten
alleen, alleen te zijn.
Doornen in vlees gesneden
de kroon die niemand past
de man die heeft geleden
die droeg de zwaarste last.
Zijn offer ons gegeven
sterft af en bloeit weer op
uit as ontstaat nieuw leven
er groeit een nieuwe knop.
Dichter: C. Verheij-de Peuter

IN MEMORIAM
de heer J.H.A. Goddijn | 21 december 2020
mevrouw F.D.C.T. Devilee | 26 december 2020
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Levenswijsheid
Het is niet zo moeilijk om
negentig jaar te worden, gewoon een kwestie van rustig
blijven doorademen. Oud
worden is tegenwoordig niet
meer zo bijzonder, alleen op
onze vierde verdieping van de
aanleunwoningen zijn al drie
bewoonsters negentig jaar.
Zoals bij ons allemaal zal mijn
verjaardag wegens corona
weinig feestelijk zijn. Je kalenderleeftijd is een betrekkelijk
begrip. We kennen allen mensen van vijftig jaar die wel
tachtig lijken en omgekeerd.
Als maatschappelijk werkster
heb ik veel verdriet voorbij zien
komen, steeds bleek weer dat
wat je overkomt niet het belangrijkste is, maar hoe je er
mee omgaat. Maar waar haal

je de kracht vandaan om tegenslagen te boven te komen?
Ouders kunnen kinderen toerusten met een geloof of
overtuiging om het leven aan
te kunnen. Een bron, waar ze
kracht en vertrouwen uit
kunnen putten, een houvast.
Deze waarden en normen
leven ouders voor, als de kinderen groot zijn kunnen zij hun
eigen keuzes maken. Je hoeft
het niet allemaal alleen te
doen, je kan te rade gaan bij
anderen. Alles wat jou overkomt is reeds anderen overkomen. Na een slechte jeugd kan
je toch nog een prima leven
krijgen, want je hebt leren
incasseren en dat komt te pas
als er teleurstellingen komen.
Als kind las ik eens een sprook-

je, wat ik mijn hele leven
onthouden heb. Er was eens
een koning en een klein meisje.
Dat meisje zou na een reis met
allerlei opdrachten een schat
vinden, waar zij haar hele leven
plezier aan zou beleven. Het
meisje ging op reis, volbracht
de opdrachten en vond een
gouden ring met de inscriptie:
”Alles gaat voorbij!” Het zijn
maar drie woorden, maar ze
zijn heel belangrijk. Het kwam
mij van pas in oorlogstijd,
tijdens slapeloze nachten,
tijdens bevallingen en in coronatijd. Het bevat een grote
wijsheid. Ik hoop dat voor u
deze woorden in de toekomst
ook troostend zullen zijn.
Door Anke Cornelissens
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Bij de receptie
Het is dinsdagmiddag en, zoals
afgesproken met mevrouw, ga
ik haar even bellen of ze de
papieren om gebruik te kunnen
maken van de maaltijden
vanuit Roomburgh, inmiddels
heeft ontvangen. In verband
met de kerstdrukte bij de post
is de enveloppe wat langer
onderweg.
Als ik mevrouw aan de lijn heb
vertelt zij mij dat ze nu even
niet naar de brievenbus kan
lopen, omdat ze zojuist gebeld
is dat er binnen een kwartier
een pakje wordt bezorgd en
dat ze dan €1,00 moet pinnen.
Bij mij gaan direct alle alarmbellen rinkelen. Ik druk mevrouw op het hart dat ze dit
echt niet moet doen en raad
haar aan om zelfs de deur niet
open te doen. Ze belooft dit
aan mij en zegt dat ze het zelf
ook al een beetje raar vond.
Na het gesprek met mevrouw
zit het me toch nog steeds niet
lekker, als ze het bij deze mevrouw proberen gaan ze waarschijnlijk ook nog bij anderen
langs in dezelfde wijk en ik
besluit de politie te bellen. De
politie is blij met de melding en
beloofd actie te ondernemen
en vraagt mij om mevrouw nog
even terug te bellen en te
vertellen dat de politie even bij
haar langskomt om te kijken of
alles in orde is en dat ze dus
niet moet schrikken als zij voor
de deur staan.
Even later blijft mijn mobiel
verschillende keren achter
Roomburgh Magazine | 16

elkaar afgaan. Normaal gesproken neem ik deze niet op
tijdens werktijd, maar nu
besluit ik om het telefoontje
toch aan te nemen. Het is de
dienstdoende agent, hij vertelt
dat hij nu door de straat van
mevrouw rijdt en vraagt mij
nogmaals om het verhaal.
Een klein uurtje later belt
mevrouw mij op, de politie is
bij haar langs geweest. “Het
waren twee hele grote agenten”, verteld ze en zij hebben
haar gerustgesteld en meegedeeld wat ze moet doen en
welk nummer ze moet bellen
als dit nog eens gebeurt, de
pakketbezorgers zijn uiteindelijk niet geweest. Waarschijnlijk

hebben ze de politieactiviteit in
de straat gezien en zijn snel
verdwenen. Mevrouw bedankt
mij hartelijk, ik ben het engeltje op haar schouder vandaag
die haar waarschijnlijk voor
veel problemen heeft behoed.
In dit verhaal zit het mooie van
mijn werk bij de receptie, het
iets voor iemand kunnen
betekenen waar ik altijd blij
van wordt, als wel een boodschap: De postbezorger zal
nooit bellen voor een pakketje
en al helemaal nooit vragen om
te pinnen dus doe dit alstublieft niet!
Door Diana Lek

Coos met pensioen

Coos

Beste collega’s en bewoners,
Het zit erop. Na ruim 11 jaar
met veel plezier gewerkt te
hebben in Roomburgh, ga ik op
30 mei met pensioen. Omdat
2020 een raar jaar is geweest
en de vakantie erbij in is geschoten, heb ik nog heel wat
vakantie-uren. Dit houdt in dat
ik 26 februari voor het laatst
ben.
Zoals ik al zei heb ik met heel
veel plezier bij deze organisatie
gewerkt. Ik ben in februari
2010 begonnen. Ik had het bij
mijn toenmalige werkgever, na
een fusie, totaal niet naar mijn
zin. Tijdens een verjaardag bij
mijn schoonzus vroeg Nel van
Duuren (helaas is zij er niet
meer) of ik niet bij Roomburgh
wilde werken. Ik zei toen: “dat
lijkt mij wel wat.” “Nou ik praat
wel even met Stuur”, zoals
Stuurman binnen Roomburgh
werd genoemd. Twee dagen
later ging de telefoon of ik
even kennis wilde komen
maken in de brugwachterswoning waar toen de directie zat.
Ik ben een klein uurtje binnen

geweest en was nog niet koud
thuis toen de telefoon ging dat
ik in februari kon beginnen. Tot
aan de dag van vandaag ben ik
hem dankbaar geweest dat ik
de kans, op 55-jarige leeftijd
heb gehad, om hier te komen
werken. Een leuke anekdote is,
dat toen Stuurman met pensioen ging, ik samen met Hans
Straaijer heb gesolliciteerd
naar dat “joppie” van hem. Wij
hadden veel te eisen zoals:
• Een privé kantoor met bar;
• Een leuke secretaresse aan
leeftijd gebonden;
• Twee keer per jaar een auto
van de zaak;
• En een deeltijdbaan. Hans
op de even dagen en ik op
de oneven dagen.
Vreemd dat wij niet zijn aangenomen!

Vanaf oktober hebben we
Sophia naar voren geschoven
als teamleider. Hier hebben we
voor gekozen om de inwerkperiode op een rustige manier te
laten verlopen. Jammer dat zij
haar vervolgopleiding niet kon
afmaken i.v.m. de coronaproblematiek, anders was zij al
klaar geweest. Hopend dat het
nu in september kan aanvangen. Maar ondanks dit heb ik
het volste vertrouwen erin dat
het haar lukt om mij te vervangen. Ik wens haar veel succes.
Je hebt een leuk team, met
veel lol en fijne collega’s.

Dit betekent dat de sfeer in
Roomburgh prima is onder de
collega’s en de leiding. Maargoed, omdat wij het niet zijn
geworden, hebben ze Bert
Buirma aangenomen. Wij
hadden wel een brief gekregen
met afwijzing. Na de brief zes
keer gelezen te hebben, begrepen wij pas dat we afgewezen
waren. Ook onder zijn leiding
heb ik me een vis in het water
gevoeld. Bert zijn mening was
en is: “als jij vindt dat het moet
of nodig is, ga je je gang maar.”
Heerlijk zo een kleine onafhankelijke organisatie. Maar goed,
nog een aantal weken en dan
zit het erop.

Het gaat jullie goed.

Ik wens al mijn collega’s het
allerbeste en veel succes binnen Roomburgh. Nogmaals
iedereen bedankt voor de fijne
en leuke jaren.

Tot ziens,
Coos

Coos met
kleindochter Liv
in de keuken.
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Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 12 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste
in Roomburgh met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.
Ik kom bij U thuis of ontvang U in mijn salon
te Leiderdorp voor:
Pedicure werkzaamheden
Manicure werkzaamheden
Gezichtsbehandelingen
Ik ben bereikbaar via:

06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787
E-mail: info@echteslager.nl
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40-dagentijd
OP 17 FEBRUARI BEGINT DE
40-DAGENTIJD. WAT IS DAT
OOK AL WEER?

begaan, bij het begin van de
vasten, wanneer de gemeenschap bijeen was, een boetekleed opgelegd en werden met
Na Carnaval komt Aswoensdag as bestrooid. Toen deze oude
We worden uitgenodigd om
boetepraktijk verdween, bleef
onze maskers te laten vallen.
de asoplegging, maar dan voor
We willen naar onszelf kijken
alle gelovigen. Paus Urbanus II
en proberen te zien wie we
deed in 1091 de aanbeveling
werkelijk zijn met onze mooie, de asoplegging in alle kerken
maar ook met onze minder
toe te passen. Het voorschrift
mooie kanten. Niet om ons
om de as te maken uit de
somber te maken of met
verbrande gewijde palmtakjes
schuldgevoelens te overladen, van het voorgaande jaar damaar juist al met de blik op
teert al van de 12de eeuw.
Pasen. Aswoensdag opent de
40-dagentijd als een weg van
As reinigt
omvorming en vernieuwing,
Vroeger werd met as gewasmet Pasen als bestemming.
sen, want as heeft namelijk de
kracht om te reinigen. Ook
Met as bestrooid
werden braaklanden afgeDe liturgie van Aswoensdag is
brand, want dat maakt de
in de loop van de geschiedenis grond weer vruchtbaar en
veranderd. In de kerk van de
schept zo ruimte voor nieuwe
oudheid kregen mensen die
gewassen.
zware misstappen hadden

Zuiver hart
Het gebed bij de zegening van
de as geeft de bedoeling aan
van de veertigdagentijd: “dat zij
met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren”. De
priester in de kerk besprenkelt
dan de as met wijwater en legt
een askruisje op ons voorhoofd
met de woorden “Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof
wederkeert” maar hij kan ook
Jezus’ oproep zeggen: “Bekeer
u en geloof in de Blijde Boodschap”.*
Aswoensdag 2021
Dit jaar zal vanwege de coronamaatregelen geen Askruisje op
het voorhoofd gegeven worden, maar wordt de as op het
hoofd gestrooid.
* Bron: Kerknet.be
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Moppen
Een groepje zakenlui gaat in Alaska op berenjacht. Nadat ze hun
bagage in de berghut hebben uitgeladen, geeft de gids hun uitleg
over het soort geweer dat ze moeten gebruiken en hoe ze veilig een
beer kunnen vangen. Maar een van hen, een Texaan, vraagt: “Waar
zitten die griezels eigenlijk?” De gids wijst in noordelijke richting en waarschuwt: “Wanneer u zonder geweer die kant op loopt,
bent u er geweest.” De Texaan stapt ongewapend naar buiten, een
paar minuten later zien ze hem op topsnelheid naar de hut rennen
met een woedende beer op zijn hielen. Als de Texaan bij de deur
komt, rukt hij die open, springt opzij, en de beer die niet op tijd
kan afremmen, stormt regelrecht de hut in. De Texaan slaat de deur
dicht en schreeuwt naar zijn collega’s in de hut: “Villen jullie
deze alvast, dan ga ik er nog een paar halen.”
Jan: “Hoe gaat het op je nieuwe werk?”
Piet: “O, prima. Er werken al 150 man onder me.”
Jan: “Zo...”
Piet: “Ja, ik werk op de tweede verdieping.”

Spreuken
Verander de manier waarop je
naar de dingen kijkt,
en de dingen waar je naar kijkt
veranderen!

Nee
bedankt!

Wij zijn
te druk.

Vergissen is menselijk ,
vergeven is goddelijk!

Verander wat je niet kunt accepteren,
maar accepteer wat je niet kunt veranderen!
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Betekenisvol leven

11-2
Niet het noodnummer maar
11 februari. 11 februari 1858
om precies te zijn. Op die dag
gaat de dan 14-jarige Bernadette Soubirous met een van
haar zusjes en een vriendin
hout sprokkelen in de buurt
van een grot bij het riviertje de
Gave bij Lourdes. Bernadettes
vader is molenaar, maar door
de tegenvallende opbrengst
van de molen dagloner moeten worden. Het gezin is dus
arm. Bernadette is daarom, en
vanwege haar astma en tbc,
niet vaak naar school geweest,
en kan nauwelijks lezen. Bij de
grot krijgt zij de eerste verschijning van ‘een mooie dame’
met een rozenkrans. Op 25
februari vraagt de dame haar
om naar een bron in de rots
te gaan daar vlakbij, van het
water te drinken en zich ermee
te wassen. Bovendien vraagt
zij dat er een kapel zou komen
te harer ere. De pastoor is, als
hij ervan hoort, terughoudend
en wil dat Bernadette de dame
vraagt naar haar naam. Het
antwoord: “Que soy era imma-

culada councepciou” - “Ik ben
de Onbevlekte Ontvangenis.”
Maria dus. Dit antwoord overtuigt de pastoor. Immers, in
1854 had de paus het dogma
afgekondigd van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, maar een
eenvoudig kind als Bernadette
kon daarvan nooit gehoord
hebben. In totaal krijgt Bernadette achttien verschijningen,
de laatste op 16 juli 1858.
Een commissie van onderzoek oordeelt positief over de
verschijningen en daarmee
worden bedevaarten naar de
grot toegestaan. Op aanwijzingen van Bernadette komt
er een beeld van Maria dat
sinds 1864 in de grot van de
verschijningen staat. In 1876
wordt de eerste kerk boven de
grot ingewijd. Onder die kerk
bouwt men de Rozenkranskerk
die in 1901 in gebruik wordt
genomen. Misschien bent ook
u daar ooit geweest.

Voor nood, ja, en als voeding
voor onze eigen innerlijke
bron. Als het goed is, is die
meegegroeid met onze leeftijd. Hoeveel water putten wij
daaruit voor degenen rondom
ons? Is er ook ruimte voor hun
noden en vragen? Als het met
onze bron niet zo goed gesteld
is, beschouw dan ‘11-2’ als
een noodoproep: Maria, help
mij. Maria - in haar dagen een
eenvoudige (maar edelmoedige) vrouw, verschenen aan
Bernadette, een eenvoudig
kind - eenvoudig, vriendelijk en
behulpzaam. En in Maria’s geval nog sterk en machtig ook.

Maria vat onze opdracht eenvoudig samen: “doe maar wat
Hij - Jezus - u zeggen zal”. Merken wij dat wij nog niet zo eenvoudig zijn? Vraag Maria. Wat
zou zij ons weigeren. Kost het
“doen” ons moeite? Vraag Maria. Merken wij dat het “doen”
pijn doet, of dat een vriendelijk woord tegenover die ene
In de afgelopen jaren noteerverzorgende, of die caissière
de Lourdes ongeveer een half
in de supermarkt niet over
miljoen pelgrims, veelal zieken onze lippen komt? Voor alles:
die - zo niet genezen - meestal vraag Maria. Bedenk dat ook
bemoedigd en getroost weer
zij alles moest geven en moest
naar huis gaan. De bron van
opgeven wat haar dierbaar
Bernadette groeide met de
was. Laat niets u verontrusten
stroom pelgrims mee: van een en “doe”, geef gul en zonder
modderig bronnetje ten tijde
onderscheid. Het is per slot van
van de verschijning tot een
rekening zaliger te geven dan
bron van 100.000 liter water
te ontvangen. Probeert u het
per dag nu. Wie weet heeft ook eens!
u Lourdeswater in huis! “Voor
nood”, zoals velen.
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

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura Lenselink

Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Eline, Judith & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl
Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

REDACTIE
Willy Bakker, Femke Bolding,
Diana Lek, Eva Pret, Erwin du Prie.
VORMGEVING
Laura Lenselink

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

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,
Gesloten t/m 19 januari
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
Verandering

AANPASSING
ALTERNATIE
AMENDEMENT
CONVERSIE
CORRECTIE
FASE
HERVORMEN
INNOVATIE
KEER
KENTERING
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KEUZE
METAMORFOSE
MODIFICATIE
MUTATIE
OMBUIGEN
OMKEER
OMMEZWAAI
OMSLAG
OMZETTING
OVERGANG
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SWITCH
VARIATIE
VARIETEIT
VERANDEREN
VERMAKEN
VERNIEUWING
VERRUILEN
WENDING
WIJZIGEN
WISSELING
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